
 

Европейската комисия предложи задължителна цел 
от 30% за повишаване на енергийната ефективност 
до 2030 г., което представлява значителен напре-
дък в сравнение с настоящата необвързваща цел от 
поне 27%. 

Новата цел идва като част от пакет от мерки, които 
включват обновяване на настоящата Директива за 
енергийна ефективност, мерки с акцент върху 
енергийната ефективност на сградите, подобряване на енергийните характеристики на продук-
тите и информиране на потребителите, както и интелигентно финансиране за сградния сектор. 

Енергийната ефективност е от ключово значение за прехода към чиста енергия в Европа. Нова-
та цел от 30% ще допринесе за очакваното намаление на потреблението на енергия, което ще 
помогне на ЕС да постигне целите, заложени в Парижкото споразумението за климата. 

Новата директива ще има за цел да стимулира спестявания на енергия, които ще дадат тласък 
на икономиката на ЕС, ще създадат нови работни места и ще осигурят по-ниски сметки за енер-
гия за потребителите. Очаква се новата 30-процентна цел за енергийна ефективност да 
допринесе за увеличение на БВП на Европа с около 0.4% - или с около 70 милиарда 
евро. 

В областта на сградите - секторът, който съставлява 40% от потреблението на енергия в Европа 
- Комисията одобри актуализация на Директивата за енергийните характеристики. Този ход има 
за цел да насърчи използването на новаторски интелигентни технологии, за да се гарантира, че 
сградите работят ефективно; новата директива ще премахне някои елементи от съществуваща-
та, които не са изпълнени, като ще има за цел да стимулира обновяването на съществуващите 
сгради. В тази посока трябва да се има предвид, че около две трети от сградите в Европа са 
построени преди стандартите за енергийна ефективност дори да са съществували, а годишният 
темп на обновяване в момента е едва около 1%. 

Относно търговските стоки, Комисията прие нов работен план в областта на екодизайна, който 
включва списък на нови продуктови групи и очертава как екодизайнът ще допринесе за пости-
гането на целите за кръгова икономика, предлага специфични мерки за климатиците, както и 
насоки за доброволни споразумения с индустрията. Правилата в областта на екодизайна и 
енергийното етикетиране на ЕС допринесоха за икономии на енергия в Европа, сравними с го-
дишната консумация на енергия на страна като Италия - което от своя страна означава, че ев-
ропейските домакинства спестяват средно почти 500 евро годишно от сметките си за енергия 
благодарение на тези норми.  

В крайното потребление на енергия, новите правила ще помогнат за по-ниски сметки чрез про-
мени в измерването и фактурирането, по-ясна и по-честа информация за консумирана енергия. 
В многофамилните жилищни сгради мерките биха могли да стимулират икономии на енергия, 
еквивалентни на потреблението на първична енергия в Хърватия през 2013. 

Новите правила за сградите ще имат позитивен ефект за ограничаване на енергийната бедност 
чрез увеличаване на достъпността на жилищата. Здравето на обитателите също ще се подобри 
с по-качествените и ефективни сгради, а модерните отоплителни инсталации отделят по-малко 
замърсители на въздуха, отопляват адекватно домовете ни и намаляват влажността в тях. 

Новите правила за енергийна ефективност са част от пакета от мерки, оповестен от Европейс-
ката комисия на 30 ноември с цел ускоряване на прехода към чиста енергия в Европа. 
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Повече от 150 участници в семинар на ЕнЕфект на тема „Пасивни сгради“  

Може би все още реализираните проекти не са много, но интересът определено е налице: 
повече от 150 гости се включиха в семинара „Енергийно ефективни сгради и зелено разви-
тие“, проведен от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на 10 декември в НДК в рам-
ките на ЕкоДизайн Форум. Експертите от ЕнЕфект подложиха на обстоен анализ политиките, 
принципите на проектиране и строителство, както и технологиите, които се прилагат в почти 
нулевоенергийните и пасивните сгради. Най-новите тенденции в контрола на качеството по 
време на строителството – задължителен елемент в пасивните сгради – бяха представени от 
инж. Богомил Стефанов (Хексагон Билд), а темата за тестовете за въздухоплътност и прило-
жението на инфрачервената термография предизвикаха сериозен отглас.  

Разбира се, както във всяко подобно събитие, икономическата рентабилност и реализирани-
те в България проекти бяха основен акцент – и макар и малко на брой, радващо е, че вече 
имаме успешни примери, с подробни анализи към всеки един от тях. Най-новата (и първата 
сертифицирана) пасивна къща в София бе представена лично от нейния собственик Светлин 

Добревки (Пасивна къща – България), като направените енергийни и финансови анализи недвусмислено доказват икономическата 
рентабилност на конкретния проект, а и на пасивните сгради като цяло. Тези резултати бях под-
крепени от арх. Александър Генчев (SolAir Architects), чиито проекти – детска градина „Слънце“ 
в Габрово (първата сертифицирана пасивна сграда в България), еднофамилна къща в с. Бистри-
ца, учебно-възпитателен комплекс в Стара Загора и католическа църква във Враца – доказват, 
че стандартът е приложим във всички географски зони на страната и при най-разнообразни 
функции на сградата. 

Темата за сградните обновявания също не беше подмината, и ако вече знаем какво можем да 
очакваме от Националната програма за енергийна ефективност и как да се възползваме от ней-
ните възможности, в събота научихме как се правят обновявания по стандарт Пасивна къща в 
Дъблин, Ирландия, при това директно от извора. Видеовръзка с арх. Арт МакКормак от Акаде-
мия „Пасивна къща“ ни позволи не само да вникнем в детайлите от проектирането и изпълнени-
ето, но и да разберем как се чувства самият той и неговото семейство в обновения си дом. Бяха 
представени и резултатите от мониторинга на първата пасивна къща в света след 25 години експлоатация, както и един от последни-
те проекти на Институт Пасивна къща (Дармщат, Германия) – сградата на министерството на финансите на федерална провинция Хе-
сен, които за пореден път ни накараха да се вдъхновим от устойчивостта, икономическата рентабилност и почти универсалната при-
ложимостта на концепцията.  

Разбира се, времето отново не стигна за всичко, но дейностите на ЕнЕфект и неговите партньори в областта на професионалните обу-
чения продължава. След 100 обучени преподаватели, част от които на свой ред вече привлякоха над 250 строителни специалисти в 

новите ни курсове в системата на професионалното образование и обучение, можем да ка-
жем, че усилията в тази посока дават резултат. Към момента, с подкрепата на проект BUILD 
UP Skills EnerPro, 5 професионални гимназии и центрове за професионално обучение предла-
гат курсове по 10 нови учебни програми в сферите на енергийно ефективното строителство и 
ВЕИ: СПГЕ "Джон Атанасов", София и ПГТЕ "Хенри Форд", София в направление ВЕИ и ПГСА - 
гр. Пазарджик, ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе и БГЦПО - гр. Плевен в направление Строи-
телство. Друг европейски проект – Train-to-NZEB – подпомага разработването на курс 
„Пасивни сгради“ в новата магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството“ 
в УАСГ, както и оборудването на нов учебно-демонстрационен център, който предстои да бъ-
де открит в сградата на университета. Това, обаче, е само началото – за да постигнем реални 
резултати, трябва да стимулираме реални инвестиции в енергийна ефективност и зелено 
развитие, с цели, значително по-амбициозни от настоящите. 

МРРБ предлага на Народното събрание да подкрепи Националната програма                                         
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и да увеличи бюджета й  

На заседание на Министерския съвет бе прието решение, с което на Народното събрание се 
предлага детайлен доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилни жилищни сгради, който включва анализ какво е изпълнено до мо-
мента по нея, какво предстои и какви са ползите. С него отчитаме изпълнението на програ-
мата. Това съобщи на 14-и декември министърът на регионалното развитие и благоустройст-
вото (в оставка) Лиляна Павлова след редовното правителствено заседание. Тя напомни, че 
към днешна дата сключените договори за саниране на над 2000 са достигнали сумата от 1 
млрд. лв., която правителството осигури миналата седмица, за да може и през следващата 
година да се гарантира реализацията дейностите по тях. Над 440 са сградите, които са в 
процес на строителство, а 120 са вече завършени. За още 800 сгради се провеждат тръжни 
процедури за различни етапи от изпълнението на програмата, обяви Павлова. 

Предвид факта, че правителството е в оставка и сме достигнали определения лимит за прог-
рамата, спазваме разпоредбите на Закона за публичните финанси, който изисква при поема-
нето на дългосрочен финансов ангажимент, излизащ извън мандата на едно правителство, 

да има решение на Народното събрание, предлагаме на парламента да подкрепи решението на правителството програмата да продъл-
жи напред във времето с нови проекти, каза министърът. Предлагаме още да се даде мандат за сключване на нови договори, както и 
бюджетът на програмата да бъде увеличен с още 1 милиард и достигне 2 млрд. лв., за да може безспорните ефекти от нея да бъдат 
мултиплицирани във времето, обясни тя. С днешното решение искаме да гарантираме поемането на дългосрочен финансов ангажи-
мент, който ще излезе и извън 2017 г., защото финансираща институция е Българската банка за развитие, която с микс от финансови 
източници трябва да може да продължи да сключва договори с общините, а държавата в бъдеще да възстановява тези средства. Това 
може да се случва от 2017 до 2025 и трябва да гарантираме, че държавата ще връща тези разходи, каза още министърът. 

Това е най-мащабната социално-икономическа програма, която създава заетост за малки и средни фирми, аргументира се Павлова. 
Тя информира, че в изпълнението на работата по блоковете са участвали над 570 малки и средни предприятия. Това създаде заетост 
и добър потенциал не само за строителите, които работят, но и за производителите и доставчиците на материали, подчерта регионал-
ният министър и допълни, че така е дадена възможност за заетост на нискоквалифицирана работна ръка, каквато е необходима за 
изпълнение на строителните дейности. Социалният ефект е безспорен, защото всяко семейство и домакинство получава директно 
безвъзмездно финансиране, коментира още тя. Лиляна Павлова съобщи, че над 340 000 души реално са се възползвали от програма-
та, като това са домакинствата в блоковете, които се реализират. Ако удвоим ресурса, почти 700 000 души реално ще се възползват 
от ефектите и ползите по програмата, а след първия отоплителен сезон виждаме и ефекта върху сметките, които вече са с 50% по-
малко, посочи тя. 

Регионалният министър заяви, че ще се разчитана широк консенсус от всички политически партии в Народното събрание за това 
програмата да продължи, защото от нея могат да се възползват всички български граждани, които не са разделяни по политическа 
или друга принадлежност. Считаме, че независимо от това кое правителство ще управлява от тук нататък, тази програма трябва да 
продължи напред в годините, защото над 3 млн. български граждани живеят в такива многофамилни жилищни сгради, заяви тя. Сега 
програмата е фокусирана върху панелните блокове, които са в най-тежко състояние, напомни Павлова и допълни, че на следващ 
етап тя трябва да бъде разширена още, за да се включат и останалите многофамилни жилищни сгради, а в бъдеще с нея да се обхва-
нат и еднофамилните жилищни сгради, за да може да бъде покрит целия сграден фонд на държавата. Регионалният министър посочи, 
че според показателите България е с най-ниска енергийна ефективност на сградния жилищен фонд, а има поет ангажимент тя да се 
повиши. 

Тя подчерта, че Националната програма за енергийна ефективност няма връзка с други съществуващи или изпълнявани назад във 
времето програми като програмата, част от декадата за ромското включване, свързана с изграждане на жилища за роми и интерпре-
тации по темата с ромски жилища немогат и нетрябва да бъдат правени. Апелирам и ще разчитам на подкрепата на всички да се обе-
диним около една консенсусна програма като кауза да подобрим състоянието на сградния фонд, да подобрим енергийната ефектив-
ност и всички български домакинства да плащат 50% по-ниски сметки за отопление, което дава възможност за икономиката и бизне-
са, производителите и строителите да работят, подчерта тя. 

Източник: МРРБ  

Бургас получи награда за модернизирането на районна отоплителна централа „Меден рудник“ 

Навръх своя празник, Никулден, Бургас бе отличен с нова награда. Отличието беше присъдено за реа-
лизирания проект, с който бе модернизирана Районната отоплителна централа в "Меден рудник". Наг-
радата - купа, медал и сертификат, е в категория "Лига Биомаса" и се присъжда от Асоциацията на 
българските енергийни агенции. XII-та Национална конференция на АБЕА и официалната церемония 
по награждаване се проведоха снощи в София. 

Наградата от името на Община Бургас прие ръководителят на проекта инж. Юлия Димитрова, която 
преди това го презентира пред аудиторията. 

Модернизирането на Районната отоплителна централа на "Меден рудник" приключи преди месец, ко-
гато министърът на енергетиката Теменужка Петкова се запозна отблизо с монтирания нов и напълно 
автоматизиран водогреен котел. Това е първото съоръжение с такава голяма мощност за изгаряне на 
биомаса в бургаски регион. Той стана част от Централата, която се използва за топлоснабдяване на 
две училища и една детска градина в "Меден рудник": ОУ "Елин Пелин", СОУ "Константин Петканов" и 
ЦДГ "Морска звезда", в които се обучават 3000 деца. 

Котелът произвежда енергия чрез контролирано изгаряне на биомаса от дървесни пелети, разполага с 
максимална мощност от 1650 kW, вграден бункер за гориво с обем 1400 л. и противопожарна система. 
Новият котел замени стария, който беше неефикасен, силно корозирал, с многобройни течове и ава-
рии. 

Доставката и монтажът на котела и инсталацията от подземни топлопроводи са част от изпълнението 
на проекта "Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински 
сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник" BG04-02-03-022-007/18.08.2015г. 

Финансирането е осигурено от Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Партньори на Община Бургас са "Технически Уни-
верситет - София - Технологии" ЕООД и фирма "NORSK ENERGI" - Норвегия. Изпълнител е бургаската фирма "Термал Инженеринг" 
ООД. 

Източник: Община Бургас 

XII конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции  

На 06.12.2016 г. в гр. София, хотел "Шератон", зала "Сердика" се проведе XII конференция на 
Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА): "Интелигентни градове и региони – ин-
тегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно 
потребление“. 

Събитието премина успешно и при голям интерес, като събра широка аудитория. Основните ак-
центи на конференцията бяха: 

- Предизвикателства пред енергийните политики- национални и общински цели и предизвика-
телства 

- Интелигентни биорегиони - оползотворяваане на биомаса и използване на биогорива 

- Сгради с почти нулево потребление. Зелени поръчки 

Първата сесия се фокусира върху предизвикателствата пред енергийните политики- национални и общински цели и предизвикателст-
ва: 

 Енергийна стратегия от позицията на енергийния баланс - презентацията бе представена от проф. Пламен Цветанов и показа 

енергиен баланс на България, инструменти за моделиране производствената структура на националната енергетика, стратегии за 
развитието на енергетиката; 

 Платформа за мониторинг и анализ на енергийно потребление и производство на градско ниво - общини, доставчици и потребите-

ли на енергия заедно - презентацията бе представена от инж. Даниела Костова (Енергийна агенция- Пловдив) и показа възможности-
те, които дава реализираният в Пловдив проект iURBAN, за интелигентен енергиен мениджмънт на ниво град; 

 Предизвикателствата пред местните власти в процеса на интегрирано планиране - презентацията бе представена от Елена Симео-

нова (Агенция за управление на енергията- Добрич) и илюстрира концепция за сливане на плановете за устойчиво енергийно разви-
тие и плановете за устойчива мобилност като начин за интегрирано планиране в общините; 

 Регионален план за отопление и охлаждане - презентацията бе направена от Ангел Николаев (Черноморски изследователски 

енергиен център), който представи интегриран план за отопление и охлаждане на Родопския регион; 

 Енергийни и екологични обсерватории в управлението на емисии и енергийно потребление и производство на общинско ниво - 

презентацията бе представена от Ина Карова и Кирил Тунев (Енергийна агенция- Пловдив) и посочи проблемите пред българските 
общини при събирането на данни. 

След първата сесия се проведе демонстрационната чат от конференцията, която включваше: 

- съвременни, високотехнологични начини за енергийно обследване на сгради с помощта на дрон; 

- мобилна лаборатория за изпитване качеството на въздуха, измерваща в реално време; 

- технологично оборудване за емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижи източници- 
горивни инсталации; 

- демонстрация възможностите на система за управление качеството на въздуха и дисперсионно моделиране на замърсяванията. 

Втората сесия се фокусира върху интелигентните биорегиони, оползотворяване на биомаса и използване на биогорива: 

 Отоплителна централа на биомаса в гр. Бургас - пример за енергийна ефективност в отоплението - презентацията бе представена 

от инж. Юлия Димитрова (Главен експерт „ЕЕ“, Дирекция „Строителство“, Община Бургас) и показа модернизираната районна отопли-
телна централа в к-с "Меден рудник", използваща биомасата като гориво; 

 Центрове за логистика и търговия с биомаса - концепция за създаване на устойчиви регионални вериги на снабдяване с дървесна 

биомаса - презентацията бе представена от Тодор Шукеров (Национална асоциация за биомаса). 

 Качеството на биогоривата - гаранция за развитие на пазара - презентацията бе представена от д-р инж. Елка Пискова 

(ръководител Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци към енергийна Агенция - Пловдив), 
съдържаща информация за услугите, извършвани от акредитирана съгласно БДС EN ISO /IEC 17025 изпитвателна лаборатория и нат-
рупания до момента опит; 

 В4В подпомага европейския бизнес да използва топлина от биомаса - презентацията представи проф. Анна Аладжиджиян относ-

но развиване на политически рамки за устойчиво, печелившо и висококачествено отопление с биоенергия; 

 Интелигентни градове и региони - интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергий-

но потребление"- презентацията представи Борислав Сандов (Коалиция за климата) с акцент върху прилагането на местни енергийни 
планове, популяризиране концепцията за местни мрежи за дългосрочна енергийна трансформация. 

Третата сесия беше тематично насочена към сградите с близко до нулевото потребление и зелените поръчки: 

 Национална програма за сгради с нулево потребление -презентацията бе представена от д-р инж. Здравко Георгиев (Софийска 

енергийна агенция - СОФЕНА); 

 Сгради с почти нулево потребление - възможности за развитие на пазара - презентацията бе представена от Тодор Тонев 

(Черноморска регионална агенция за управление на енергията), като се фокусира върху увеличаване стойността на недвижимите 
имоти в съществуващите сгради с помощта на съществена трансформация на енергията и архитектурата на сградата; 

 Примери на сгради с близки до нулевото потребление на енергия- презентацията бе представена от инж. Петър Кисьов (Енергийна 

Агенция- Пловдив) и показа добри практики от сгради с близки до нулевото потребление на енергия;  

 Зелените обществени поръчки като ново стъпало в устойчивото развитие на общините. Техническа помощ от енергийните агенции 

- презентацията беше представена от Милена Налбанчева (Черноморска регионална агенция за управление на енергията), насочена 
към повишаване уменията и капацитета на публичните власти за пестене на енергия, намаляване на въглеродните емисии и разходи-
те, чрез прилагане на новаторски решения при подготовката и изпълнението на зелени обществени поръчки. 

Източник и допълнителна информация: АБЕА 

Сандански черпи опит от Габрово в енергийната ефективност  

Опитът на Община Габрово в енергийната ефективност и използването на въ-
зобновяеми енергийни източници беше представен пред експерти от Община 
Сандански, участващи в екипите за подготовка и изпълнение на проекти за 
енергийна ефективност в периферните райони. 

Посещението бе част от обучителен семинар по проект „Участие в програми за 
обмен на опит и добри практики – специализирани обучения и участие в кон-
ференции в областта на енергийната ефективност на служители от общинска 
администрация Сандански“. 

Политиката на Габрово за постигане на устойчиво енергийно развитие бе 
представена от гл. експерт „Проекти и икономическо развитие“ д-р инж. Де-
сислава Колева и инж. Веселина Султанова – гл. експерт „Отопление и венти-
лация“. 

Участниците се запознаха с енергоспестяващите мерки в образователната, со-
циалната, спортната и културната инфраструктура, въведени през последните 
8 години в Габрово основно с европейски средства. 

Сред дискутираните въпроси бяха процедурите за осигуряване на качество 
при обновяване на сградния фонд, използване на иновативни фасадни материали за постигане на висок клас на енергийна ефектив-
ност на сградите, енергиен мениджмънт, обновяване на уличното осветление и други. 

Гл. юрисконсулт Тодор Попов акцентира върху изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни /зелени/ обществени поръчки. 
Габрово е водещ партньор в новоизградената национална мрежа в рамките на проект „Региони на устойчивите обществени поръчки“ /
SPP Regions/, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, с участието на 13 организации от 8 държави-членки на Европейския съюз, 
както и ОМЕЕ „Екоенергия“. 

В рамките на семинара бе организирано посещение на обекти с успешно приложени мерки за повишаване на енергийната ефектив-
ност и енергиен мениджмънт – детска градина „Слънце“ – първата сертифицирана пасивна обществена сграда в България, както и 
административната сграда на НТС в Габрово, която е първата държавна сграда с поставени вертикални фотоволтаици.  

Източник: Община Габрово 

Кампанията на МОСВ „Яко е да си еко“ ще продължи и през 2017 г. със Зуека, Рачков и Поли Генова 

Кампанията „Яко е да си еко“ ще продължи и през 2017 г. с нови екоспектакли с участието 
на актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, а на финала им звездата от Евровизия 
Поли Генова ще изпълнява песента си „Моята природа“. Това съобщи министърът на околна-
та среда и водите Ивелина Василева на голямото заключително събитие на кампанията, кое-
то се състоя в театър „Сълза и смях“ в София. Пред 400 деца от 10 училища в София и гр. 
Раковски Поли Генова представи за първи път песента си „Моята природа“. Музиката и аран-
жиментът на песента са на Веселин Ценов, автор на текста е Илия Григоров, а беквокалите 
са от групите „ЛаТи Да“ и „Бон – Бон“. 

„Започнахме една прекрасна инициатива – образователно-информационната ни кампания 
„Яко е да си еко“, чиято цел е да промотира зелените идеи“, каза министър Василева. „Целта 
ни е да научим младите хора на простите неща, които всеки може да направи за доброто 
състояние на околната среда. Често децата се превръщат в учители на своите родители, за-
това много разчитаме на тях“, допълни министър Василева. 

„Пазете природата, тя е във всеки от нас“, призова и Поли. Хубаво е да чистим след себе си, да виждаме прекрасни зелени площи, да 
знаем как да събираме отпадъците разделно. Нека всичко това стане част от всекидневието ни“, допълни звездата. 

През 2016 г. образователно-информационната кампанията на МОСВ „Яко е да си еко“ обхвана над 10 000 деца от цялата страна. Пър-
вата й част се състоя през пролетта на 2016 г. със Зелена олимпиада, в която над 7000 деца решаваха тестове он лайн. Небивал ус-
пех пожънаха и 6-те спектакъла на екотематика с участието на актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. Те бяха изнесени 
през май и юни в градовете с отличници от Зелената олимпиада. Във втората част от кампанията се включи младият изпълнител Ан-
гел Ковачев, който изработи и представи два видео урока на екологична тематика. През 2016 г. акцент в кампанията „Яко е да си 
еко“, която се финансира чрез Оперативна програма „Околна среда“, бяха чистотата на въздуха и управлението на отпадъците. През 
2017 г. във фокуса й ще бъдат биоразнообразие и чистота на водите. 

Източник: МОСВ 

Министър Василева откри първото издание на ЕкоДизайн Форум  

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в столицата първия Екодизайн 
форум „Бизнес за природата“ с фокус върху чистите технологии, устойчивото развитие в производ-
ството и използването на природни ресурси, енергийната ефективност, кръговата икономика. 

„Всички тези теми са приоритетни за МОСВ и са заложени за българското председателство на ЕС в 
началото на 2018 г.“, посочи министър Василева в приветствието си. Взаимодействието между биз-
неса, институциите и обществото е в основата при постигането на целите, свързани с подобряване 
на състоянието на околната среда – с икономически и социален ефект. В това е смисълът на комп-
лексния резултат, който се постига чрез въвеждането на принципите на кръговата икономика, каза 
министърът. 

Пред участниците в първата конференция „Повече от по-малко! От отпадъци към ресурсна ефек-
тивност, екодизайн и кръгова икономика“ министър Василева отчете, че през последните години у 
нас е направен качествен скок в третирането на отпадъците като ресурс. „До този момент, с инвес-
тираните над 700 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“, изградихме 19 регионални системи за управление на отпадъците, 
които обслужват над 3, 500 млн. жители и обхващат 74 общини на територията на страната. 12 от системите са обезпечени с компос-
тиращи инсталации за биоразградими и зелени отпадъци, а 11 – със сепариращи инсталации“, отбеляза министър Василева. 

Близо 6, 600 млн. жители в България на територията на 177 общини са обхванати от системи за разделно събиране на отпадъците. 
Рециклираните битови отпадъци през 2014 г. са близо 640 хил. тона, което е близо 25 на сто. От опаковки, рециклираните количест-
ва на отпадъците достигат 230 хил. – 64% от генерираните. Това трябва да бъде отчетено като сериозно постижение, предвид зало-
жената европейска цел от минимум 55 на сто, подчерта министърът. Страната постига и заложените цели от повторна употреба, ре-
циклиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батерии и МПС. След 2010 г. се забелязва и 
тенденция към намаляване на количеството генерирани отпадъци. Средната норма на глава от населението за България 442 кг, при 
средно за ЕС – 475 кг. Постигнатото дотук може да бъде добра основа за надграждане, посочи министър Василева и благодари на 
присъстващите за усилията в тази посока. 

Източник: МОСВ  

Секретариатът на ЕкоЕнергия Ви  
поздравява с настъпващите коледни и ново-

годишни празници и Ви пожелава здраве, 
лично щастие и успехи по пътя към         
устойчивото енергийно развитие! 

Нека за новата 2017 г. си пожелаем още  
повече възможности за сътрудничество и     

успешни проекти! 

Две общински заведения в Добрич са с нови отоплителни системи 

Детска градина „Слънчице“ и Комплексът за социални услуги разполагат с нови отоплителни 
системи, които се осигуряват по проект на общината, реализиран чрез Финансов механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009 - 2014. Общата стойност на проекта е 415 000 
лева - 100% безвъзмездна финансова помощ. Партньор на Община град Добрич в изпълнението 
му е Norsk Energy – Осло, Норвегия - организация със 100-годишен опит, която участва с екс-
пертен обмен, консултантска дейност и обучения. С поздрав по добруджански от възпитаници на 
СУ „Св. Климент Охридски“ днес новите отоплителни инсталации бяха открити от кмета на Доб-
рич Йордан Йорданов, който каза, че е хубаво, когато говорим за европейско финансиране, още 
по-хубаво е когато говорим за адекватно и своевременно усвояване на европейските средства. 
Кметът допълни, че това е нещо наистина положително за градa и поздрави екипа, реализирал 
проекта. „Надявам се в следващите месеци и години да видим още по-бързо и адекватно израз-
ходване на европейските средства на местно ниво, без значение от ситуацията на национално 

ниво и в Европа тези пари трябва да стигат до хората по адекватен начин“, заяви кметът Йордан Йорданов. Постигнатите резултати 
са свързани с подобрен комфорт на обитаване на сградите, намалени бюджетни разходи за отопление и електроенергия, минимизи-
рани разходи за експлоатационна поддръжка на съоръженията и повишена информираност за ползите от прилагана не мерки за 
енергийна ефективност. Чрез изпълнението на такива проекти Община Добрич изпълнява поетите ангажименти към Европейската 
инициатива – Споразумението на кметовете, което има за цел до 2020 г. да повиши с 20% енергийната ефективност, да увеличи с 
20% делът на ВЕИ и да намали с 20% разхода на енергията, респективно въглеродните емисии. 

Община Добрич ще продължи да води устойчива енергийна политика.   

Източник: Община Добрич  
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