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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: НДЕФ отваря отново схемата за финансиране на електромобили 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ndef-otvarya-otnovo-shemata-za-

finansirane-na-elektromobili/ 

 

 
 

Текст: Набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на 

електрически превозни средства започва от 29 март. За четвърти път Националния 

доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на  Инвестиционна 

програма за климата (ИПК). За финансиране  по схемата могат да кандидатстват 

централната администрация, териториалните й подразделения и общинските 

администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на 

три превозни средства. Целта е ИПК да допринесе за изпълнението на политиките на 

страната в три направления – подобряване на качествата на атмосферния въздух, 

намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото 

замърсяване в населените места. Срокът за подаване на документи по новата покана 

е до 31 юли 2018 г. 

 

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e 

в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 

(4+1 места), 10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства 

категория M1 и N1 (4+1 места), 20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства 

категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за 

превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% 

от стойността им, но не повече от 3000 лв., 30 000 лв. – за изцяло електрически превозни 

средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лв. – за изцяло 

електрически превозни средства категория М2 и N2. 

 

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела 

„Инвестиционна програма за климата – електромобили” на сайта на НДЕФ. 

Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване 

използването на електромобили се изпраща на хартиен носител на адреса на НДЕФ: 

София 1574, бул. Шипченски проход 67Б. По-подробна информация за параметрите 

на проектите е представена в Указанията за кандидатстване за финансиране на 

проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното 

ръководство на програмата. 

 

Източник: Днес.бг 

 

http://www.moew.government.bg/bg/ndef-otvarya-otnovo-shemata-za-finansirane-na-elektromobili/
http://www.moew.government.bg/bg/ndef-otvarya-otnovo-shemata-za-finansirane-na-elektromobili/
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Заглавие: 12 млн. от продажбата на метали от АЕЦ "Козлодуй" 

 

Сумата - от четирите излезли от експлоатация реактори 

 

Линк: https://www.dnes.bg/stranata/2018/03/29/12-mln-ot-prodajbata-na-metali-ot-aec-

kozlodui.372229 

 

 
 

Текст: Около 12 млн. лева са средствата, които са получени и съответно върнати във 

фонд "Радиоактивни отпадъци" от продажбата на метали от оборудването на 

излезлите от експлоатация четири блока на АЕЦ "Козлодуй". Това обяви изпълнителният 

директор на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/ Дилян 

Петров на семинар за медиите на площадката на предприятието в АЕЦ "Козлодуй". 

Заместник-изпълнителният директор по управлението на радиоактивни отпадъци и 

извеждане от експлоатация Георги Разложки уточни, че това са средствата, които са 

получени от демонтирано оборудване, което се разделя на няколко материални 

потока. През 2017 г. освободеното от регулиране оборудване е 5300 тона метали, 

посочи Разложки, цитиран от БТА. 

 

Той добави, че за тази година са издадени нови 7 заповеди за първите три месеца и в 

момента това количество се извозва. До думите му бетонните конструкции подлежат 

на рециклиране и вкарване в инфраструктура. 

Досега общо 10 000 куб. метра е количеството бетони, което е демонтирано и 

подлежи на освобождаване от регулаторен контрол. 

До 2019 г. - когато трябва да бъде премахнато цялото оборудване от машинната зала, 

където се помещаваха четирите блока на АЕЦ "Козлодуй", около 6000 тона материали 

трябва да се демонтират и освободят, посочиха от държавното предприятие. 

 

Източник:  Пловдив 24.бг 

 

Заглавие:  Довършват инсинератора за изгаряне на болнични отпадъци в Пловдив 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Dovurshvat-insineratora-za-izgaryane-na-

bolnichni-otpaduci-v-Plovdiv-783224 

 

 
 

Текст: 10-годишната сага с пловдивския инсинератор за изгаряне на опасни болнични 

отпадъци е на път да намери изход, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Това е проект, 

https://www.dnes.bg/stranata/2018/03/29/12-mln-ot-prodajbata-na-metali-ot-aec-kozlodui.372229
https://www.dnes.bg/stranata/2018/03/29/12-mln-ot-prodajbata-na-metali-ot-aec-kozlodui.372229
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Dovurshvat-insineratora-za-izgaryane-na-bolnichni-otpaduci-v-Plovdiv-783224
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Dovurshvat-insineratora-za-izgaryane-na-bolnichni-otpaduci-v-Plovdiv-783224
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финансиран частично от Общината, от българското правителство и швейцарската 

държава. От 6-7 години работим, за да го довършим. Минахме през много перипетии", 

заяви по този повод кметът Иван Тотев днес.  

 

"Имаше доставчик на оборудването (унгарска компания), избран от швейцарската 

страна. В нашите мандати нещата вече се бяха развалиил и страните се бяха 

разделили. След това се свика арбитраж, който да ги помири. Той обаче излезе със 

становище, че това е невъзможно да се случи. Оттам насетне започнахме разговори 

с посолството и правителството и миналата година решихме да обособим търговско 

дружество 100% общинска собственост. Оставили сме и възможността за бъдеще 

като участник да се включи и министерството на здравеопазването", припомни 

етапите на развитие на проблема Тотев. 

 

Планът е проектът да се довърши със съвместно финансиране, тъй като 

швейцарската страна има още траншове по първото споразумение, а общинският 

дял ще се търси от заем, който ще може да тегли новото дружество, посочи Тотев.  

 

Припомняме, че  договорът за изграждането на депо за изгаряне на болнични 

отпадъци (по програма на Министерството на финансите и Министерството на 

здравеопазването със съдействието на Швейцарска конфедерация и Община 

Пловдив) е подписан 14 декември 2007 година. Определеното място - Южната 

индустриална зона на града. Планът е инсинераторът да заработи до края на 2019 

година и в него да се изгарят отпадъците на болниците в Южна България, но до рязане 

на лента така и не се стигна. 

 

Източник: Monitor.bg 

 

Заглавие: Белия дом временно отмени митата за внос на метали от ЕС и още 6 страни 

 

Линк:http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE%D0%BC-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-

%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 

 

 
 

Текст: От днес до 1 май временно няма да важат въведените от САЩ мита за внос на 

метали за страните от ЕС, а също така и от Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, 

Мексико и Южна Корея, съобщи „Прайм” като се позовава на изявление на Белия 

дом. 

http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/22669-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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До края на април тези страни ще обсъждат с Вашингтон алтернативни мерки, 

гарантиращи националната безопасност на САЩ. След 1 май, в зависимост от 

резултатите от дискусиите, американският президент Тръмп ще може да удължи 

отказа от налагането на митата, се казва още в изявлението. 

 

На 8 март обитателят на Белия дом подписа закон, с който от 23 март се въвежда 25% 

мито за вноса в щатите на стомана и 10 на сто - за алуминия. 

 

Източник: Канал 3 

 

Заглавие: България е похарчила над 590 млн. евро за 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй 

 

До средата на 2019 г. трябва да бъде напълно изчистена машинната зала на втори 

блок 

 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/73197-Balgariya-e-poharchila-nad-590-

mln.-evro-za-1-4-blok-na-AEC-Kozloduy-%2528SNIMKI%2529 

 

 
 

Текст: До средата на 2019 г. ще бъде напълно изчистена машинната зала от спрения 

втори блок в АЕЦ Козлодуй. Ядрените мощности бяха изключени като едно от условията 

за членството на България в Европейския съюз. 

 

Предстои близо 6500 материала да бъдат освободени и дадени на скрап, стана ясно 

на семинара в Козлодуй, организиран от държавното предприятие "Радиоактивни 

отпадъци". 

 

За периода 2003-2017 г. България е похарчила 592 милиона евро за изваждането от 

строя на първите 4 блока. Проектът започна през 2003 г. и трябва да приключи през 2030 

г. 

 

От държавното предприятие заявиха, че в момента водят преговори за допълнително 

финансиране от международния фонд "Козлодуй" за периода 2021-2027 г. По 

предварителни разчети на България трябва да бъдат отпуснати допълнително 90 

милиона евро. 

 

По данни на предприятието общата сума за изваждането от експлоатация на 

ядрените мощности все още не е ясна. Първоначалната оценка е около един 

милиард и 106 милиона евро за целия период от 2003 до 2030 г. 

 

Източник: News.bg 

 

http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/73197-Balgariya-e-poharchila-nad-590-mln.-evro-za-1-4-blok-na-AEC-Kozloduy-%2528SNIMKI%2529
http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/73197-Balgariya-e-poharchila-nad-590-mln.-evro-za-1-4-blok-na-AEC-Kozloduy-%2528SNIMKI%2529
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Заглавие: Защо и как да инвестирате в сребро? 

 

Линк: https://news.bg/finance/zashto-i-kak-da-investirate-v-srebro.html 

 

 
 

Текст: Една от петте ми идеи в какво да инвестирате през 2018-та година, публикувана 

през декември миналата година - бе среброто... 

 

Ето фрагменти от статията: 

 

"Cлeд eднa пpoтивopeчивa гoдинa, блaгopoднитe мeтaли, мoгaт oтнoвo дa "зaблecтят" 

пpeз cлeдвaщaтa гoдинa, a зaщo нe дa ce пpeвъpнaт и в eдни oт нaй-дoбpe 

пpeдcтaвящитe ce aĸтиви?". До тук, перспективите са същите... 

 

"Зa тoвa, мoжe дa cъдeйcтвa вpъщaнeтo нa инфлaциятa ĸaтo фaĸтop, пoeвтинявaнeтo 

нa дoлapa, вoeнни ĸoнфлиĸти, или пo-cepиoзнa ĸopeĸция нa индeĸcитe". Инфлацията 

се върна като фактор, доларът поевтиня сериозно, индексите коригираха, а военните 

конфликти са заменени от "търговски войни"... 

 

"Tpaдициoннo пъpвoтo пoлyгoдиe e мнoгo cилнo зa злaтoтo, cpeбpoтo и плaтинaтa, 

тaĸa чe тoвa мoжe дa e eдин ceзoнeн тpeйд, ĸoйтo oтнoвo дa видим в cилa". До 

момента благородните метали се представят ок, но все още най-доброто пред тях 

може тепърва да предстои. 

 

Защо сребро? 

 

Среброто е интересна суровина, защото съчетава общи характеристики между 

базовите и ценните метали. При ниво от едва 1 до 2% от цената на златото, е трудно 

металът да се определя като истински ценен такъв. 

 

Среброто обаче, е доказало, че заема важно място в инвестиционния живот и 

представи на инвеститорите в ценни метали. 

 

В същото време, среброто има много повече приложение в индустрията от повечето 

ценни метали. В тази насока, цената на среброто в много по-голяма степен е 

зависима от икономическия цикъл, в сравнение със златото, чиято цена се определя в 

75% от търсенето на метала с инвестиционна цел. 

 

Проблемът свързан с инвестирането в сребро, до голяма степен е свързан с най-

точния начин, по който да имате експозиция към метала. Има няколко основни начини 

да инвестирате в сребро. 

 

Инвестиционно сребро 

https://news.bg/finance/zashto-i-kak-da-investirate-v-srebro.html
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Първият начин за инвестиране в сребро, който най-вероятно ще изникне в главите на 

инвеститорите, ще е покупката на инвестиционно сребро. Тоест под формата на 

монети, кюлчета, слитъци и т.н. 

 

Това, което трябва да знаете, че е среброто се измерва в тройунции, като една 

тройунция е приблизително 31.1035 грама. Традиционно цената на среброто се 

измерва на световните стокови пазари в долари. 

 

Когато купувате инвестиционно сребро, под формата на монети например, цената 

на монетата няма да е равна на отбелязаната стойност на лицевата й страна. 

Нейната истинска стойност ще зависи от съдържанието на сребро в нея и тази цена 

се променя в зависимост от котировката на световните борси. 

 

Няколко са проблемите, пред които ще сте изправени, ако решите да си купите 

инвестиционно сребро. Първо, не можете да изберете между грамажа. Ще платите, 

среброто, което е в съответната монета, кюлче, или слитък. 

 

На второ място, цената на среброто, която ще платите, обикновено ще е по-висока с 

между 3 и 5% от цената на среброто на международните пазари. Когато към това 

добавите и още толкова, когато го продавате и трябва да сте готови да се разделите 

с между 6 и 10% от стойността на инвестицията си. Или подобен ръст в цената на 

среброто е необходим, само за да излезете на нулата. 

 

С това обаче не се изчерпват разходите Ви. Може би голям проблем пред вас ще е 

къде ще съхранявате среброто? Ясно е, че ако става въпрос за по-голяма по размер 

инвестиция, едва ли можете да го държите в личния си сейф вкъщи. А това е още един 

сериозен разход, който се добавя към общите разходи. 

 

Акции на добиващи сребро компании 

 

От друга страна, ако смятате, че цената на среброто ще се повишава, можете да си 

купите акции на компании добиващи метала, при които освен от поскъпването на 

среброто, може да се облагодетелствате и от изплащане на дивидент. 

 

Акциите на минодобивните компании са далеч по-ликвидни, в сравнение с 

физическата инвестиция в сребро, което подсигурява липса на загуба, когато решите 

да "осребрите инвестицията си". 

 

Третият и може би най-добър начин да инвестирате в сребро, е с покупка на индексен 

фонд, базиран върху цената на метала. 

 

Тук ликвидността е по-добра от физическата покупка на метала, а разходите са далеч 

по-ниски. В допълнение тези фондове, почти изцяло отразяват промяната в цената на 

среброто, за разлика от косвеното изложение към нея, ако си купите акции на 

минодобивни компании. 

 

Акции на индексни фондове базирани върху цената на среброто 
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Сигурно сте чували за ETF-фондове. Това са индексни фондове, които дават на 

инвеститорите бърз и евтин достъп за експозиция към изменението в цената на 

определен актив. Или, избирайки се един от многобройните индексни фондове, 

базирани на цената на среброто, вие на практика ще имате предимството да се 

облагодетелствате при ръст в цената на среброто. 

 

Този род фондове, на практика насочват инвеститорските средства, които набират 

към покупка на сребро. Те почти изцяло отразяват промяната в цената на среброто, 

като неутрализират недостатъците на фючърсите (стандартизирани контракти за 

търговия на сребро на международните финансови пазари). 

 

Търговията с фючърси е друг вариант за инвеститорите, да имат експозиция към 

среброто, но този род финансови инструменти, освен че са свързани със сериозен 

капитал и достъп до финансовите пазари, носят след себе си и недостатъка на това, 

че периодично изтичат и трябва да се подновяват, което е свързано с допълнителни 

разходи. 

 

CFD-та върху сребро 

 

Този род финансови инструменти, също са изключително популярни. Те обаче, освен 

предимства, като това, че предоставят ливъридж, или достъп до заемен капитал си 

имат и своите недостатъци. На първо място, чрез тях инвеститорите търгуват с 

разликата в цената на един актив, но без реално да го купуват. 

 

На второ място, често този продукт, се предлагат от не особено добре регулирани 

брокери, да не казваме и чисто измамнически схеми. Тоест шанса да не можете да 

си върнете капитала, ако не сте проверили добре регулацията е много голям. 

 

 

 


