
 

След дълго боледуване, на 20-и ноември т.г. ни напусна Калинка – чове-
кът, с когото винаги ще свързваме ЕкоЕнергия, който винаги беше в сър-
цето на всичко, което се случваше в нашата работа с местните власти. 
Независимо от времената, в успехите и неудачите, в добрите и лошите 
моменти... Едва ли можем реално да оценим всичко, което Калинка ни 
даде, но няма да забравим никога нейната неизменна всеотдайност и от-
говорност към работата. Никога няма да забравим и нейната човечност, 
отзивчивост и желание да помогне във всяка ситуация, професионална 
или житейска – качества, с които тя беше модел на поведение за целия 
ни екип. 

Калинка бе свързана с дейността на Общинската мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия от самото й създаването през 1997 г. От 2001 г. 
е неин координатор, а от 2012 г. - изпълнителен директор. Участва в ав-
торския колектив на Наръчника по общинско енергийно планиране и бе 
най-добрият специалист в работата с общинската информационна систе-

ма – един от наистина новаторските инструменти за своето време. Ръководител на дейностите 
по европейските проекти РУСЕ (Interreg IIIC), „Новаторско мислене”, МОДЕЛ и Covenant 
capaCITY (програма Интелигентна енергия) и „Региони на устойчивите обществени поръч-
ки” (програма Хоризонт 2020). Представя дейността на ЕкоЕнергия в редица национални и меж-
дународни събития, където със своето човечно и искрено отношение изгражда огромна мрежа 
от приятелства, върху които и до днес се гради дейността на ЕкоЕнергия. Може би това е и най-
голямото наследство на Калинка - наследство, което ние ще пазим и ценим.  

Екипът на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект изказва най-искрените си съболезнования на семейството и 
близките на Калинка в този тежък момент.  

Почивай в мир, Калинка! 
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Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация 

се поема от авторите. Тя не отразява задължително 

мнението на Европейската общност. Европейската агенция 

за конкурентоспособност и иновации и Европейската 

комисия не носят отговорност за използваната по какъвто и 

да е начин информация, съдържаща се в нея.  

Загубихме Калинка Накова,                                                

изпълнителен директор на ЕкоЕнергия  

Брой 46, ноември 2016 г. 

МРРБ ще има повече правомощия по програмата за саниране на жилища. Представители на общината ще участват в общите събрания на собствениците, когато 
се обсъжда участие на сграда в програмата 
investor.bg, 31.10.2016 
http://www.investor.bg/novini/122/a/mrrb-shte-ima-poveche-pravomoshtiia-po-programata-za-sanirane-na-jilishta-227326/ 

Всички сгради с над 250 кв. м РЗП ще са с енергийни паспорти 
Градът.бг, 02.11.2016  
http://gradat.bg/news/2016/11/02/2855379_vsichki_sgradite_s_nad_250_kv_m_rzp_shte_sa_s/ 

Парижкото споразумение за климата влезе в сила 
Дневник онлайн, 04.11.2016 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/11/04/2856650_parijkoto_sporazumenie_za_klimata_vleze_v_sila/?print=1 

Европа може да не успее да изпълни целите си за редукция на CO2 г. до 2030 г. Необходима е спешна преоценка на индустриалната декарбонизация, смятат от 
базирания в Париж IDDRI  
investor.bg, 08.11.2016 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/evropa-moje-da-ne-uspee-da-izpylni-celite-si-za-redukciia-na-co2-g-do-2030-g-227870/ 

Арх. Здравков:  
Връщаме градовете на хората. Наредба за градската среда определя облика на сградите и достъпа до тях 
Милена Василева, Градът.бг, 10.11.2016 
http://gradat.bg/news/2016/11/10/2860239_arh_zdravkov_vrushtame_gradovete_na_horata_naredba_za/ 

Одобрени са нови 2 000 сгради по Националната програма за енергийна ефективност (ОБЗОР) 
Агенция "Фокус", 10.11.2016  
http://www.focus-news.net/news/2016/11/10/2328318/odobreni-sa-novi-2-000-sgradi-po-natsionalnata-programa-za-energiyna-efektivnost-obzor.html 

Регионалното министерство отпуска допълнителни 370 млн. лв. за развитие на градовете 
novinite.bg,11.11.2016 
http://novinite.bg/articles/128353 

Лиляна Павлова:  
Предложеният бюджет за 2017 г. дава спокойствие и възможност за реализация на секторните политики на МРРБ 
Градът.бг, 16.11.2016  
http://gradat.bg/news/2016/11/16/2864970_liliana_pavlova_predlojeniiat_bjudjet_za_2017_g_dava/ 

Големите предприятия ще получат 50 млн. евро за енергийна ефективност. Общественото обсъждане на процедурата по "Конкурентоспособност" ще продължи 
до 28 ноември 
Иглика Филипова, в. Капитал Daily, 22.11.2016 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/11/21/2868324_golemite_predpriiatiia_shte_poluchat_50_mln_evro_za/?ref=email_mblok 

ГЕРБ иска по милиард за саниране всяка година 
Actualno.com, 22.11.2016 
https://www.actualno.com/business/gerb-iska-po-miliard-za-sanirane-vsjaka-godina-news_577099.html 

Бъдещето на програмата за саниране е неясно. Съдбата й е в парламента, който ще гледа бюджета за догодина на второ четене 
Мила Чернева, в. Капитал Daily, 23.11.2016 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/11/22/2869186_budeshteto_na_programata_za_sanirane_e_neiasno/ 

Енергийната комисия одобри изискване за енергийни сертификати за всички сгради. Не се предвиждат краен срок, нито пък санкции  
publics.bg, 24.11.2016  
http://www.publics.bg/bg/news/14660/ 

Валентин Николов, председател на НКБСЕС и депутат от ГЕРБ: 
Пред България има три сценария да развива енергетиката си в дългосрочен план  
Интервюто е публикувано в ноемврийския брой на сп. "Ютилитис" 
Теодора Тодорова, publics.bg, 24.11.2016 
http://www.publics.bg/bg/interviews/181/ 

ЕП прие нови национални тавани за замърсители. Те ще бъдат въведени до 2030 г. 
publics.bg, 24.11.2016 
http://www.publics.bg/bg/news/14655/ 

Oбщините ще преговарят с депутатите заради програмата за саниране. Нови търгове могат да се обявяват под условие до осигуряване на финансов ресурс 
investor.bg, 24.11.2016  
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/obshtinite-shte-pregovariat-s-deputatite-zaradi-programata-za-sanirane-228991/ 

Даниел Панов и УС на НСОРБ подкрепиха Програмата за саниране на сгради 
Дарик Велико Търново, 25 ноември 2016 09:07  
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1625069 

Финансирането на санирането. Дума срещу дума 
Капитал, 25.11.2016 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/imena/2016/11/24/2870034_finansiraneto_na_saniraneto/?ref=email_capital 

Жилищната сграда в Пловдив, чиято сградна инсталация EVN Топлофикация преустрои от вертикален в хоризонтален тип, отчете 87% по-малко енергия за общи 
части през изминалия отоплителен сезон 
EVN, 28.10.2016 г. 
https://www.evn.bg/Medii/20161028_EVNToploforum.aspx?listnode=/Medii 

Нови 163 хил. лв. отиват за енергийна ефективност в Бургас 
novinite.bg, 8 ноември 2016 
http://novinite.bg/articles/127838/Novi-163-hil-lv-otivat-za-energijna-efektivnost-v-Burgas 

Комбинирано производство на енергия в сгради 
Сп. ТД Инсталации, бр. 5, ноември 2016 
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2085 

Приключи регистрацията на кандидатурите за Национален конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016 
Градът.бг, 01.11.2016  
http://gradat.bg/news/2016/11/01/2854592_prikljuchi_registraciiata_na_kandidaturite_za/ 

Избрано от медиите 

Министър Лиляна Павлова се срещна с ръководството на НСОРБ  

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) Лиляна Павлова про-
веде работна среща с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ). На нея бе обсъдено временното преустановяване на сключване-
то на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради.  

От страна на МРРБ в срещата участваха заместник-министър Николай Нанков, началникът 
на кабинета на министъра Таня Милева и директорът на дирекция „Жилищна политика“ Гер-
гана Благиева. От страна на НСОРБ в срещата участваха председателят на Управителния 
съвет инж. Даниел Панов, кметът на община Димитровград Иво Димов, кметът на община 
Гоце Делчев Владимир Москов, кметът на община Карлово Емил Кабаиванов и кметът на об-
щина Лом Пенка Пенкова. 

Министър Павлова потвърди пред представителите на НСОРБ, че подписаното от нея писмо касае необходимостта от временно преус-
тановяване на сключването на нови договори за техническо и енергийно обследване, както и за строително-монтажни работи над 
размера на наличния бюджет по програмата от 1 млрд. лв. Предупреждението за временно спиране е задължение на всеки министър 
на регионалното развитие и благоустройството, съгласно условията и правилата на програмата за саниране. Министърът потвърди, че 
работата по сградите, за които вече са сключени договори с изпълнители и са част от договорите с Българската банка за развитие 
може да продължи, тъй като необходимите за целта средства са част от гарантирания ресурс от 1 млрд. лв. 

Дали ще може да бъдат сключвани нови договори зависи от това дали програмата ще получи подкрепа и мандат от Народното събра-
ние след одобряването на бюджета за 2017 г. и даването на мандат за увеличаване на бюджета на програмата с още 1 млрд. лева, за 
да може да се гарантира, че финансирането на нови договори през Българска банка за развитие ще продължи през следващите годи-
ни. В противен случай договорите, които бъдат сключени, ще са финансово необезпечени. 

По отношение на търговете за избор на изпълнители на техническо и енергийно обследване и на строително-монтажни работи, които 
се провеждат в момента, Павлова разясни, че за тях може да бъде поискано удължаване на срока на валидност на офертите от участ-
ниците в тях. Нови търгове могат да бъдат обявявани единствено под условие за осигуряване на финансов ресурс. 

Източник: МРРБ  

Споразумението на кметовете е пример за прилагането на принципа                                          

"Енергийната ефективност е на първо място"! 

В скорошна публикация на водещи европейски мозъчни тръстове, подходът на Споразумението на кметовете 
за местно планиране е представен като практически пример за прилагането на принципа "Енергийната 
ефективност е на първо място" по възможно най-добрия начин. 

Публикацията "Ефективността винаги е първа: От принципи към практики – реални примери от цяла Евро-
па", разработена от европейските мозъчни тръстове E3G, RAP и ClientEarth, представя анализи на различни 
примери от цяла Европа, които са заложили енергийната ефективност като основа за своите действия в об-
ласти като планиране на енергийната инфраструктура, саниране на сгради или политиките по отношение на 
потребителите. 

Споразумението на кметовете е отбелязано като една от най-модерните инициативи в местните политики за 
климата и енергията, като "приема енергийната ефективност на равна нога с предлагането на алтернативи 
за производство на енергия в местни енергийни планове". Методиката за местни Планове за действие за ус-
тойчива енергия (SE(C)AP) насърчава градовете да разработят "интегриран и всеобхватен енергиен план, 
който се фокусира върху намаляване на потребността на енергия и отговаря на търсенето чрез насърчаване 
на използването на местни ресурси". 

Интегрираното местно енергийно планиране (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) 
на Споразумението на кметовете се счита за изключително новаторско, тъй като често то е по-приложимо и 
адекватно в сравнение с практиките за енергийно планиране в национален мащаб. В заключение, авторите признават, че интегрира-
нето на енергийната ефективност в местното енергийно планиране е "забележително и говори за необходимостта от преобладаващо 
фокусиране на политиките в крайното енергийно потребление". 

Ето защо не е изненадващо, че според анализа от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, подписалите Спора-
зумението са намалили консумацията си на енергия с 14% между 2005 г. и 2012 г., или с 20% на глава от населението, което значи-
телно превишава амбициите на национално равнище! 

Многобройни примери за успешни проекти в областта на енергийната ефективност на подписалите Споразумението градове можете 
да намерите в Каталога на успешните практики. 

Източник: Споразумение на кметовете 

Жилищните блокове, за които има сключени договори, ще бъдат санирани 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е спря-
на временно, програмата не е приключила. Собствениците на сградите, които имат сключени 
договори, не трябва да се притесняват, защото парите им са гарантирани и те ще бъдат завър-
шени. Това обяви в сутрешния блок на БНТ министърът на регионалното развитие и благоуст-
ройството (в оставка) Лиляна Павлова. Дали ще продължи сключването на нови договори зави-
си от приемането на бюджета за 2017 г. и волята на народните представители, подчерта тя. 
„Програмата трябва да бъде увеличена с още 1 млрд. лева, за да може да се гарантира, че фи-
нансирането през Българска банка за развитие ще продължи. В противен случай трябва да 
сключваме финансово необезпечени договори, с което автоматично ще бъдем разследвани за 
злоупотреби“, обясни Павлова и увери, че  не могат да се сключват нови договори, докато не се 
приеме бюджетът. „Вярвам, че санирането ще продължи и при новото правителство, защото то-
ва трябва да е национален приоритет. Сега ремонтираме панелките, на следващ етап ще са тух-

лените блокове, а постепенно ще стигнем и до еднофамилните къщи, защото сме заложили целия жилищен фонд в страната, допълни 
още тя.    

Павлова бе категорична, че дори правителството да не бе в оставка, пак щеше да се наложи временно преустановяване на сключва-
нето на нови договори, като това е дълг на всеки министър, който не е сигурен дали ще има финансова подкрепа за реализиране на 
дадена политика. „Мой ангажимент като министър е да следя финансовото изпълнение на програмата. Докато не се потвърдят средст-
ва в бюджета едва ли някой министър би предприел действия, които са в нарушение и за които се носи наказателна отговорност. В 
случая не става дума за някакъв реваншизъм, заяждане или обиди. Всичко зависи от това кога ще се приеме бюджета и дали народ-
ните представители ще дадат подкрепата си за финансово обезпечаване на санирането“, категорична бе тя. Важен момент е не само 
подкрепата в рамките на Народното събрание, но и кога ще заработи служебното правителство, което трябва да внесе проектореше-
ние за потвърждаване на програмата. Според нея най-вероятно това ще стане през януари, предвид зимната ваканция на парламента 
и евентуално служебно правителство от средата на декември. 

Източник: МРРБ  

Споразумението за климата от Париж: „ЕС ще изпълни своите ангажименти“  

В продължение на две седмици лидери от целия свят водeха преговори в 
Маракеш, Мароко, за пътя към реализиране на целите в Споразумението за 
климата от Париж, като близо 200 страни подкрепиха декларация, че при-
лагането на договореностите е „спешен дълг“. Европейският парламент 
присъстваше на конференцията с делегация от 12 депутати, водени от 
Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия). Потърсихме информация от него за хода 
на преговорите и ролята на Парламента в това, което предстои. 

Какви бяха разликите между конференцията в Маракеш и конфе-
ренцията в Париж преди година? 

На конференцията в Париж ставаше дума за основните цели, за водещите 
принципи в борбата за спасяването на планетата. Темата на конференция-
та в Маракеш беше реализацията - как да превърнем ангажиментите в об-
ластта на климата в действия. 

Можете ли да посочите най-важната тема на дискусиите в Мара-
кеш? 

Основна тема бе финансирането на политиката за климата, особено като 
се има предвид, че конференцията се проведе в страна от Африка. Разви-
ващите се страни искат да бъдат сигурни, и с право, че средствата, от кои-
то те имат нужда, за да се адаптират към последствията от промените в 
климата, ще бъдат предоставени. От друга страна, това не могат да бъдат само публични средства. 

За какво настояваше делегацията на ЕП в Маракеш? 

За запазване на доверието в процеса. Ние бяхме там, за да потвърдим още веднъж, че ЕС ще изпълни ангажиментите си, каквото и да 
става. 

Кое е основното постижение на срещата в Маракеш? 

Прокламацията за действия от Маракеш, която потвърждава готовността на всички страни да се борят срещу промените в климата и 
да подкрепят устойчивото развитие. До 2020 г. страните ще представят дългосрочните си ангажименти до 2050 г. за борба с промени-
те в климата. 

Какво прави Европейският парламент, за да бъде осъществено Споразумението от Париж? 

Още следващия месец ние гласуваме относно реформата на пазара на емисии на ЕС. Скоро ще започнем работа по намаляването на 
емисиите в отделните страни-членки, това е т.нар. законодателство за „споделяне на усилията“. Друго законодателно предложение, с 
което ще се занимаваме, е това за земеползването, промените в земеползването и горските стопанства.   

Какво вече е свършено от ЕС? Какъв е напредъкът по реализирането на Споразумението от Париж? 

Движим се по план към изпълнението на нашите първоначални ангажименти за 2030 г. На път сме да надхвърлим целта си за 20% 
намаляване на емисиите и се целим още по-високо. 

Какво може да бъде най-голямото предизвикателство за ЕС при изпълнението на Споразумението от Париж? 

Това би било утвърждаването на доверието, което позволи на 197 страни да се споразумеят по обща декларация в Маракеш. Ето за-
що е важно да потвърдим, че въпреки политическата несигурност, пред която сме изправени, ние ще изпълним ангажиментите си. 

Целта е декарбонизация, въпросът е само доколко самият ЕС иска да бъде начело на тази революция и да подтиква други световни 
играчи да следват този път. 

Източник: Европейски парламент 

Шест регионални звена ще консултират бенефициенти по програма LIFE  

Шест от Регионалните инспекции по околна среда и води – в Благоевград, Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе, ще предоставят 
информация и консултации на желаещите да кандидатстват с проекти по програма LIFE на Европейският съюз (ЕС). Финансират се 
предложения, свързани с опазване на околната среда и с ограничаване на изменението на климата. 

Програма LIFE има структури във всяка страна-членка на ЕС, като за целта са създадени т.нар. Национални звена за контакт. За Бъл-
гария Националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и 
международно сътрудничество“. 

С цел кандидатстващите по програма LIFE да имат по-лесен достъп, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева издаде 
заповед за създаването на шест регионални звена за контакт. В тях се обучават служители, които ще бъдат компетентни да дават 
подробна информация на потенциалните бенефициенти и да оказват техническа помощ при кандидатстване. 

С последната покана за предоставяне на проектни предложения през 2016 г., България кандидатства с 25 проекта на стойност над 48 
млн. евро, от които 27 млн. евро е финансирането от страна на ЕС. Очаква през май 2017 г. да бъда обявена нова покана за проектни 
предложения. 

През следващата година МОСВ ще организира множество информационни срещи с различни заинтересовани страни, както в МОСВ, 
така и в шестте регионални звена. 

МОСВ е координатор на програма LIFE и не съфинансира проекти. Средствата за тяхната реализация се осигуряват от програмата и 
бенефициентите. 

Източник: МОСВ 

Нисковъглеродното бъдеще започва в сградите:                                                                                         

Кампанията Дисплей бе представена на Конференцията по климата в Маракеш  

Докато Конференцията по климата миналата седмица подчерта необхо-
димостта от по-тясно сътрудничество между Севера и Юга, европейска-
та мрежа Energy Cities, от която част е и ЕкоЕнергия, представи в Мара-
кеш подкрепената от ADEME кампания Дисплей (Display) за градовете в 
Магреб. 

По време на съпътстващо събитие под надслов "Дисплей®, нека ваши-
те сгради говорят", Ян Търнър (Energy Cities) представи кампанията 
Дисплей и успеха, който тя постигна в Европа през последното десети-
летие. Той разказа как стотици градове в цяла Европа успяха да нака-

рат ползвателите на обществените сгради потребители да повишат чувствителността си към проблемите и да споделят своя опит и 
постижения за енергийната ефективност и опазването на водните ресурси в обществени сгради. 

Тиери Меро от френската енергийна агенция ADEME откри сесията с въведение в ролята, която Агенцията играе в насърчаването на 
енергийния прехода във Франция и Магреб. Общинският съветник Даниел Гилотин илюстрира как за град и община Рен, през послед-
ното десетилетие Дисплей става важен инструмент за подпомагането на борбата с изменението на климата. В областта на Рен всяка 
година се организират приятелски състезания между градовете, като всеки градски център се състезава срещу другите с цел макси-
мално ограничаване на консумацията на енергия и вода в своите сгради. Кампанията Дисплей се използва, за да покаже постигнати-
те икономии в категорията на публичните сгради, и представлява истински пример за жителите на Рен и региона. 

Аднан Ал Гази от мароканския град Ужда (450,000 жители, Мароко), направи бърз преглед на Плана за действие за устойчива енер-
гия (ПДУЕ) на града. Като нов участник в Дисплей, градът ще бъде в състояние да визуализира използването на енергия и вода в сво-
ите обществени сгради. Първият плакат на Дисплей, подготвен от градската управа, разкрива сериозни проблеми в потреблението на 
вода в сградата и предизвиква разследване на причините и нови решения за планиране. Сега Ужда ще работи за преодоляване на 
проблемите със своя побратимен град Лил, като Дисплей ще е общият работен инструмент. 

Презентациите бяха последвани от ползотворен дебат с участниците относно бъдещите възможности за подобряване на кампанията 
чрез свързване на постерите на Дисплей с интелигентни измервателни уреди. 

Кампания Дисплей® 

Източник: Energy Cities 

За по-чист въздух: ЕП на път да гласува ограничения на вредни емисии  

Всяка година близо половин милион европейци умират от болести, причинени от 
тоновете вредни газове и прах, които човечеството изпуска в атмосферата. Замър-
сителите варират от серен диоксид, допринасящ за образуването на киселинни 
дъждове, до фини прахови частици, причиняващи дихателни и сърдечно-съдови 
заболявания. На 23 ноември Европейският парламент гласува относно въвеждане-
то на по-строги ограничения на тези вредни емисии. Научете повече за тях от таб-
лицата по-долу: 

Съгласно новата директива, по която вече е достигнато неофициално споразуме-
ние със страните членки, ще бъдат определени нови национални цели за намаля-
ване на емисиите на пет основни замърсители на въздуха до 2030 г. 

"Това е спешен проблем за общественото здраве, затова между 2020 г. и 2030 г. 
ние ще се стремим да подобрим резултатите от гледна точка на здравето с 50%. 
Това означава, че всяка година 200 000 души в цяла Европа няма да губят живота 
си преждевременно, което би било огромно постижение", каза докладчикът Джули 
Гърлинг (ЕКР, Великобритания) след гласуването в комисията по околна среда 
през юли 2016 г. 

През последните няколко десетилетия емисиите в повечето страни са намалели 
значително, но все още замърсяването води до над 400 000 случая на преждевре-
менна смърт всяка година в Европа. 

Източник: Европейски парламент  

Продължават обученията за строителни специалисти по проектите                                                     

BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB  

В отговор на нарастващото търсене на квалифицирани строителни специалисти за изпълнение 
на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, секретариатът на ЕкоЕнергия – Центъра 
за енергийна ефективност ЕнЕфект – продължава своите дейности в помощ на учебните центро-
ве в страната. В рамките на два от текущите си проекти BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB, 
специалистите от ЕнЕфект, заедно с 5 професионални гимназии и центрове за професионално 
обучение, провеждат обучения по 10 нови учебни програми, разработени с помощта на Инсти-
тут Пасивна къща – Германия, Камарата на строителите в България (КСБ) и Националната аген-
ция за професионално образование и обучение (НАПОО). 

До този момент с помощта на комбинирани онлайн и присъствени сесии са подготвени повече от 
100 преподаватели, с което се надяваме, че новото учебно съдържанието ще премине в редов-
ните учебни програми на образователните и обучителните институции в страната. С началото на 
зимния сезон започнаха и обученията за заетите в строителния сектор – и вече близо 200 от 
тях, повечето в началото на кариерата си, преминаха успешно през курсовете.  

В областта на строителството се провеждат 3 специализирани курса – Сградна обвивка, Сградни системи и Строителен пазар, продук-
ти и технологии. Стартът бе даден в Професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик, която със собствени си-
ли допълни материалната си база с демонстрационен макет на пасивна сграда, с цел по-качественото провеждане на практическите 
занятия. БГЦПО – гр. Плевен вече проведе курсове по Сградна обвивка и Сградни системи, като бе сериозно подкрепен от местния 
бизнес – както с материали за практически обучения, така и с вдъхновени и ентусиазирани лектори, които внесоха така важните при-
мери и опит от практиката в учебното съдържание. Най-новият курс – „Строителен пазар, продукти и технологии“ – ще бъде пилотно 
проведен в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Русе в средата на януари, където вече има обучени 
44 специалисти по програма Сградна обвивка.  

Може би още по-забележителен е напредъкът в областта на обученията по ВЕИ, в които курсовете по 7 нови програми се разпределят 
между водещите учебни заведения в София – СПГЕ „Джон Атанасов“ и ПГТЕ „Хенри Форд“. Темите Фотоволтаични инсталации, Мини-
вятърни съоръжения и инсталации, Соларни отоплителни инсталации и Термопомпени системи и инсталации се покриват от екипа на 
СПГЕ „Джон Атанасов“, като вече 88 специалисти са преминали през обученията. ПГТЕ „Хенри Форд“ предлага обучения по темите 
Хибридни топлинни системи, Котли и инсталации на биомаса и Отопление, вентилация и климатизация, с обучени до този момент 48 
специалисти.  

Обученията завършват с полагане на изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия (Рамкова програма 
Д за начално професионално обучение) и, разбира се, със сертификат от европейския проект BUILD UP Skills EnerPro.  

Това, което ни радва най-много е, че съдържанието на новите програми вече навлезе официално в учебните планове на партньорите 
по проекта – засега, под формата на свободно избираема подготовка (СИП). Същото, надяваме се, ще стане и в новата магистърска 
програма на УАСГ „Енергийна ефективност в строителството“, където задължителен курс „Пасивни сгради“ е разработен от ЕнЕфект в 
рамките на проект Train-to-NZEB. Вярваме, че именно работата с младите хора е начинът да се осигури устойчивост – на само на на-
шите дейности, а и на политиките за устойчиво енергийно развитие.  

Ето и списъкът на обучаващите организации, които предлагат обучения по новите програми:  

Строителство 
1. Курс "Сградна обвивка" 
2. Курс "Сградни системи" 
3. Курс "Строителен пазар, продукти и технологии" 

Обучаващи институции:  
ПГСА - гр. Пазарджик 
ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе 
БГЦПО - гр. Плевен 
ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност 

ВЕИ 
1. Курс “Фотоволтаични инсталации“ 
2. Курс "Слънчеви топлинни инсталации" 
3. Курс "Котли и инсталации на биомаса"  
4. Курс "Миниветрени съоръжения и инсталации" 
5. Курс "Термопомпени инсталации" 
6. Курс "Климатизация, вентилация и отопление"  
7. "Курс "Хибридни топлинни системи" 

Обучаващи институции:  
СПГЕ "Джон Атанасов", София 
ПГТЕ "Хенри Форд", София 

Съболезнователен адрес  

Жан-Пиер Валар, изпълнителен директор на Energy Cities 

Няма нужда да ви казвам колко сме шокирани всички в Energy Cities от новината за смъртта 
на Калинка... 

Ние всички знаем и помним какво направи тя за България – за насърчаването на демокрация-
та, хуманизма и свободата, в допълнение към нейния изключителен ангажимент по въпросите 
на енергията и климата. Без нейният ентусиазъм, любопитство и отвореност към света, сът-
рудничеството между нашите две организации би било различно, това е сигурно... 

Също така, благодарение на участието на Калинка, ние имахме честта и удоволствието да ра-
ботим заедно толкова много години, да насърчаваме устойчивите решения на проблемите на 
енергията и климата в България и в много европейски градове. Силно се надяваме, че нейни-
те идеи и преданост към нашите общи ценности ще се запазят, посланието й ще бъде преда-
дено и никога няма да се забрави. 

С тези редове искам да изкажа от името на екипа и Съвета на директорите на Energy Cities 
нашето най-дълбоко съчувствие към целия екип на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект. Моля да предадете 
нашите съболезнования на семейството на Калинка, на съпруга й Георги и на нейните син и 
дъщеря. 

Надяваме се, че времето и спомените ще помогнат за намаляване на тежестта на вашата и 
тяхната скръб, и че до някаква степен можем да успокоим вашата болка, като знаете, че не 
сте сами във вашата загуба - ужасен момент в живота на всеки човек. 

Калинка ще ни липсва! 

С най-топли пожелания и нашето най-дълбоко съчувствие, 

Жан-Пиер 

От името на екипа и Съвета на директорите на Energy Cities 

Развитите страни потвърдиха в Маракеш ангажимент за осигуряване                                                       

на 100 млрд. долара годишно за дейности по климата  

Страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата приеха официална декла-
рация в Маракеш, в която призовават за политически ангажимент на най-високо ниво за бор-
ба с климатичните промени. С документа е потвърден ангажиментът на развитите страни за 
предоставяне на 100 млрд. долара годишно за подпомагане на дейности по климата в разви-
ващите се страни до 2020 г. Средствата се насочват основно към най-слабо развитите страни, 
малките островни държави и страните от Африка, които са в най-голяма степен засегнати от 
климатичните промени. 

България не е държава-донор и предоставя финансиране на доброволен принцип. През мина-
лата година страната ни е предоставила 100 хил. евро на Зеления фонд за климата, като това 
е най-голямата вноска, правена досега. 

Двадесет и втората Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение 
на климата и 12-та Среща на страните по Протокола от Киото се проведе в периода 7-18 ноември 2016 г. в гр. Маракеш, Мароко. В 
рамките на форума се състоя и първа Среща на страните по Споразумението от Париж, което влезе в сила на 4 ноември т.г. Българс-
кият парламент го ратифицира на 21 октомври т.г. 

Декларацията от Маракеш бележи нов етап за прилагане на действия за климата и устойчивото развитие. С нея се призовава за неза-
бавно повишаване на амбицията за намаляване на емисиите на парникови газове и за подкрепа на усилията за подобряване на въз-
можностите за адаптация към климатичните промени. 

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в министерския сегмент на конференцията, на който 
бяха приети решения, свързани с разработването на правила за прилагане на Споразумението от Париж. Съгласно постигнатите дого-
ворености между страните, те трябва да бъдат завършени не по-късно от 2018 г. 

Тя участва и в среща на високо ниво „Жените лидери и глобалната промяна“. На нея бяха представени успешни модели за устойчиво 
развитие, смекчаване на последствията от климатичните промени и адаптацията към тях, в резултат на решения, предлагани от жени. 

На форума в Мароко представители на частния сектор, местните власти и научните среди изразиха подкрепа за глобалната промяна 
за ограничаване на климатичните изменения. Обявена е инициативата Партньорство от Маракеш за глобални действия по климата. 
Целта й е да се подкрепи сътрудничеството между правителствата и неправителствения сектор, и да се насърчат доброволните анга-
жименти от гражданското общество, бизнеса, финансовите институции, местните власти и общности. 

Източник: МОСВ  

Петте замърсители, обхванати 
в директивата Основни източници Ефекти 

Намаляване на емисиите до 
2030 г. (в сравнение с 2005 
г.) 

Азотни оксиди (NOx) 
Автомобили, камиони, електро-
централи 

Респираторни заболявания, допринася 
за формирането на фини прахови части-
ци, киселинни дъждове, „цъфтеж на во-
дата“ -63% 

Неметанови летливи органич-
ни съединения (NMVOC) 

Платове, бои, разтворители, хи-
мическа и хранително-вкусова 
промишленост, печат 

Ключов компонент при формирането на 
приземен или "лош" озон, който вреди 
на човешките бели дробове -40% 

Амоняк (NH3) 
Земеделие: употреба на торове, 
животновъдни ферми 

Градивен блок на фините прахови час-
тици, допринася за повишаване на кисе-
линността и „цъфтеж на водата“ -19% 

Серен диоксид (SO2) 
Отопление и производство на 
електроенергия, домакинства 

Допринася за формиране на фини пра-
хови частици и киселинен дъжд -79% 

Фини прахови частици (с диа-
метър до 2.5 микрона, PM 2,5) 

Горене на въглища и дърва, сухо-
пътен транспорт, промишлено 
производство и електроцентрали 

Могат да предизвикат дихателни и сър-
дечно-съдови заболявания, рак на белия 
дроб -49% 

Дейностите на ЕнЕфект и неговите партньори в областта на професионал-
ното образование и обучение ще бъдат представени по време на най-
впечатляващото и амбициозно събитие за устойчиво развитие тази година 
– Екодизайн Прет-а-порте, на 10 декември 2016 г. в зала 9 на НДК. 
Ако искате да научите повече за нулевоенергийните и пасивните сгради и 

начините те наистина да се „случват“, заповядайте – участието е безплатно, с регистрация на адрес https://sabitie.bg/event/
konferentsii-i-seminari/Ekodizayn-Forum-2016.253. Повече информация за събитието можете да намерите на www.ecodesign-
pretaporter.com.  
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