
 

Ново изследване на Европейския институт за енергий-
ните характеристики на сградите (BPIE) разработи 
дългосрочна пътна карта за по-нататъшното развитие 
на програмата за обновяване на многофамилните жи-
лищни сгради в България. След изпълнението на пър-
вата фаза на програмата, която тече в момента, анали-
зът предлага промяна на фокуса в посока постигане 
на по-високи енергийни класове, като в същото време 
постепенно се намалява равнището на държавна суб-
сидия по социално приемлив и икономически обосно-
ван начин. 

Проучването потвърждава, че „дълбокото“ саниране е 
икономически по-изгодно, отколкото извършваното в 
момента компромисно обновяване с нисък клас на 
енергийна ефективност. То отива още по-далеч, като 
подкрепя концепцията за обновяване „стъпка по стъп-
ка“, водеща в дългосрочен план до енергиен клас А 
или дори до почти нулево-енергийни сгради. Такава 
поетапна реализация би попречила на „блокиращия 
ефект“ на текущите компромисни мерки, които вероят-
но ще реализират бързи печалби от гледна точка на 
спестяване на енергия, но в крайна сметка ще попре-
чат на оползотворяването на пълния потенциал от 
енергийни, икономически, социални и екологични пол-
зи. 

В проучването са моделирани близо 20 сценария за развитие до 2020 и 2030 г., от които авто-
рите заключават, че намаляването на субсидиите до равнища от 75% е възможно и икономи-
чески изгодно и в момента. Чрез разработване на широк кръг от допълнителни от мерки за под-
помагане на собствениците, субсидиите крайна сметка могат да бъдат намалени дори до около 
25%. По този начин, финансирането може да достигне много повече граждани, да подобри ком-
форта в домовете им и да повиши качеството им на живот. 

Разбира се, за да стане възможно финансовото самоучастие на собствениците на жилища, е не-
обходимо да се въведат прости и атрактивни финансови механизми и стимули, подходящи за 
техните нуждите и възможности. Те задължително трябва да бъдат придружени от други нефи-
нансови мерки като кампании за повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет по 
цялата верига на доставки и разработване на стандартизирани решения, които ще намалят 
транзакционните разходите. Опростените процедури и мерките за подпомагане и консултиране 
на собствениците в процеса на кандидатстване също ще намалят бариерите и разходите за 
крайните потребители. 

С оглед на факта, че повечето български домакинства понастоящем недоотопляват домовете си, 
един от основните резултати от масовата програма за обновяване ще бъде подобряването на 
равнищата на комфорт. Това е реална полза за обществото, и според авторите тя трябва да за-
легне в икономическата оценка. Други значими ползи от програмата са по-доброто качество на 
въздуха в помещенията и съответно по-здравословните условия на обитаване, намаляването на 
енергийната бедност и повишаването на енергийната сигурност, твърдят категорично анализа-
торите, аргументирайки се в полза на продължаване на държавната подкрепа за тази програма. 

Макар че предложеният подход е наистина уникален и адаптиран преди всичко за ситуацията в 
България, той може да служи като пример и за други страни в региона със сходен сграден фонд 
и икономически условия. Очакванията са, че той ще бъде използван като основа за допълни-
телни анализи и политически решения на национално равнище, с оглед на които ще могат да 
бъдат разработени и конкретни мерки в подкрепа на все по-амбициозна и всеобхватна жилищ-
на политика в полза на българските граждани.  

Проучването е реализирано от международен екип от организации. Цялостната координация е 
осъществена от Европейския институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE) и Цен-
търа за енергийна ефективност ЕнЕфект – София, с подкрепата на Европейската фондация за 
климата и в тясно сътрудничество с Технически университет - Виена (TU Wien) и "За Земята" - 
София. 

Докладът към изследването можете да намерите на сайтовете на BPIE и ЕнЕфект.  
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В подкрепа на обновяването на българските домове 

Брой 41, май 2016 г. 

Министър Лиляна Павлова:                                                                                                     

Очакваме над 750 жилищни блока да бъдат санирани в страната до края на годината  

Държавата ще санира 750 блока до края на 2016 г. Напълно завършените до момента жилищни сгради са 15 

В. Капитал Daily, 29.05.2016 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/29/2768032_durjavata_shte_sanira_750_bloka_do_kraia_na_2016_g/ 

Цената за саниране гони покупката на нов апартамент. Разликите в стойностите на договорите в различните общини са огромни 

В. Сега, 30.05.2016 

http://www.segabg.com/article.php?id=805938 

Цената на тока за дребния бизнес пада. Регулаторът е определил и отстъпката, която тежката индустрия трябва да получи 

Ралица Николова, в. Капитал Daily, 29.05.2016 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/29/2768043_cenata_na_toka_za_drebniia_biznes_pada/?ref=email_press 

С 30% по-ниски сметки за ток за 1,1 млн. българи 

Марияна Бойкова, в. 24 часа, 29.05.2016 

https://www.24chasa.bg/novini/article/5539272 

Сградите, в които живеят "уязвими българи", ще се санират по бързата процедура. Кабинетът обеща евтин ток за 1.1 млн. енергийно бедни в бъдеще време 

Румяна Гочева, в. Сега, 27.05.2016 

http://www.segabg.com/article.php?id=805606 

Главна дирекция "Градско и регионално развитие" в МРРБ ще управлява ОП "Региони в растеж" 

Радостина Попова, Градът,бг, 27.05.2016 

http://gradat.bg/news/2016/05/27/2767051_glavna_direkciia_gradsko_i_regionalno_razvitie_v_mrrb/ 

Министър Теменужка Петкова:  

Защитата на уязвимите клиенти е важно условие зa успешно преминаване към пълна либерализация на електропазара 

novinite.bg, 27.05.2016 

http://novinite.bg/articles/113117  

Еврокомисарят Канете призна: България е с потенциал за европейски газов хъб! 

novinite.bg, 26.05.2016 

http://novinite.bg/articles/113031 

Министър Лиляна Павлова:  

Определените лимити на цените по програмата за саниране не ощетяват гражданите 

МРРБ, 19.05.2016, http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=8290 

Как ще се случи финансирането за градско развитие. Общините ще оценяват и подбират проектите 

Христо Йовков, в. Капитал Daily, 18.05.2016 

http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/05/18/2762285_kak_shte_se_sluchi_finansiraneto_za_gradsko_razvitie/?ref=email_press 

214 млн. лв. са предвидени за общините от Северен централен район по ОПРР 2014-2020. С над 370 млн. лв. общ стартов капитал за финансов инженеринг се 
очакват стотици проекти 

Силвия Златкова, Градът.бг, 17.05.2016 

http://gradat.bg/news/2016/05/17/2760974_214_mln_lv_sa_predvideni_za_obshtinite_ot_severen/ 

Започва най-голямата програма за субсидии за малки фирми. С 90 млн. евро ще се финансират енергийно по-ефективни машини и строителство на цехове 

Иглика Филипова, в. Капитал Daily, 16.05.2016 

http://www.capital.bg/vestnikut/daily/politika_i_ikonomika/2016/05/16/2760960_zapochva_nai-goliamata_programa_za_subsidii_za_malki/ 

Зам.-министър Николай Нанков:  

Очакваме над 1300 жилищни блока да бъдат санирани до края на годината 

МРРБ, 10.05.2016 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=8245 

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и 

арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България: 

Ефективно ли е държавното саниране. 

Наталия Николаева, Bloomberg TV Bulgaria, Бизнес старт, 10.05.2016, 09:40 ч. 

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2016-05-10/efektivno-li-e-darzhavnoto-sanirane  

Камарата на архитектите разкритикува програмата за саниране 

Според организацията публичен ресурс се харчи за лоши проекти с ниска енергийна ефективност. МРРБ нарече критиките тенденциозни 

Десислава Лещарска, в. Капитал Daily, 08.05.2016 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/08/2756007_kamarata_na_arhitektite_razkritikuva_programata_za/ 

Съобщение за медиите във връзка с твърденията на зам.-председателя на КАБ арх. Николай Гълъбов по отношение на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради 

МРРБ, 06.05.2016  

http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=8232 

Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2015 година  

МРРБ, март 2016 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=102 

Държавите от ЕС са призовани да създадат амбициозни планове за намаляване на емисиите от сградите. За общото намаляване на вредните емисии от сградния 
фонд и изпълняване на Парижкото споразумение Европейските държави следва да изработят стратегически и амбициозни дългосрочни планове 

publics.bg, 28.04.2016  

http://www.publics.bg/bg/news/13747/ 

Немски специалисти ще контролират смяната на дограмата на жилищен блок в Бургас 

Градът.бг, 11.05.2016  

http://gradat.bg/news/2016/05/11/2756975_nemski_specialisti_shte_kontrolirat_smianata_na/ 

Български проект втори в конкурса за европейска фасада Baumit Life Challenge 2016 

Градът.бг,  12.05.2016 

http://gradat.bg/news/2016/05/12/2758467_bulgarski_proekt_vtori_v_konkursa_za_evropeiska_fasada/ 

Избрано от медиите 

Очакваме над 750 жилищни блока да бъдат санирани в страната до края на годината по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това 
заяви в Благоевград министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова, която присъства на официалното откриване на блок 205 в квартал "Орлова чука", 
заедно с премиера Бойко Борисов, кмета на общината Атанас Камбитов и областния управител 
Бисер Михайлов.На събитието присъства и вицепремиера и министър на вътрешните работи 
Румяна Бъчварова. Това е петнадесетия блок, обновен по програмата за енергийна 
ефективност. Министърът на регионалното развитие изрази очакване при липса на 
обжалвания на процедурите по избор на изпълнител работата по сградите да се изпълни в 
срок. Тя напомни, че програмата е насочена към малкия и среден бизнес, защото една фирма 
работи по една сграда. Осигурява се заетост и за производителите на дограма, изолации и др. 
материали, което променя ситуацията с безработицата в регионите. 

Министър Павлова поздрави за активността жителите и ръководството на община Благоевград, 
който продължава да е градът първенец в по програмата. До момента за саниране са одобрени 150 жилищни сгради. “За разлика от 
други градове тук почти няма несъгласни, за което ви благодаря за доверието. Продължавайте по този начин“, отбеляза Павлова. 
Регионалният министър подчерта, че програмата е национална и призова гражданите да не губят кураж, въпреки негативизма, който 
се внушава. Финансиране има и продължаваме приоритетно със санирането на панелните сгради“, категорична бе Павлова.  

Тя пожела на жителите на Благоевград да продължават напред и да пазят направеното с грижата на добър стопанин. 

Източник: МРРБ  

ЕКООБЩИНА 2016: бъдещето на нашите отпадъци  

Близо 60 представители на българските общини и сдружения взеха участие в се-
минар на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до 
икономическото и енергийното им оползотворяване” на 19 май, вторник, в зала 
„Славейков” на Френския институт в България. 

Продължение на първото събитие, посветено на устойчивото управление на води-
те, което се проведе на 6 април, семинарът на тема „Устойчиво управление на би-
товите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотво-
ряване” събра в София френски и български експерти от сектора. Преди да даде 
думата на участниците, г-жа Доминик Вааг, първи съветник в Посолството 
на Франция в България, и г-н Красимир Живков, заместник-министър на околната 
среда и водите, припомниха още при откриването на форума колко важно е да се 
подобри оползотворяването на отпадъците, но и да се намалят образуваните коли-
чества при едва 24% оползотворени отпадъци в България, 2% от които чрез ком-
постиране. 

От френска страна, г-жа Орор Медийо, ръководител проект към Регионална-
та обсерватория за отпадъци на Ил-дьо-Франс, направи преглед на актуалната си-
туация в сферата на устойчивото управление на отпадъците в национален и реги-

онален мащаб. Създадена през 1992 г. от държавата и регион Ил-дьо-Франс, Обсерваторията събира, анализира и разпространява 
данни сред 1300 общини в допълнение към провежданите от нея инициативи. Констатациите са следните: близо две трети от събра-
ните домакински отпадъци са остатъчни отпадъци и въпреки задоволителни проценти на рециклиране за отпадъците от текстил и 
електрическо и електронно оборудване, повече от 30% от пластмасовите отпадъци не се оползотворяват. Проблематики, които се 
наблюдават и в България и за които повсеместното разпространение на компостирането, отглеждането на кокошки, споразуменията 
между супермаркети и солидарни асоциации или още създаването на центрове за повторна употреба, насърчавани от Регионалната 
обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс, са все решения, създаващи стабилна заетост. 

 И все пак, както припомни това г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление „Сепариране, оползотворяване на материалите 
и транспорт” в Агенцията за битови отпадъци на метрополия Голям Париж (Syctom), близо две трети от отпадъците се оползотворяват 
благодарение на въведена йерархия в методите на третиране (засилена от закона Гренел) и установена политика на изгаряне, позво-
ляваща отопляването на 300 000 домакинства. Остава да бъде развито оползотворяването на материалите и социалната приемливост 
на инсталациите в градска среда въпреки тяхното архитектурно и ландшафтно интегриране. Агенцията, която е публична структура, 
оборудва 84 общини с последно поколение инфраструктура за оползотворяване – свидетелство за това е подземният завод в Иси-ле-
Мулино – и провежда кампании за повишаване на осведомеността сред гражданите, както и за насърчаване на кръговата икономика, 
например чрез екопроектиране.  

Иновациите са необходими, но те наистина не биха могли да заменят екологичното съзна-
ние на гражданите и „правилните жестове”, като най-добрият отпадък е този, който не се 
образува. Експериментът, проведен от агломерация Лориан, представлявана от г-н Оли-
вие Каталон, заместник-генерален директор на направление „Технически инженеринг и 
управление”, бе доказателство за същото. Събирането и третирането на отпадъците в аг-
ломерацията се осъществяват от общинско дружество и от външен изпълнителен Веолия 
за близо 25 общини. Една успешна политика, което се дължи на вниманието, насочено към 
приемливостта на инфраструктурата, заетостта и социалната интеграция, но и към иконо-
мическата устойчивост на дейностите успоредно с производството на компост и на раздел-
ното събиране на отпадъците от домакинствата. Тази инициатива, която предполага адек-
ватна информация и допълнителен разход за сметосъбиране, но която позволява да се на-
мали размера на контейнерите, да се ограничи честотата на събиране, но също така и най-
вече да се установят неправилно сортиращите жители и следователно да се оптимизира 
оползтворяването на отпадъците. Тези усилия, положени на предварителен етап, позволя-
ват резултат от тонаж на жител в размер, с близо 30% по-нисък от този на Ил-дьо-Франс, 
без да се насърчава прибягването до по-леки, но трудни за рециклиране материали, което би увеличило потоците с процент на нере-
циклируеми материали 2%. 

Що се отнася до България, г-жа Теодора Петрова, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” на Ми-
нистерството на околната среда и водите, представи финансирането, предвидено в рамките на Оперативна програма „Околна среда”. 
Но за общините г-жа Десислава Стойкова, експерт в Националното сдруж ение на общините в Република Бълга-
рия, припомни процеса на регионализация, протичащ в България, както и опасенията, свързани с него: увеличаването на разстояни-
ята за транспорт, финансовото участие на общините, както и управлението. Все аспекти, които остават да бъдат доизяснени, както и 
въвеждането на стимулиращо ценообразуване, което ще трябва да осигури достатъчно постъпления за общините. Проблематики, за 
които семинарът показа, че са били или са все още актуални и за Франция и че добрите практики могат да бъдат източник на вдъхно-
вение за разработването на иновативни решения. 

Повече информация и запис на семинара можете да намерите на официалния сайт www.ecoobchtina.bg 

Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в МРРБ получи акредитация за                             
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020  

С Решение на Министерски съвет от 25.05.2016 г. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството окончателно е определена за Управляващ ор-
ган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Със същото Решение дирекция „Национален 
фонд“ към Министерство на финансите е определена за Сертифициращ орган по Програмата. 

Решението е взето след извършен одит за акредитация от Независимия одитен орган, проверките от който 
установиха, че определените Управляващ и Сертифициращ орган на Оперативна програма „Региони в рас-
теж“ 2014-2020 г. отговарят на критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управ-
лението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга в съответствие с Регламент (ЕС) 
1303/2013. Получаването на акредитация дава възможност на Управляващия орган на ОПРР да изготвя искания за възстановяване на 
средства от Европейската комисия. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лв., европейско и национално съфинансиране и ще 
играе изключително важна роля за устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. Програмата ще подкрепи 
реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Същевременно 
програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален 
туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура. Оперативната програма подкрепя полицент-
ричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и голе-
мите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. 

Източник: МРРБ  

Споразумението на кметовете представя еталони за отлични постижения:                                            

Вдъхновете се от над 3000 добри практики!  

Каталогът на еталони за отлични постижения е базата данни на Споразумението на кме-
товете за добри практики, представени от участващи градове, координатори и поддържа-
щи структури. 

Каталогът вече съдържа над 3000 вдъхновяващи проекти и дейности в областта на енер-
гията и климата. Наскоро подобрения механизъм за търсене позволява на посетителите 
да използват базата данни според интереса си към различни сектори (улично осветле-
ние, сгради, транспорт и т.н.), видове дейности (повишаване на осведомеността, помощи 
и субсидии, планиране и норми и т.н.), както и в зависимост от въздействието на проек-
тите от гледна точка на намаляване на въглеродните емисии, повишаване на енергийните 
спестявания, производство на енергия от възобновяеми източници или размер на инвес-
тициите. 

Ако искате да разберете повече за това как градовете, подписали Споразумението, пос-
тигат реални резултати с минимален финансов ресурс, или кои са дейностите, водещи до 
най-големите икономии на енергия; ако искате да знаете как другите градове работят за повишаване информираността на граждани-
те, разгледайте каталога тук! 

Гласувайте за любимите си проекти! 

Посетителите вече могат да гласуват за най-добрите еталони за върхови постижения с 1 до 5 звезди. Разгледайте проектите и да гла-
сувайте за своите фаворити! 

Открийте каталозите: 

Еталони за върхови постижения – градове, подписали Споразумението на кметовете 

Еталони за върхови постижения - координатори и поддържащи структури 

Източник: Споразумение на кметовете 

ЕКООБЩИНА 2016: в центъра на транспортната проблематика 

Третият семинар ЕКООБЩИНА на тема „Устойчивата градска мобилност чрез опти-
мизиране на транспорта на хора и стоки - източник на атрактивност за територии-
те и на удовлетворение за гражданите” се проведе в четвър-
тък, 19 май 2016 година в хотел Хилтън София. Близо петдесет представители на 
българските общини участваха в събитието, за да обсъдят устойчивата мобилност, 
както и да тестват електромобилите Zoé, предоставени за целта от френската 
фирма партньор Renault Nissan. 

Още с откриването на семинара посланикът на Франция в България, Н.П. госпо-
дин Лапер дьо Кабан припомни значението на тази тематика на фона на разрас-
тването, но същевременно и на застаряването на автомобилния парк в страната 
след падането на комунизма. 

Господин Валери Найденов, заместник-директор в главна дирекция 
„Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-
териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие и благоуст-
ройството, уточни от името на министър Лиляна Павлова, че финансирането, от-
пуснато в тази област през последните години по линия на оперативните програ-
ми, е значително. За периода 2007-2013 година близо половината от средствата 

са били инвестирани в полза на интегрираното градско развитие. Един от приоритетите, който се запазва през новия програмен пери-
од 2014-2020 година, който ще мобилизира значителни инвестиции, ще бъде насочен към намаляването на емисиите на CO2, както и 
към интермодалността. 

Семинарът продължи с изказванията на госпожа Патрисия Дьолом, ръководител научни изследвания във Френския институт по науки 
и технологии в транспорта, благоустройството и мрежите (IFSTTAR), и на госпожа Зорница Хаджидимитрова, експерт в главна дирек-
ция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството, които представиха националните и политически контексти в съответните две страни. Във 
Франция периодът на така наречените „тридесет славни години” (приблизително от 1945 до 1973 година) бележи апогея на повсемес-
тното използване на автомобила, но въвеждането през 1982 година на градските планове за развитие променя посоката и целите, 
свързани с мобилността. Налагайки стратегическо планиране, тези планове намаляват значително автомобилното движение. В Бълга-
рия финансиранията по оперативните програми позволяват една по-сигурна, по-ефективна и по-устойчива мобилност. През следва-
щите седем години най-големите градове в страната ще могат съвместно да финансират проекти, целящи например развитието на 
градския транспорт, рехабилитацията, обновяването и осигуряването на инфраструктурите (гари, пътища, пешеходни пространства, 
паркинги и др.). 

Редица предизвикателства обаче остават, по-специално в малките български общини: уп-
равленски капацитет и оценка на проектите, конфликт между приоритети и слаба гъсто-
та. За господин Ангел Буров, доктор урбанист в Университета по архитектура, строителст-
во и геодезия - София, тези трудности се прибавят към все още плахото сътрудничество с 
частния, неправителствен и академичен сектор, недостатъчното внимание към устройст-
вото на периферните зони и слабо откроената местна инициатива. 

Във Франция ситуацията търпи развитие, както свидетелства секторът на електрическата 
мобилност, който е в силна експанзия благодарение на местните инициативи като тези в 
Метрополия Нант, които дават своите резултати. Както уточни господин Жозеф Берета, 
президент на френското сдружение за развитие на електромобила, който дойде в София 
по повод семинара,Франция се е превърнала от няколко години в лидер по отношение на 
електрическата мобилност. Генерираните ползи се отчитат най-силно в области като 
здравеопазване и качество и икономичност на жилищата, а държавата подкрепя този 
процес чрез обществени поръчки, чрез въвеждане на балансирана система „бонус-малус”, чрез развиване на мрежи от зарядни стан-
ции и организирано рециклиране на батериите. 

Госпожа Ламия Руло-Тирауи, отговорник мисия в главна дирекция „Мобилност” към метрополия Нант, беше дошла специално от Нант, 
за да представи стратегията на тази образцова агломерация. Метрополия Нант, която обединява 24 общини, е взела решение, неза-
висимо от липсата на компетентност по отношение на устройството на територията, да намали автомобилния трафик на своята тери-
тория, като обвърже възможностите за алтернативна устойчива мобилност с политики на ограничения. Концентриране на мобилността 
в централните части на града и в структуроопределящите направления, работа върху публичното пространство, развитие на интермо-
далността и информиране на хората – това са мерките, които са позволили да се оптимизира използването на автомобила и промяна-
та на градския пейзаж в метрополия Нант, която сега е обогатена с по-приятни и по-спокойни пространства.  

Евродепутатите настояват за повече права на потребителя в енергийния пазар  

За повече права на потребителите в енергийния пазар настояват евродепутатите в резо-
люция относно „новата сделка за потребителите на енергия“, която беше гласувана в 
четвъртък. Те препоръчват колективно закупване, произвеждане на собствена енергия, 
по-добри инструменти за сравняване на цените и по-лесна смяна на доставчика на 
енергия и на тарифата. 

В незаконодателен текст, предназначен да информира по-нататъшната работа на ЕК в 
изготвянето на законодателство за енергийния пазар, евродепутатите също така призо-
вават за средствата от ЕС за енергийна ефективност да се съсредоточат върху енергий-
ната бедност. 

„В момента 50 милиона граждани на ЕС живеят в енергийна бедност. Много граждани са 
оставени на остарели договори за доставка, познати също като „спящи“ договори, които 
често изискват големи такси за прекратяване, за да се премине към по-евтин доставчик. 
Аз искам енергийните компании да предоставят на потребителите информация за най-

евтините тарифи и да премахнат скъпите такси за смяна на доставчика. През 2016 г., никой в Европа не би трябвало да избира между 
отоплението, охлаждането и храната“, заяви докладчика Тереза Грифин (С&Д, Великобритания). 

За да се насърчат потребителите да вземат по-активна роля в енергийния пазар, евродепутатите предлагат: 

 въвеждането на нови бизнес модели като схеми за колективно закупване и иновативни финансови инструменти, които да подпо-
могнат потребителите да произвеждат собствена енергия от възобновяеми източници („самогенериране“) и да използват повече 
от това, което произвеждат („собствено потребление“), по най-ефективния начин; 

 намаляването на административните бариери пред новото самогенериране, съкращаване на разрешителните процедури и насър-
чаване на съвместни енергийни схеми; 

 въвеждане на изгодни условия за наематели и тези, които живеят в жилищни сгради, за да се позволи по-масовото прилагане на 
самогенериране и потребление на енергийно ефективни инструменти. 

Ясно ценообразуване, сравними тарифи 

Евродепутатите също така предлагат няколко начина за постигане на по-прозрачни цени на енергията: 

 по-често предоставяне на сметки и по-лесни за разбиране договори; 

 осигуряване на лесен и навременен достъп до данните за потребление и свързаните разходи; 

 даване на възможност на потребителите да сравняват оферти, дори и да са без знания и достъп до интернет, и да установят да-
ли могат да спестят пари ако сменят доставчика. Инструментите за сравняване трябва да бъдат независими, актуални и лесни за 
разбиране. Те също така трябва да информират потребителите за най-изгодните тарифи за тях, въз основа на досегашните дан-
ни на потребление, и да гарантират, че ако желаят, те могат да се прехвърлят към тези тарифи по възможно най-улеснения на-
чин и без никакви санкции или такси за прекратяване; 

 разработване на динамично ценообразуване, което отразява силните и слабите периоди на потребление на енергия, както и 
прозрачни, сравними и ясно обяснени тарифи; 

 разработване на интелигенти мрежи и уреди, които автоматизират управлението на търсенето на енергия в отговор на ценовите 
сигнали. 

Справяне с енергийната бедност 

Енергийната бедност - случаи, в които хората не могат да се oтопляват или използват електричество в домовете си на достъпни цени 
- трябва да бъде решена от корените и, казват евродепутатите, като призовават средствата от ЕС за енергийна ефективност и подк-
репа за самогенериране да се фокусират по-добре върху енергийно бедните потребители с ниски доходи. 

„Добре насочените социални тарифи са жизненоважни за уязвими граждани с ниски доходи и следва да бъдат насърчавани“, казват 
евродепутатитe, като добавят, че „всякакви такива социални тарифи трябва да са напълно прозрачни.“ 

Какво следва? 

По време на дебата в сряда вечер заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович обяви, че през септември ЕК ще предста-
ви законодателни предложения относно енергийната ефективност и пазарният дизайн. Те ще бъдат последвани от законодателно 
предложение относно енергията от възобновяеми източници, доклад за цените на енергията и предложения относно обсерватория за 
енергийната бедност, като последното се очаква през 2018 г. 

Източник: Европейски парламент 

Изграждане на знания и умения в подкрепа на дълбокото енергийно обновяване на сградния фонд 

Съвместен семинар на проектите Train-to-NZEB и BUILD UPON  

На 19 май в София бяха проведени лекционен семинар и работна сесия, посве-
тени на обучителните инициативи за различни целеви групи на тема основно об-
новяване на съществуващия сграден фонд в България. Събитието обеди-
ни усилията на различни заинтересовани страни – централно и местно управле-
ние, професионални камари, представители на строителния бизнес – проектан-
ти, производители на строителни материали, строителни компании, гимназии и 
университети, асоциации на крайните потребители и др. Целта бе да се предло-
жат конкретни мерки за повишаване уменията и капацитета на заинтересовани-
те страни, както и за увеличаване нивото на осведомеността на крайните 
потребители в процеса за основно и енергийно ефективно обновяване на сгра-
дите.  

Разбира се, и в момента в България се разработват и прилагат редица инициативи за професионално обучение и повишаване на ин-
формираността на различните заинтересованите страни в процеса на обновяване – проектанти, строителен надзор, мениджмънт и ра-
ботници в строителните фирми, служители на министерства и общини, крайни потребители, ученици и студенти, и др. С цел актуали-
зиране на знанията на участниците, в първата част на семинара бяха представени актуални инициативи и обучения по темата, а във 
втората част бяха обсъдени и определени конкретни мерки за повишаване на уменията и капацитета на целевите групи, както и по-
вишаване на осведомеността на населението.  

Въпреки лесно обяснимото разбиране на строителните фирми, че проблеми с качеството не се наблюдават, беше изтъкнато, че оцен-
ката на специалистите, а най-често и на крайните потребители, е значително по-различна. Причините за това бяха потърсени в неед-
нозначното разбиране за необходимото ниво на качество и очакваните ефекти и ползи от обновяванията. Лошото качество на строи-
телството беше обяснено и с липсата на ясни правила и процедури за изпълнение, контрол върху качеството на влаганите материали 
и компоненти и липсата на добри практики. Беше отчетена липсата на ясна информация за очакваните енергийни и съответно финан-
сови спестявания, за микроклимата и хигиенните условия в жилищата, за качеството на въздуха в помещенията, които пряко зависят 
и от строителните дейности. Особен акцент беше поставен върху контрола на качеството и мониторинга и оценката на постигнатите 
ефекти, за които административният и професионалният капацитет в общините, които управляват дейностите по програмата, беше 
отчетен като недостатъчен.  

В рамките на дискусията бяха дадени препоръки за засилена информационна кампания 
сред населението с оглед на разясняване на ползите от Програмата (спестявания, повишен 
комфорт), изграждане на доверие към отговорните институции и информираност относно 
административните и техническите процедури. Специално внимание беше обърнато на 
липсата на синхронизация и разбиране между различните специалности на обекта. Участ-
ниците настояха за по-голяма гъвкавост на програмата с оглед запазването на вече постиг-
натите подобрения в някои от жилищата и постигането на по-високи енергийни цели за 
целите сгради и за подкрепата на пилотни проекти с по-висок клас на енергийна ефектив-
ност. Беше обърнато внимание на липсата на дългосрочна стратегия и цели, които биха 
повишили интереса на строителните фирми към повишаването на квалификацията на тех-
ните работници. 

С оглед на преодоляване на бариерите, бяха предложени 12 конкретни мерки и препоръки 
към правителството:  

 Съфинансиране на конкретни мерки и проекти за преквалификация и допълнителна квалификация.  

 Разработване на национална дългосрочна програма за преквалификация и допълнителна квалификация. 

 Стимулиране на дуалното образование и обучение.  

 Актуализиране на ДОИ, учебни планове и програми с идентификация необходимите знания, умения и компетенции по професии 
и специалности.  

 Квалификация на наставници на работното място. 

 Преквалификация и допълнителна професионална квалификация на преподаватели. 

 Разработване на национален регистър на квалифицираните специалисти. 

 Стимулиране на интердисциплинарни екипи чрез обучения в производствени практики. 

 Стимулиране на краткосрочни обучения по конкретни дейности. 

 Подобряване на материалната база в системата на професионалното образование и обучение. 

 Провеждане на масирана информационна кампания. 

 Въвеждане на изисквания за доказване на професионална квалификация на изпълнителите в процедурите за обществени по-
ръчки.  

Резултатите от уъркшопа ще бъдат предоставени на правителството с цел подпомагане на дългосрочната национална стратегия за ос-
новно обновяване на съществуващия сграден фонд. 

Повече информация за проектa Train-to-NZEB можете да намерите на адрес www.train-to-nzeb.com и www.eneffect.bg.  

Научете повече за BUILD UPON тук.  

Интелигентно външно осветление с адаптивно управление  

През последните 10 години доминиращо се утвърдиха две главни насоки в модернизацията на съв-
ременното външно осветление: 

 динамично и широко „навлизане” на светлодиодите в уличното и художествено архитектур-
ното осветление;  

 интензивно популяризиране и внедряване на новата система за динамично адаптивно теле-
управление на външното осветление.     

Тази система представлява нов етап в развитието на външното осветление. Чрез интернет базиран 
светлинен мениджмънт може да се осъществи управление и мониторинг на уличното осветление и 
да се постигне:     

 намаляване на консумацията на електроенергия до 40-45 %; 

 адаптиране на осветлението към реалните метеорологични условия и интензивността на 
транспортния трафик и следователно подобряване на качеството на осветлението;  

 своевременна мониторингова информация за вида и местоположението на повредения еле-
мент; 

 удължаване живота на лампи и баласти и прогнозиране края на техния живот; 

 автоматизирано ежедневно измерване на консумираната енергия. 

Очевидно това са сериозни предимства, които гарантират ефективна и съвременна експлоатация 
на осветителните уредби на външното осветление.  

Досега управлението на осветлението беше много консервативно и очевидно трябва да се „революционира” с модерни методи за циф-
ров контрол и управление. Това естествено изисква разширяване на квалификацията на експлоатационния персонал, а също така на 
проектанските екипи и строително-монтажните организации. Това е причината инсталираните модерни системи за адаптивно телеуп-
равление у нас в някои наши градове и др. да не функционират! 

Понастоящем екип от изследователи изгражда Учебно-демонстрационен център за адаптивно телеуправление на уличното осветление 
на ул. Росарио на територията ТУ-София, който е предназначен за обучение на студенти и ученици от техникуми и техническия пер-
сонал, експлоатиращ уличното осветление на нашите 265 общини. 

Настоящата книга представлява опит да се предостави необходимата технико-икономическа информация за тази нова насока в улич-

ното осветление на студентите и учащите се в технически учебни заведения, на проектантите и особено на техническия персонал, 

отговарящ за уличното осветление към 265-те общини в България.  

Източник: проф. Николай Василев 

Европейския институт за енер-

гийните характеристики на 

сградите (BPIE) е изследова-

телски център с идеална цел, 

предлагащ независими анали-

зи, информация и решения в подкрепа на 

научно обосновани политики за подобрява-

нето на енергийните характеристики на 

сградите. Той е специализиран в политичес-

ки анализи, консултации и подкрепа за из-

пълнението на тези специфични политики. 

За повече информация посетете www.bpie.eu 

и www.buildingsdata.eu.  

http://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/523447281004161
http://bpie.eu/publication/accelerating-the-renovation-of-the-bulgarian-building-stock
http://www.eneffect.bg/button/?category_id=64&page_id=530
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/29/2768032_durjavata_shte_sanira_750_bloka_do_kraia_na_2016_g/
http://www.segabg.com/article.php?id=805938
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/29/2768043_cenata_na_toka_za_drebniia_biznes_pada/?ref=email_press
https://www.24chasa.bg/authors/6257
https://www.24chasa.bg/novini/article/5539272
http://www.segabg.com/article.php?id=805606
http://gradat.bg/news/2016/05/27/2767051_glavna_direkciia_gradsko_i_regionalno_razvitie_v_mrrb/
http://novinite.bg/articles/113117
http://novinite.bg/articles/113031
http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=8290
http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/05/18/2762285_kak_shte_se_sluchi_finansiraneto_za_gradsko_razvitie/?ref=email_press
mailto:pleven@stroitelstvo.info
http://gradat.bg/news/2016/05/17/2760974_214_mln_lv_sa_predvideni_za_obshtinite_ot_severen/
http://www.capital.bg/vestnikut/daily/politika_i_ikonomika/2016/05/16/2760960_zapochva_nai-goliamata_programa_za_subsidii_za_malki/
http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=8245
http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2016-05-10/efektivno-li-e-darzhavnoto-sanirane
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/08/2756007_kamarata_na_arhitektite_razkritikuva_programata_za/
http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=8232
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=102
http://www.publics.bg/bg/news/13747/
http://gradat.bg/news/2016/05/11/2756975_nemski_specialisti_shte_kontrolirat_smianata_na/
http://gradat.bg/news/2016/05/12/2758467_bulgarski_proekt_vtori_v_konkursa_za_evropeiska_fasada/
http://mrrb.government.bg/?controller=news&id=8306
http://www.ecoobchtina.bg/
http://mrrb.government.bg/?controller=news&id=8295
http://www.sppregions.eu/
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://www.covenantofmayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/Coordinators-and-Supporters,2267.html
http://www.covenantofmayors.eu/news_en.html?id_news=740
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160524IPR28818/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%
http://www.train-to-nzeb.com
http://www.eneffect.bg
http://www.bgbc.bg/bg/pages/BUILD%20UPON/
http://www.eneffect.bg/button/?category_id=64&page_id=530
http://www.bpie.eu
http://www.buildingsdata.eu
http://www.train-to-nzeb.com/

