
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

19 АВГУСТ 2020 г. 

 

                                                  

 

Източник: Стандарт 

Заглавие:  Китай ще строи град на бъдещето  

 

Линк: https://www.standartnews.com/svyat/kitay-shche-stroi-grad-na-bdeshcheto-

433598.html 

 

 
 
Текст: Ще се вземат предвид всички особености на живота в разгара на 

епидемия. Дизайнът ще бъде направен от Guallart Architects, пише ArchDaily. 

 

"Вече не можем да проектираме градове и сгради и да се преструваме, че 

нищо (пандемията от коронавирус) не се е случило", казаха създателите на 

града. 

 

Град Сюнан ще бъде построен на 100 километра от Пекин. Той ще съчетава 

традиционно европейско оформление, модерни китайски високи сгради и 
селскостопански пейзаж. Оранжерии ще бъдат поставени на покривите на 

всички къщи, като в тях ще се отглежда храна и в същото време ще се получава 



енергия от слънчеви панели. На първите етажи ще бъдат оборудвани 

пространства за съвместна работа, ще бъдат инсталирани 3D принтери и ще се 

организира рециклиране на отпадъци. Всяка сграда ще събира дъждовна вода 

и ще я пречиства за пиене. Сградите ще бъдат издигнати от дървени конструкции 

посредством дизайнерски технологии. В града ще има жилищни имоти, офиси, 

басейни, магазини, пазари за храни, детска градина, администрация, пожарна 

и други съоръжения. Всяка зона на Сюнан ще бъде направена възможно най-

функционална. 

 

„Разработихме проекта по време на режима на самоизолация, когато целият 

ни екип работи от вкъщи, и решихме да включим всички тези аспекти, които биха 

могли да подобрят живота ни по време на карантина“, казаха архитектите. 

 

Източник: Bloombergtv.bg 

 
Заглавие: Повече пластмасови отпадъци в Италия 

 

Джузепе Унгерезе, директор екоопазващи кампании за Greenpeace Италия 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/a/35-bloomberg-world/81135-poveche-

plastmasovi-otpadatsi-v-italiya 

 

 
 
Текст: Въпреки че по време на коронакризата в Италия се изхвърляше 10% по-

малко боклук, все по-голямата зависимост от еднократни опаковки от 
пластмаса е тревожно. 

 

"По време на пандемията имаше ръст в използването на еднократни защитни 

средства като маски и ръкавици на пластмасова основа", каза Джузепе 

Унгерезе, директор екоопазващи кампании за Greenpeace Италия. "Имаше 

увеличение на употребата на пакетирани храни и електронната търговия, която 

също ползва доста еднократни пластмасови опаковки". 

 

Учените изчисляват, че за 2020 г италианските сметища ще посрещнат 300 хиляди 

тона повече отпадъци от защитни маски и ръкавици. Еколозите се опасяват, че 

този допълнителен боклук ще стигне накрая до океаните и моретата. 

 

Greenpeace предупреждава, че пластмасата е опасна за моретата и океаните, 

които рискуват да се превърнат в среда, враждебна за живот. 

 

Източник: Rusemedia.com 

 
Заглавие: Общината дарява 320 компостера за растителни отпадъци по селата 

 

Линк: https://www.rusemedia.com/общината-дарява-320-компостера-за-растит/ 

 



 
 
Текст: Община Русе дарява безвъзмездно 320 компостера за малките населени 

места. Днес и утре те ще бъдат предадени на кметовете, които да ги предоставят 

на жителите си. 

 

Съдове за събиране на растителни и хранителни отпадъци ще получат първи 

кметовете на Мартен, Сандрово, Николово, Хотанца, Просена,  Тетово и Долно 

Абланово, а утре ще бъдат доставени и в селата Бъзън, Ястребово, 

Семерджиево, Ново село, Червена вода, Басарбово, както и в кварталите 

„Долапите“, „Средна кула“, „Образцов чифлик“ и ДЗС. 

 

Отпадъците, които ще се изхвърлят в компостерите, ще се превърнат в полезен 

материал, от който ще се получи почвен подобрител. Той ще се използва за 

отглеждане на екологично чиста продукция, обясниха от общината. 

 

Пилотният проект е насочен към живущите в малките населени места, тъй като 

там се генерират по-големи количества зелена маса от трева, храсти, градини. 

Кметовете ще имат ангажимента да разяснят на жителите си метода на  

компостиране, който помага и за опазването на околната среда. 

 

Източник: Труд 

 
Заглавие: Още един бизнесмен е обвинен за нелегален внос на отпадъци у нас 

 

Линк: https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-

%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-

%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-

%D0%BD%D0%B0%D1%81/ 

 

 
 
Текст: Бизнесменът Васил Коцев също е бил обвинен за участие в престъпната 

група за внос на отпадъци. Това стана ясно от думите на прокурор Мария 

Дойчева. Апелативният спецсъд днес гледа мерките за неотклонение на бившият 

вече зам.-министър Красимир Живков, Николай Миховски и Атанас Бобоков. 

 

„Последно са изменени обвиненията на привлечените вече към наказателна 

отговорност лица, като е включено още едно лице за член на организираната 

престъпна група, а именно Васил Коцев. Това е лицето с прякор „синът на зам.-

https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/


министър Живков”, който е бил покровителстван от него”, посочи тя пред 

журналисти. 

 

На 30 май говорителят на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че обвиняеми 

са 10 души по случая с организираната престъпна група за внос на отпадъци, 7 

за участие в престъпна група с користна цел и с участие на длъжностни лица. 

 

Днес Дойчева посочи, че Коцев има обвинение за член на организирана 

престъпна група, както и за вторични престъпления с фирмата за престъпления 

против околната среда. „Той е бил обвинен по досъдебно производство, 

наблюдавано в Софийска районна прокуратура, което е било обединено 

миналия месец към материалите по делото от наблюдаващите прокурори по 

настоящото досъдебно производство, и вече е привлечен и за участие в група, 

юли месец тази година, след обединяване на досъдебното производство”, 

обясни тя. 

 

На заседанието стана ясно, че миналата седмица по-долната инстанция – 

Спецсъдът, е изменил мярката на Атанас Бобоков от “задържане под стража” в 

гаранция от 700 000 лв. Мярката на бившият зам.-министър Красимир Живков е 

била изменена в 80 000 лв. гаранция, а на Николай Миховски – в 300 000 лв. Дали 

ще излязат от ареста или не, се очаква да стане ясно по-късно днес, когато се 

произнесе апелативният спецсъд. 

 

Апелативните магистрати заседават след протест на прокуратурата срещу 

определението на спецсъда, има и жалби на защитата. Прокуратурата поиска 

определението на спецсъда да бъде отменено, и да продължи действащите към 

момента мярка “задържане под стража” за тримата. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Смет срещу напитки на Shake that хълм 

 

Линк: https://www.marica.bg/kultura/smet-sreshtu-napitki-na-shake-that-halm 
 

 
 
Текст: На безплатни напитки ще могат да се насладят посетителите на 

фестивала Shake that хълм срещу събрани разделно отпадъци. Проявата е част 

от кампанията Junk Around, част от дългосрочната програма "Място България", с 

която от сдружението се опитват да ангажират гражданите да пазят чиста и 

красива градската среда.  
 

Освен акцията “Който пази чисто - пие бира!”, по време на фестивала ще бъде 

проведена мащабна информационна кампания на тема намаляване на 

отпадъците, които остават след големи събития и ангажирани на гражданите 

дългосрочна с темата за по-малко отпадъци в ежедневието. Активистите ще 

съдействат с разполагане на контейнери за разделно събиране и специален 



инфо пункт на фестивала, на който доброволци ще помагат на гостите да 

изхвърлят разделно пластмасовите, стъклените и хартиените опаковки и ще 

разясняват на посетителите на Shake that хълм как да намалят и оползотворяват 

ежедневните си отпадъци. 

 

„Много се радваме, че все повече хора и организации се ангажират с идеята да 

пазим Пловдив чист и това послание стига до повече хора. Искаме да 

провокираме всеки да се замисли за това какво се случва, когато изхвърля 

отпадъците си там, където не трябва. Събитията и големите фестивали дават 

прекрасна възможност за това и сме щастливи, че заедно с организаторите на 

Shake that хълм споделяме мисията за събития без отпадъци“, казва Гергана 

Ангелова, от БГ Бъди активен. 

 

Организаторите приканват посетителите на фестивала да се присъединят към 

инициативата и да съберат и изхвърлят разделно отпадъците си по време на 

събитието в пункта на "Място Пловдив", за да се запази поляната на Младежки 

хълм чиста. 

 

Shake that хълм ще се проведе от 28 до 30 август на поляната на Младежкия хълм. 

 
  
 


