
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

25 АВГУСТ 2021 г. 

 

                                                  

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: На 2 места в столичния "Витоша" ще се събират стари електроуреди 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-vitosha/na-2-mesta-v-stolichniya-vitosha-shte-se-

sabirat-stari-elektrouredi 

 

 

Текст: Продължава кампанията за рециклиране на стари и ненужни 

електроуреди. Тази събота, 28 август 2021 г., ще има мобилни пунктове в 

столичния район Витоша, където може да се предават за рециклиране стари и 

ненужни електроуреди.  

 

Пунктовете ще приемат старата и ненужна техника от 11 до 17 часа на 2 места в 

район Витоша:  

- кв. Симеоново – площада при последната спирка на автобус 67,  

- кв. Драгалевци – площада пред НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“.  

 

Освен стари и ненужни електроуреди могат да се предава и хартия за 

рециклиране, хартиени и картонени опаковки и всички видове метални отпадъци. 



За големи електроуреди, които не може да се транспортират до мобилния пункт, 

може да заявите посещение до адрес на ecologica.bg. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Започва изграждането на инсталация отпадъци в Кюстендилско 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101515320/zapochva-izgrajdaneto-na-instalacia-za-

prerabotka-na-otpadaci-ot-obshtinite-kustendil-nevestino-i-treklano 

 

 
 

Текст: Изграждането на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци за около 10 мил. лева  за 

общините  Кюстендил, Невестино и Трекляно започва. Това съобщавиха от 

регионалното сдружение "Рила еко". Стартът за обекта е в петък край 

кюстендилското с. Радловци.  

 

Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Проектът е с 

общата стойност 9 748 590 лева.  

 

Основната цел е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, 

генерирани в трите общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, които изпитват 

сериозни финансови трудности по депонаринето на отпадъците си. Кюстендил 

и Трекляно транспортират боклука си до депото в Перник, а Невестино - до 

Самоков, на 80 километра в едната посока и това оскъпява много 

сметосъбирането. 

 

Източник: Кмета.bg 

Заглавие: Ямбол сменя бетонните кошчета за отпадъци с метални цветни 

 

Линк: https://kmeta.bg/%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-

%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/ 

 

 
 
Текст: В Ямбол започна подмяна на бетонните кошчета за отпадъци и поставяне 

на нови. Тези, които са с леки повреди, ще бъдат ремонтирани. 

 

https://bnr.bg/post/101515320/zapochva-izgrajdaneto-na-instalacia-za-prerabotka-na-otpadaci-ot-obshtinite-kustendil-nevestino-i-treklano
https://bnr.bg/post/101515320/zapochva-izgrajdaneto-na-instalacia-za-prerabotka-na-otpadaci-ot-obshtinite-kustendil-nevestino-i-treklano


Двадесет и един броя са разпределени по улица „Търговска“, две кошчета са 

сложени на улица „Цар Иван Александър“, едно – до Народно читалище 

„Пробуда-1909“ в квартал „Каргон“. 

 

Предстои да бъдат монтирани допълнителни в квартал „Диана“ пред бившия 

магазин „Югоагент“ и до пощата в жилищен комплекс „Георги Бенковски“. 

 

Община Ямбол е закупила и седемдесет метални кошчета в различни цветове, 

които тематично ще бъдат разполагани в различни градски зони. Ярките цветове 

на кошчетата носят посланието “Забележи ме!”. 

 

Тридесет и пет броя червени кошове за отпадъци ще бъдат монтирани на 

спирките на градския транспорт в града. 

 

Седем сини кошчета ще бъдат монтирани на паркинги – в жилищен комплекс 

„Граф Игнатиев“ до блок 64, в „Златен рог“ – зад блок 10 и до блокове 16 и 19, на 

улица „Срем“, на улица „Генерал Владимир Заимов“ – до бившите военни 

поделения, в жилищен квартал “Зорница” до блок 5 и в квартал “Диана” до блок 

6. 

 

Двадесет и осем зелени кошове ще бъдат монтирани в близост до детски и 

спортни площадки в кварталите на Ямбол, както и в Лятното кино. Те ще заменят 

старите и амортизирани кошчета по тези места. 

 

Източник: e-Svilengrad.com 

 

Заглавие: Кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от 

градини и дворове в Свиленград на 28 и 29 август 

 

Линк: https://e-

svilengrad.com/2021/08/24/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

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

%D0%BD%D0%B0/ 

 
 

Текст: Ha 28 и 29 aвгycт 2021 г. (cъбoтa и нeдeля), Oбщинcĸa aдминиcтpaция – 

Cвилeнгpaд opгaнизиpa зa житeлитe нa гpaдa ĸaмпaния зa пoчиcтвaнe и 

извoзвaнe нa pacтитeлни oтпaдъци oт гpaдини и двopoвe. Πoдoбни ĸaмпaнии щe 

ce ocъщecтвят и пpeз мeceцитe ceптeмвpи и oĸтoмвpи 2021 г. 

 

Heoбxoдимo e гpaждaнитe дa пoчиcтят двopoвeтe и paйoнитe oĸoлo дoмoвeтe cи 

oт pacтитeлни oтпaдъци – тpeви, ĸлoни, цвeтя, cлaмa, пpяcнo oĸoceнa тpeвa, 

изcyшeнa тpeвa и лиcтa, дъpвeни вeйĸи и oтпaдъци oт зeлeнчyĸoпpoизвoдcтвoтo. 

 

C цeл пo-ĸaчecтвeнo пoчиcтвaнe пpи изxвъpлянeтo нa pacтитeлнитe oтпaдъци e 

нeoбxoдимo тe дa бъдaт нaвъpзaни нa cнoпчeтa и ocтaвeни дo cъдa зa битoви 

https://e-svilengrad.com/2021/08/24/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
https://e-svilengrad.com/2021/08/24/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
https://e-svilengrad.com/2021/08/24/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
https://e-svilengrad.com/2021/08/24/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
https://e-svilengrad.com/2021/08/24/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
https://e-svilengrad.com/2021/08/24/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/


oтпaдъци или пpeд имoтa, oтĸъдeтo щe бъдaт извoзeни нa 30.08.2021 г. c ĸoли, 

opгaнизиpaни oт oбщинaтa. 

 

Opгaнизиpaнoтo пoчиcтвaнe нa тeзи дaти нe ĸacae изxвъpлянe нa дpyг вид 

oтпaдъци. 

 

Xopaтa, ĸoитo жeлaят дa cи зaĸyпят гoтoв ĸoмпocт, мoгaт дa ce oбъpнaт ĸъм 

„Бypдeниc Koмпocт” EOOД, гp. Cвилeнгpaд, ĸъдeтo ce пpeдлaгa ĸoмпocт в 

нacипнo cъcтoяниe, cepтифициpaн oт aĸpeдитиpaнa лaбopaтopия. Moгaт дa гo 

зaĸyпят вcичĸи жeлaeщи дa oбoгaтят пoчвaтa в cтoпaнcтвaтa и гpaдинитe cи – 

зeмeдeлcĸи пpoизвoдитeли и фиpми, чacтни лицa, зa лични cтoпaнcтвa, 

зeлeнчyĸoви и oвoщни гpaдини, цвeтни гpaдини и зeлeни плoщи и дp. 

  

„Бypдeниc Koмпocт” ce нaмиpa в мecтнocт „Дeвeттe чyĸи”, влявo cлeд paзĸлoнa 

зa ceлo Cивa peĸa. Зa ĸoнтaĸти и пoвeчe инфopмaция: тeл. 0886000734. 

 

 


