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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Екотаксите за нови автомобили падат с 5 процента, за електромобили – с 30%, а за стари се 
увеличават с 3 на сто 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4217 
 

 
 

Текст: Екотаксите за нови автомобили падат с 5 процента, за електромобили – с 30%, за хибридни – с 15 
на сто, а за автомобили над 10 години таксите се увеличават с 3 процента. Това става с приетата от 
правителството днес нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. 
Вносител е Министерството на околната среда и водите. 
„Целта на промените е да се стимулира покупката на нови автомобили“, каза след заседанието 
министърът на околната среда Ивелина Василева. „В България има регистрирани около 3,9 милиона 
автомобила. Голям процент от тях са на възраст над 10 години, като средната е около 16 години“, добави 
тя. Министър Василева обясни, че политиката на МОСВ е изцяло съобразена със стандарта на живот и с 
икономическите условия в страната. „Промените, които предлагаме, са изражение на политиката за 
преминаване към по-нови превозни средства. Но без да генерират сериозни тежести за хората, които не 
могат да си го позволят“, коментира министър Василева. 
Според наредбата с 5% се намалява продуктовата такса за новите моторни превозни средства (от 146 лв. 
на 138 лв.) и с 3 на сто за тези до 5 години (от 200 лв. на 194 лв.). Размерите на продуктовите такси за 
стари автомобили се увеличават с 3 процента (от 253 лв. на 260 лв. за тези между 5 и 10 г., и от 267 лв. на 
275 лв. за автомоби3ли над 10 г.). 
Покупката на електромобили се насърчава с 30% намаление на продуктовата такса (с 44 лв. спрямо 
досегашния размер на таксата за нов автомобил), а за хибридните автомобили е намалена с 15 на сто (в 
зависимост от възрастта - от 22 лв. до 40 лв. спрямо таксите за конвенционалните автомобили).  
Наредбата транспонира и разпоредбите на Директива на ЕС 2015/720, която въвежда мерки за 
ограничаване на прекомерното потребление на тънките пластмасови торбички за пазаруване. България е 
сред държавите - пионери в ЕС, покрили в аванс изискванията на директивата, чрез въвеждане на 
продуктова такса за най-тънките пластмасови торбички още през 2011г. Резултатът се изчислява на почти 
двойно намаление на потреблението им, което се потвърждава и от последните социологически 
проучвания. Според социологическо проучване от март т. г. на „Екзакта рисърч груп“, поръчано от МОСВ, 
от употреба на найлонови торбички се въздържат 36,4 на сто от българите. 
С новата наредба се облекчава и административната тежест като се опростяват приложенията, които се 
попълват от лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци. Премахва се изискването за попълване на вътрешно-фирмена спецификация 
за всички пуснати на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Красимир Живков и финландският му колега Матти Анттоннен обсъдиха 
използването на отпадъците за енергия 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4217
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4218 
 

 
 

Текст: Възможностите за използването на отпадъците за производство на енергия бяха обсъдени на 
среща  между заместник – министъра на околната среда и водите Красимир Живков и заместник 
министъра по външноикономическа политика на Финландия  Матти Анттоннен. 
Анттоннен е на посещение в България заедно с бизнес делегация от водещи финландски компании в 
областта на енергетиката, информационните технологии, рециклирането и оползотворяването на 
отпадъците. 
Красимир Живков запозна гостите с последните промени в Закона за управление на отпадъците, които 
целят намаляване на административната тежест, ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
конкуренцията.  Зам.-министърът посочи, че основната цел, заложена в Националния план за управление 
на отпадъците, е намаляване на количествата за депониране, затова средствата по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020г.“ са насочени към изграждане на системи за третиране. Това са компостиращи 
и анаеробни инсталации, в това число инсталации за превръщане на отпадъците в енергия, центрове за 
повторна употреба и други. 
Бенефициент по тези проекти са общините, но те могат да работят в публично-частно партньорство с 
бизнеса, подчерта Живков. В България в първия програмен период беше изградена основната 
инфраструктура в  регионални системи за управление на отпадъците.  В сегашния програмен период 
средствата са насочени към съоръжения, стоящи по- високо в йерархията за управление на отпадъците. 
Зам.-министър Живков подчерта, че България има стабилни резултати в управлението на отпадъците. 
След 2010 г. се наблюдава намаление в генерираните количества в резултат на реализираните политики в 
сектора. През 2014 г. у нас се падат средно по 442 кг на човек  при средно 475 кг за ЕС. Процентът на 
рециклираните отпадъци е 25% при средно 26% за ЕС, а на строителните – над 50%. 
Финландските фирми проявиха интерес към възможностите за използване на битовите отпадъци като 
източник на енергия. Зам.-министър Живков поясни, че в България е планиране една инсталация за 
оползотворяване на отпадъците с производство на енергия за Столична община. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите ще утвърждава списъците с материали и компоненти 
на електрическото и електронното оборудване, съдържащи опасни вещества 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4215 
 

 
 

Текст: Списъците с материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване, които могат да 
съдържат определени опасни вещества, ще се утвърждават със заповед на министъра на околната среда 
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и водите. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на 
електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни 
вещества. Съгласно променения начин за утвърждаване на списъците, те ще се обнародват в „Държавен 
вестник" и ще се публикуват на страницата на МОСВ. 
Опасните вещества, чиято употреба е ограничена, са олово, живак, кадмий, шествалентен хром, 
полибромирани бифенили и полибромирани дифен илетери. 
Ограниченията за приложението на тези вещества са въведени в законодателството за електрическото и 
електронното оборудване. В някои случаи обаче използването им не може да се избегне, защото липсват 
подходящи заместители или това е технически неосъществимо. 
Чрез промяната ще се съкратят административните процедури. Досега премахването на ограниченията за 
определени материали ставаше с изменение на приложенията към Наредбата. 
 
 
Източник: lukovit-news.com 
 

Заглавие: Екотаксите за нови автомобили падат с 5 процента, за електромобили – с 30%, а за стари се 
увеличават с 3 на сто 
 

Линк: http://lukovit-news.com/ekotaksite-za-novi-avtomobili-padat-s-5-protsenta-za-elektromobili-s-30-a-
za-stari-se-uvelichavat-s-3-na-sto.html 
 

 
 

Текст: Екотаксите за нови автомобили падат с 5 процента, за електромобили – с 30%, за хибридни – с 15 
на сто, а за автомобили над 10 години таксите се увеличават с 3 процента. Това става с приетата от 
правителството днес нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. 
Вносител е Министерството на околната среда и водите. 
„Целта на промените е да се стимулира покупката на нови автомобили“, каза след заседанието 
министърът на околната среда Ивелина Василева. „В България има регистрирани около 3,9 милиона 
автомобила. Голям процент от тях са на възраст над 10 години, като средната е около 16 години“, добави 
тя. Министър Василева обясни, че политиката на МОСВ е изцяло съобразена със стандарта на живот и с 
икономическите условия в страната. „Промените, които предлагаме, са изражение на политиката за 
преминаване към по-нови превозни средства. Но без да генерират сериозни тежести за хората, които не 
могат да си го позволят“, коментира министър Василева. 
Според наредбата с 5% се намалява продуктовата такса за новите моторни превозни средства (от 146 лв. 
на 138 лв.) и с 3 на сто за тези до 5 години (от 200 лв. на 194 лв.). Размерите на продуктовите такси за 
стари автомобили се увеличават с 3 процента (от 253 лв. на 260 лв. за тези между 5 и 10 г., и от 267 лв. на 
275 лв. за автомоби3ли над 10 г.). 
Покупката на електромобили се насърчава с 30% намаление на продуктовата такса (с 44 лв. спрямо 
досегашния размер на таксата за нов автомобил), а за хибридните автомобили е намалена с 15 на сто (в 
зависимост от възрастта – от 22 лв. до 40 лв. спрямо таксите за конвенционалните автомобили).  
Наредбата транспонира и разпоредбите на Директива на ЕС 2015/720, която въвежда мерки за 
ограничаване на прекомерното потребление на тънките пластмасови торбички за пазаруване. България е 
сред държавите – пионери в ЕС, покрили в аванс изискванията на директивата, чрез въвеждане на 
продуктова такса за най-тънките пластмасови торбички още през 2011г. Резултатът се изчислява на почти 
двойно намаление на потреблението им, което се потвърждава и от последните социологически 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

проучвания. Според социологическо проучване от март т. г. на „Екзакта рисърч груп“, поръчано от МОСВ, 
от употреба на найлонови торбички се въздържат 36,4 на сто от българите. 
С новата наредба се облекчава и административната тежест като се опростяват приложенията, които се 
попълват от лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци. Премахва се изискването за попълване на вътрешно-фирмена спецификация 
за всички пуснати на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци. 
 
 
Източник: samokovinfo.com 
 

Заглавие: Депото получи разрешение. Почва работа 
 

Линк: http://samokovinfo.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/ 
 

 
 

Текст: Регионалният център за битови отпадъци в Самоков получи комплексно разрешително от 
Изпълнителната агенция по околна сред и вече може да започне реално да функционира – съобщиха от 
общинска администрация. 
Общината се задължава да информира РИОСВ за всички проверки от собствения си мониторинг на 
замърсяванията. Проби от водите и почвите ще се вземат ежемесечно. Трябва да се следи и 
консумацията на електроенерия, като според нормите за тон депонирани отпадъци се използва до 10 
киловата. 
В момента тече срокът за връчване на удостоверение за въвeждане в експлоатация на сметището. Девет 
човека са обучени за работа в него и вече реално ще може да стартира приемането на отпадъци – 
добавиха още от Общината. Общината е изпратила писмо до МОСВ с искане за отпускане на 
допълнителни 935 хиляди лева, необходими за дооборудване на депото за регионалната смет.  Те са за 
оборудване на административната сграда, на автомивка, за ограждане на халето за сепарация, за да се 
избегне при ветровито време разнасянето на отпадъци. 
Трябва да се купи булдозер, както и камион за извозване на зелени отпадъци. 
Община Самоков обяви обществена поръчка за „Изготвяне на работен проект за закриване и 
рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Самоков”. Прогнозната стойност на 
офертата е 55 хиляди лева без ДДС. За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-
висока комплексна оценка, като техническо предложение се оценява с максимален брой точки – 70, а 
ценовото – с 30. Документи се подават до 14-ти април. 
Офертите ще бъдат отворени на 15-ти април от 14:00ч в Заседателната зала на Община Самоков – 3 етаж. 
По предварителни изчисления за рекултивацията на старото сметище ще са необходими около 3 млн. и 
половина лева. Общината ще кандидатства за финансиране пред ПУДОС, тъй като е включена в бюджета 
на предприятието за 2016-та година. 
Както е известно, срещу сметището, в което ще се събира боклука на четири общини имаше протести. С 
тях се изрази позицията на местните срещу мястото на сметището и тревогите им, че ще се замърси 

http://samokovinfo.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/
http://samokovinfo.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/
http://samokovinfo.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/
http://samokovinfo.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/
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въздуха, почвите и водата в града и селата. Явно близкото бъдеще ще покаже дали тревогите на 
самоковци и предположенията им за нарушение на екологията са основателни. 
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Глоби за 17 000 лева са наложили през март от РИОСВ  
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/20290.html?cid=1 
 

 
 

Текст: 80 проверки са извършили през март експертите на РИОСВ - Пазарджик. Проверките са направени 
в 61 обекта, на които са издадени 57 предписания. За нарушения на Закона за управление на отпадъците 
на „Футзал България“ ЕООД, гр. София - оранжерии за селскостопанска продукция в с. Мало Конаре – са 
съставени два акта. Единият е за неизпълнение на предписание - в котлите на оранжериите да се горят 
само разрешени горива. Вторият е за нерегламентирано съхраняване на отпадъци от каучук и пластмаса 
на територията на обекта, без да притежава нужното разрешително за дейности с отпадъци. За 
нарушение на Закона за водите - заустване на отпадъчни води без разрешително е съставен акт на 
свинефермата на „Свиком” АД в Априлци. Издадени са и осем наказателни постановления. 
Санкционирани са нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за водите. За заустване на 
промишлени отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, 
са наложени три имуществени санкции от 1000 лв. Глобени са Полиграфическия комбинат в Лесичово, 
предприятие за консервиране и съхранение на плодове и зеленчуци в Пазарджик и инсталацията за 
производство на ветеринарно-медицински продукти и хранителни добавки в Пещера. На собственика на 
ваканционно селище „Ива“ на язовир Доспат е наложена имуществена санкция от 2000 лв. по Закона за 
водите за това, че зауства в язовира отпадъчни води без разрешително. Глоба от 2000 лв. е наложена на 
кмета на Община Сърница за неизпълнено предписание - почистване на терени, замърсени с отпадъци. 
Кметовете на селата Побит камък и Медени поляни са глобени с по 1400 лв. Санкциите са за допуснати 
нерегламентирани замърсявания на брега и коритото на река Доспатска и покрай общинските пътища, 
както и че не са създали необходимата организация за предотвратяване образуването на незаконни 
сметища. За извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства без 
разрешително е наложена имуществена санкция от 7000 лв. на собственика на „Латоре Авто“ ЕООД - 
Пазарджик. В инспекцията са получени и три сигнала за защитени видове - мишелов, бял щъркел и горска 
ушата сова в безпомощно състояние. Птиците са изпратени за лечение и възстановяване в спасителния 
център за диви животни в Стара Загора. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Екоинспекцията установи незаконно горене на отпадъци в централната част на Русе 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1309666 
 

http://www.telekabeltv.bg/bg/news/20290.html?cid=1
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1309666
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Текст: Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе са установили 
нерегламентирано изгаряне на винилови грамофонни плочи в частен имот, намиращ се в централната 
част на града. Това съобщиха от РИОСВ.  
Сигналите за неприятни миризми са постъпили чрез горещата телефонна линия на инспекцията и чрез 
тел. 112 в периода от 20.30 до 23.00 часа снощи.  
Екип на инспекцията е извършил обход в района на сигналите. Поради съмнения за горене на отпадъци в 
частен дом е изискано съдействие и от полицията. При огледа на имота е констатирано наличие на 
количества стари грамофонни плочи и дървени отпадъци, които са използвани за отопление.  
На стопанина е съставен предупредителен протокол. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Шумен обявява конкурс за Седмицата на гората 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1565850 
 

 
 

Текст: За пета поредна година РИОСВ - Шумен организира кампания „Гората за децата". Тя започва на 11 
април и ще продължи до 27 май. Инициативата е за предаване на най-голямо количество хартия за 
рециклиране и се провежда сред учениците и децата от детските заведения в Шуменска и Търговищка 
област. За всеки клас или група, предал над 100 кг до края на кампанията, наградата е живо дърво. 
Тази година в класацията ще участват само класове от учебни заведения и групи от детски градини. 
Кантарните бележки за предадено количество хартия от един клас или група могат да се представят в 
сградата на РИОСВ - Шумен на ул. „Съединение" № 71 ет. 3 най-късно до 27 май. 
Победителите ще бъдат обявени на 3 юни - в навечерието на Световния ден на околната среда. 
Кампанията на шуменската екоинспекция цели ангажираността на подрастващите върху грижата за 
опазване на природното наследство. Главната цел е увеличаване броя на посадените дървета за 
осигуряване на по-чиста, по-здавословна и по-устойчива планета за всички. 
 
 
Източник: money.bg 
 

Заглавие: Медта се превръща в благороден метал 
 

Линк: https://money.bg/economics/medta-se-prevrashta-v-blagoroden-metal.html 
 

https://money.bg/economics/medta-se-prevrashta-v-blagoroden-metal.html
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Текст: В последно време медта се причислява към благородните метали. 
Докато топ миньорски компании като Anglo American Plc и Glencore Plc продават всичко – от желязна руда 
и въглища до селскостопански активи, за да изплащат дълговете си на фона на разгром в цените на 
суровините, те не изразяват готовност да се разделят с най-добрите медни ресурси, пише Bloomberg. 
Това се дължи на факта, че медта е един от малкото метали, за които се очаква недостиг до края на това 
десетилетие, тъй като намалените инвестиции в сектора означават, че не се изграждат достатъчно мини. 
 
 
Източник: novjivot.info 
 

Заглавие: Златоград получи имот от държавата за площадка за битови отпадъци 
 

Линк: http://www.novjivot.info/2016/04/06/50299/ 
 

 
 

Текст: С решение на правителството от заседанието на Министерския съвет община Златоград 
безвъзмездно получава имот. Държавата прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имота  – 
частна държавна собственост. Теренът е с площ от 5.594 дка и се намира в село Старцево. Местната 
администрация има нужда от него за реализиране на общински обект от първостепенно значение. 
На въпросния терен ще се изгради площадка за предварително третиране и компостиране на битови 
отпадъци на територията на община Златоград. 
 
 
Източник: agrotv.bg 
 

Заглавие: Над 20 чувала с отпадъци събраха ученици и служители от Природен парк „Врачански Балкан“ 
В инициативата се включиха и жители на планинското село Згориград 
 

Линк: http://www.agrotv.bg/p_6592Nad-20-chuvala-s-otpadyci-sybraha-uchenici-i-sluzhiteli-ot-Priroden-
park-%E2%80%9EVrachanski-Balkan%E2%80%9C.html 
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Текст: Над 20 чувала с отпадъци събраха ученици и служители от Природен парк „Врачански Балкан“. В 
инициативата се включиха и жители на планинското село Згориград.   
Идеята за къмпинг „Кариерата“  се родила преди години. Целта е била да се осигури място за отдих на 
прииждащите по това време алпинисти в града. Живописната природа и добрата инфраструктура до 
мястото провокирали дирекцията на Природен парк  „Врачански Балкан“  да създаде такова място.  
Липсата на контейнер и възпитание у посетителите, превръщат къмпинга в малко сметище. Инициативите 
по повод Седмицата на гората продължават до събота, когато ще се отбележи Деня на лесовъда. Деца от 
няколко врачански училища ще посадят дръвчета и ще бъдат обучени от служители на РДГ - Берковица 
как трябва да се измерват дърветата и как да се разпознават. 
 
 
Източник: burgas24.bg 
 

Заглавие: В "Крайморие" рециклираха отпадъци, засадиха цветя и дръвчета 
 

Линк: http://www.burgas24.bg/novini/burgas/V-Kraimorie-recikliraha-otpaduci-zasadiha-cvetya-i-
druvcheta-631564 
 

 
 

Текст: Представители на клуб "Крайморие" към ПП ГЕРБ организираха акция по озеленяване и 
зацветяване на бургаския квартал. В пространството пред новопостроената църква "Свети Пимен 
Зогравски" бяха засадени дръвчета от видовете дъб и и туя.  
В центъра на квартала членовете на клуба засадиха цветя. От ГЕРБ са планували още пролетни акции, като 
предстои да се облагороди изоставена спортна площадка.  
Представителите на ГЕРБ са взели решение да направят Крайморие по-привлекателно място, особено 
преди настъпването на активния летен сезон. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Пловдив: Продължава кампанията за събиране на опасни отпадъци в града 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=924098 
 

 
 

Текст: Продължава кампанията за разделно събиране на опасни отпадъци в Пловдив, като излезли от 
употреба гуми, отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, съобщават 
организаторите. Кампанията ще продължи до 8 април. Отпадъците могат да се предават в район 
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„Северен” на ул. „Георги Бенев” №4 от 09.00 до 17.00 часа. Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия 
поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и 
нарушава нормалната експлоатация на депата. Призовават се гражданите да се възползват от 
предложената възможност да се освободят от образуваните в домовете им отпадъци. 
 
 
Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: Стартираха форум и изложения за устойчива енергия, Smart Cities и Save the Planet 
 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/startiraha-forumyt-izlozheniiata/31686 
 

 
 

Текст: Вчера беше открито 12-то издание на ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), 
Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци). Изложители и лектори от 
16 държави станаха част от събитията, съобщават организаторите от Виа Експо.   
Министърът на икономиката Божидар Лукарски в своето приветствие определи Smart Cities и ЕЕ & ВЕ като 
платформа за споделяне на идеи, които имат потенциала да променят визията на българския град и 
начина, по който фирмите правят бизнес. Той подчерта необходимостта от създаване на интелигентни 
производства, мултиплициращи полезното действие на влаганите ресурси. Това ще повиши добавената 
стойност в икономиката ни и стандартите в дългосрочен план - а пътят към това са иновациите.   
В приветствието си министърът на околната среда и водите Ивелина Василева акцентира върху ролята на 
Save the Planet за по-широкото популяризиране на добрите практики и иновации за превръщането на 
отпадъците в ресурс. Тя заяви: "Високотехнологичните комунални решения за управлението на градовете 
и оползотворяването на отпадъците трябва да бъдат поставени в обществен фокус и да присъстват като 
принцип във всяка една управленска стратегия". Министър Василева отчете напредъка на България в 
рециклирането на битовите отпадъци. В периода 2010-2014 г. е постигнато 24% материално рециклиране, 
съпоставимо със средното за Европа - 26%. 54% от строителните отпадъци са рециклирани през 2014 г.  
„Австрия е водеща страна в Европа в областта на технологиите за опазване на околната среда. България е 
изправена пред редица предизвикателства и австрийските фирми могат да бъдат полезни с ноу-хау" - 
това подчерта Улрике Щрака, търговски съветник, Advantage Austria Sofia. Траян Кебелеу - заместник-
генерален секретар на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, сподели, че 
форумът е  възможност за инвестиции и за улесняване комуникацията между водещите пазарни играчи. 
Друг официален гост беше Анне Лисе Рогнлидален - програмен мениджър на Иновация Норвегия, 
Норвежка програма "Иновации за зелена индустрия". 
Посетителите на изложенията ще се запознаят с редица новости. Представител на фирма, глобален 
участник на пазара за енергийно оползотворяване на отпадъци, споделя: „Убедени сме, че можем да 
подпомогнем усилията на държавите в Югоизточна Европа в изграждане на модерна структура за 
депониране на отпадъците. Имаме ноу-хау и опит да направим това". Изложителите на Save the Planet 
представят широк спектър технологии за рециклиране на пластмаса, третиране на биоотпадъци, 
електронна скрап, метал, излезли от употреба автомобили, хартия и др. Чешка компания популяризира 
балиращи съоръжения и компактори за стиропор.  
В областта на енергията интерес предизвикват нови модели високоефективни системи за производство 
на топлинна и електрическа енергия, както и хибридни технологии. Сред изложбените експонати са свръх 
бързи контролери и зарядни устройства. Акцент са висок клас соларни панели и модули за яхти. 
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Рентабилни и екологични решения за селското стопанство са малките биогаз инсталации. Българска 
фирма - производител демонстрира възможностите на иновативни изолации. 
В рамките на Smart Cities компании от Италия, Германия, България и Белгия популяризират решения за 
управление на автомобилния парк и сградна автоматизация. Атракция са тъч панели и телевизори, 
вградени в огледала. Енергийна агенция Пловдив показва как се интегрират интелигентните технологии 
за енергиен мениджмънт и мониторинг на градско ниво. Българска фирма прави продуктова презентация 
на софтуер за прогнозиране на небаланси и управление на производството на електрическа енергия в 
реално време. 
По време на Конференция за Югоизточна Европа за интелигентни градове за климата на бъдещето ще 
говори зам.-председателят на Камарата на архитектите в България арх. Николай Гълъбов, който е член на 
УС на Архитектурния съвет на Европа и координатор на инициатива срещу климатични промени. За това 
как интелигентните градове трябва да бъдат и безопасни, ще разкаже Томас Воние, президент за 2017 
година на Американския институт на архитектите.  
Вониер е лицензиран архитект и е активен в Съединените щати и Европа за организации с глобална 
индустриална насоченост. В началото той работи в научно-изследователски центрове за сигурността при 
строителство. Вониер ще стане президент на Американския институт на архитектите (AIA) през 2017 г. Той 
беше избран и за генерален секретар на Международния съюз на архитектите (UIA) със седалище в 
Париж и е пряко свързан със Съвета на архитектите в Европа. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Биовет залага активи в полза на СиБанк по кредит за изграждане на инсталации 
Международната инвестиционна банка пък се включи във финансирането на покупката на активи 
на Zoetis от страна на мажоритарния собственик Хювефарма 
 

Линк: http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/biovet-zalaga-aktivi-v-polza-na-sibank-po-kredit-za-
izgrajdane-na-instalacii-214551/ 
 

 
 

Текст: Биовет АД залага активи в полза на СиБанк ЕАД по договор за кредит, нужен за изграждане на 
инсталация за изгаряне на биомаса и отпадъци и производство на топлинна енергия. Международната 
инвестиционна банка (МИБ) пък се включи във финансирането на сделката по придобиване на активи на 
американската фармацевтична компания Zoetis от страна на мажоритарния собственик на Биовет – 
Хювефарма АД. 
Базираната в град Пещера фармацевтична компания предоставя като обезпечение своя когенерираща 
централа във връзка с договор за банков кредит между Грийнбърн ЕООД и СиБанк ЕАД в размер на 5,1 
млн. евро и договор за банкова кредитна линия между Грийнбърн и банката за 400 хил. евро, гласи 
съобщението, публикувано чрез БФБ-София. 
В началото на 2016 г. Биовет реши да изгради нова централа в завода си в Пещера, в която да изгаря 
остатъците от собственото си производство. Кредитите и обезпечението са в тази връзка. 
„В резултат на производствената дейност на Биовет АД се отделят голямо количество отпадъци. С цел 
минимизирането на отрицателните последици от образуването на отпадъците върху човешкото здраве и 
околната среда Биовет АД е задължен да ги обезврежда или оползотворява, като предвид органичния им 
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характер, те не са подходящи за депониране, поради което единственият подходящ метод за 
оползотворяване е изгарянето им“, обосновава решението си компанията. 
От своя страна Грийнбърн ЕООД желае да изгради инсталация за съвместно изгаряне на биомаса и 
отпадъци и за производство на топлинна енергия с Биовет АД. 
„Биовет АД и Грийнбърн ЕООД имат интерес за оказване на взаимноизгодна подкрепа при постигане на 
собствените си цели, които са технически осъществими, финансово обосновани и пропорционални 
спрямо потенциалните икономии на енергия, както и оползотворяване на опасните отпадъци за 
получаване на полезна топлинна енергия“, пише още в съобщението. 
Инсталацията за изгаряне и производство на топлинна енергия ще бъде построена в имота, където се 
намира когенериращата централа на Биовет АД. 
От своя страна компанията майка Хювефарма придоби активи на международния производител на 
лекарства, диагностични материали и оборудване, използвано във ветеринарството, Zoetis. Сделката бе 
финансирана по линия на отпуснато през 2014 г. финансиране за 275 млн. евро, става ясно от съобщение 
на МИБ. 
Финансирането е било координирано със Citi, като в синдикирания заем с финансова подкрепа в размер 
на 20 млн. долара се включва и МИБ. Средствата ще бъдат използвани не само за финансиране на 
покупката на активите на Zoetis, но и за капиталови инвестиции и постигането на общи корпоративни 
цели. 
„Чрез придобиването на активи на Zoetis в САЩ Хювефарма потвърждава амбициите си за глобално 
присъствие и демонстрира потенциала на компаниите от растящия регион на Източна Европа“, пише в 
съобщението на МИБ. 
От сайта на Хювефарма става ясно, че се придобиват продукти, две собствени и едно отдадено на лизинг 
промишлено поле в САЩ на Zoetiz. Площадките са в Ларуинбург, Северна Каролина, и Ван Бурен, 
Аракнзас. 
До момента няма сделки с книжа на Биовет АД. От началото на годината те поскъпват с 0,02% до 11,5 лв. 
за брой и 78,009 млн. лв. пазарна капитализация. 
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Дронове в Дубай ще следят за... хвърлени боклуци 
Засега само един дрон е в употреба, но резултатите са чудесни 
 

Линк: http://www.dnes.bg/technology/2016/04/07/dronove-v-dubai-shte-slediat-za-hvyrleni-
bokluci.298587 
 

 
 

Текст: За да поддържа своите къмпинги и плажове чисти, Дубай обяви, че скоро ще започне да използва 
армия от дронове, за да хваща в крачка хората, които хвърлят боклуците си, където им падне. Официално 
организирана от Отдела за управление на отпадъци на града, инициатавиата е чат от усилията за 
подобряване на "интелигентните" услуги" и следването на технологичните тенденции в световен мащаб. 
Засега държавният отдел е закупил и пуснал в употреба само един безпилотен самолет, но той вече е 
показал много добри резултати чрез информацията, която връща към отдела. 
Когато отделът първночално е решил да ползва дронове, за да следи какво става в Дубай, намеренията са 
били да се ползват само около сметищата в града, за да стигат до места, до които хората не могат. Обаче, 
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след като вижда ползата от този вид наблюдение на депата, управата на града решава да разшири ролята 
на дроновете и да ги прати по плажовете и други популярни дестинации. 
"Тъй като се очаква доброто време да се задържи поне още месец, очакваме много хора да лагеруват до 
края на април, а много от тях си правят и барбекюта по плажовете," казва директорът на Отдела за 
управление на отпадъците Абдул Маджийд Ал Сайфаи пред Gulf News. 
"Основното предимство на дроновете е времето, което ни спестяват. Вместо да пращаме много 
инспектори на различни локации в града, пращаме дроновете за много по-кратко време, които пък ни 
осигуряват данни и снимки в реално време", твърди той. 
Спорд Ал Сайфаи, дроновете няма само да наблюдават как хората ползват плажовете, но ще се оглеждат 
и за транспортни средства, които изхвърлят отпадъци незаконно. Като се има предвид колко строги са 
наказанията на Дубай за всякакъв вид замърсяване на околната среда, дори за плюене по улиците, със 
сигурност дроновете ще могат да помагат и в наказването на нарушителите. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Облагородяват сметища в Столипиново 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1565735 
 

 
 

Текст: Бившите сметища в междублоковите пространства на улиците „Соколите“ и „Калина“ в кв. 
„Столипиново“ ще бъдат облагородени, съобщиха от ОП „Чистота“. 
Директорът на общинското предприятие Иван Стоянов заяви, че при срещите му с жители на квартала, те 
са уверили, че ще образуват доброволчески формирования, които да следят и пазят целогодишно 
чистотата на района. 
Както във всички други квартали на Пловдив, така и в „Столипиново“ започна мащабно пролетно 
почистване, припомнят още от „Чистота“. 
„За целта пренасочихме техника и от други райони , но без допълнителни разходи от бюджетни средства 
за извозване на отпадъците. Почистването там е всекидневно, но след запролетяването на някои 
участъци се оказа по-голямо натрупване на отпадък“, каза още Стоянов. 
 
 
Източник: provaton.bg 
 

Заглавие: Свилен Шитов, кмет на Община Девня: Пролетно почистване на града и околностите ще се 
проведе от 11 до 24 април 
 

Линк: http://provaton.bg/2016/04/07/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB/ 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 14  

  

 
 

Текст: Пролетно почистване на град Девня и околностите ще се проведе от 11 до 24 април. Това съобщи 
за Радио „Фокус” – Варна кметът на Община Девня Свилен Шитов. Той уточни, че акцията по пролетното 
почистване ще обхване територията на цялата община, като основно ще се почистват нерегламентирани 
сметища. Ще бъдат отстранени и част от отпадъците по улиците на града. Кметът каза още, че акцията ще 
бъде организирана съвместно с жителите на град Девня и общината. Свилен Шитов уточни, че се 
предвижда и залесяване. Във връзка с отбелязването на Седмицата на гората в Девня и населените места 
ще бъдат залесени около 100 дръвчета. 
 
 
Източник: briagnews.bg 
 

Заглавие: СИЛИСТРА: Крадците на кабели откриха ударно „сезона” 
 

Линк: http://www.briagnews.bg/silistra-kradcite-na-kabeli-otkriha-udarno-sezona/ 
 

 
 

Текст: Многожилен оптичен кабел с дължина около 170 м е откраднат от неизвестен апаш в село 
Калипетрово чрез използване на техническо средство, съобщи пресцентърът на полицията. 
Престъплението е извършено в нощта срещу 4 април. 
По същото време в Тутракан друг бандит задигнал 400 метра телефонен меден проводник. Кражбата 
била от землището на село Черногор. По двете престъпления са образувани досъдебни производства. 
Така крадците на кабели откриха «сезона» на тези престъпления. Неделните им похождения, обаче не 
могат да се сравнят с последното подобно деяние, когато миналата година през пролетта трима ортаци 
бяха заловени на местопрестъплението с 4000 метра комуникационни проводници на стойност 10 000 
лева. Преди три години 8 крадци търкаха наровете в ареста след екшън по полето край Ситово. 
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