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Източник: Искра 

Заглавие:  Китай стартира кампанията “Чиста чиния” срещу хранителните 

отпадъци 

 

Линк: https://www.iskra.bg/kitay-startira-kampaniata-chista-chinia-sreshtu-

hranitelnite-otpadatsi/ 

 

 
 

Текст: Китай засили мерките за намаляване на хранителните отпадъци, след като 

президентът Си Дзинпин нарече загубеното количество “шокиращо и тъжно”, 

информира “BBC”. Кампанията “Чиста чиния” идва, след като Дзинпин подчерта, 

че COVID-19 “е задействал алармата” около хранителните отпадъци. Той добави, 

че Китай трябва да “издържи на прокрадващата се криза по отношение на 

сигурността спрямо храната”. 

 

Кампанията е вследствие на седмици на масови наводнения в Южен Китай, 

които оставиха редица ферми разрушени, а тонове продукция бяха съсипани. 

Китайската държавна информационна агенция Global Times се опита да 



омаловажи това, което нарече “медийно преувеличение”, че Китай се е насочил 

към хранителна криза, влошена от епидемията. 

 

Държавната телевизия също разкритикува живо хората, които са се снимали да 

ядат големи количества храна. След съобщението на Си Дзинпин Асоциацията 

по кетъринг индустрията в Ухан призова ресторантите в града да ограничат броя 

на ястията, които се сервират на вечерята, като се приложи система, при която 

групите трябва да поръчат едно ястие по-малко от броя на вечерящите. Така при 

тази система, наречена “N-1”, група от 10 души може да поръча само 9 ястия. 

 

Вероятно обаче интегрирането на системата в страната ще отнеме време, тъй 

като там се счита за учтиво ако се поръча повече от необходимата храна. В 

групова обстановка понякога празните чинии се разглеждат като знак за лош 

домакин – което означава, че за гостите е поръчано недостатъчно количество 

храна. Идеята “N-1” се сблъска с някои критики онлайн, като някои изтъкнаха, че 

тя е “твърде твърда”. 

 

“Ами ако един човек сам отиде в ресторант? Колко ястия може да поръча? 

Нула?” попита един човек от сайта за микроблогинг Weibo. 

 

Други казаха, че повечето ресторантьори обикновено не губят много храна, тъй 

като използват излишните количества за екстравагантни банкети, които се 

организират от служителите на заведенията. Китайската държавна агенция CCTV 

също разкритикува тези, които обикновено се снимат как ядат големи количества 

храна. 

 

Известни обикновено като “Mukbang”, такива канали на живо са популярни в 

много части на Азия, включително Китай. Според CCTV, голяма част от храната 

след тези живи включвания се изхвърля след това, тъй като консуматорите не са 

способни реално да усвоят голямото количество изядена храна. Това не е първият 

път, когато Китай стартира кампания за борба с хранителните отпадъци. 

 

През 2013 г. стартира кампанията “Операция Празна чиния”, макар че тогава на 

прицел бяха екстравагантните празници и приеми, провеждани от длъжностни 

лица, вместо да се постави тежестта на обществеността. 

 

Според WWF China през 2015 г. в Китай са отишли на вятъра около 17 до 18 

милиона тона храна. 

 

Източник: ТВАсеновград 

 

Заглавие: Бира за смет – на Капана фест в Пловдив 

 

Линк: https://tvsatcom.bg/novini/region/bira-za-smet-na-kapana-fest-v-plovdiv/ 
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Текст: Организаторите на Капана Фест и Сдружение „BG Бъди активен“ ще си 

партнират по време на едно от най-големите събития в града. 

 

За намаляване на отпадъците активистите от _Място Пловдив, ще съдействат с 

разполагане на контейнери за разделно събиране и специален инфо пункт в 

Капана, на който доброволци ще помагат на гостите да изхвърлят разделно 

пластмасовите, стъклените и хартиените опаковки и ще разясняват на 

посетителите на Капана Фест как да намалят и оползотворяват ежедневните си 

отпадъци. Ще бъдат подготвени и указания към инициаторите на прояви как да 

осигурят ресурси и организация за намаляване на замърсяването. 

 

По време на фестивала в квартала ще бъдат поставени информационни 

пирамиди #безотпадъци, които да дават информация на клиентите за плюсовете 

от разделното събиране. Всеки посетител, който събере разделно 1 чувалче 

опаковки (стъкло, пластмаса, метал) и го предаде на инфопункта ще получи 

талон за безплатно питие от Биротерапия. Отговорните посетители на събитието, 

които не оставят отпадъци след себе си и ги изхвърлят на правилното място също 

ще получат насърчителен стикер и възможност да участват в томбола и да 

спечелят голямата награда- гмуркане в Черно море с професионален 

инструктор във Варна, партньор в инициативата _Място България. След края на 

фестивала събраното количесто опаковки ще бъде извозено за 

оползотворяване. 

 

“Искаме да ангажираме посетителите на Капан Фест да се замислят какво 

оставят след себе си – като това включва не само замърсяване с боклуци като 

фасове и хартийки. Хората вече си дават сметка, че разделното събиране и 

изхвърляне на рециклируеми опаковки оптимизират пространството и не е 

стъпка, която изисква много. Стараем се да покажем, че забавлението не 

означава задължително замърсяване. Забавлението може да бъде и чисто. 

Защото и утре е ден. И утре пак ще сме в Капана и искаме да ни е приятно”, 

заявява Никола Сивков, организатор на фестивала. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Отмениха глобата на фирмата собственик на отпадъците под АМ 

"Струма" 

 

Линк: https://www.actualno.com/crime/otmeniha-globata-na-firmata-sobstvenik-

na-otpadycite-pod-am-struma--news_1490416.html 
 

 
 

Текст: Отмениха глобата от 4000 лв. на фирмата собственик на отпадъците под 

АМ "Струма". Районният съд в Дупница отмени акта в размер 4000 лв., наложен 

от Общината на "Феникс ресурс". Фирмата е собственик на депото за отпадъци, 

което миналата година се запали и повреди виадукт на магистрала "Струма". 

Нанесените щети бяха за близо 2 млн. лева. От общината казаха за БНТ, че ще 

https://www.actualno.com/crime/otmeniha-globata-na-firmata-sobstvenik-na-otpadycite-pod-am-struma--news_1490416.html
https://www.actualno.com/crime/otmeniha-globata-na-firmata-sobstvenik-na-otpadycite-pod-am-struma--news_1490416.html


обжалват решението на съда, но първо трябва да се запознаят с мотивите му. 

Все още не е ясно кой е отговорен за премахването на боклука от мястото, а 

разследването продължава. 
 

Източник: БНР 

 

Заглавие: 110 чувала с боклук събраха участниците в тазгодишната инициативата 

„Боклукът – в раницата“ в Рила планина 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101326523 
 

 
 

Текст: Вече 22 години екологичното сдружение „За Земята“ организира 

високопланински почиствания и кампания за по-отговорно планинарство. 

Доброволческата инициатива преминава под мотото „Боклукът - в раницата“.  

Тази година, заради епидемичната обстановката, акцията бе по-кратка по време 

и с по-малък брой участници. „Почиствахме в района на хижа „Семково“ в Рила 

планина, направихме и няколко лъча към хижа „Македония“, близките езера и 

пистите, тъй като там винаги има много замърсяване. Извозени бяха над 110 

чувала с боклук, най-вече от пластмаса, но има доста автомобилни гуми, дори 

матраци, което е удивително за високите части на планината“, разказа за Радио 

Благоевград Данита Зарачинова  от сдружението „За земята“.  Надеждата за 

следващата година е акцията да бъде по-мащабна и за повече дни. 

Намерението е тя да се осъществи в Стара планина, като конкретният район за 

почистване ще бъде определен по-късно. 

 

„Кампанията „Боклукът – в раницата“ е една от най-старите природозащитни 

масови инициативи в България. Нейното начало е през 1999 година и оттогава са 

премахнати от най-високите части на България повече от115 тона отпадъци. 

Благородното дело привлича, вдъхновява и мотивира доброволци от цялата 

страна, на различна възраст, но най-вече млади хора. Остава актуална и 

дългосрочната цел да се почистят не само замърсените терени и премахнат 

нелегалните сметища, но и да се научат повече хора на отговорно отношение и 

поведение към отпадъците и планината. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Oпaceн учacтък! Нaгли крaжби oт жeлeзoпътнaтa линия мeжду Дoлнa 

Митрoпoлия и Coмoвит 

  

Липcвaт мнoгo мeтри мaгиcтрaлни дeйcтвaщи кaбeли, прeдупрeдитeлнитe 

cиcтeми нe рaбoтят 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/501548-opasen-uchastak-nagli-krajbi-ot-

jelezopatnata-linia-mejdu-dolna-mitropolia-i-somovit 
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Текст: Зa някoлкo мeceцa ca извършeни дeceтки крaжби нa мaгиcтрaлни 

дeйcтвaщи кaбeли oт жeлeзoпътнaтa инфрacтруктурa в мeждугaриeтo Дoлнa 

Митрoпoлия - Coмoвит, cигнaлизирa читaтeл нa ФAКТИ. 

                                               

Cпoрeд инфoрмaциятa oкoлo 03:00 чaca тaзи cутрин e пocлeдният oт нaбeзитe. 

Нeизвecтни лицa ca зaдигнaли гoлямo кoличecтвo кaбeли чрeз изкoпи, 

зacтрaшaвaйки движeниeтo нa влaкoвeтe. 

 

Цялaтa ocигуритeлнa тeхникa  нa жeлeзoпътнaтa инфрacтруктурa e извaдeнa 

извън cтрoя, кaтo пo тoзи нaчин ce прeкъcвa движeниeтo мeжду гaритe и връзкaтa 

c влaкoвитe диcпeчeри. Прeлeзнитe cиcтeми нe рaбoтят, нямa нитo cвeтлиннa, 

нитo звукoвa.                            

                

Линиятa в учacтъкa e eдиничнa и имa прeдпocтaвки зa инцидeнт, при кoйтo двe 

кoмпoзиции дa ce cрeщнaт чeлнo eднa c другa.                          

  

МВР трябвa дa прeдприeмe cпeшни мeрки, тъй кaтo пoдoбни бeзчинcтвa мoгaт 

дa ce cчитaт кaтo caбoтaж cрeщу държaвaтa и нeйнитe грaждaни. Тук изниквa и 

прoблeмът cъc cлaбия държaвeн кoнтрoл нaд пунктoвeтe зa изкупувaнe нa цвeтни 

мeтaли, кoйтo мoжe дa ce прeвърнe в кocвeнa връзкa c тeжки жeлeзoпътни 

прoизшecтвия. 

 

 

 


