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Източник: Technews.bg 

Заглавие: Brother следва принципите на кръговата икономика 

 

Водещи са подразделенията във Великобритания и Словакия 

 

Линк: https://technews.bg/article-114171.html 

 

 
 

Текст: Японската компания Brother се стреми да реализира принципите на кръговата 

икономика – задълбочена концепция, която възприема рециклирането като последен 

вариант за опазването на планетата. Водещи в тази насока са рециклиращите 

технологични подразделения на Brother във Великобритания и Словакия.  

 

Без съмнение нашата планета е твърде ценна. За съжаление ние експлоатираме 
прекалено агресивно ограничените ѝ ресурси и в частност използваме много 

трудноразградими пластмасови опаковки еднократно, посочват от компанята. Това 

означава, че нещо не работи правилно. Целите на рециклирането са благородни, но 

все още сме далеч от безотпадната икономика.  

 

Принципите на кръговата икономика 

 

Пластмасите за еднократна употреба често се радват на медийно внимание и това 

е съвсем заслужено. Европейските потребителите консумират 58 милиона тона 

пластмаси годишно, от които 39% се изгарят, а 31% или 25,8 милиона тона се изхвърлят. 

Това означава, че едва 30% се рециклират.  

 

Като компания Brother полага усилия за решаване на проблема, като работи 

съобразно принципите на кръговата икономика, включващи намаляване, повторна 

употреба, възстановяване, ремонтиране и рециклиране.  

 

При фокусиране върху повторното използване, възстановяването и ремонта 

консумативите за принтери могат да се използват неколкократно. Ако пластмасовите 

части не могат да бъда използвани за производство, Brother ги смила до форма, в 

която могат да бъдат рециклирани, което прави частите, излезли от употреба, полезни 

под формата на материали за нови продукти.  

 

Завръщане към производствените схеми 

 

Фактори като цена и логистика правят рециклирането и повторното производство 

много трудни. За създаване на ефективен процес, обаче, трябва да бъдат взети 

предвид широк набор от пластмасови съединения, променящи се изисквания към 

качеството и специфики на фирмения дизайн. 

 

https://technews.bg/article-114171.html


 

WWW.BAR-BG.ORG I 3 

 

Този микс от фактори означава, че за производителите е най-изгодно да използват и 

рециклират своите собствени пластмасови части или продукти. Това не убягва и на 

регулаторните органи, които изискват и насърчават схемите за връщане с цел 

рециклиране. 

 

Печатната индустрия е натрупала много опит в това отношение. От много години 

клиентите връщат мастилници и тонер касети на производителите. Тази уникална 

позиция позволява на Brother да въвежда иновации и да подобрява рециклирането, 

като извършва анализ на излязлото от употреба оборудване. 

 

Колкото по-зелено, толкова по-добре 

 

През годините центровете за рециклиране на Brother във Великобритания и Словакия 

успяха да постигнат сериозен прогрес по отношение на повторната употреба и 

рециклирането на пластмаси. Към момента 60% от изходната продукция на 

европейските заводи е съставена от възстановен и рециклиран материал.  

 

Анализът спомага за намаляване на използването на първични суровини при 

производството на тонер и за подобряване на дизайна на мастилниците с цел 

постигане на по-добра производителност, капацитет и дълготрайност.  

 

Комбинацията от качество и устойчивост завършват цикъла на кръговата икономика, 

при който оптимизациите в дизайна помагат за увеличаване на общия процент на 

рециклиране. Някои от новите модели продукти могат да бъдат използвани два или три 

пъти, което увеличава дела на повторното производство с над 10%.  

 

Потребителите, търсещи зелено решение за печат, трябва да имат предвид факта, че 

неоригиналните имитиращи консумативи често не подлежат на повторно използване 

и рециклиране заради неясния си материален състав, предупреждава Brother. Така 

че, ако искате да сте сигурни за качеството и да знаете, че допринасяте за опазването 

на околната среда, само оригиналните консумативи гарантират това, казват от 

компанията. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 
Заглавие: Инсинераторът на Пловдив ще е без конкуренция! 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Insineratorut-na-Plovdiv-shte-e-bez-

konkurenciya-846822 
 

 
 

Текст: 6 200 000 лева за довършване на пловдивския Инсинератор за изгаряне на 

болнични отпадъци ще се търсят от заем, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 

Решението - управителят на дружеството Дончо Кацарев да получи разрешение и да 

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Insineratorut-na-Plovdiv-shte-e-bez-konkurenciya-846822
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Insineratorut-na-Plovdiv-shte-e-bez-konkurenciya-846822
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предприеме действия по избор на кредитна институция, която да отпусне банковия 

заем, бе одобрено от местния парламент на сесия през седмицата. 

 

Дружеството "Инсинератор Пловдив" ЕООД е създадено в изпълнение на ангажименти, 

поети от Община Пловдив по споразумение между правителството на Швейцария и 

България за оказване безвъзмездна финансова помощ за проект "Съоръжение за 

изгаряне на болнични отпадъци в град Пловдив". Общината е предоставила терен от 

7104 квадратни метра, където вече са изградени административна, промишлени и 

складова база; дейността на дружеството, обаче, не е започнала. Сградите се 

нуждаят от ремонт, осъвременяване и дооборудване, за което - според доклад на 

Кацарев, са й нужните 6 200 000 лева, които ще се търсят с кредит.  

 

"Имам бизнес план, предприятието ще е на печалба", увери управителят. В България 

работи само един такъв инсинератор, който е в Александровска болница, но той има 

големи проблеми с екологията." Пловдивският ще работи денонощно на газ, а 

технологията на изгаряне ще е следната: отпадъците минават през камера, нагрята 

до 600 градуса, горят се и след това минават във втората камера, нагрята до 1800 

градуса, минава през воден субфилтър и на изхода излиза само пара. "Няма да има 

грам вредни вещества за въздуха", подчерта Кацарев.  

 

В плана е залегнала 2 лева средна цена на изгаряне в зависимост от вида на 

отпадъците. "Вече ми звънят от фирми и отсега ни търсят като клиенти. Убеден съм, че 

ще сме най-доходоносното предприятие на Общината, обслужващо цяла Южна 

България." По разчети за цялостното довършване на обекта са нужни около 8 месеца.  

 

Припомняме, че договорът за изграждането на депото е подписан през далечната 

2007 година, но до финализиране и реална работа на обекта така и не се стига. В 

последните години, обаче, администрацията предприе твърди стъпки за разрешаване 

на проблема. 

 

Източник: Актуално 

Заглавие: По-малко отпадъци е приело депото в Асеновград през 2018 г., в 

сравнение с предходната 

 

Линк: https://www.actualno.com/asenovgrad/po-malko-otpadyci-e-prielo-depoto-v-

asenovgrad-prez-2018-g-v-sravnenie-s-predhodnata-news_718809.html 

 

 

Текст: Около 827 000 лева са приходите на общинското предприятие за депониране 

на отпадъци в Асеновград. По-голям дял - в размер на 824 000 лева - се отчита за 

депониране на битови отпадъци, а близо 3 000 са събрани от такса за депониране на 

строителни отпадъци. Предприятието отчита намаляване на прихода, спрямо 2017 г., 

със 129 000 лева или 15%. 

https://www.actualno.com/asenovgrad/po-malko-otpadyci-e-prielo-depoto-v-asenovgrad-prez-2018-g-v-sravnenie-s-predhodnata-news_718809.html
https://www.actualno.com/asenovgrad/po-malko-otpadyci-e-prielo-depoto-v-asenovgrad-prez-2018-g-v-sravnenie-s-predhodnata-news_718809.html
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След извършени анализи и сравнение на двата периода е установено понижение на 

проходите заради намаляване на приетите през последните 12 месеца отпадъци. 

"Поради предстоящото запълване на Клетка №1 за неопасни отпадъци, от 01.09.18 г. не 

се приема смесен битов отпадък от фирми. Това доведе до намаляване на приетите 

отпадъци в последните три месеца", обясни кметът на Асеновград доктор Емил 

Караиванов. 

 

За 2017 г. са приети близо 38 000 тона отпадъци, а за 2018 г. - около 36 000 тона. През 

2017 г. утвърдената цена за смесен битов отпадък е била 20,80 лева за тон за общините 

- членове на регионалното сдружение, 27 лева за тон за фирми, членуващи в същото 

сдружение и 28 лева за тон за фирми извън сдружението. През миналата година има 

промяна в таксата за депониране - увеличени са цените за смесен битов отпадък. За 

фирмите и общините членове на сдружението тя е 32 лева и 36 лева за тон и съответно 

- 40 лева за тон - за фирми извън сдружението. В същото време, предприятието 

регистрира допълнителни приходи, които са свързани с рециклиране на пластмаса, 

транспортни и други услуги. Приходите на общинското звено през 2017 г. възлизат на 

близо 970 000 лева.  

 

Когато стане възможно да ползваме максималния капацитет на депото, след 

изграждането на втората клетка, тогава със сигурност ще отчитаме далеч по-добри 

приходи от дейността. Освен това, се работи и по проекта за изграждане на 

компостираща и сепарираща инсталация на депото. Но ако тенденцията за 

намалено количество приети отпадъци се запази и през 2019 г. един от вариантите за 

осигуряване на приходи и покриване на разходите на предприятието е 

преизчисляване на таксата за депониране през 2020 г.", каза в заключение 

градоначалникът. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: 100 чувала се оказаха малко при акцията за почистване в парк Кайлъка 

 
Линк: https://dariknews.bg/regioni/pleven/100-chuvala-se-okazaha-malko-pri-akciiata-za-

pochistvane-v-park-kajlykasnimki-2145911 

 

 
 

Текст: 100 найлонови чувала с отпадъци бяха събрани за малко повече от час 

при акцията, която организира кметът на Плевен Георг Спартански тази неделя 

с цел почистване на района от “Моста” до басейните в парк “Кайлъка” тази 

неделя. 

 
Всъщност работата по почистването на част от парка, в която се включиха десетки 

плевенчани продължи до района на тенис кортовете, а причината беше, че свършиха 

https://dariknews.bg/regioni/pleven/100-chuvala-se-okazaha-malko-pri-akciiata-za-pochistvane-v-park-kajlykasnimki-2145911
https://dariknews.bg/regioni/pleven/100-chuvala-se-okazaha-malko-pri-akciiata-za-pochistvane-v-park-kajlykasnimki-2145911
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100-те чувала, които бяха осигурени за събиране на отпадъците. Те бяха напълнени за 

времето от 11:00 до 12:15 часа. 

 

“Ние като община наистина нямаме право да харчим пари, защото парк “Кайлъка” 

е държавен, а тези, които обвиняват областния управител не са прави, защото той ще 

свърши работата ако има бюджет, а на този етап бюджет не му е отпускан никога за 

поддръжка на парка. Това не е дейност, която да се свърши за един ден”, каза кметът 

Спартански пред дошлите ентусиасти да се включат в акцията. 

 

Тъй като преди дни областният управител организира почистване по алеята в парка 

след “Моста”, днес акцията започна на шосето – от района на бензиностанцията на 

“Петрол” при входа на "Кайлъка". 

 

“За съжаление в Плевен има боклуци за всички и това са боклуци, които ние си ги 

правим”, каза кметът като поясни, че в акцията няма норма за време или количество 

събрани отпадъци. 

 

“Тази акция не е първата, няма да е и последната в зависимост от времето, тъй като 

сега все още е зима, ще има акции в “Скобелевия парк”, в квартал “Сторгозия” и в 

други части на града", допълни Спартански.   

 

 


