Здравейте,

Предлагам на вниманието Ви идея за поставяне на кучемати в града. Според мен те са
необходими по няколко причини. Първо – те стимулират разделното събиране и
оценяване на значимостта на пластмасата и алуминиевите кенчета като важна
суровина, а не като ненужен отпадък. Именно пластмасовият отпадък е разменната
монета, срещу която хората, отишли до машините и пуснали пластмасова бутилка или
кенче, получават храна за четириноги – котки и кучета.
Това е другият ефект – нахранени животни, останали без дом или дори домашни,
нуждаещи се от вода или храна за сила и тонус.
Третият ефект – възпитаване на грижа и ангажираност към беззащитните животни, които
са част от живота и природата, а не пречка и опасност.

Идеята
Предложението ми е да се закупят 50 машини, които да бъдат разположени на такива
точки из целия град – най-вече в зоните за разхождане на животни и ключови места в
града. Автоматите могат да бъдат поставени навсякъде, тъй като са със соларен панел и
нямат нужда от електрозахранване.

Как работи?
Maшинaтa имa изĸлючитeлнo пpocт мexaнизъм, нo дocтa пoлeзeн. B ĸopпyca й имa двe
дyпĸи – зa изxвъpлянe нa нeнyжнaтa вoдa oт пoлyпpaзнa плacтмacoвa бyтилĸa и зa
изxвъpлянe нa caмaтa бyтилĸa.
„Kyчeмaтът“ paбoти пo cлeдния нaчин: Heнyжнaтa вoдa влизa в мaшинaтa и изтичa ĸъм
cпeциaлнo пoдгoтвeнo ĸaнчe, oт ĸoeтo дoмaшнитe любимци мoгaт дa пият. Πлacтмacoвaтa
бyтилĸa ce изxвъpля в дpyгия oтвop и пoпaдa в cпeциaлeн ĸoнтeйнep, ĸoйтo щe ce cмeня
peдoвнo. Πpи изxвъpлянe нa бyтилĸaтa мaшинaтa пycĸa eднoĸpaтнa дoзa ĸyчeшĸa xpaнa.

Финансова рамка
- Цена на 1 бр. машина 1510 €, след отстъпка за закупуване
на по-голямо количество – 1132 евро = 2.214 лв./бр.
50 х 1132 = 56 600 € = 110 700 лв.
- Доставка на машините в София – 4 900 € = 9 729 лв.
- Закупуване и зареждане на храна – 10 000 лв.
- Сервизно поддържане – 20 000 лв.
Обща сума: 150 429 лв.

