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Заглавие:  Нулевият отпадък има и положителен финансов аспект за всеки 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101607749/nuleviat-otpadak-ima-i-polojitelen-

finansov-aspekt-za-vseki 

 

 
 
Текст: Стратегията „Нулеви отпадъци“ възниква в средата на 90-те години като 

резултат от усилията на природозащитни организации, национални и местни 

власти, граждани и индустрии да намерят устойчиво решение на все по-

нарастващия проблем с отпадъците. Според международното обединение 

Нулеви отпадъци, това е етична, икономическа, ефективна и визионерска 

пътеводна цел за промяна на навиците и начина на живот, където всички отпадни 

материали са предназначени да служат като суровини за други процеси. Днес 

ще Ви срещнем с Денимир Димитров, съосновател на фирма в България, която 

произвежда хранителни продукти от суровини, който обикновено биват 

приемани като отпадък, като например остатъчния малц, отделен след 

производството на бира: 

 



„Това е една философия, която следвам аз лично последните години. 

Компанията, която създадохме се роди докато пиехме бира с приятели, 

замислихме се какво става с отпадъците, особено от земеделските култури. 

Разровихме се и установихме, че има голямо количество отпадък и решихме да 

се справим с този проблем. Стъпките на живота с нулев отпадък са много лесни, 

може да откажем еднократните торбички. Родоначалникът на филосфията на 

нулев отпадък Беа Джонсън създаде петте  “R” – използвай, намали, рециклирай, 

компостирай. Животът ми във Франция ме запали по тази философия. Смятам, 

че българинът вече живее много по-устойчиво и природосъобразно. 

Декарбонизацията е процес, който цели да се намали въглеродния отпечатък и 

много компании вече се обръщат към това, дори и оптимизират техните 

процеси, употребяват по- малко енергия, така че има напредък и в такава 

посока. 

 

Денимир Димитров е съосновател на компания за живот с нулев отпадък. 

Отличен е в класацията на Форбс „30 под 30“. Тази седмица компанията му 

спечели голямо признание за принос в областта на кръговата икономика като 

основен бизнес модел. 

 

Източник: Infoz.bg 
 

Заглавие:  На публично обсъждане представиха инвестиционно намерение за 

преработка на битови отпадъци чрез иновативна технология 

 

Линк: https://www.infoz.bg/region/9294-na-publichno-obsazhdane-predstaviha-

investitsionno-namerenie-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-chrez-inovativna-

tehnologiya 
 

 
 

Текст: В сградата на Община Стара Загора се проведе обществена дискусия, 

за набиране на мнения и идеи, относно инвестиционно предложение за 

бъдещото развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии за 

преработка и крайно обезвреждане чрез енергийно оползотворяване на 

общинските битови отпадъци. 

 

„Депото, което беше изградено в Ракитница е на предела на своя капацитет има 

възможност за експлоатация в рамките на максимум три години за нас е важно 

да имаме алтернатива. Алтернатива, но не на всяка цена. По-важно е от 

екологична гледна точка всичко да е както трябва и да бъде от полза за Стара 

Загора“, каза в началото на срещата зам.-кметът Йордан Николов. 

 

На общественото обсъждане Николай Тодоров, представител на фирмата 

представила инвестиционното намерение, разясни на присъстващите какво 

включва проектът. „Инвестиционно намерение включва изграждането на 

комплекс за сепариране на твърди битови отпадъци, неподлежащи на 

последващо рециклиране. За да не се изхвърлят на депото, европейските 

правила налагат до 2035 година да бъдат намалени до максимум 10 на сто 

депонираните отпадъци. Нашата технология ги третира в безкислородна среда 
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чрез пиролизна диструкция извлича всички енергийни стойности от отпадъците, 

превръщайки ги в енергийни суровини като газ, пиролизно масло и пирокарбон, 

която се превръща в електрическа енергия“, обясни Тодоров. Той допълни, че 

годишната производителност на инсталацията от 55 хиляди тона на година. 

 

Дискусията предизвика дебат, който ще продължи на 1 март (вторник) от 17:30 

часа в зала „Петко Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар 

Симеон Велики“ 107 с представяне на мултимедийна презентация, 

онагледяваща процеса на извършване на енергийното оползотворяване на 

отпадъците. Община Стара Загора отправя покана към всички заинтересовани 

страни за участие в Общественото обсъждане. 

 

Източник: Дарик 
 

Заглавие: Екоинспекцията в Шумен предприема мерки срещу отпадъците в 

землището на с. Черноглавци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/ekoinspekciiata-v-shumen-predpriema-

merki-sreshtu-otpadycite-v-zemlishteto-na-s.-chernoglavci-2301791 

 
 
Текст: Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) 

в Шумен провериха сигнал за изхвърлени отпадъци на терен в село Черноглавци, 

вляво от пътя по посока с. Сини вир, съобщиха от ековедомството.  

 

Оттам посочват, че в продължение на година това е трети сигнал за замърсяване 

на въпросния участък, който е бил почистван, съгласно предписанията от 

предходни проверки. При огледа на място отново са констатирани основно 

битови и строителни отпадъци – пластмасови отпадъци, бутилки, найлонови 

торбички и отпадъчна слама. 

 

Теренът е собственост на община Венец, и по кметска заповед два пъти месечно 

се извършва сметоизвозване и сметосъбиране, и смесеният отпадък отива в 

сепарираща инсталация. За нуждите на жителите на Черноглавци са 

предоставени осем контейнера, 216 кофи за смет и два казана, а служители 

следят за нерегламентирано изхвърляне на битовите отпадъци, допълват от 

екоинспекцията. 

 

За допуснатото нарушение, на кмета на Черноглавци е дадено предписание в 

срок до 15 март да се почисти замърсеният терен и да се предприемат мерки 

за недопускане на повторно замърсяване. За изпълнение на предписанието 

РИОСВ трябва да бъде информирана писмено, като се приложи снимков 

материал. За неупражнен контрол по Закона за управление на отпадъците на 

кмета на селото ще бъде съставен и акт за административно нарушение. 
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