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Източник: cross.bg 

Заглавие: Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към 

устойчиво развитие 

 

Линк: http://www.cross.bg/otpadutzi-energiya-save-1387629.html#axzz2noF69o3l     

 
 

Текст: Преди няколко месеца Световната банка оповести тревожни прогнози за повишаване на 

температурата с над 4°C до 2100 г., ако не се предприемат реални действия за смекчаване на 

климатичните промени. За същия период количеството на генерираните отпадъци ще нарасне 3 пъти, 

причинено от демографския ръст в световен мащаб и социалното благополучие. 

В отговор на тези предизвикателства ще се проведе 10-тото издание на Форума и изложението за 

Югоизточна Европа от 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София. Няколко паралелни инициативи са включени във 

формата на изявата: „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране), „Енергийна ефективност 

и възобновяема енергия", „Smart Cities" (интелигентни сгради, ИКТ и мобилност) и „LiftBalkans" 

(асансьори и ескалатори). Целта на организаторите Виа Експо е популяризирането на най-новите 

постижения в тези сектори, тяхното широко приложение в Югоизточна Европа, иницииране на дискусия 

между бизнеса и публичните институции. 

Изявата има силна подкрепа от страна на редица международни организации и медии. „Save the Planet" е 

под патронажа на Министерството на околната среда и водите, а „ЕЕ & ВЕ" и „Smart Cities" - под 

патронажа на Министерството на регионалното развитие. Виа Експо е партньор на кампанията „Нека 

изградим свят, който ни харесва!", каза Кони Хедегор, Комисар на ЕС по действията в областта на 

климата.  

Лектори от авторитетни европейски институции и асоциации ще презентират законодателните и 

технологични новости в рамките на конференцията. Основни моменти в програмата са сесията на 

Euroheat & Power „Преосмисляне на идеята за централизираното производство на енергия за отопление 

и охлаждане" и Европейският конферентен ден „Най-добри практики в управлението на отпадъците и 

ресурсите в рамките на ЕС", организиран в сътрудничество с ACR + и ENEP. 

В изложението ще се включат водещи компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, 

Полша, Словения, Чехия, Швейцария, Швеция и Холандия.  

Фокусът през 2014 г. ще бъде поставен върху био-, хидро- и геотермалната енергия. На изложбената 

експозиция ще се представят инсталации за производство на пелети, брикети, биогорива, оборудване за 

хидроцентрали, термопомпи и др.  

Филтър предлага системи за автоматизация на горивните процеси, охладителни съоръжения, газови 

двигатели и др., които намират приложение в индустрията и обществения сектор. Особено актуални са 

когенерационните инсталации, работещи с биогазове от различни отпадъчни.  

Дебют в изявата ще направи EBIOSS Energy. Тя е изградена като холдингова структура за управление на 

компании с дейност в областта на енергията от отпадъци. Специализирана е в проектиране, изграждане и 

поддръжка на инсталации за когенерация, електроцентрали за интегрирана газификация на биомаса и 

микрокогенерационни инсталации. 

Енергийната ефективност може да реализира големи икономии в публичния и частния сектор. 

http://www.cross.bg/otpadutzi-energiya-save-1387629.html#axzz2noF69o3l
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Изложителите ще демонстрират хибридни системи за автономно електрическо захранване, 

енергоспестяващи бои, светодиодно осветление, трансформатори, продукти за сграден контрол и 

мениджмънт, телематика и телеметрия. 

Постоянното нарастване на количеството отпадъци в глобален мащаб определя и развитието на 

технологии за управлението им. В рамките на „Save the Planet" посетителите ще се запознаят с конкретни 

решения за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци. Австрия е отново страна партньор. 

Компанията Vecoplan, специализирана в решения в дървообработващата и рециклираща индустрия, и 

Komptech, производител на машини за третиране на твърди битови отпадъци и за използване на 

биомасата като източник на възобновяема енергия, се присъединиха към традиционния Австрийски 

павилион. 

Друга участник е EREMA. По повод своята 30 годишнина тя пусна системата INTAREMA®, която ще постави 

началото на нова ера в рециклиращата индустрия. 

Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/otpadutzi-energiya-save-1387629.html#ixzz2noFqlQxD 

 

Източник: darikfinance.bg 
 
Заглавие: Тиха година за базовите метали предвижат от Moody’s 
Линк: 
http://darikfinance.bg/blog/view/15867/%D2%E8%F5%E0+%E3%EE%E4%E8%ED%E0+%E7%E0+%E1%E0%E7%
EE%E2%E8%F2%E5+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%EF%F0%E5%E4%E2%E8%E6%E0%F2+%EE%F2+Moody%92s   
 

 

Текст: Цените на базовите метали ще останат да гравитират около нивата си от 2013 г. и през следващите 
12 до 18 месеца, предвиждат анализатори на Moody’s Investors Service.  
Според тях, медта ще се котира най-много по $3 на паунд, като продължаващото вяло възстановяване на 
световната икомомика ще окаже негативно влияние върху потреблението. Инвеститорите от своя страна 
проявяват слаб интерес към металите, което няма да позволи съвземане на цените.  
Вице президентът на Moody’s Керъл Коуан коментира, че макар рязкото поевтиняване от 2013 г. да е към 
своя край, 2014 г. като цяло не предвещава по-благоприятни котировки.  
Индустриалната продукция ще остане основен двигател на ръста, но възстановяването на потреблението 
ще е скромно.  
От Moody’s съветват доставчиците на базови метали да се фокусират над съкращаване на разходите си и 
да затегнат капиталовата си дисциплина през 2014 г.  
В понеделник фючърсите за мед с доставка март се търгуваха по $3.33 на паунд на Нюйоркската стокова 
борса.  

  

Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Продадоха за скрап последната ни подводница 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/239791  

http://www.cross.bg/otpadutzi-energiya-save-1387629.html#ixzz2noFqlQxD
http://darikfinance.bg/blog/view/15867/%D2%E8%F5%E0+%E3%EE%E4%E8%ED%E0+%E7%E0+%E1%E0%E7%EE%E2%E8%F2%E5+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%EF%F0%E5%E4%E2%E8%E6%E0%F2+%EE%F2+Moody%92s
http://darikfinance.bg/blog/view/15867/%D2%E8%F5%E0+%E3%EE%E4%E8%ED%E0+%E7%E0+%E1%E0%E7%EE%E2%E8%F2%E5+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%EF%F0%E5%E4%E2%E8%E6%E0%F2+%EE%F2+Moody%92s
http://www.blitz.bg/news/article/239791
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Текст: Новият собственик плати 710 хил. лева за "Надежда", ако иска да я ползва за екзотични пътувания, 

ще му трябват още 7 милионa 

Последната ни подводница "Надежда" беше продадена онзи ден на търг с тайно наддаване. Най-

високата цена за нея - близо 710 000 лева, даде "Финтрон България", съобщава "Преса". Вчера фирмата 

подписа договора с дружеството на МО "Снабдяване и търговия", като се задължава до края на годината 

да преведе парите.  "Надежда" беше извадена на тезгяха със стартова цена около 480 000 лева. 

Подводницата е произведена в бившия СССР през 60-те години на миналия век, а 20 години по-късно 

постъпва в бойния ни флот като втора употреба. През 2008 г. е снета от въоръжение и бракувана. 

Първоначалната идея на ведомството беше да я подари община Варна за музей. По-къснпо обаче беше 

свалена от въоръжение и втората подводница, която имаме - "Слава". Оказа се, че тя е по-запазена и 

затова беше решено тя да се даде безвъзмездно на общината, която се ангажира да намери средства за 

нейното консервиране. По първоначална оценка за това ще са необходими 2 млн. лева. 

"Надежда" става само за скрап и за нищо друго, обясниха експерти. Тя е продадена без въоръжение и 

други специални блокове към нея. Ако собственикът й реши да я ползва за екзотични пътувания, ще 

трябва да се бръкне поне 7 млн. лева 

 
 

Източник: burgasutre.bg 

Заглавие: След дълги спорове с аплодисменти приеха намалението на такса битови отпадъци 

 
Линк: http://www.burgasutre.bg/2013/12/17/199046-
sled_dulgi_sporove_s_aplodismenti_prieha_namalenieto_na_taksa_bitovi_otpadutsi   
 

 
 
Текст: НФСБ с реч на бедните хорица от улиците, притиснати от налозите  
С аплодисменти и след дълги спорове общинските съветници приеха предложението на кмета на Бургас 
Димитър Николов за намаляване на таксата за битови отпадъци.  То беше внасяно три пъти от групата на 
БСП в местния парламент през годината, но през ноември беше отложено за разглеждане.   "Причината 
за намалението не е в БСП или някои друг, а в министър Искра Михайлова, с която се срещнахме пред 
няколко седмици. Предложението ни към нея беше прието, а намаление ще има не само в Бургас, но и в 
цялата страна, защото беше съгласувано с ЕК. Така разходите ни бяха намалени с близо 2 милиона", заяви 
кметът на Бургас Димитър Николов, с което предизвика гнева на израниците от  НФСБ.  Според 
представители на Комисията по бюджет и финанси причината за отлагането на докладната на 
социалистите е била липсата на план сметка, по която да се извърши предлаганото от тях 
намаление.   Ангел Божидаров обаче обяви, че е попарен от изказването на кмета. Всеки ден се срещам с 
бедни и измъчени хорица в Морската градина, които плащат всеки месец по 100 лева за такса. Кметът 
реагира като динозавър, който не може да вземе решение близо 4 години", каза още Божидаров от 
НФСБ.  Опозицията в местния парламент коментира още, че е трябвало таксата да бъде значително по-
ниска, но заместник-кметът по евроинтеграция - Атанаска Николова опроверга твърденията им с 

http://www.burgasutre.bg/2013/12/17/199046-sled_dulgi_sporove_s_aplodismenti_prieha_namalenieto_na_taksa_bitovi_otpadutsi
http://www.burgasutre.bg/2013/12/17/199046-sled_dulgi_sporove_s_aplodismenti_prieha_namalenieto_na_taksa_bitovi_otpadutsi
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цифри.   "Това, което сме предвидили като намаляване на количество и като разходи е с цел да осигурим 
през 2014 г. системата за разделно събиране", обясни тя.   Таксата за битови отпадъци се променя по 
следния начин - за нежилищни имоти тя става 7,9 промила, а за офиси 7 промила. 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Две план-сметки за чистотата на Добрич приеха общинските съветници 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1190434    

  

Текст: Две план-сметки за дейност „Чистота” за 2014 г. приеха общинските съветници на Добрич на 
последното си за тази година заседание. По предложение на кмета Детелина Николова бяха гласувани 
два варианта – с разчетени 35 лв.за тон депонирани отпадъци и по 22 лв. за тон. Причината е, че към 
момента все още не е публикувана в Държавен вестник изменението в Наредбата към действащия Закон 
за управление на отпадъците, което регламентира договорената между НСОРБ и Министерството на 
околната среда и водите такса от 22 лв.за тон депонирани отпадъци вместо предвижданите преди това 35 
лв. за тон. 
„Всички сме убедени, че ще остане вариантът 22 лв.на тон, но за съжаление Наредбата все още не е 
излязла в Държавен вестник и нормативните документи все още са в процес на съгласуване, така ми 
беше обяснено вчера от Министерство на околната среда и водите” – коментира пред съветниците 
Детелина Николова. Тя бе категорична, че становището на ресорното Министерство е общините да 
плащат по 22 лв. за тон депонирани отпадъци през 2014 г. 
Двете план-сметки за осигуряване на дейност „Чистота” в Добрич през 2014 г. предвиждат 7 млн. 502 
хил.лв. при планирани 35 лв. за тон депонирани отпадъци и 6 млн. 852 961 лв. при заложени 22 лв. за тон 
отпадъци. За сравнение – през 2013 г. разходите за чистота в Добрич са били в размер на 6 793 000 лева. 
Предвидените средства за осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други са на стойност 116 118 лева. За  събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата за третирането им се планират 2 375 808 лева. За проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации 
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците са заделени 2 461 035 лева и 1 900 
000 лева за градско почистване на улични платна, площади, паркови алеи и други територии за 
обществено ползване. 
Услугите по всички дейности се извършват от фирмата ".А.С.А. България" ЕООД, с която община Добрич 
има сключен договор от 17.03. 2000 г. 
Новата план-сметка "Чистота" е формирана на база на миналогодишната стойност, актуализирана с 
индекса на промяна на цените на ГСМ, средната работна заплата за страната и цените на стоките, 
включени в потребителската кошница. Действащата цена на услугата "Сметосъбиране и сметоизвозване" 
с ДДС за тази година е 2 306 698 лева. Актуализираната цена за 2014 г. с включено ДДС е 2 491 926 лева. 
Договорът за обслужване на депото в Богдан е сключен на 13 юли 2010 г. за срок от 48 месеца. Общата 
стойност на възложените и извършените услуги, съгласно договорените единични цени е в размер на 4 
800 000 лева за целия период, като за 2014 г. е в размер е 1 200 000 лева. За очакваното количество 
депонирани отпадъци от населението на община Добрич в размер на 50 000 тона годишно, общата сума 
на дължимите отчисления е 1 100 000 лева. 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1190434
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Източник: .borbabg.com 

Заглавие: Сухиндол ще изгражда площадка за съхранение на биологични отпадъци 
 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=30982 
 

 
 
Текст:  ОБЩИНА СУХИНДОЛ РАЗРАБОТВА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРУПОСЪБИРАТЕЛНА ПЛОЩАДКА. 
Тя ще бъде изградена по проект по 321-ва мярка на Програмата за развитие на селските райони. На 
мястото, където ще се намира площадката, ще има специално предприятие с хладилни камери, където 
ще се съхраняват труповете на животните, след което ще се извозват до екарисажа в Шумен. 
Изграждането на подобна площадка е от голямо значение, тъй като има много животни, освен улични и 
домашни, чиито трупове се изхвърлят незаконосъобразно - на сметища и места, където това е забранено. 
В цялата страна ще бъдат изградени общо пет площадки, едната от които ще е в Сухиндол и ще се 
използва и от съседните общини в региона, обясни кметът на община Сухиндол инж. Пламен Чернев. Той 
допълни, че за изграждането на площадката, която ще се намира в източния край на града, ще бъдат 
вложени около 2 млн. лв. 
 
 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Приключи проектът за рекултивацията на сметището в кв. Средна кула 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1190792 
 

 

Текст:  Протокол за Акт 16 по проект „Закриване и   рекултивация на съществуващото сметище в кв. 
Средна кула, м-ст „Арнаут дере", гр.Русе" беше подписан днес. На практика, с него проектът се 
финализира. Той е на стойност 804 хил. евро и беше реализиран в рамките на последната година. 
Проектирането по него беше финансирано със средства по програма ИСПА, а изпълнението - 
от  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С цел 
изпълнението на проекта, в кв.Средна кула бяха предепонирани съществуващите сметища на с.Сандрово 
и с.Басарбово (община Русе), с. Ряхово (община Сливо поле) и с. Пиргово (община Иваново). Това е 
последното сметищата в малките населени места на територията на община Русе, което не беше закрито. 
С реализирането на проекта, Община Русе изпълнява изискването на ЕК за закриването на сметищата, 
които не отговарят на изискванията на законодателството на Европейския съюз. 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=30982

