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Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Ски писта върху завод за боклук в Копенхаген (видео) 

 

Дизайнерите имат за цел да провокират жителите да мислят по нов начин за 

управлението на градските ресурси 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/11/ski-pista-varhu-zavod-za-bokluk-v-

kopenhagen-video.html 
 

 
 

Текст: Ефектен и иновативен - това е Amager Bakke/Copenhill, завод за управление на 

отпадъци в Копенхаген. 

 

Централа за производство на енергия от отпадъци функционира от март 2017 г. и тази 

пролет ще се сдобие с изкуствената ски писта, зоната за разходки и най-високата 

стена за катерене в света.  

 

Проектът за ски пистата е на студио SLA Architects и редни дни бяха направени първите 

ѝ тестове. Тя оцветена в пет нюанса на зелено, движейки се от светло в центъра на 

склона до тъмно по ръбовете. Цветът не е избран случайно, освен че бялата повърхност 

бързо щеше да се замърси и трудно да се поддържа чиста, зеленото подчертава 

екологичната и устойчива идентичност на парка на покрива и инсинератора за 

отпадъци като цяло, казват дизайнерите.  

 

Закачливият дизайн и големите димни пръстени, който ще изпуска коминът имат за 

цел да провокират жителите да мислят по нов начин за управлението на градските 

ресурси и изграждането на инсталации за отпадъци, които ще генерират енергия. 

 

Това е една от стъпките към постигането на целта на Копенхаген да стане първият в 

света въглеродно неутрален град. И тук идва обяснението на димните пръстени. Те ще 

бъдат излъчвани и ще бъдат видими от почти цял Копенхаген всеки път, когато 250 кг 

въглероден диоксид бъдат изпуснати в атмосферата. 
 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Столична община тества пилотно разделно събиране на хранителни 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/stolichna-obshtina-testva-pilotno-razdelno-

sybirane-na-hranitelni-otpadyci-2150526 
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https://www.economic.bg/bg/news/11/ski-pista-varhu-zavod-za-bokluk-v-kopenhagen-video.html
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Текст: Столична община започва пилотна инициатива за насърчаване на разделното 

събиране на отпадъци от домакинствата, в която са включени 300 домакинства от 

район „Надежда“. 

 

В рамките на инициативата, Столична община ще тества система за разделно 

събиране и извозване на хранителни отпадъци от домакинствата до Инсталацията за 

био отпадъци на София, където от хранителните отпадъци ще бъдат произведени 

електричество и компост, съобщиха от общината. 

 

В рамките на проекта, участниците ще получат безплатен комплект домашни 

контейнери за разделно събиране на отпадъците. 

 

Всички домакинства, заявили желанието си за участие, ще получат своите контейнери 

на 27.02, 28.02, 6.03 и 07.03 между 17:30 и 19:30 часа пред блок 152 в кв. „Надежда“. 

 

Столична община реализира пилотната инициатива в рамките на проект за 

„Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране – Benefit-As-You-

Save“, който ще подпомогне Столична община в усилието й да стимулира 

гражданското участие в процеса по разделно събиране на отпадъците. Той се 

фокусира върху разработването на пилотна система за събиране на хранителни 

отпадъци и отпадъци от опаковки. 
 

В инициативата са заявили желание да се включат 300 домакинства, на които ще бъдат 

предоставени условия за стимулиране на разделното събиране. Всяко домакинство 

получава комплект домашни контейнери за разделно събиране на отпадъци и чували 

за събиране на био отпадъци. В близост до домовете, са изградени споделени 

ограждения с ограничен достъп до контейнерите за опаковки и био отпадъци, които 

да бъдат използвани от домакинствата. Пилотният проект с участието на граждани ще 

продължи 12 месеца. 

 

Целта е информацията, придобита в хода на проекта, да бъде използвана при 

формирането на бъдещи политики на Столична община, свързани с управлението 

на отпадъците. 

Проектът се реализира по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – 

Средиземно море“ (2014 – 2020). 
 

Източник: Стандарт 

 
Заглавие: Частна фирма с база в Сърница иска да започне дейности по изгаряне на 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/chastna-firma-s-baza-v-syrnica-iska-da-

zapochne-dejnosti-po-izgariane-na-otpadyci-2150533 

https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/chastna-firma-s-baza-v-syrnica-iska-da-zapochne-dejnosti-po-izgariane-na-otpadyci-2150533
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Текст: Частна фирма с база в град Сърница иска да започне дейности по изгаряне 

на отпадъци. Инвестиционното намерение е темата на днешното обществено 

обсъждане, което ще се проведе от 14:00 часа в сградата на общината. 
 

В дискусията ще участват местните съветници, както и експерти от РИОСВ, граждани. 

Дружеството „Оранжерии Крумово“ вече няколко години се занимава с третиране на 

отпадъци, но само от дърводобив и дървопреработка. 

 

Стопанисва площадка в града от 2013 година. Изгарянето им и разширяването на 

списъка им с други отпадъци предизвика доста въпроси у местните хора, които 

държат да запазят добрите условия за туризъм - основният им поминък. 

 

Източник: Offnews 

 
Заглавие: Компании от 14 държави представят ресурсно ефективни решения 

 

Линк: https://offnews.bg/ikonomika/kompanii-ot-14-darzhavi-predstaviat-resursno-

efektivni-reshenia-698416.html 
 

 
 

Текст: Тазгодишните изложения на Виа Експо EЕ & ВЕИ (енергийна ефективност и 

възобновяема енергия), Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) и 

Smart Cities (интелигентни градове) ще се проведат от 16-и до 18-и април в ИЕЦ, Зали 5 

и 6, София. Участват водещи компании от 14 държави. За 10-а поредна година ще се 

реализира Австрийски павилион - страната залага на научноизследователска и 

развойна дейност, което ѝ отрежда роля на лидер в областта на зелените технологии. 

 

"Изложителите предлагат атрактивни решения за всяка индустрия, селско стопанство, 

община и дом. Те спестяват ресурси и дават конкурентно предимство - споделят 

организаторите от Виа Експо. - Посещението е отлична възможност за запознаване с 

ползите от евентуална инвестиция, взимане на решение, както и за намиране на нови 

бизнес партньори - част от участниците търсят дистрибутори в Югоизточна Европа." 

 

Съпътстваща програма 

• “Зелени инвестиции в енергетиката” - форум на Организацията за черноморско 

икономическо сътрудничество 
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• Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти за управление на 

отпадъци и кръгова икономика 

• Конференция “Sofia Smart City Marketplace“ на Клъстер София град на знанието и 

др. 

 

 


