
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

01 СЕПТЕМВРИ 2022 г. 

 

                                                 

 

 

 

Източник: Стандарт 
 

Заглавие: Lidl и Kaufland се включват в международна акция за почистване на 

Дунав 

 

Линк: https://www.standartnews.com/biznes/lidl-i-kaufland-se-vklyuchvat-v-

mezhdunarodna-aktsiya-za-pochistvane-na-dunav-502295.html 
 

 
 

Текст: Инициативата е част от международната стратегия за пластмасата на 

Schwarz групата 

 

Lidl и Kaufland, част от най-голямата ритейл група в Европа – Schwarz, обединяват 

усилия в съвместна международна инициатива за почистването на река Дунав. 

Кампанията е под надслов „Заедно за по-чисти реки: River CleanUp Collective 

@Дунав“ и е част от дългосрочната стратегия на групата за пластмасата RЕset 

Plastic. 

 

Подразделения на двете търговски вериги от 10 различни държави, през които 

Дунав минава, провеждат различни акции по почистване на реката. България 



също ще се присъедини, като на 3 септември служители на Lidl и Kaufland 

заедно ще почистят брега в околностите на гр. Русе – в близост до град Мартен и 

до село Сандрово. Партньори на инициативата са Туристическо дружество 

„Приста“, Русенски клуб за пътешествия „Бяла звезда“ и ЕКОПАК България. 

 

Данните сочат, че река Дунав е една от най-замърсените с пластмаса реки в 

Европа. Всяка година около 1000 тона пластмасови отпадъци се вливат от нея в 

Черно море. Основната цел на инициативата по почистването е както да намали 

количеството на пластмасата, така и да насочи вниманието на широката 

общественост към този изключително важен проблем. 

 

Това е и един от основните приоритети в цялостната стратегия за пластмасата на 

Schwarz групата – REset Plastic, чиито устойчиви цели се основават на принципа 

„По-малко пластмаса – затворен цикъл на суровините“. Действията по 

изпълнението им са обединени в  пет ключови сфери на дейност както на 

оперативно ниво, така и извън него: намаляване (REduce), редизайн (REdesign), 

рециклиране (REcycle), проучване (REsearch) и премахване (REmove), под която 

област попада международната акция по почистването. 

 

Всяка година около 10 милиона тона пластмасови отпадъци попадат във водоеми 

по целия свят. Чрез участието си в кампанията, Lidl и Kaufland изпълняват своя 

ангажимент да допринесат за премахването на вече попаднала в околната 

среда пластмаса, мотивирайки и други да се включат активно в грижата за 

опазване на природата. 

 

Източник: Iskra.bg 

 

Заглавие: Над 70 доброволци събраха 110 чувала с боклук за 4 дни на Мальовица 

 

Линк: https://www.iskra.bg/nad-70-dobrovoltsi-sabraha-110-chuvala-s-bokluk-za-4-

dni-na-malyovitsa/ 

 

 
 

Текст: Повече от 70 доброволци събраха 110 чувала с отпадъци само за 4 дни в 

Рила по време на традиционното високопланинско почистване. То е 

организирано от екологично сдружение „За Земята“ и със съдействието на 

Национален парк „Рила“. 

 

В събитието се включиха хора от цялата страна, като имаше и международно 

участие от Белгия, Индонезия, Израел, Аржентина и Испания. Много деца и 

младежи взеха участие, най-малките чистачи бяха на 2 години. Акцията е част от 

кампанията „ИзЧисти планини“ и се проведе в района на хижа Мальовица, а 

групи от доброволците се качиха и до едни от най-посещаваните заслони — 

Страшното езеро и Орловец (наричан и БАК), както и до върха. 

 

Въпреки голямата надморска височина и труднодостъпните терени, отпадъци не 

липсваха — както стари консерви, стъкло и текстил, така и нов боклук – предимно 

пластмаса. 



 

Оказа се, че близо до хижа Мальовица от години съществува сметище, голяма 

част от което към днешна дата е заровено в пръст и растителност. Освен битови 

отпадъци отпреди десетилетия, там с години са изхвърляни килими, балатуми, 

възглавници, вериги от шейни, дори и радиатор и акумулатор. Сегашните хижари 

вече изнасят отпадъците си до депото в Самоков, но сметището трудно може да 

бъде изчистено изцяло. 

 

Най-честият отпадък, откриван в храсти, скали, по поляни са били пластмасовите 

бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки. За тях има решение, което 

от „За Земята“ настояват да се въведе възможно най-скоро в България — 

депозитна система. В страни, в които вече има работеща система за връщане 

на пластмасови бутилки и кенчета срещу определена сума, се наблюдава рязко 

намаляване на такива отпадъци в природата. 

 

Всички доброволци са си носели собствена посуда за храна, бутилки за вода и 

канчета — това е и основното послание към туристите, които посещават 

планината, както и към хижарите — да не се използват чаши, чинии и прибори за 

еднократна употреба, които бързо стават отпадък, а да сме отговорни 

планинари и да използваме съдове за многократна употреба. 

 

Тази година в рамките на събитието се проведе дискусия за младежи между 15 

и 29 години на тема „Нулеви отпадъци“ и отговорно планинарство. То е част от 

Програма на Министерството на околната среда и водите: „Политики за 

младежта в сферата на околната среда“. Това е първото от няколко предвидени 

събития, които ще се организират от ЕС „За Земята“ и Национален парк „Рила“. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие:  Камари отпадъци се трупат край контейнерите на "Томов Плаза"! Кой 

ще ги почисти? 

 

Новодомците се тревожат да не избухне пожар, вече има глобен за 

нерегламентирано изхвърляне на боклуци 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-obshtestvo/kamari-otpadatsi-se-trupat-krai-

konteinerite-tomov-plaza-255119/ 

 

 
 

Текст: Огромни камари с кашони и строителни отпадъци се трупат ежедневно 

на изхода на подземния паркинг на новия жилищен комплекс "Томов Плаза" в ЖР 

"Тракия". Възмутен собственик ни изпрати снимки, на които се вижда планина от  

опаковки от мебели и електроуреди , която очевидно не е разчиствана с месеци. 

 

"Здравейте, Аз съм един от собствениците на апартамент в новия жилищен 

комплекс Томов Плаза в Тракия. Все още не живея там, но съм потресен как от 

месеци се образува сметище подобно на това, което обикновено може да бъде 

видяно единствено в Столипиново! Бъдещи жители и техните майстори изхвърлят 



кашони и строителни отпадъци на изхода на подземния паркинг, а от "Чистота" 

отказват да ги приемат, домоуправата вдига ръце и прехвърля вината върху 

ВСИЧКИ собственици, слагайки ги под общ знаменател и наричайки ги "селяни" 

и оставяйки боклука на произвола на съдбата. Преди месеци същата купчина 

боклук беше запалена и за щастие щетите не бяха големи. Сега боклука е още 

по-голям и не мога да си представа какво би станало, ако се разрази пожар 

отново!", пише нашият читател. 

 

TrafficNews се свърза с представител на инвеститора, който бе категоричен, че 

почистването на отпадъците не е задържение на строителната компания. "През 

2021 година целият комплекс получи АКТ 16, всички апартаменти са продадени, 

а техните собственици са влезли във владение. В този смисъл, строителят няма 

как да отговаря за почистването на тази зона. В знак на добра воля близо година 

държахме там гондола и систмематично я почиствахме за наша сметка. Но това 

не може да продължава вечно. От общината на този етап са поставили 4 

контейнера тип "бобър", които обаче са крайно недостатъчни за 555 

апартамента и 20 магазина. От "Чистота" идват, изпразват контейнерите, но не 

вдигат останалите отпадъци. А да не забравяме , че тези граждани си плащат 

данък сгради и такса смет" коментира Кирил Йовнов.  

 

Ангажиментът на домоуправата на комплекса е да поддържа хигиената в 

общите части, а според тях въпросната зона не се води обща част.  

 

"Това ще продължи поне година, защото голяма част от собствениците 

обзавеждат жилищата си. Така, че може би общината трябва да помисли за 

гондола в района, а също така и за контейнер за хартия. Другият вариант е 

сложат пост и да глобяват собствениците, които изхвърлят нерегламентирано 

боклука" заяви Йовнов.  

 

След запитване до район "Тракия", кметът Костадин Димитров направи инспекция 

на района. "Проблем действително има. Ние вече няколко пъти извозваме 

отпадъци. Говорих с "Чистота" , в следващите дни ще дойде фадрома и ще 

събере боклуците. Но не можем да правим това постоянно. Поддържането на 

района е отговорност на етажната собственост. Контейнерите се почистват 

ежедневно , има два на ремонт, които ще бъдат върнати. Колкото до 

строителните отпадъци и кашоните, собствениците трябва да си ги извозват. Има 

депа в "Чистота", там ги приемат безплатно. Другият вариант е да се съберат и 

да си наемат гондола. Но няма как общината да плаща за частните ремонти на 

хората. Вчера от Инспектората на общината са съставили акт на собственик, 

който си е изхвърлил боклуците извън контейнерите , като това е направено по 

свидетелски показания. И инспекторите ще продължат да налагат глоби , ако 

замърсяването не бъде прекратено", предупреди кметът и апелира към 

новодомците да не оставят боклуци около контейнерите. 

 


