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Източник: Марица 

 

Заглавие: Германската автоиндустрия иска държавни премии за покупка на 

автомобили 

Същевременно секторът настоява да продължи разпределянето на дивиденти 

за акционерите на компаниите 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2020-04-29/germanskata-

avtoindustriya-iska-darzhavni-premii-za-pokupka-na-avtomobili 

 

 
 

Текст:  Германската автомобилна индустрия поднови исканията си за премии за 

закупуване на автомобили в настоящата кризисна ситуация, съобщи членът на 

надзорния съвет и директор на работническата група на Volkswagen Бернд 

Остерлох в писмо до своите служители, пише Der Spiegel. Това се случва преди 

премиерите на германските провинции Долна Саксония, Бавария и Баден-

Вюртемберг да проведат дискусии за автомобилния бранш в страната.  

 



Изпълнителният директор на Daimler Ола Келениус иска възможно най-простото, 

бързо и широко финансиране, за да може икономиката да се възстанови след 

кризата. BMW наскоро вече бяха изразили подобно становище. 

 

Докато най-големите автомобилни компании в Германия призовават за 

държавна помощ, браншът не иска да се откаже и от изплащане на дивиденти 

за акционерите. „Такъв отказ със сигурност не би бил правилен ход“, заяви 

президентът на Асоциацията на автомобилната индустрия (VDA) Хилдегард 

Мюлер. 

 

За компаниите е важно да запазят акционерите си. Би било желателно и да се 

дават премии за покупка на автомобили, така че да се стимулира 

потребителското търсене. 

 

Идеята за въвеждане на премия за покупка е подобна на бонуса за скрап. Той 

„спаси“ германската автомобилна индустрия след финансовата криза от 2009 

г. 

 

Лидерът на Германската социалдемократическа партия Норберт Уолтър-

Борджанс вече поиска да се прекратят плащанията на бонуси и дивиденти, ако 

самите компании кандидатстват за държавна помощ в условията на настоящата 

криза. 

 

Според него на данъкоплатците, които трябва да помогнат за спасяването на 

компаниите, не може да бъде обяснено, че "мениджърите сега получават големи 

бонуси за резултатите от предходната година". 

 

Той също така настоя за отказ от изплащането на дивиденти, ако компаниите 

кандидатстват за обезщетения за краткосрочна заетост за своите служители, тъй 

като в този случай фирмите вече няма да трябва да плащат вноски за социално 

осигуряване. 

 

"Смятам, че субсидирането на автомобилната индустрия чрез стимули за 

закупуване на автомобили не е необходимо", заяви Габриел Фелбермайер, 

президент на Института за световна икономика в Кил (IfW). 

 

Лидерът на Зелената партия в Европейския парламент Ска Келер също даде своя 

коментар: „Ако сега харчим много пари за насърчаване на частния транспорт, 

тогава няма да има повече за разширяване на местния обществен транспорт. 

Да, може да се помогне за прехода към електромобили в страната, но за целта 

тях първо трябва да ги има на пазара, смята тя. 

 

Ръководителят на работническия съвет на VW Бернд Остерлох призовава за 

допълнителен бонус за скрап, който се предлага за бракувани стари 

автомобили, отговарящи на стандарт Евро-3 и Евро-4. Германските 

производители се обединиха около тезата, че в зависимост от обещаната сума 

държавните средства могат дори да се удвоят или поне да покрият разходите за 

смяна на автомобила. В допълнение на въглеродните емисии следва да се 

обърне по-голямо внимание като основа за изчисляване на данъка върху 

превозните средства. 

 



"Страхувам се, че ще изпаднем в ситуация, в която подобни стимули за купуване 

са неизбежни", казва шефът на  IG Metall Йорг Хофман пред медии. „Трябва да 

използваме времето, за да помислим как би могла да изглежда тази подкрепа 

за купуване, включително и в контекста на екологичните промени и 

декарбонизация", допълни той. 

 

Източник: Добричонлайн 

 

Заглавие: Рекултивират депото за отпадъци в кв. "Пастир" в Генерал Тошево по 

проект 

 

Линк: https://www.dobrichonline.com/novini/58141/rekultivirat-depoto-za-otpadtsi-

v-kv-pastir-v-general-toshevo-po-proekt 

 

 
 

Тест: През настоящия месец между Община Генерал Тошево и Управляващият 

орган по Оперативна програма „Околна среда“ беше подписан договор за 

изпълнение на проект   „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14“. 

 

Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за 

неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в 

землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка. Те имат за цел максимално 

да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на 

натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, 

водите и въздуха. Рекултивацията на депото ще протече на два етапа – техническа 

рекултивация и биологична рекултивация; 

 

Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците 

в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща 

система. Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със 

затревяване тревни растителни видове, съответстващи на района. Площта, 

предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в 

резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. 

 

Общинското ръководство ще минимизира общия риск от екологично 

замърсяване и ще изпълни препоръките, разписани в Общинския план за 

развитие и Програмата за управление за 2019 – 2023 година 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Продължава дезинфекцията на контейнерите за разделно събиране 

на отпадаци в столицата 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/prodylzhava-dezinfekciiata-na-kontejnerite-

za-razdelno-sybirane-na-otpadaci-v-stolicata-2223843 

 

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/prodylzhava-dezinfekciiata-na-kontejnerite-za-razdelno-sybirane-na-otpadaci-v-stolicata-2223843
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/prodylzhava-dezinfekciiata-na-kontejnerite-za-razdelno-sybirane-na-otpadaci-v-stolicata-2223843


 
 

Текст: Продължава дезинфекцията на контейнерите за разделно събиране на 

отпадъци в София, съобщава на сайта си Столичният инспекторат. 

 

Днес в ж.к. "Красна поляна" 2 и 3, общо са дезинфекцирани 55 контейнера за 

разделно събиране на отпадъци. В ж.к. "Младост" 1 и 2, в кварталите "Павлово", 

"Бояна" и "Манастирски ливади" вчера са дезинфекцирани общо над 190 цветни 

съдове. Работата започва след обслужване на съдовете и обстойно почистване 

на пространството около тях. 

 

Столичният инспекторат следи за качеството на изпълнението. Дейността на 

фирмите, които отговарят за разделното събиране на отпадъци от опаковки на 

територията на Столичната община, ще продължи и през май. 

 

Източник: Burgasnews.vom 

 

Заглавие: Задигнаха медните улуци на ресторант „Месамрия“. Намериха ги в 

пункт за скрап 

 

Линк:https://www.burgasnews.com/2020/04/30/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D

0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/ 

 

 
 

Текст:  Служители от Районно управление – Несебър установили извършителя на 

кражбите на медни улуци от покривите на ресторант „Месамрия“ в Несебър и 

от частен дом на несебърската улица „Митрополитска“ № 30. Всичко е на обща 

стойност около 1 550 лв. 

 

Кражбата е извършена за времето от 22.00 ч. на 27.04. до 05.00 ч. на 28.04. 

 

Това е 19-годишен младеж от с. Градец, общ. Котел. 

 

Със съдействието на служители от Районно управление – Поморие откраднатите 

улуци са открити в пункт за изкупуване на цветни метали в Поморие. 

 

Младежът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случаите продължава. 

 

 


