
 

Краят на месец юни бе белязан от едно изключително интересно и важно в сферата на енер-

гийната ефективност събитие. В дните между 22-и и 25-и юни край Балчик бе проведенo пър-

вото издание на Форумa за енергийна ефективност в Централна и Източна Европа – C4E 

Forum (Central and Eastern European Energy Efficiency Forum). Събитието бе организирано от 

Европейската фондация за климата (European Climate Foundation), в партньорство с Българския 

съвет за устойчиво развитие (BGBC), чехския съюз за енергийна ефективност в сградите 

(Chance for Buildings), и с участието на  Споразумението на кметовете (Covenant of Mayors).  

Напълно в духа на дискусиите от последните месеци в България – а и в цяла Европа - основни-

те теми и проблеми в дискусиите бяха дългосрочните програми за енергийна ефективност в 

сградите, мобилизирането на инвестиции и разработване на новаторски финансови схеми за 

тяхното изпълнение. Всичко това има една основна задача – ускоряването на процеса на осъ-

ществяване на енергийните и климатични цели, които Европа си е поставила за 2020 г., с хори-

зонт до 2030 и 2050 г. Участниците във форума коментираха както бариерите и проблемите, 

които стоят пред европейските градове, региони и частни инвеститори в процеса към по-

ефективно използване на енергията, така и решения и изводи, до които много общини вече са 

достигнали. Бяха обсъдени и много конкретни примери от повече от 25 страни - дори отвъд 

океана - чиито представители присъстваха на форума. Акцентът в събитието несъмнено бе ви-

деовръзката с Марош Шевчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ 

за Енергийния съюз, която наруши протокола и продължи значително по-дълго от предвидено-

то, но определено остави трайни послания, които зададоха тона на последвалите дискусии.  

Българското представителство в събитието беше изключително силно, като министърът на реги-

оналното развитие и благоустройството Лиляна Павлова лично представи концепцията и резул-

татите от Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгра-

ди и отговори на въпросите на участниците в конференцията. ЕкоЕнергия бе представена в спе-

циалния уъркшоп, посветена на зелените обществени поръчки, а представители на ЕнЕфект 

имаха възможност да модерират най-посетената сесия от конференцията – „Дългосрочни стра-

тегии за обновяване в Централна и Източна Европа“, както и да представят последната си раз-

работка по темата: В подкрепа на обновяването на българските домове. Текущите проекти на 

ЕнЕфект в областта на обученията и изграждането на капацитет за строителни специалисти и 

общински експерт – BUILD UP Skills EnerPro, Train-to-NZEB и EmBuild – също бяха във фокуса на 

работата на една от паралелните сесии по време на конференцията, като дадоха повод за раз-

работване на нови идеи и предложения, които ще търсят финансиране в рамките на текущата 

процедура за кандидатстване по програма Хоризонт 2020.  

Така около 180 участници от най-различни сектори се обединиха, за да обменят опит и да спо-

делят мнения и идеи за това как можем да направим сградите по-енергийно ефективни, но съ-

щевременно да запазим техния комфорт и осигурим по-здравословна среда на обитаване. Не-

съмнено темата за енергийната ефективност не само в строителния бранш, но и във всички 

сфери на обществените отношения, става все по-актуална както в Европа, така и конкретно в 

България. 2016 година е ключова в това отношение, тъй като Европейската комисия вече рабо-

ти прегледи и нови версии на директивите за енергийните характеристики на сградите и енер-

гийната ефективност. Ето защо страната ни има нужда от повече и по-качествени инициативи в 

тази област, чрез които зависимостта от вноса на енергийни ресурси, както и енергийната бед-

ност могат да бъдат намалени, а качеството на живот на гражданите – повишено. ЕкоЕнергия и 

ЕнЕфект, разбира се, също ще продължават да работят в тази посока и да бъдат Вашия най-

достоверен източник на информация и съвети за всичко, което се случва в областта на устойчи-

вото енергийно развитие в Европа и света. 

За повече информация можете да посетите страницата на форума: http://c4eforum.net/  
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"Зелените" поръчки все още не се прилагат широко от общините. Най-често търговете с екоелемент са в сферата на строителството и за офис оборудване 
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Зам.-министър Николай Нанков:  
Енергийната ефективност е дългосрочен приоритет 
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Нови 180 млн. лв. тръгват към бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
novinite.bg, 13.06.2016 
http://novinite.bg/articles/114414  
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Градът.бг, 10.06.2016 
http://gradat.bg/news/2016/06/10/2775163_prez_2017_g_obshtinite_triabva_da_razplatiat_20_ot/ 
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постигнат и по-добри резултати, според експерти 
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В подкрепа на обновяването на българските домове – ново проучване на ЕнЕфект и BPIE 
Градът.бг, 01.06.2016  
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Конкурс на френското посолство ще награди най-екологичните общини. Крайният срок за подаване на кандидатурите за състезанието "Екообщина" е 30 юни 
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За жилища, които изразходват по-малко енергия. Семинар от поредицата ЕКООБЩИНА на тема „Подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради 
и на жилищата” 
Френски институт, 16.06.2016 
http://www.ambafrance-bg.org/Za-zhilischa-koito-izrazhodvat-po-malko-energiya 
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"Теси" инвестира 1 млн. евро в енергийна ефективност. Част от средствата са по програма "Иновации в зелена индустрия" и ще повишат производителността 
Мара Георгиева, в. Капитал Daily, 06.06.2016 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/06/06/2772652_tesi_investira_1_mln_evro_v_energiina_efektivnost/?ref=email_mblok  

Три български отбора ще участват в Shell Eco-marathon Европа 2016 
novinite.bg, 06.06.2016 
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Как централа за отпадъци в Швеция осигурява енергията за 100-хиляден град. Примерът на Йоншьопинг кара и други градове в страната да инвестират в такива 
проекти 
Генади Петров, в. Капитал Daily, 05.06.2016 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/06/05/2772166_kak_centrala_za_otpaduci_v_shveciia_osiguriava/  

Пасивна къща в България с дограма от фирма Чех-Пласт ООД 
Comfort.bg, 03.06.2016 
http://www.comfort.bg/bg/%ED%EE%E2%E8%ED%E8/view/7148.html  

Конкурс "Градът" показва над 70 проекта на млади български архитекти 
Градът.бг, 28.06.2016 
http://gradat.bg/news/2016/06/28/2785819_konkurs_gradut_pokazva_nad_70_proekta_na_mladi/ 
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ЕКООБЩИНА 2016: За по-малко енергоемки сгради   

Енергийната ефективност на сградите е приоритет за държавите и общините и свидетелство 

за това е българската Национална програма за енергийно обновление на сградите, стартира-

ла през 2015 г. с бюджет от близо милиард лева. Семинарът „Подобряване на енергийната 

ефективност на обществените и жилищните сгради” събра повече от осемдесет представите-

ли на български общини, поканени да вземат участие в това събитие, организирано в рамки-

те на конкурса ЕКООБЩИНА (www.ecoobchtina.bg). Целта? По-добре да се очертаят възмож-

ностите за действия на местно равнище, да се открият добри практики, разработени във 

Франция и България, но и да се предложи оптимално време за установяване на контакти и 

изказвания на участниците по време на дебата, който последва презентациите. 

Събитието, което поставя края на цикъл от четири семинара, съответстващи на четирите ка-

тегории на конкурса, бе открито, както и предишните, от посланика на Франция в България, 

г- н Лапер дьо Кабан, и от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройст-

вото, г-н Николай Нанков. И двамата припомниха значението на тази тематика за междуна-

родните и по-специално европейските цели. Приоритетното намаляване на потреблението на 

енергия и на емисиите на CO2 е още по-важно за България, страната най-голям замърсител в Европейския съюз в енергийната сфера, 

чийто сграден фонд поглъща близо 40% от общото енергийно потребление. 

За Министерството на регионалното развитие и благоустройството усилията са съсредоточени върху частните лица, собственици на 

близо 97% от сградния фонд, благодарение на Националната програма за енергийно обновление на сградите, която е продължение 

на многобройни проведени пилотни проекти. Дейностите по повишаване на осведомеността сред гражданите, все още слабо осъзна-

ващи ползата от инвестиции в жилищата, също стават все по-многобройни и българските общини са поканени да играят активна роля 

в структурирането на гражданското общество и въвеждането на механизми за подпомагане на обновлението. Общините осъществяват 

делегирано управление на програмата на местно равнище, като ръководят процеса на сключване на договори, необходими за изпъл-

нението на ремонтно-строителните работи, със съсобствениците инициатори на проектите (близо 1 900 договора са вече подписани). 

Тази програма позволява да се увеличи доверието в държавните институции, стимулира укрепването на капацитета на местно равни-

ще и следователно подобрява жизнената среда. Според Центъра за енергийна ефективност Енефект би било необходимо например по

-добре да се открои така нареченият подход „step-by-step”, позволяващ добре планирани дейности и осезаемо по-висока енергийна 

ефективност, както и намаляване на държавните помощи или още допълване с бюджет за техническа помощ, позволяващ на общини-

те да финансират специализирани екипи и предоставяне на услуги на едно гише.  

Франция е изправена пред същите предизвикателства. Мобилизация на гражданите и значителни инвестиции в сградния фонд, това е 

и позицията, възприета от Рюей-Малмезон и метрополия Нант, лидер в областта на енергийната ефективност във Франция. И тези об-

щини са стигнали дори по-далече. 

В Рюей-Малмезон пилотните проекти, проведени за сградния фонд, бяха например насочени към проблеми с проектирането, след ко-

ето пренасочиха фокуса си към енергийно позитивни сгради и привлякоха за участие и бизнеса. Освен върху поведението на потре-

бителите бе поставен акцент и върху строителните материали с висока термична инертност, новите енергийни източници, интегрира-

ни в сградите в рамките на санирането на учебни, спортни сгради и на проекта green building, който засяга близо 35 000 м2 площ 

офиси. Компанията Шнайдер Електрик се присъедини към общината за обновлението на сгради посредством договора за енергийни 

характеристики, благодарение на който тя осигурява инвестициите, след което получава възнаграждението си на базата на постигна-

тите икономии от енергия. На последно място, общината залага на сертифицирането, за да увеличи своята атрактивност, достъпа до 

финансови помощи и открои стойността на сградния фонд, като тя работи в съгласуваност с гражданското общество, за да предоставя 

всички услуги на едно гише и подпомага адекватно кандидатстващите с проекти лица. 

В Нант, където подобно на България съществуват многобройни многофамилни жилищни сгради, метрополията предприе мащабни 

действия в полза на близо 1 600 жилищни кооперации, считани за енергоемки, или близо 40% от етажната собственост в града и 40 

000 жилища. Става дума за сгради, построени между 1945 и 1985 г. – доказателство, че проблемът с остарелия сграден фонд е актуа-

лен и за Франция. На разположение на гражданите бяха предоставени климатични съветници, за да се подкрепи провеждането на 

качествен енергиен одит, позволяващ прецизни финансови прогнози, подкрепа за заявленията за финансова помощ и индивидуално 

подпомагане за тези енергоемки многофамилни сгради. Бе създаден колективен екозаем, за да могат всички жители на една коопера-

ция без изключение да получават финансова помощ. 

Тези забележителни инициативи бяха представени по време на семинара от г-н Бернар Старк, заместник генерален директор по град-

ското развитие, и г-жа Изабел Рюфо, началник отдел „Устойчиво развитие” към община Рюей-Малмезон, както и г-жа Мишел Ери, те-

риториален съветник по Климатичния план на метрополия Нант, гостуващи в София специално за събитието. То бе повод и за съдър-

жателна дискусия, която последва презентациите и която, надяваме се, е успяла да убеди българските общини да увеличат своята 

ангажираност в тази конкретна област… както и да участват в конкурса ЕКООБЩИНА! Общините разполагат със срок до 30 юни 2016 

г., за да подадат своите кандидатури. 

Източник: ЕкоОбщина  

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

Темата за зелените и устойчивите обществени поръчки беше водеща при откриването на пър-

вото издание на международния Форум за енергийна ефективност в Централна и Източна Евро-

па - C4E Forum (Central and Eastern European Energy Efficiency Forum, www.c4eforum.net), който 

се проведе в дните между 22-и и 25-и юни край Балчик. Първият ден от събитието бе посветен 

на конференция, организирана съвместно от Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) в 

рамките на проекта BuildUpon и Споразумението на кметовете, като темите за зелените общест-

вени поръчки и новаторското финансиране на проекти за сградни обновявания бяха дълбоко 

застъпени. 

Конференцията започна с представяне на европейския проект BuildUpon (www.buildupon.eu), 

целящ подобряване на стратегиите за дълбоко енергийно обновяване на съществуващия сгра-

ден фонд. Повече от 60 участници в семинара бяха запознати с дългосрочните стратегии в 13 

европейски държави, в които мрежата от над 1000 организации, представени от националните 

съвети за устойчиво развитие, поставя в центъра на обществените дискусии визията си за устойчиво подобрение на жилищните усло-

вия и средата на обитаване в градовете.  

Именно тук, разбира се, бе и мястото на ЕкоЕнергия - вторият проект, който беше представен от Драгомир Цанев, заместник-директор 

на ЦЕЕ ЕнЕфект, бе изпълняваният от Мрежата и Община Габрово Региони на устойчивите обществени поръчки (SPP Regions, 

www.sppregions.eu). Той има за цел да подпомогне подготовката и изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни обществе-

ни поръчки, като насърчава създаването на мрежи и сътрудничеството между публичните власти, както и обмена на опит на нацио-

нално и на европейско ниво. В рамките на проекта, ЕкоЕнергия вече разработи калкулатори за изчисляване на ефектите от устойчи-

вите обществени поръчки в областта на сградните обновявания и транспорта, които са на разположение на българските местни влас-

ти. 

Проектът Green ProcA, изпълняван в България от Софийския енергиен център, имаше основна роля в събитието, като арх. Евелина 

Стойкова проведе учебен модул по устойчиви обществени поръчки в областта на обновяването на публични сгради. Подобно на SPP 

Regions, този проект също има за цел да информира и подпомага местните власти при прилагането на зелени обществени поръчки, 

като за тази цел е разработил обучителна схема и оказва директна подкрепа на общините при провеждането на конкретни процеду-

ри.  

Във втората част на срещата фокусът бе поставен и върху новаторските начини за привличане на финансиране в сферата на ренови-

рането на сгради с цел постигане на по-висока енергийна ефективност, в частност – стандартизацията на проекти и на тяхното разра-

ботване и оценяване. С оглед на наличното публично финансиране и поетите дългосрочни ангажименти на национално и местно рав-

нище, именно това е една от областите, в които зелените и устойчивите обществени поръчки ще имат най-силно приложение. За съ-

жаление, процентът на общините в България, които отчитат, че имат опит и вече прилагат принципите на зелените обществени по-

ръчки, все още е твърде малък, а и новите постановки в ЗОП също се нуждаят от допълнително разясняване, за да навлязат в реал-

ната практика на общините. Затова и гореспоменатите проекти SPP Regions и Green ProcA, както и GreenS, ръководен от Национално-

то сдружение на общините в Република България (НСОРБ), имат своето място в изграждането на капацитет и разбирането на ползите 

от този тип дейност; ЕкоЕнергия, от своя страна, ще продължи да прави всичко възможно тези усилия да продължат и в следващите 

години.  

ЕП иска повече амбиция и мисъл за потребителя в енергийните цели след 2020 г.  

Целта на ЕС за енергия от възобновяеми източници (20% от общото потребление до 2020 г.) 

вече е постигната от много държави. В четвъртък евродепутатите поощриха тези, които изоста-

ват, да направят по-голямо усилие. Другата резолюция, която се гласува същия ден, посочва, 

че за да се постигнат целите за енергийна ефективност, европейското законодателство трябва 

да се прилага напълно. 

„Тревогата ни е, че сме изправени пред множество припокриващи се законодателни актове на 

ЕС и пречки, породени от националните енергийни политики. В резултат на това все повече и 

повече тежести падат върху потребителите на енергия. Затова се нуждаем от много по-добра 

координация в рамките на Европейската комисия и националните енергийни политики и искаме 

Комисията да гарантира, че европейските и националните цели за развитието на енергията от 

възобновяеми източници не си пречат взаимно,” каза Маркус Пипер (ЕНП, Германия), доклад-

чик за енергийната ефективност. 

„ЕС трябва да остане начело в развитието на енергията от възобновяеми източници. Това означава, че държавите членки трябва да 

увеличат усилията си до 2020 г., а ние също така трябва да поставим минимална цел от 30% от потреблението да идва от възобновя-

еми източници да бъде приложима и на национално ниво,” каза Палома Лопес Бермехо (ЕОЛ/СЗЛ, Испания), докладчик за енергията 

от възобновяеми източници. 

Увеличаване на енергията от възобновяеми източници отвъд 2020 г. 

Ефективното използване на всички съществуващи схеми за финансиране е жизненоважно за постигането на целта 20% от енергията 

да идва от възобновяеми източници до 2020 г., казват евродепутатите в незаконодателната резолюция, приета в четвъртък. Текстът 

също така потвърждава призива на Парламента за задължителни цели за дял от 30% енергия от възобновяеми източници до 2030 г. 

Прилагане на законодателството 

От друга страна, общата цел за подобряване на енергийната ефективност с 20% е под заплаха, ако държавите членки не приложат 

изцяло законодателството на ЕС. Това заяви Парламентът в своята оценка на напредъка на държавите членки по отношение на тях-

ната енергийна ефективност. 

Евродепутатите повториха стария си призив за цел за подобряване на енергийната ефективност с 40% до 2030 г., като отчитат, че 

задължителните изисквания са от огромно значение за постигането на максимална амбиция и усилия от страна на държавите членки. 

Евродепутатите искат по-добри условия за потребителите 

Собственото производство и собствено потребление са основни права, а предстоящото преразглеждане на директивата за енергийна-

та ефективност трябва да предвиди мерки за подпомагане и окуражаване на инвестициите в тези сфери, казват евродепутатите. Те 

също така подчертават, че по-задълбочена интеграция на пазара е от ключово значение за развитието на енергията от възобновяеми 

източници и намаляването на цените. 

Евродепутатите призовават ЕС да инвестира повече в програми за информация и подпомагане на държавите членки. Това би могло да 

увеличи участието в действащите в момента схеми за енергийна ефективност на местно ниво, както и да подпомогне техническите 

развития в сфери като охлаждането, изолацията, осветлението и други. 

Потребителите трябва да играят по-решителна роля в достигането на целите за енергийна ефективност, например, чрез обновяването 

на сгради и схеми за централно отопление и охлаждане, казват евродепутатите, като отбелязват, че изолацията на съществуващи 

сгради следва да бъде приоритет в помощ на жителите в енергийна бедност. Те настояват за установяване на конкретни цели за 

енергийна ефективност на жилищни сгради. 

Източник: Европейски парламент 

Министър Лиляна Павлова: Очакваме до края на тази година в процес на изпълнение бъдат около 
750 сгради по Националната програма за енергийна ефективност  

Като ключова политика за правителството работим активно за подобряване на енер-

гийната ефективност в страната. Настоящото правителство предприе редица стъпки 

в тази посока, бяха положени доста усилия и предприети законодателни мерки, съз-

дадени бяха политики и програми. Това коментира при откриването на Форума за 

енергийна ефективност за Централна и Източна Европа C4E Forum министърът на 

регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. 

Пред участниците в него тя обясни, че България има много добра нормативна база, 

която е хармонизирана с европейското законодателство, направени са промени в За-

кона за енергийната ефективност и са предприети законодателни инициативи за по-

добряване условията за работа на строителния бранш. 

Павлова напомни, че преди 9 години у нас започна прилагането на първите инициа-

тиви, които да осигурят въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищния 

сектор. Тя обърна внимание, че това е голямо предизвикателство за страната ни 

предвид факта, че 98% от собствеността е частна. Министърът отбеляза, че това налага промяна на мисленето на собствениците, така 

че те да започнат заедно да полагат грижи за общата им собственост, а не само за собственото им жилище. 

С подкрепата на Програмата на ООН за развитие реализирахме демонстрационен проект, изпълнението на който и въвеждането на 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради допринесе за намаляване на сметките, особено по отношение на 

отоплението, с между 40-60%, посочи тя. Министърът отбеляза, че добрият пример от него е допринесъл за големия интерес към фи-

нансирания със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. проект „Енергийно обновяване на българските 

домове“.  

Заради значимостта на темата за енергийната ефективност и големия интерес от страна на обществото разработихме Националната 

програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, отбеляза Павлова и допълни, че освен другите ползи от нея, 

тя осигурява работа предимно за малкия и средния бизнес в страната. Министърът информира, че до момента са регистрирани 3800 

сдружения на собственици, което е предизвикателство към хората да се грижат заедно за състоянието на тяхната обща собственост. 

Очакваме през тази година да се изпълняват дейности по 750 сгради, обърна внимание Павлова и подчерта, че завършените през ми-

налата година сгради са постигнали 70-80% намаление на сметките за отопление през зимния сезон. 

Министърът отбеляза, че е получена препоръка програмата да бъде изменена, така че да се насочи към постигането на по-висок от 

заложения сега в нея енергиен клас „С“. Трябва да намерим баланс, защото тя се изпълнява с бюджетни средства, заяви Павлова и 

обясни, че трябва да бъде постигнат оптимален ефект с наличния бюджет. Според нея това може да бъде направено след като се про-

мени принципът на програмата и собствениците започнат да участват с определен дял от финансирането. 

Извършените одити показват, че целите на програмата се постигат, подчерта министърът на регионалното развитие и благоустройст-

вото и напомни, че за да може да се реализира, Българската банка за развитие е сключила договори за осигуряване на финансиране 

с Банката за развитие на Съвета на Европа, Световната банката и KfW чрез предоставяне на банкова гаранция от държавата.  

Министър Павлова обърна внимание на чуждестранните участници във форума, че Националната програма за енергийна ефективност 

обхваща само жилищния сектор и е стартирала първоначално с най-големите сгради, строени по индустриален способ, след което об-

хватът й е разширен, за да могат повече хора да се включат в нея. Тя допълни, че със средства от оперативните програми от миналия 

и настоящия програмен период се финансира прилагането на такъв тип мерки и в сгради от публичната инфраструктура. С финанси-

ране от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 са подобрени енергийните характеристики на около 1 000 детски 

градини и училища. В рамките на проектите от настоящия програмен период очакваме да бъдат обновени приблизително още толко-

ва, съобщи Павлова. Заради ограничения размер на средствата, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно на собствениците 

за обновяване на жилищни сгради се работи за намирането на най-добрия финансов модел за финансиране в годините напред на 

мерки за енергийна ефективност и постигане на устойчивост в сградния фонд, информира министърът и допълни, че предстои да бъ-

дат направени анализи за намирането на такъв. 

Източник: МРРБ  

Николай Нанков: Енергийната ефективност е дългосрочен приоритет  

Енергийната ефективност е дългосрочен приоритет на Европа, който ние, като прави-

телство и общество, трябва да приемем с висока степен на сериозност. Тя е важна не 

само за развитието на публичния и частния сграден фонд, но и с оглед на климатичните 

проблеми и енергийната независимост и затова темата ще е все по-актуална. Това зая-

ви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нан-

ков при откриването на семинар на тема „Подобряване на енергийната ефективност на 

обществените и жилищните сгради“. Събитието се провежда в рамките на конкурса 

„ЕКООБЩИНА“, организиран от Министерство на регионалното развитие и благоуст-

ройството заедно с Посолството на Франция в България, и Министерство на околната 

среда и водите под патронажа на Президента на Република България. 

Даваме си ясна сметка, че енергийната ефективност е политиката, която най-много се 

доближава до приетата дефиниция за устойчиво развитие и съчетава в себе си пресеч-

ната точка, баланса на екологичния, социалния и икономическия му компонент, комен-

тира Нанков. Той изрази мнение, че добрите практики в тази сфера трябва да бъдат споделяни и представи опита на България до мо-

мента. 

Не малко направи нашата страна през последните 7-8 години, но то все още не е достатъчно, подчерта заместник-министърът. Минис-

терството на регионалното развитие и благоустройството реализира две инициативи за енергийна ефективност в частни жилищни 

сгради. С финансиране от Програмата на ООН за развитие и от бюджета на МРРБ бяха реализирани около 50 сгради с ресурс от общо 

6 млн. евро, припомни той. Със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 бяха обновени 156 сгради. А в 

момента се реализира най-мащабната инициатива на българското правителство, допълни Николай Нанков.  

Националната програма за енергийна ефективност предвижда първоначален ресурс от 1 млрд. лв. България стартира тази програма 

със 100% безвъзмездна помощ. Така стимулирахме гражданите да започнат да се обединяват при решаването на общите проблеми и 

да повишат своята „енергийна култура“, коментира той. В бъдеще обаче трябва да започнем да прилагаме нов подход – на съвместно 

участие между публичния ресурс и този на собствениците, като паралелно с увеличаване на съфинансирането се повишава и енер-

гийният клас на сградите, за да се постигне максимален ефект, категоричен беше заместник-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Източник: МРРБ 

Скáли за енергийна ефективност: за по-лесно сравняване на различните уреди  

Използването на ефективни уреди е един от най-лесните начини да спестите електричест-

во. Много от нещата у дома като лампи, телевизори, фурни и прахосмукачки идват с ети-

кет, който помага на потребителите да оценят тяхната енергийна ефективност. Парламен-

тарната комисия по енергетика гласува на 14 юни предложение на Европейската комисия 

за опростяване на системата и още по-лесни сравнения. Вижте нашата инфографика за 

това как се измерва енергията и колко струва тя в ЕС. 

Енергийната ефективност означава предоставянето на еднакво качество с по-малка енер-

гия. За да насърчи спестяването на енергия, Европейският съюз въведе през 1994 г. 

скáла, която класифицира уредите от А (най-ефективни) до G (най-неефективни). Посте-

пенно производителите подобриха своите продукти и скáлата бе разширена до А+++. То-

ва обаче означава, че повечето перални машини например са в клас А или по-висок, което 

затруднява потребителите при сравняването. 

Затова Комисията предлага да се възстанови първоначалната скáла от А до G и да се въ-

веде механизъм за променянето й, за да може тя да се адаптира към бъдещи подобрения, 

без да се създават нови класове. 

Сред другите предложения са създаването на нова продуктова база данни и мерки за по-

добряване на националния надзор върху пазарите. Прочетете повече в съобщението за 

медиите. 

Източник: Европейски парламент 

Местните власти са крайъгълният камък на енергия преход  

Ронан Дантек, сенатор в Лоара-Атлантик (Франция); Йост Венкен, замес-

тник-кмет на Хаселт (Франция); Стефан Брандлигт, заместник-кмет на 

Делфт (Холандия), и Андрю В. Купър, член на Комитета на регионите и 

държавите от общинския съвет на Кърклийс (Великобритания) - пане-

листи в събитието "Енергийния съюз: ръководство на местно управление 

на енергийния преход" в рамките на Европейската седмица на устойчивото развитие – бяха на едно мнение: енергийният преход ще 

се случи на местно равнище, като местните власти ще имат ключова роля и трябва да имат водеща позиция по време на преговорите 

относно пакета за климата. 

"Изключително важно е местните власти и техните мрежи да участват активно в определянето на стратегията. Енергията не само се 

консумира, но и се произвежда в общините", каза Ронан Дантек. Йост Венкен отбеляза, че належащата нужда от промяна насърчава 

гражданите да предприемат действия, тъй като те усещат, че отнема твърде много време, за да се променят нормативните рамки. 

"Има твърде много препятствия по отношение на правната рамка, които затрудняват  прехода и взаимодействията между местно и на-

ционално равнище на управление, и това е предизвикателство за местните власти." 

Стефан Брандлигт заяви, че "енергийният преход не се отнася само до енергията, но също така и до социалните проблеми и социал-

ните иновации. Той е важен също така и за икономиката и заетостта на местно равнище, така че е необходимо да се направи и тази 

връзка". Андрю В. Купър разказа как в Кърклийс енергийният преход се свързва с възстановяване на доходите на гражданите, като 

местният план за действие се фокусира върху намаляване на енергийната бедност и постигане на най-високите стандарти за енер-

гийна ефективност. Тони Видан, заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет и модератор на дискусия-

та, подчерта значимостта на изграждането на капацитет в новите държави-членки на ЕС, със специалната помощ на петте мрежи – 

организатори на събитието: СЕОР, Climate Alliance, Energy Cities, EUROCITIES, и ICLEI. 

За повече информация, запознайте се е наскоро публикуваното съвместно изявление на мрежите относно управлението на Енергий-

ния съюз. 

Източник: ICLEI  

“Искам ясно да заявя, че необходимостта от засилване на 

енергийната ефективност не е въпрос на политически 

предпочитания или програма, а е единствено здрав ра-

зум: нашите традиционни източници на енергия са скъ-

пи, замърсяващи околната среда, изчерпаеми и не вина-

ги надеждни. Ние инвестираме много в намирането на 

нови източници на енергия и в преминаването към възоб-

новяеми източници на енергия. Но енергията, която няма 

да бъде консумирана, по дефиниция е най-евтиният, най-

сигурният и най-устойчив източник, който някога ще бъ-

де намерен.” 

Марош Шевчович, заместник-председател на ЕК, 

отговарящ за Енергийния съюз, по време на C4E 

Forum 

Карта на европейските държави, предс-
тавени по време на Форумa за енергий-
на ефективност в Централна и Източна 
Европа  

Източник: www.c4eforum.net  

Новото Глобално споразумение на кметовете: най-голямата световна коалиция на градове,                

посветени на борбата срещу изменението на климата  

Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия ще обедини усилията на местните власти, за да ускори действията, свързани с 

климата, по целия свят 

На 22 юни 2016 г. двете основни организации на градове, посветени на климата и 

енергията -  Споразумението на кметовете (Covenant of Mayors) и Договора на кме-

товете (Compact of Mayors), обявиха създаването на нова, първа по рода си светов-

на инициатива на градове и местни власти, водеща борбата срещу изменението на 

климата. Тази вече единствена инициатива ще създаде най-голямата световна коа-

лиция на градове, посветена на борбата срещу изменението на климата, като ще 

обедини доброволните ангажименти на повече от 7 100 градове от 119 държави и 6 

континента, представящи повече от 600 милиона граждани - повече от 8% от све-

товното население. Обявяването на Глобалното споразумение на кметовете за кли-

мат и енергия става 6 месеца след историческата конференция за изменението на 

климата в Париж, където гласът на градовете беше решаващ за оформянето и про-

пагандирането за по-амбициозно световно споразумение. 

Вицепрезидентът на Европейската комисия Марош Шефчович сподели: 

„Европейското Споразумение на кметовете показва, че когато кметовете споделят 

виждането за нисковъглеродно бъдеще и запретнат ръкави, нещата се случват. От-

долу нагоре и близо до гражданите – това е силата на европейското споразумение. 

От днес това става силата на Глобалното споразумение на кметовете за климат и 

енергия – коалиция, която е истински уникална на световната сцена. Никога преди 

толкова много градове не са обединявали сили, нетърпеливи да се вдъхновяват 

взаимно и посветени на колективния път към нисковъглеродно и гъвкаво общест-

во.“ 

Новата инициатива ще осигури обща трибуна, която да събира данни и информа-

ция относно енергийните системи на градовете и действията за климата, докладвани на сегашната платформа на европейското спора-

зумение и на платформите, които поддържат Договора на Кметовете (CDP Cities и климатичния регистър carbonn), позволявайки да се 

направи сравнение между постиженията на градовете в целия свят, както и да ги направи публично достъпни чрез новия уебсайт на 

Глобалното споразумение на кметовете, който предстои да бъде стартиран през януари 2017.  

Източник: Energy Cities  

“Глобалното споразумение на кметовете не само поема 
инициативата в световен мащаб, то засилва своeтo реша-
ващo политическо измерение. Неговият нов Съвет на ди-
ректорите ще осигури на градовете много по-силна роля 
на световната сцена, отразяваща нашата обща реши-
мост да насочим света към по-достъпно, надеждно и ус-
тойчиво енергийно бъдеще.” 

Еркарт Вюртцнер, кмет на Хайделберг, председател на 
енергийните градове. 

Награди на Европейската седмица на устойчивата енергия 2016:                                                              

Четирите най-впечатляващи енергийни проекти 

С официална церемония по награждаването на 14 юни в Брюксел бяха обявени победи-

телите в конкурса за новаторски енергийни проекти на Европейската седмица на устой-

чивата енергия за 2016 г. 

Наградата на потребителите спечели проекта EcoGrid ЕС на Østkraft (Норвегия/Дания), 

който предлага концепция за енергиен пазар, даващ възможност на домакинствата да 

управляват енергията от възобновяеми източници.  "Изключително горди сме да спече-

лим тази награда. Ние сме малък остров и наградата е за цялата местна общност в 

Борнхолм, която наистина иска да е въглеродно неутрална до 2025 г.", каза представи-

лят на проект EcoGrid ЕС. Още през 2017 г. цялата енергия на острова ще бъдат генери-

рана от възобновяеми източници. 

Награда за проекти за устойчив енергиен преход в публичния сектор спечели община 

Покупско в Хърватия, който показа, че дори и с ограничен бюджет местните власти могат 

да приложат устойчиви решения. "Голяма чест за нас е да получим тази наградата, която 

идва в резултат на визия и упорита работа. Правим тези промени (...) в името на нашите жители и на планетата Земя. Заедно можем 

да постигнем големи резултати (...), които могат да бъдат пример за Европа", заяви говорителят на Покупско. 

Наградата в категория „Бизнес“ бе спечелена от проекта Green Brewery Göss на Съюза на пивоварите в Австрия, който подкрепи пър-

вата голяма въглеродно неутрална пивоварна в света, използваща енергия единствено от възобновяеми източници. Този проект спе-

чели и последната и може би най-ценна награда – избора на посетителите на събитието и уебсайта, които със свободен вот избраха 

победителя. "Въведохме тази нова категория, защото наистина искахме да се ангажираме гражданите и те да имат важна роля в ця-

лостното развитие на събитието", каза европейският комисар по климата и енергията Мигел Ариас Канете. 

Източник: Споразумение на кметовете, по материали от www.eusew.eu. 
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