
8-мото издание на Save the Planet e един навременен отговор на екологичните пре-
дизвикателства и растящата нужда от знания и иновации в Югоизточна Европа за 
управлението на отпадъците. Събирайки на едно място технологии, ноу-хау, 
доставчици, инвеститори и клиенти, то е единственото в България бизнес ориенти-
рано събитие във формат изложение - конференция. Проследява тенденциите за 
ресурсна ефективност и предлага как рентабилни и екологични решения могат да 
се приложат на местно ниво.  

В глобален мащаб отпадъците се разглеждат като жизненоважен ресурс за икономи-
ките, а ЕС има амбициозен план - преминаване от морално остарял линеен към 
прогресивен модел на кръгова икономика.

Какви са целите?   До 2030 г.: 65 % от битовите отпадъци да се рециклират; 10 % от 
отпадъците да се депонират; 75% от отпадъците от опаковки да се рециклират. 

Ползите в цифри   Повече ефективност в системите за управление на отпадъци: 30 
милиарда евро спестявания (2015-2035); Повече работни места: 170  000 броя; 
Намаляване на въглеродните емисии: 600 милиона тона (2015-2035).

Защо да се възползваме от този перспективен пазар?  От управлението на 
отпадъците могат да печелят всички: бизнеса и общините, които предлагат и 
внедряват модерни решения; производствените и преработвателните фирми - за 
повишаване на своята ресурсна ефективност; гражданите - от подобряването на 
качеството на водата, почвата и въздуха.  

Защо да участвате в Save the Planet?
• Събитието е ефективна платформа за популяризиране на съвременни решения 
от български и чуждестранни компании за третиране, събиране, транспорт, оползо-
творяване и рециклиране на отпадъци. 
• Ще имате достъп до актуална маркетингова информация и знания за техноло-
гични нововъведения.
• Лични контакти с представители на общините, мениджъри и специалисти от 
индустриалния, търговски и публичен сектор с изразен бизнес интерес.

Как работим за гарантиране на ползотворното Ви представяне? 
• Създаваме Business-to-Business среда за търговско договаряне.
• Фирмата и продуктите Ви ще бъдат анонсирани в бюлетините ни и в социалните 
мрежи, посланията ще достигат до потенциални Ваши клиенти.
• Силна международна промоция 
• B2B модул ще съдейства за уреждането на предварителни срещи с другите 
изложители, лектори и делегати.

Приоритети 
за държавите
в Югоизточна 
Европа
• Строителните отпадъци -  повторно
влагане и създаване на пазар на вто-
рични суровини 
• Биоотпадъци - производство на 
енергия и компостиране
• Рециклиране на пластмаса, скрап, 
електрическо и електронно оборудване
• Изграждане на центрове за 
повторна употреба
• Въвеждане на стимулиращи 
механизми и мерки за рециклиране
• Достъп до европейско и 
национално финансиране
• Повишаване на общественото 
внимание.
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Профил на изложителите
• Събиране на отпадъци
• Транспортни средства и технологии
• Третиране на отпадъци - оборудване
• Третиране на медицински отпадъци
• Третиране и обезвреждане на опасни отпадъци
• Компостиране - технологии и оборудване
• Третиране на замърсени почви  
• Рециклиране: рециклиращи заводи, системи и 
технологии

• Депониране
• Очистващи технологии, използвани при третиране 
на отпадъци
· Енергия от отпадъци
· Услуги: почистване на улиците, поддръжка на 
пътищата през зимата, екологичен мениджмънт, 
консултации и финансиране

Профил на посетителите
Персонални покани се изпращат до: 
• Представители на държавната администрация и общините; eколози и кметове
• Инвеститори и предприемачи
• Оператори на депа за отпадъци
• Мениджъри, работещи в областта на управлението на отпадъци, екологията, строителството, селското 
стопанство, химическата и хранително-вкусовата промишленост и др. 
• Екологични организации

ИЗЛОЖЕНИЕТО

Теми с практическа насоченост в конферентната програма
• Кръгова икономика: национално-политически аспекти и добри практики  
• Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
• Утайките като източник на биогаз 

Изданието през 2016 
• 50% от участниците бяха от чужбина. Изложители от Австрия, България, Германия, Дания, Испания, Италия, Слова-
кия, Полша, Швейцария и Чешка република 
• Австрия беше стратегически партньор за 7-ма поредна година. Постиженията на австрийските компании бяха по-
казани на Австрийския павилион, реализиран с подкрепата на ADVANTAGE AUSTRIA Sofia.
• 11 лектори от Австрия, Белгия, България, Дания, Германия и САЩ 
• Save the Planet и паралелните изложение за интелигентни градове, енергийна ефективност и възобновяема енер-
гия бяха посетени от 3500 специалисти от 26 държави. 
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