
 

EmBuild е най-новият проект на ЕнЕфект, финансиран 
по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Той има за цел да 
подкрепи публичните власти на местно, регионално и 
национално равнище при формулирането на стратегии 
за обновяване на сградния сектор, като стимулира дъл-
бокото енергийно обновяване и улесни ускоряването на 
ремонтните дейности. 

Какви задачи си поставя EmBuild? 

EmBuild ще улесни по-добро съответствие с членове 4 и 5 от Директивата за енергийна ефек-
тивност, като с тази цел ще се: 

 разработват и прилагат устойчиви и амбициозни стратегии при обновяването на обществе-
ните сгради; 

 стимулира дълбокото енергийно ефективно обновяване на публичните сгради, за да се 
осигурят достатъчно на брой добри примери и да се даде тласък на пазара в целия сектор. 

Проектът ще подпомогне избрани общини и градове за: 

 събиране на необходимите данни и информация, за да се подготви амбициозна, устойчива 
и реалистична стратегия за обновяването на обществени сгради; 

 прилагане на политики и мерки за стимулиране на икономически ефективни „дълбоки“ 
енергийни обновявания; 

 управления на инвестиционния процес и улесняване на участието на частния сектор; 

 измерване на икономиите на енергия и осведомяване на гражданите за по-широките об-
ществени ползи от обновяването и модернизацията на сградния сектор. 

Какво предстои? 

Преди всичко, събиране на информация: всеки, заинтересуван от проекта, е поканен да попъл-
ни кратка анкета на адрес https://www.1ka.si/a/95194?language=26. На базата на резултатите 
ще анализираме потребностите от помощ за общините в процеса на планиране и подготовка на 
проектите за обновяване и ще се свържем с общините, които имат най-силна нужда и интерес. 
С подкрепата на европейските партньори ще подпомогнем събирането и анализа на  данните за 
сградния фонд, приоритизирането на проектите въз основа на финансовите, енергийните, еко-
логичните и социални ползи, подкрепа в процеса на планиране, подготовка и изпълнение. 

На кого разчитаме? 

EmBuild разчита на приноса на Германския институт за международно сътрудничество (GIZ), 
Техническия университет в Мюнхен и Европейския институт за сградните характеристики (BPIE) 
– Брюксел. ЕнЕфект е ключов партньор в проекта, като следващия месец ще представи напре-
дъка по време на срещата на лидерите в областта на политиките за енергийна ефективност в 
Мадрид, където се очаква да присъства и министърът на регионалното развитие и благоуст-
ройство г-жа Лиляна Павлова.   

Повече информация ще можете да намерите на сайта на проекта (www.embuild.eu, в процес на 
разработка), на сайта на ЕнЕфект (www.eneffect.bg), както и на тел. 02 963 17 14.  
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Брой 43-44, юли-август 2016 г. 

Избрано от медиите 

Ръководство за активно гражданско участие в Програмата за саниране  

Сдружение „За Земята“ представя завършеното помагало за гражданско участие в програмите за саниране. 
Без да си поставя за цел да преповтаря насоките за кандидатстване, това ръководство се опитва да представи 
в рафинирана форма на гражданите основни моменти, в които могат да се намесват и да искат повече участие 
в процеса на вземане на решения по проектите за саниране. 

Какво представлява процесът на възлагане на обществените поръчки? Какво е най-важното при строителст-
вото, което трябва да проследим, за да се гарантира качествената работа? Какво се прави със строителните 
отпадъци? Какво се подценява в проектите за обновяване на сгради и подобряване на енергийните им харак-
теристики? Какви идеи можем да дадем за една по-добра програма в бъдеще? Всичко това разказваме с крат-
ката книжка “Ръководство за активно участие на собствениците на жилища в програмите за обновяване на 
многофамилни сгради”. Въпреки че сега действащата програма е една основна, сме си позволили множестве-
но число в заглавието, защото отправяме поглед към продължението на програмата и към възможните пътища 
по които може да продължи жилищната политика в страната. 

Книжката може да се свали в електронен формат от сайта на За Земята – 
Приятели на Земята България на следния адрес: 

Ръководство за активно участие на собствениците на жилища в програмите за обновяване на 
многофамилни сгради 

Ограничен брой хартиени копия са на разположение и се разпространяват безплатно от За Земята до изчерпване на количествата. 
Граждани могат да заявят хартиено копие на електронен адрес: sanirane@zazemiata.org или на телефон 02/9431123 като посочат по-
лучател и адрес за доставка по пощата. 

Зелените обществени поръчки - в центъра на вниманието на водещите експерти                                    
в областта на устойчивото енергийно развитие 

„Енергийната ефективност е без алтернатива и ние сме го показали с много инициативи и реализирани 
проекти“, каза кметът на Габрово и председател на УС на ЕкоЕнергия Таня Христова по повод изпълне-
нието на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища в града. 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и кметът на Габрово прове-
риха хода на ремонтите дейности по жилищната сграда на ул. „Йосиф Соколски“ № 37. 

„Въвеждането на енергиен клас С, който ще бъде постигнат след изпълнение на мерките по Национална-
та програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по каквито вече се работи в 
Габрово, ще осигури намаление на разходите за отопление с 50%. Тук то е по индивидуален способ за 
всяко жилище, който не е най-ефективният, и ако собствениците вземат решение сградата да се газифи-
цира, заради наличието на газопровод в близост до нея, енергийната ефективност и икономията на сред-
ства може да достигне до 70%“. Това коментира министър Лиляна Павлова по време на посещението. Тя 
обясни, че за да може да се отчете ефектът от програмата, трябва да мине един отоплителен сезон, през 
който стават ясни намаленията като цена на потребление и стойност на заплатени услуги, както и нама-
лените количества въглеродни емисии.  

Лиляна Павлова информира, че през този строителен сезон ще се работи по 750 сгради, като най-висока 
е активността в Бургас, където в програмата участват над 200 сгради, а 80-90% от одобрените жилищни сгра-
ди в Благоевград са в различен етап от процедурите. 

„Очаквам след завършване на първите сгради в града интересът към програмата да се увеличи така, както то-
ва вече се случи в други градове“, коментира Павлова и обясни, че след като се видят завършените мерки, 
броят на желаещите да се включат нараства лавинообразно. 

Кметът на Габрово потвърди думите на министъра, като съобщи, че след облекчаване на критериите по прог-
рамата и допускането на участие на сгради с под 36 самостоятелни обекта в тях интересът към програмата в 
града е значително повишен.  Според нея, с изпълнението на тези първи блокове, които до началото на есен-
та ще бъдат санирани, хората ще променят гледната си точка и ще бъдат още по-активни. 

„Заради огромния интерес и заявеното желание за участие в програмата от над 3000 сдружения на собствени-
ци, въведохме строга приоритизация", обясни още Павлова и допълни, че първо ще се работи по големите, ви-
соки сгради, по такива с конструктивни проблеми и след това по останалите. „Затова дадохме възможност на 
общините да ги приоритизират напред в следващите години, за да можем да сме ефективни в максимална сте-
пен“, допълни тя.  

Източник: Община Габрово 

Нови енергоспестяващи мерки до есента в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ДЯ „Зора“ в Габрово 

Строително-монтажните работи по изграждане на ново котелно помещение за 
природен газ в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в 
Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ напредват. Очаква се 
двете заведения да функционират нормално от началото на новата учебна годи-
на. 

Информацията бе обявена по време на състоялата се конференция 
по проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност 
(НАГОРЕ)“. Средствата, на стойност 487 847,37 лв., са по програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ чрез Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство. 

В присъствието на председателя на Общинския съвет Лена Георгиева, зам.-
областния управител Иглика Събева, директорите на двете образователни инсти-

туции, представители на фирмите-изпълнители и партньорите бе показан напредъкът и предстоящите дейности. 

„Този проект е изключително важен и демонстрира последователната политика на Община Габрово в енергийната ефективност, прио-
ритетно в образователните институции. С мерките, които успяхме да реализираме в послед-
ните години по проекти и със собствен ресурс, ние създаваме една устойчива и екологична 
среда. Тези действия трябва да продължат, за да може Габрово да бъде място, в което чисто-
тата на въздуха е приоритет, защото това значи здраве“, коментира кметът на община Габро-
во Таня Христова. Тя определи партньорството с норвежката компания „Норконсулт“ като 
особено ценно за успешната реализация на проекта предвид опита на скандинавската дър-
жава в прилагане на енергоефективни решения. „Наесен е предвидено двудневно обучение с 
лектори от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и норвежкия партньор. Надявам се, 
че представителите от специализирания бранш ще бъдат заинтересовани, за да може опитът 
да намери приложение в Габрово“, допълни Таня Христова. 

ДЯ „Зора“ ще бъде присъединена към газоразпределителната мрежа на града. Изгражда се нова пристройка за котел с комбинирана 
горелка. Съоръжението ще е свързано чрез разпределителни колектори със съществуващата отоплителна инсталация. Грубият строеж 
е готов, положен е площадковият газопровод и са проведени изпитания за плътност. Подготвени са водоразпределителните колекто-
ри за свръзка с отоплителната инсталация и новия котел. 

В ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ се изпълнява основен ремонт на вътрешната отоп-
лителна инсталация във всички корпуси. Ще бъдат подменени старите чугунени 
радиатори с алуминиеви, разпределителната тръбна мрежа в сутерена на всички 
корпуси, както и вертикалните щрангове с открит монтаж. В абонатната  ще има 
нови разпределителни колектори, към които ще се подвържат новоремонтирани-
те отоплителни клонове с автономна циркулационна помпа. Предвидено е авто-
матично управление с възможност за работа на противозамръзващ режим. 

Ръководителят на проекта инж. Десислава Колева съобщи, че като допълваща 
мярка със средства от общинския бюджет в двата обекта ще бъде направена топ-
лоизолация на покривите. Договорът за детска ясла „Зора“ е подписан преди 
дни, в ход е процедурата за избор на изпълнител за хидро- и топлоизолация на 
покривите на математическата гимназия. 

Зам.-министър Николай Нанков: Представители на сдружението на собствениците осъществяват 
контрол при санирането на сградите  

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, ко-
ято стартира миналата година, е първата от такъв мащаб за България. Тя се провежда в ця-
лата страна, без дискриминация по отношение на това кои общини могат да кандидатстват, 
като единственото условие е в тях да има допустими сгради. Това заяви заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в ефира на 
програма „Христо Ботев“. Той съобщи, че към момента в програмата участват 162 общини и 
поясни, че това зависи от една страна от активността на местните власти и от друга от же-
ланието на самите собственици да се сдружават. Той припомни, че миналата година беше 
разширен обхватът на допустимите за кандидатстване сгради. В следствие на това в програ-
ма вече могат да се включват и многофамилни жилищни сгради с над 6 жилищни обекта, 
които са строени по индустриален способ или са масивни и не попадат в обхвата на Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. 

Николай Нанков обърна внимание, че програмата е напълно децентрализирана, като самите общини сключват договори със сдруже-
ния на собствениците, кандидатстват за финансиране и провеждат процедурите за подбор на фирмите, които изпълняват дейностите 
по обследване, проектиране и обновяване. 

Отчитаме огромен интерес към програмата, дори много по-голям отколкото очаквахме първоначално. До момента са регистрирани 
почти 4000 сдружения на собственици в цялата страна, а сключените договори за финансиране по програмата са почти 2000, 1947 за 
да съм акуратен. Към 20 юли има 32 напълно готови и въведени в експлоатация сгради, по 107 текат строително-ремонтни дейности и 
1634, по които са започнали някакъв тип дейности като енергийни или конструктивни обследвания или избор на строител, информи-
ра Нанков.  

Отличници по брой сключени договори са градовете Бургас, Хасково, Благоевград, Пловдив, а откъм брой сгради със стартирали СМР 
– Хасково, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Смолян, посочи още той. (…) 

Поехме ангажимент за първите две години от програмата финансирането да бъде 100% безвъзмездно. Искахме през то-
ва време да повишим съзнанието на гражданите по отношение на енергийната ефективност и да им дадем възможност 
да се убедят в ползите от санирането. С времето трябва да търсим механизмите за стимулиране, чрез които собственици-
те да поемат част от стойността, каза зам.-министър Нанков.  

Той обясни, че предстои да бъдат обсъдени и анализирани различни възможности за начина и размера на съфинансиране, като за то-
ва трябва да се вземе политическо решение. Програмата не е еднократен акт, а дългосрочен стратегически приоритет, надявам се и 
на следващите правителства, заяви той.  

По отношение на контрола върху качеството на ремонтните дейности, Николай Нанков обясни, че освен строителния надзор, избрани 
лице от сдружението на собствениците представлява собствениците в строителния процес като разписва всички актове, така че инте-
ресът на живущите в сградата да бъде максимално защитен. Ако сдружението прецени, че сред собствениците няма достатъчно ком-
петентен в тази сфера представител, може да вземе външен специалист, който да осъществява контрола върху дейностите. Изградили 
сме системата така, че да има контрол на много и на различни институционални нива, каза зам.-министърът на регионалното разви-
тие. 

Източник: МРРБ  

Уебинари на ЕкоЕнергия 

ЕкоЕнергия, заедно с ЕнЕфект и Бюрото на Споразумението на кметовете, стартира серия от безплатни уебина-
ри, посветени на различни теми в областта на устойчивото енергийно развитие. Първият от тях, проведен на 23 
август, получи подкрепата на на европейския проект Energy Efficiency Watch и направи опит да свърже бъдеще-
то на европейското законодателство с развитието на Националната програма за енергийна ефективност в Бълга-
рия. ЕнЕфект представи виждането си за бъдещата стратегия за обновяване на сградния фонд и възможностите 
за осигуряване на устойчивост на текущите мерки; в допълнение, бяха коментирани изводите по отношение на 
България от две нови европейски проучвания във връзка с прилагането на директивите за енергийната ефек-
тивност и за енергийните характеристики на сградите. Заедно с това, Habitat for Humanity – България представи 

като водеща добра практика своя текущ проект за енергийно ефективни и достъпни социални жилища в град Костинброд, където в 
момента текат строителните дейности. 

Следващото подобно събитие ще се проведе на 19 септември от 11.00 ч., като ще бъде посветено на устойчивите обществени поръч-
ки. Тази тема става все по-актуална за българските общини, като доказателство за това са трите текущи европейски проекти, из-
пълнявани в България с директното участие на местните власти. Отворени остават обаче твърде много въпроси: кои сектори са най-
подходящи за прилагане на този тип процедури и къде вече има натрупан опит; в кои сектори срещаме най-много проблеми и имаме 
нужда от подкрепа; как се отразиха последните промени в ЗОП и какви допълнителни промени са необходими в нормативната уред-
ба? Именно тези въпроси ще бъдат обсъдени от лекторите  Валерия Нацева-Методиева, главен експерт, Агенция по обществени по-
ръчки, д-р инж. Десислава Колева, главен експерт, Община Габрово, и инж. Станислав Андреев, управител на ЕнЕфект Консулт.  

Пълна информация за събитието и връзка към страницата за регистрация можете да намерите тук:  

http://www.covenantofmayors.eu/agenda_en.html?id_event=1574  

Нов сайт популяризира проекта за повишаване енергийната ефективност на две училища и            
детска градина в “Меден Рудник” 

В изпълнение на задълженията си по проекта "Повишаване на енергийната ефективност 
на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в ж.к. "Меден руд-
ник", гр. Бургас", Община Бургас създаде нов специализиран сайт. Адресът му е следният: 
www.energygrants-burgas.eu.  

Сайтът е зареден с информация за случилото се до момента, новини, галерия снимки, съ-
бития. Проектът има голяма стойност – и като финансиране, и като ефект върху енергий-
ната ефективност на образователната инфраструктура в най-големия градски жилищен 
комплекс "Меден рудник". Въвеждат се съвременни технологии за отопление в Районната 
отоплителна централа, която произвежда топлоенергия за ОУ "Елин Пелин", СОУ "Константин Петканов" и ОДЗ №1 "Морска Звезда". 

Поддържането на сайта ще продължи и след приключване на проекта, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма BG04 
"Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Информа-
цията в него е достъпна на български и английски език. 

Източник: Община Бургас 

Започна реализацията на проекта за внедряване на енергоефективно осветление в град Самоков 

През месец август започна реализацията на проекта за внедряване на енергоефективно осветле-
ние в град Самоков и 24-те села на територията на общината. Изготвен е график, по който вече се 
работи, като първо енергоефективните осветителни тела се монтират в селата.  

Преди да започне реализацията на проекта фирма „Енефект” извърши мониторинг на уличното 
осветление и анализ на ефекта, ако бъде реализиран проекта. При подмяната на сега съществува-
щите осветителни тела с нови Led лампи ще се постигне значителен икономически ефект, не само 
от страна на по-малката консумация на енергия. Новите тела имат 10 пъти по-дълъг живот от се-
гашните, постигат по-добра осветеност, със светлина близка до дневната. Не на последно място с 
новата мрежа ще може да се засили контролът по неправомерно ползване на електричество от 
уличното осветление. 

Стойността на проекта е около 2 млн. лв. Направеният анализ за ефекта от реализиране на проекта за енергийна ефективност на 
уличното осветление показва, че срокът за възвращаемостта на инвестициите под формата на реализирани икономии е 5 години. Реа-
лизирането на този проект ще има, освен икономически, и екологичен ефект, тъй като новите осветителни тела не отделят вредни 
емисии във въздуха. От „Самел 90” АД, които са изпълнител, заявиха, че монтирането тече по график и до края на септември проек-
тът трябва да бъде приключен. 

Източник: Община Самоков 

Започва магистърска програма "Енергийна ефективност" в УАСГ  

ЕнЕфект ще води редовен лекционен курс „Пасивни сгради” 

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Енергийна ефективност в строителството” в образователно-
квалификационна степен „Магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и про-
ектанти по енергийна ефективност в строителството. С наближаването на срока, в който България съгласно задълженията си към ЕС 
ще трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия, все по-належаща става нуждата от 
специалисти, които са в състояние да гарантират потенциал за висока енергийна ефективност на проектираните сгради, включително 
и в най-ранните етапи от проектирането, чрез подходящите архитектурни и строителни мерки. 
За целта магистърът по „Енергийна ефективност в строителството” трябва да придобие знания и умения в широки технически грани-
ци, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър” и „Магистър” по архитектура и строително инженерство. Така надграждането и разширяването на познанията ще даде 
възможност в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и да овладеят актуалните въпроси в областта на ресурс-
ната и енергийната ефективност в строителството чрез запознаване с: 

 специфични аспекти от строителната физика; 

 енергийно ефективни и авангардни строителни материали и изолации; 

 възобновяеми енергийни източници; 

 принципи и аспекти на устойчивото развитие и връзката им със строителството; 

 енергийна и ресурсна ефективност в строителството; 

 икономически и нормативни аспекти на енергийната ефективност; 

 активни и пасивни системи в строителството, пасивни сгради; 

 енергийно одитиране; 

 проектиране на енергийно ефективни сгради и реконструкция на съществуващи; 

 урбанистични политики за устойчиво развитие. 

С цел придобиване на богати и задълбочени знания и практически умения за успешно планиране и постигане на висока енергийна 
ефективност със съвременни средства, е предвидено изучаването на строително-информационно моделиране и използването на соф-
туерни приложения за частта му, свързана с енергийни модели. Участниците в образователно-квалификационна степен ще придобият 
знания кои фактори влияят най-значимо върху топлинните загуби и печалби и как с помощта на добре подбрани параметри на сград-
ното решение да осигурят необходимия енергиен баланс в сградата с цел максимално редуциране на разходите за отопление и венти-
лация. Като особено благоприятни за българските климатични условия ще се разгледат т.н. пасивни сгради, при които конвенционал-
ни климатизационни и отоплителни системи не са нужни, а се разчита основно на пасивни топлинни печалби от слънчево греене през 
зимата и пасивни методи за охлаждане през лятото. Ще бъде отделено специално внимание и на фотоволтаичните системи и възмож-
ностите за тяхното интегриране в сградната обвивка. 

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на 
инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния факултет при УАСГ. 

Източник и допълнителна информация: УАСГ 

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради  

През месец юли т.г. бе издадено ново Ръководство за енергийно ефективно 
обновяване на ограждащите конструкции на сгради, което Българската асоциация 
за изолации в строителството (БАИС) разработи с цел подпомагане на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която 
стартира през 2015 г. Ръководството в електронен вариант можете да изтеглите от 
тук.  

Много от участниците в разработката на ръководството имат фирмени програми за 
подпомагане на проектирането, фирмени детайли и решения. Затова към електрон-
ния вариант могат да се намерят линкове към техните сайтове. Това дава 

възможност на проектантите, изпълнителите и контролните органи да изберат конкретна система с конкретни параметри, да изучат 
спецификите на нейното приложение и да контролират изпълнението на заложените параметри.  

Оптималният вариант на ръководството е динамичната система. Той ще се променя и усъвършенства гъвкаво, като стремежът на  
БАИС е всеки ден ръководството да става все по-добро и полезно. Асоциацията очаква забележки и градивни предложения, които ще 
дадат възможност за подобряване и актуализиране на изданието. 

Източник: БАИС 

Заместник-министър Деница Николова ще открие работна среща за изпълнение на проекти по        
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020  

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган 
на ОПРР Деница Николова ще открие първата от поредица работни срещи за обучение на бенефициентите на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за изпълнение на проекти.  

Срещата е на тема „Изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 
2014-2020“ и ще се проведе на 01 Септември 2016 г., в гр. София, резиденция „Бояна“, Дом 2, зала 
„Триадица“ от 9:00 ч.  

В заседанието ще вземат участие експерти от 28-те общини – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа 
за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на програмата.  
По време на работната среща ще бъдат представени новата нормативна уредба в областта на предоставянето 
на безвъзмездна финансова помощ и свързаните с нея промени в актовете, издавани от Управляващия орган, 
указанията за техническото и финансово изпълнение на договори, финансирани по Приоритетна ос 2 
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР, начините за елект-
ронно отчитане на договорите и др.  

Източник: МРРБ 

Промените в Закона за енергийната ефективност транспонират изцяло изискванията на                   
Директива 2010/31/ЕС 

На 18 юли Министерството на енергетиката публикува на сайта си, както и на сайта за обществени консултации www.strategy.bg, 
проект за изменение на Закона за енергийната ефективност. С проекта за промени е разширен обхватът на сградите, които подлежат 
на задължително сертифициране, като са включени всички сгради в експлоатация, включително и жилищни, с разгърната застроена 
площ над 250 кв. м. Регламентирано е прилагането на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане 
на обществени поръчки за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия, както и при закупуването или наемането на 
сгради от публични възложители от централната администрация. С проектозакона се правят и промени по отношение издаването на 
"сертификат за енергийни характеристики на нова сграда" – термин, който заменя досегашния „сертификат за проектни характерис-
тики“ на сградите. Проектозаконът регламентира и по-кратки срокове за извършване на периодични проверки за енергийна ефектив-
ност. Честотата на проверките е различна в зависимост от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните 
котли. 

През месец юли стана ясно, че Европейската комисия е изпратила на България мотивирано становище с искане да транспонира пра-
вилно в националното законодателство всички изисквания на Директивата за енергийните характеристики на сградите 2010/31/ЕС. 
Искането е в рамките на предварителен етап от водена процедура за нарушение № 2015/4227. С подготвените и публикувани за об-
ществено обсъждане промени в Закона за енергийната ефективност нарушенията са отстранени. 

Източник: Министерство на енергетиката 

Общините ще приоритизират блоковете за саниране през 2017 и 2018 г. С предимство ще се ползват най-големите блокове и сградите с конструктивни проблеми 

Миглена Иванова, investor.bg, 05.07.2016  

http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/obshtinite-shte-prioritizirat-blokovete-za-sanirane-prez-2017-i-2018-g-220231/ 

Кой е най-активният град при безплатното саниране на блокове? Интересът към програмата за енергийнa ефективност е висок 

economic.bg, 06.07.2016 

http://www.economic.bg/bg/news/7/koj-e-naj-aktivniyat-grad-pri-bezplatnoto-sanirane-na-blokove.html    

Новите европейски центрове за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите 

Сп. Строители, Издание за енергийна ефективност, 2016 

http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2016-8/energy-efficiency/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%

B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%

D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B8-%D0%B2-%

D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5_04174.html 

ЕС публикува „Наръчник за политиката на ЕС за възобновяема енергия“ 2016 

GreenTech.bg, 06.07.2016 

https://greentech.bg/archives/67013 

1947 сгради се санират по програмата за енергийна ефективност 

expert.bg, 08.07.2016  

http://www.expert.bg/1947-sgradi-se-sanirat-po-programata-za-energijna-efektivnost-549648.html 

Ново изследване в подкрепа на обновяване на българските домове 

Сп. Строители, бр. 4, юли 2016 

http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2016-4/events/ново-изследване-в-подкрепа-на-обновяване-на-българските-домове_04130.html 

Всяка сграда над 250 кв. м със сертификат колко енергия харчи  

Марияна Бойкова, 24 часа, 19.07.2016 

https://www.24chasa.bg/novini/article/5657544 

Промени в ЗЕЕ включват нови сгради, подлежащи на сертифициране. Планираните промени в Закона за енергийната ефективност транспонират изцяло изисква-

нията на Директива 2010/31/ЕС, съобщиха от МЕ 

publics.bg, 22.07.2016 

http://www.publics.bg/bg/news/13998/ 

ЕК дава България на съд за неизпълнени ангажименти в околната среда, енергийната ефективност и транспорта 

novinite.bg, 22.07.2016,  

http://novinite.bg/articles/117639 

Министър Петкова посети едни от първите завършени проекти по норвежката програма 

Министерство на енергетиката, 24.07.2016 

https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-poseti-edni-ot-parvite-zavarsheni-proekti-po-norvejkata-programa-2299.html  

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради издаде БАИС 

Градът.бг, 27.07.2016  

http://gradat.bg/news/2016/07/27/2801955_rukovodstvo_za_energiino_efektivno_obnoviaviane_na/  

Два района за планиране и 8 области не отговарят на евростандартите за финансиране 

Дневник, 07.07.2016 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/07/07/2791821_dva_raiona_za_planirane_i_8_oblasti_ne_otgovariat_na/?ref=email_mynews  

Стартира програма за газификация на жилищата като мярка за енергийна ефективност 

Министерство на енергетиката, 07.07.2016 

https://www.me.government.bg/bg/news/startira-programa-za-gazifikaciya-na-jilishtata-kato-myarka-za-energiina-efektivnost-2288.html?p=eyJwYWdlIjoyfQ== 

Държавата ще субсидира газификацията на бита. С 20 млн. лв. от фонд "Козлодуй" домакинствата ще могат да се отопляват евтино и екологично 

Румяна Гочева, в. Сега, 08.07.2016 

http://www.segabg.com/article.php?id=812465 

Павлова се надява на втори милиард за санирането през 2017 г. Прясно санирана кооперация в София посрещна премиера Борисов с тъпани и ключ за входа 

Венета Начева, в. Сега, 29.07.2016 

http://www.segabg.com/article.php?id=815683 

Ще подпомагаме енергийно бедните, без да знаем кои са те и защо са бедни 

Калоян Стайков, ИПИ, 29.07.2016 

http://ime.bg/bg/articles/shte-podpomagame-energiino-bednite-bez-da-znaem-koi-sa-te-i-zashto-sa-bedni/ 

Бойко с ключ и стихосбирка от санирана сграда. БСП излъга хората, че ще им вземем апартаментите, човешката глупост нищо не може да я компенсира, каза 

Борисов 

Мария Филева, в. Стандарт, 29.07.2016 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-07-29&article=259741 

ЕК одобри Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса от възобновяема енергия 

Novinite.bg, 10.08.2016 

http://novinite.bg/articles/118626/EK-odobri-Naredbata-za-namalyavane-tejestta-za-biznesa-ot-vazobnovyaema-energiya 

Има ли смисъл да се инвестира в панелка. В средносрочен план такова жилище с добра локация може да се окаже нелош избор за живеене или инвестиция 

Николай Нейчев, в. Капитал, 12 август 2016 

http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2016/08/12/2810384_ima_li_smisul_da_se_investira_v_panelka/?ref=capital_postfactum 

Проекти за над 25,5 млн. лв. в одобрената Инвестиционна програма на община Ямбол 

Светла Добрева, Градът.бг, 12.07.2016  

http://gradat.bg/news/2016/07/12/2793984_proekti_za_nad_255_mln_lv_v_odobrenata_investicionna/ 

7 млн. лева дава Община Ямбол за изграждане и поддръжка на уличното и фасадно осветление 

Таня Тодорова 

Градът.бг, 13.07.2016  

http://gradat.bg/news/2016/07/13/2794261_7_mln_leva_dava_obshtina_iambol_za_izgrajdane_i/ 

Зелената архитектура е възможна с фасадните системи на ЕТЕМ. Център Флора в Бургас е първата обществена сграда със зелена фасада в България 

Градът.бг, 18.07.2016  

http://gradat.bg/news/2016/07/18/2797002_zelenata_arhitektura_e_vuzmojna_s_fasadnite_sistemi_na/ 

Половината стъклопакети некачествени. Започват масови проверки на производителите. Глобите започват от 5 хил. до 15 хил. лв. за стъклопакети, които не отго-

варят на изискванията 

Магдалена Ковачева, в. Монитор, 28.07.2016 

http://www.monitor.bg/a/view/62155-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%

D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8/ 

Засилен интерес към конкурс "Екообщина" 

Ecology-Bulgaria.com, 28.07.2016 

http://ecology-bulgaria.com/article/2139-zasilen-interes-kam-konkurs--ekoobshtina- 

Тази есен в УАСГ стартира магистърска програма "Енергийна ефективност в строителството" 

Градът.бг, 11.08.2016 

http://gradat.bg/news/2016/08/11/2809734_tazi_esen_v_uasg_startira_magisturska_programa/ 

С 2,2 млн. лв. от Националния екофонд санират три училища в Казанлък 

Светла Добрева, Градът.бг, 15.08.2016  

http://gradat.bg/news/2016/08/15/2811612_s_22_mln_lv_ot_nacionalniia_ekofond_sanirat_tri/   

В Швейцария създадоха първата в света енергийно независима многофамилна къща 

Радостина Попова, Градът.бг, 22.08.2016 

http://gradat.bg/news/2016/08/22/2815014_v_shveicariia_suzdadoha_purvata_v_sveta_energiino/ 

"Академия ГРАДЪТ" представя идеи на 125 млади български архитекти и инженери 

Събитие-изложба на 20 юли ще се превърне в мост между поколенията и идеите им за съвременната архитектура 

Градът.бг, 05.07.2016  

http://gradat.bg/news/2016/07/05/2790095_akademiia_gradut_predstavia_idei_na_125_mladi/  

Връчиха наградите на "Академия ГРАДЪТ 2016" 

Таня Тодорова, Николай Тодоров 

Градът.бг, 21.07.2016  

http://gradat.bg/news/2016/07/21/2798844_vruchiha_nagradite_akademiia_gradut_2016/ 

Уебинар за ползите от интелигентното осветление ще се проведе на 29 септември 

lighting-bulgaria.com,12.08.2016 

http://lighting-bulgaria.com/article/1701-uebinar-za-polzite-ot-inteligentnoto-osvetlenie-shte-se-provede-na-29-septemvri  

Уникална система за ток от слънце, въздух и земя показват за първи път на Международния технически панаир в Пловдив 

Градът.бг, 17.08.2016  

http://gradat.bg/news/2016/08/17/2812747_unikalna_sistema_za_tok_ot_slunce_vuzduh_i_zemia/ 
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