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Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Какво разбираме, когато говорим за устойчив дом? 

 

"Сега е времето да използваме устойчиви иновации, за да съхраним и опазим 

околната среда", посочи Ивайло Рашев 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/5-science/254783-kakvo-razbirame-kogato-

govorim-za-ustoychiv-dom 

 

 
 
Текст: Какво разбираме днес, когато става дума за устойчив дом? 

 

"През последните години темите за устойчивост придобиха особено голяма 

популярност. Има различни дефиниции, но най близката е - разумно използване 

на налични ресурси, така че да гарантираме тяхната дълготрайност чрез 

използване на други възобновяеми алтернативни източници". 

 

Това заяви в първото издание за годината от специалната поредица на 

мултиплатформения проект на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Домът" изпълнителният 

директор на Bosch България Ивайло Рашев. 
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Платформата "Светът брои", която има за задача да събира от официални 

източници и да анализира използваните ресурси в глобален мащаб, показва, че 

човечеството използва ресурси, които може да се осигурят от 1,8 планета като 

планетата Земя, информира той. 

 

По думите му ние използваме много повече, отколкото планетата ни може да ни 

осигури по естествен път. 

 

"Прогнозата е до 2030 г. тази консумация да нарасне и в този момент да са ни 

необходими две планети. Това ще доведе до много усложнения по отношение 

на околната среда, качеството на въздуха, жизненоважните ресурси. Като 

замърсители основно се третират различните производства, производствени 

линии и транспорти, но и потребителската електроника има своя отпечатък върху 

този проблем", отбеляза Рашев. 

 

Изпълнителният директор на Bosch България е категоричен - сега е времето да 

използваме устойчиви иновации, за да съхраним и опазим околната среда. 

 

"Устойчивостта е важна днес, не в следващите години. Много компании 

разработват и имат стратегии в тази посока. Bosch - като един от световните 

лидери производители-доставчици на домакинска електротехника развива 

мащабна кампания за създаване на възприятие от страна на потребителите как 

може да се пестят използваните ресурси", посочи гостът е студиото. 

 

Според него е нужно да бъдат използвани въглеродните компенсации като метод 

за намаляване на негативния ефект на въглеродния диоксид чрез участие в 

различни екологични инициативи. 

 

"Bosch участва в проект - в над 2000 локации, в които искаме значително да 

намалим ресурса на електроенергия. Имаме за цел до 2030 г. да намалим 

използваната вода в 59 локации - с поне 25%", информира той. 

 

"За да бъде една кампания устойчива, тя трябва да бъде всеобхватна. Това е 

центърът на нашата кампания в България - "Живей устойчиво". Разглеждаме 

няколко направления. Първото е с подпомагане на кръговата икономика. 

Работим и в направление - по-лесен монтаж и демонтаж, по -лесно 

рециклиране на уредите", каза Рашев. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Община Пловдив планира да намали капитала на инсинератора за 

изгаряне на болнични отпадъци 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Obshtina-Plovdiv-planira-da-namali-

kapitala-na-insineratora-za-izgaryane-na-bolnichni-otpaduci-1206606 

 
 



Текст: Община Пловдив планира да обяви концесия за инсталацията за изгаряне 

на болнични отпадъци, съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът по финанси 

Величко Родопски. 

 

Първата стъпка за реализиране на намерението е да се намали капиталът на 

търговското дружество "Инсинератор" ЕООД от 6 760 000 лв. на 50 000 лв. 

Предложението е обсъждано днес в постоянните комисии към Общинския съвет 

и ще бъде включено в дневния ред на предстоящата сесия. 

 

Намаляването на капитала ще се реализира чрез изваждане на активите от 

съществуващото дружество и връщането им в собственост на общината. Става 

въпрос за поземлен имот с площ 7104 квадратни метра, пет сгради, водопровод, 

канализация, топлопровод, машини и съоръжения. След това ще се стартира  

процедурата за обявяване на концесията. Тази поредица от действия се налага, 

тъй като в новото публично-частно партньорство община Пловдив ще трябва да 

влезе с апортна вноска. Тъй като активите в момента са апортирани, консултант 

от МФ е препоръчал по-продължителната процедура. Евентуалният частен 

партньор пък ще участва в съдружието с непарична вноска. Дружеството 

"Инсинератор" ЕООД ще продължи да съществува като фирма до момента, в 

който общинските съветници решат да обяват процедура за ликвидация. 

 

Припомняме, че инсинераторът започна да се строи през 2006-2007 г. със 

средства от община Пловдив и българската държава, а от швейцарското 

правителство осигуриха оборудване. В последствие се оказва, че за 

апаратурата няма софтуер. Преди няколко години в сградата имаше 

наводнение, което нанесе допълнителни щети на техниката. От старта на 

строителството до сега в обекта са налети около 15 милиона лева, но 

инсинераторът така и не заработи. 

 

В края на предишния кметски мандат е правено обследване колко би струвало 

завършването на съоръжението. Разчетите показали, че трябват 6 милиона лева 

към онзи момент. Банките обаче поискали много висока гаранция, което би 

наложило поемане на нов заем и затова градската управа се отказала да 

реализира проекта. Сега пък заради скока на цените на строителните 

материали довършването би се оскъпило още повече, което наложило да се 

вземе решение за търсене на концесионер. 

 

Източник: Монитор 
 

Заглавие: Община Сърница спечели проект за генериране на битови отпадъци 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/obshtina-syrnica-specheli-proekt-za-

generirane-na-bitovi-otpadyci-297645 

 

 
 
Текст: Община Сърница ще реализира проект по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с Министерството на околната среда и водите, 

Главна дирекция „Оперативна програма – Околна среда“ за изпълнение на 
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проект: „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция 

генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване 

на обществен екологичен център“.  Това съобщи кметът на най-младата община 

в Пазарджишка област Неби Бозов. 

 

Стойността на проекта е 391 000 лв. и ще се изпълнява за период от 18 месеца. 

Целта е формирането на общество с нулеви отпадъци, посредством 

повишаване на общественото самосъзнание за спазване на йерархията за 

управление и намаляване на количествата депонирани твърди битови отпадъци. 

Демонстрационният проект ще бъде реализиран на територията на общ. 

Сърница. 

 

В рамките на проекта се предвижда създаването на екологичен център за 

повишаване осведомеността и формирането на общество с нулеви отпадъци, 

който ще бъде обособен в сградата на Културния дом в гр. Сърница. Предвиждат 

се строително-монтажни работи за поставяне на климатична и вентилационна 

инсталация. Ще бъде осигурено и обзавеждане и оборудване за залата – LED 

екрани, проектор, екран за проектиране, аудио система, маси, столове и др. 

 

На 150 домакинства от общината ще бъдат раздадени контейнери за домашно 

компостиране, като участниците ще преминат през специализирано обучение 

за извършване на тези дейност, употреба на контейнерите и последващо 

прилагане на компоста. Ще се изготви програма за нулеви отпадъци на общ. 

Сърница. Ще бъдат организирани кампании за популяризиране на резултатите. 

 

 

 


