Брой 40, април 2016 г.

XVIII международна конференция на ЕкоЕнергия
На 5 и 6 април в София се състоя XVIII редовна годишна отчетна конференция на Общинската мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Както ви информирахме предварително, тя бе посветена на три основни теми - Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради,
изпълнението на задълженията по Споразумението на
кметовете от ЕС и предизвикателствата на
“устойчивите” и “зелените” обществени поръчки. Домакин на първия ден на конференцията бе Френският
институт в София, а дискусиите бяха съсредоточени
върху първата тема - Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Екипът на ЕкоЕнергия желае на всички свои
партньори и приятели щастливи и усмихнати Великденски празници!

Конференцията бе открита от заместникпредседателя на Министерския съвет и министър на
европейските фондове и икономическото развитие
Томислав Дончев и от посланика на Република Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан. В словото си Томислав Дончев поздрави ЕкоЕнергия и
нейния секретариат ЕнЕфект, като напомни, че те са започнали да работят за енергийната
ефективност в период, когато тази тема е била екзотична и малко позната. Той подчерта важността на Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради и необходимостта от дългосрочна визия за нейното устойчиво по-нататъшно развитие. В приветствието си
посланик Ксавие Лапер дьо Кабан също поздрави ЕкоЕнергия и призова българските общини
към активно участие в обявения от френския институт конкурс “Екообщина”.
Пред участниците в конференцията бяха представени резултатите от задълбочено проучване,
подкрепено от Европейската климатична фондация и координирано с българското правителство, относно възможностите за по-нататъшно оптимизиране на Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради. Проучването бе осъществено от международен консорциум с участието на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и сдружението За Земята
от България, както и от Европейския институт за енергийните характеристики на сградите и
Техническия университет във Виена.
Обобщените резултати от това проучване показват, че
в дългосрочен план обновяването на съществуващите
сградни фондове е икономически изгодно, ако се осъществява до енергиен клас “А”. Същевременно, за да
се преодолее недостигът на инвестиции за постигането на този висок клас се предлага санирането да се
извършва на етапи, стъпка по стъпка, като с всяка
следваща стъпка енергийният клас се надгражда без
да се накърнява постигнатото с предишната стъпка. В
същото проучване, специално внимание е отделено
на решаващата роля на общините в изпълнението на
програмата. Предлага се в нея да се обособи компонент “Техническа помощ”, чрез който да се изгражда
подходящ капацитет у всички основни участници в програмата – общините, проектантите, строителите и собствениците на жилища.
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След представянето на проучването, заместник-министърът на регионалното развитие Николай
Нанков обстойно описа състоянието на изпълнението на програмата и очерта най-близките задачи пред нея. Проф. Уте Дюбоа от Международното бизнес училище в Париж представи мащабната програма на френското правителство за обновяване на еднофамилни сгради на социално слаби семейства.
Участващите в последвалата дискусия оцениха високо организацията и професионалното равнище на събитието и добавиха конкретни идеи в Предложението на делегатите на конференцията, което ще бъде разпространено до всички заинтересовани страни и институции.
Вторият ден на конференцията бе посветен на Споразумението на кметовете и предизвикателствата, които новият закон за обществените поръчки поставя пред българските общини.
Представителят на Секретариата на споразумението Кристина Дели говори за новите задачи
пред споразумението, а в последвалите изказвания бе споделен опит на български и украински
общини в изготвянето и изпълнението на Планове за устойчиво енергийно развитие (Павел
Манчев, директор на ЕнЕфект Груп, Елена Симеонова от ЧРАУЕ, Драгомир Цанев, заместникдиректор на ЕнЕфект и Йордан Йорданов, кмет на община град Дoбрич).
В последвалите презентации вниманието на участниците бе съсредоточено върху принципите
на „устойчивите“ и „зелените“ обществени поръчки, отразени в новия Закон за обществените поръчки, и предизвикателствата пред общините в тяхното организиране и провеждане.
Обстойни представяния бяха направени от Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ,
Евелина Стойкова от Енергиен център София, Десислава Колева, главен експерт в община Габрово и координатор на мрежата за зелени обществени поръчки в проекта SPP Regions, и Станислав Андреев, управител на ЕнЕфект Консулт.
В рамките на конференцията бе проведено и организационно отчетно събрание на мрежата
ЕкоЕнергия, на което бе приет отчет за изпълнението на плана и бюджета за изминалия отчетен период (2015 г.) и план и бюджет за следващата планова година (2016 г.).
Презентации и видеоматериали от основните изказвания са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия
на адрес: www.ecoenergy-bg.net, както и в страницата на мрежата във Фейсбук.

Предложения на делегатите от конференцията на ЕкоЕнергия
Участващите в XVIII-та редовна годишна отчетна конференцията на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕсоЕнергия
представители на български общини изразяват своята категорична подкрепа за Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради и готовността си да продължат да допринасят за извличането на максимални обществени ползи от
нея. Те се обединяват около настоящите
предложения за по-нататъшно развитие на програмата, които изхождат от сегашните ѝ параметри и целят да
поставят начало на плавен преход към все по-дълбоко енергийно обновяване на многофамилните жилищни
сгради с активното участие на гражданите, без да се ограничават обхватът и влиянието на програмата и без да се
забавя темпът на изпълнението ѝ.
Същевременно, предложенията насочват към формулирането на ясни и реалистични енергийни, екологични и икономически цели,
които да съхранят и доразвият социалните измерения на програмата и същевременно да ѝ осигурят икономическа устойчивост и
положителен образ пред основните заинтересовани страни – собствениците на жилища, местните власти, специалистите и
изпълнителите, финансиращите организации и европейските институции.
Във връзка с това, участниците предлагат в следващите етапи на развитие на програмата да се възприемат следните принципни
препоръки, които ЕкоЕнергия има готовност да подкрепи с конкретни действия:
1. За да се осигури ефективно изпълнение на програмата, да се въведе допълнителен компонент “Техническа
помощ”, чрез който да се създават условия за професионално управление и контрол върху подготовката и изпълнението
на програмата от страна на общините.
Чрез този компонент да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета на основните участници в програмата – общините и
фирмите за енергийни обследвания, проектиране и строителство, отговорни за подготовката и изпълнението на програмата. За тази
цел да се провежда системно обучение на общинските специалисти и местните професионални общности относно ползите, които тя
предоставя за гражданите и възможностите за максимално ефективното ѝ изпълнение.
2. Тъй като повечето от общините не разполагат с необходимия капацитет за управление на програмата, е
необходимо да се осигури ресурс за поддържане на местни специализирани звена за енергийна ефективност.
За тази цел да се използва позицията “общински енергиен мениджър”, а в по-големите общини (напр., в областните центрове) около
енергийния мениджър да се сформират и подготвят експертни екипи, които да осигуряват професионално управление на
изпълнението на програмата. Това ще позволи да се провежда строг контрол върху качеството на енергийните обследвания,
проектите и строителното изпълнение при санирането на съществуващите жилищни сгради, за да се постигат максимални ползи за
гражданите и ефективност на вложените публични средства.
3. Чрез правилно направляване на работата по енергийните обследвания и проектирането да се предотврява
“блокиращият” ефект на компромисното комплексно саниране до енергиен клас “С”.
За тази цел да се създават условия за бъдещо етапно надграждане на вече осъществените мерки за енергийна ефективност,
включително и по метода на изпълнение “стъпка по стъпка”. По този начин да се оползотворява целият потенциал за енергийни
спестявания в конструктивно устойчивите сгради без да се предизвикват излишни разходи или дискомфорт за обитателите им.
4. При неизбежното намаляване на дела на публичното съфинансиране трябва да се повишава доверието и
ангажираността на собствениците на жилища, за да не загуби тя своята скорост и обхват.
Въвеждането на обновяване „стъпка по стъпка“ и гарантирането на високо качество на изпълнение на проектите ще създават условия
чрез влаганите публични средства да се мобилизират допълнителни (извънбюджетни) финансови ресурси, в т.ч. от частни и
корпоративни източници, както и от самите собственици на жилища. По този начин ще се повиши заинтересоваността и отговорността
на гражданите и финансиращите институции за максимално ефективно оползотворяване на инвестициите.
5. За да се осигури запазването и разширяването на мащабите на програмата и след намаляването на държавното
съфинансиране е необходимо да се провежда системна и мащабна комуникационна кампания на национално и местно
равнище, насочена към собствениците на жилища.
Тази кампания е ключова за разясняването на ползите от качественото и ефективното изпълнение на заложените в програмата
мерки, както и за подходящите финансови инструменти и технически решения. Тя трябва да се финансира от програмата, да се
ръководи методически от МРРБ и активно да се подпомага от общините и местните неправителствени организации. В подкрепа на
тази програма да се планират целеви средства за финансиране и популяризиране на резултатите от амбициозни пилотни проекти с
високи енергийни показатели, отговарящи на нормите към и след 2020 г.
6. За да се постигне устойчивост на програмата и обществено доверие в нея, трябва да се осигури предвидимост,
реалистичност и доказуемост на резултатите в дългосрочен план, като по този начин се ограничат възможните рискове.
За тази цел трябва да се разработи и утвърди дългосрочна стратегия с пътна карта за обновяване на жилищните сградни фондове
с ясно определени цели, параметри и срокове, които да са предмет на активно оповестяване сред населението. Специален акцент
трябва да се постави върху работата с децата и младежите, у които чрез програмата да се възпитава отношение към устойчивото
използването на ресурсите, стопанисването на сградните фондове и опазването на околната среда.
***
В заключение, ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на български общини, специалисти, общественици и гости
потвърждават готовността си да подкрепят усилията на държавата в областта на енергийната ефективност и да продължават
дейността си за формиране на подходящи знания и умения за качествено разработване и изпълнение на общинските енергийни
планове и на заложените в тях конкретни мерки и дейности за енергийна ефективност.

Зам.-министър Николай Нанков: Предвиждаме от 2018 г. санирането по Националната програма за
енергийна ефективност да бъде с частично финансиране от страна на собствениците
Нямаме област без сключени договори за целево финансиране на проекти за саниране на жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Хората имаха възможност
да видят и сами да се убедят в ефектите от програмата. Това заяви заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който представи напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни
сгради по време на Годишната конференция на ЕкоЕнергия.
В началото програмата срещаше известни трудности и по една или друга причина към нея нямаше такъв впечатляващ интерес, какъвто отчитаме сега. Промените, които направихме в хода на
изпълнението ѝ относно изискванията за допустимост на сградите, както и множеството срещи
със собствениците, буквално „отпушиха“ програмата, заяви зам.-министър Николай Нанков. Той
съобщи, че регистрираните сдружения на собственици по смисъла на Закона за управление на
етажната собственост, за цели сгради и блок секции, вече са над 3000.
Започнали са дейности по над 1100 сгради, като към момента най-голям брой са в общините Бургас, Благоевград, Стара Загора и
Пловдив, които бяха особено активни и бързи, информира Николай Нанков. Вече са открити и първите 9 сгради, санирани по програмата, които се намират в общините Благоевград, Севлиево, Хасково и Тервел.
За съжаление някои общини значително изостават в сравнение с други, заяви той и даде пример с Монтана и Разград, които отчитат
рекордно малко сключени договори по програмата. Причините за това са както обективни, така и субективни. В някои от тях просто
няма допустими сгради, в други е налице сериозно подценяване от страна на местната власт възможността, която програмата предоставя. Слабата комуникационна и информационна кампания също е съществена причини за липсата на инициатива от страна на собствениците, отбеляза зам.-министър Нанков. Не навсякъде желанието за сдружаване и приемствеността от страна на собствениците по
отношение на Националната програма е на необходимото ниво, заяви Николай Нанков и предупреди, че е възможно късно осъзналите
се собственици да изпуснат възможността за стопроцентово безвъзмездно финансиране на санирането.
В момента сме на ръба на изчерпване на финансовия ресурс от 1 млрд. лева, който, както и предвидихме, ще е достатъчен за изпълнение на необходимите дейности за около 2000 сгради, съобщи заместник-министърът.
Договорите, сключени през 2016 г. ще започнат едва през 2017 г., след като бъдат изпълнени дейностите по всички сгради със сключени договори през 2015 г., обяви той. След това финансирането на сградите ще се приоритизира като предимство ще се дава на големите и енергонеефективни сгради, строени по индустриален способ. Повечето панелни сгради имат „срок на годност“, затова и въвеждането на мерки за енергийна ефективност и конструктивно укрепване при тях ще бъде приоритетно, съобщи той.
Тенденцията с течение на времето е плавно да преминем от 100% финансиране към частично самоучастие от страна на собствениците, заяви зам.-министър Нанков. Трябва да бъде повишена културата на гражданите по отношение на сдружаването и управлението
на етажната собственост, да бъде насърчено екологичното и устойчиво мислене по въпросите за енергийната ефективност. През 2017
или най-късно 2018 година подкрепата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще бъде със съфинаниране от страна на
собствениците, обяви Николай Нанков. Той съобщи още, че до няколко седмици ще бъдат обявени диференцирани референтни стойности по различните дейности при изпълнението на проектите.
При всички положения една програма, създадена и стартирана за 3 месеца, не просто набира скорост, а ще се превърне в дългосрочна визия и обща цел, която ще промени българските градове, заключи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Източник: МРРБ

Рекордна подкрепа за влизането в сила на Парижкото споразумение за климата
В знак на твърда подкрепа за глобалните действия в борбата срещу изменението на
климата, 175 държави подписаха Споразумението от Париж по време на церемония в
централата на ООН в Ню Йорк на 22 април т.г. Това далеч надхвърля всички историческите прецеденти за официална подкрепа за международно споразумение в рамките
на само един ден. Церемонията, която се проведе в първия ден, в който беше възможно подписването на Парижкото споразумението, представлява първата стъпка към
официалното му влизане в сила. В Споразумението е заложено, че то може да влезе в
сила 30 дни след ратифицирането му от 55 страни, отговорни за поне 55% от глобалните емисии.
"Светът ще изпълни изискванията, необходими влизането в сила на Споразумението от
Париж", каза генералният секретар на ООН Бан Ки-мун, "сега трябва всички 175 страни, които подписаха днес, да предприемат следващата стъпка на национално ниво, и
да се присъединят към Споразумението."
Петнадесет страни вече подадоха своите документи за ратификация по време на церемонията по подписването, включително малките островни развиващи се страни, които са на фронтовата линия на борбата с изменението на климата. Няколко страни обявиха плановете си да се присъединят към споразумението през 2016 г., включително Австралия, Аржентина, Камерун, Канада, Китай, Франция, Мали, Мексико, Филипините, и САЩ. Други страни, включително Бразилия, Европейския съюз, и Руската федерация, се ангажираха да работят бързо, за да предприемат необходимите мерки и да се присъединят
към споразумението.
„Много съм доволен да видя толкова много подкрепа и политически импулс, за да може Споразумението да се придвижи напред“, каза генералният секретар на ООН. „Духът на взаимопомощ е много силен днес.“ Той добави, че участието на толкова много страни
днес, и включването на 55 световни лидери, заедно с лидерите на гражданското общество и частния сектор, не оставя съмнение, че
светът е решена да предприеме действия за климата.
Френският президент Франсоа Оланд, който бе домакин на конференцията за климата в Париж, заяви, че страната му ще поеме водеща роля да в определянето на цена на въглеродните емисии. Имаше силна ангажираност и от страна на бизнеса, и като директорът
на Глобалния договор на ООН Лиз Кинго призова компаниите от цял свят да приемат вътрешна цена на въглеродните емисии от минимум $100 за тон.
"Споразумението от Париж изпраща ясен сигнал, че бизнесът и инвеститорите трябва да поставят в климата в основата на вземането
на решения," каза г-жа Кинго. "Ние вярваме, че определянето на вътрешна цена на въглеродните емисии от $100 е един от найефективните начини да внесем проблемите на климата дълбоко в корпоративните стратегии и инвестиции".
Кристиана Фигерес, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), каза: "Днес е забележителен, уникален ден в историята на международното сътрудничество в областта на изменението на климата и устойчиво бъдеще за милиардите хора, живеещи по света, и за тези, които ще дойдат след нас".
Фигерас добави, "Най-важното сега е да се приложат изцяло мерките от Споразумението Париж със скорост и мащаби, които могат да
ни доведат до следващите решителни стъпки; а именно, бързо прекратяване на ръста на емисиите в световен мащаб, преминаване
към въглеродно-неутрален свят през втората половина на века и изграждането на устойчиви държави и общности - за всеки мъж, жена и дете."
Споразумението за Париж бележи повратен момент в действията по изменение на климата. След години на преговори, световните лидери се споразумяха за ограничаване на глобалното повишаване на температурата под 2 градуса по Целзий, като се преследва целта
за покачване с до 1,5 градуса. Дори след приемането на Споразумението страните признават, че настоящите ангажименти за намаляване на емисиите са все още недостатъчни, за да се постигнат тези цели. Споразумението за Париж залага на редовни срещи на всеки пет години с начало през 2018 г., за да направи преглед на напредъка, както и да се прецени дали е възможно и необходимо целите да бъдат допълнително повишени.
За допълнителна информация посетете http://www.un.org/sustainabledevelopment/climatechange/. Източник: ООН

Устойчиви решения за ново строителство и реконструкции на
Международната конференция „Пасивна сграда“
Дармщат, Германия. За сградите на бъдещето вече има изпитани решения: стандартът Пасивна
къща доказано съчетава максимална ефективност с оптимален комфорт. Как става това, бе демонстрирано от експерти от цял свят на 22 и 23 април по време на Международната конференция за пасивни сгради в Дармщат. Това събитие отбеляза и една важна годишнина: преди 25
години бе построена първата пасивна къща в света, само на няколко километра от конгресния
център. Съвсем ново проучване върху тази сграда, представено на конференцията, безкомпромисно доказа устойчивостта на концепцията.
Няколко десетки хиляди сгради в целия свят - нови сгради и обновявания, еднофамилни къщи
или небостъргачи - са изпълнени според критериите на този висок стандарт за енергийна ефективност. "Това, което започна като експеримент в града ни преди 25 години, вече се превърна
в неразделна част от международната строителна практика", каза Йохен Парч, кмет на Дармщат. "Ето защо сме много доволни, че в годината на своя юбилей конференцията Пасивна сграда се върна на мястото, откъдето започна тази история на успеха".
"Над една трета от консумираната енергия в развитите държави се използва в сградите, най-вече за отопление и охлаждане. Със
стандарта Пасивна къща тази консумация може да бъде намалена с около 90%", разказва д-р Волфганг Файст, който преди 25 години
построи първата Пасивна сграда в света. Предпоставки за това са на отличното ниво на топлоизолация, тройните стъклопакети, вентилационната система с оползотворяване на изходящата топлина, въздухонепроницаемата сградна обвивка и строителството без топлинни мостове. "Тези принципи са последователно прилагани в сградната-прототип в Дармщат - и днес все още всичко функционира
точно така, както и в първия ден", споделя д-р Файст.
Допълнителните инвестиции в пасивната сграда обикновено се възстановяват в рамките на няколко години за сметка на ниските експлоатационни разходи. Но консумацията на топлинна енергия продължава да бъде ниска и след това, разбира се. За собствениците
на сгради този аспект е от особен интерес, но в същото време, тази сграда допринася значително за опазването на климата и околната среда. "Високото ниво на енергийна ефективност на пасивните сгради перфектно допълва използването на енергия от възобновяеми източници", каза д-р Франц Алт, един от пионерите на германската енергийна революция. "Стандартът Пасивна къща не означава
само строителство на по-евтини и по-екологични сгради. Идеята е да се проектира интелигентно и устойчиво от самото начало", заяви д-р Хайнрих Ботерман, генерален секретар на Германската фондация за околната среда.
В Международната конференция Пасивна къща в Дармщат се включиха над сто лектори от цял свят, които представиха своите найновите проекти и подходи към решения, които ще бъдещето на сградния сектор. В областта на енергийно ефективните сградни компоненти специален акцент бе поставен върху домашните системи за вентилация с рекуперация, които бяха предмет на специалния
конкурс тази година. Регионалният фокус на тази конференцията бе върху Северна Америка, Китай и топлите климатични зони, като
само делегацията от Китай наброяваше над 200 участници.
Програмата на лекцията бе допълнена от серия от работни срещи и екскурзии до пасивни къщи сгради в Дармщат и неговите околности, между които и посещение на първата в света Пасивна къща – къщата на д-р Файст в Кранихщайн, Дармщат. Всички големи
производители компоненти за пасивни сгради представиха най-новите си продукти в традиционното изложение, съпътстващо конференцията. Както всяка година, представители на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект също бяха сред лекторите в конференцията, като арх. Иглика
Люцканова представи наскоро завършилия проект EuroPHit (www.europhit.eu), с подкрепата на който се обновява училищна сграда в
Габрово, а Драгомир Цанев разказа за предложенията за подобряване на националната програма за обновяване на многофамилните
жилищни сгради със засилена роля на общините, разработени в сътрудничество с Европейската климатична фондация (ECF), Европейския институт за сградните характеристики (BPIE) и Техническия университет във Виена.

Международен форум за енергийна ефективност в Централна и Източна Европа (С4Е Forum)
Европейската фондация за климата, Асоциация „Шанс за сградите“ и Българският съвет за устойчиво развитие Ви канят на форум за
енергийна ефективност в Централна и Източна Европа, който ще се проведе от 22 до 25 юни 2016 г. в Балчик.
Какво представлява C4E Forum?
Накратко – това няма да бъде обикновена конференция, а наистина решаващо събитие в областта на енергийната ефективност на
сградите в Централна и Източна Европа. Интерактивна програма комбинира на практически упражнения, творчески работилници и
вечерни пленери с лектори на най-високо равнище и много възможности за неформални срещи на българското Черноморие - спиращо
дъха място на достъпна цена. Повече детайли можете да намерите в http://c4eforum.net
Кой ще присъства?


В края на март 100 регистрираните участници бяха над 100, а капацитетът е 200 - не пропускайте своя шанс да се регистрирате
скоро;



Две трети от участниците са от Централна и Източна Европа, една трета от Западна Европа



Вече има регистрации от 13 страни от ЦИЕ: най-силно представените в момента са България, Чехия и Полша.



Приблизително една трета от участниците са от НПО, а други 30% - от бизнес и търговски асоциации. 11% са от държавния и
обществения сектор.

Потвърдени лектори на високо равнище:


Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Енергетийния съюз (чрез телемост от Брюксел);



Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, отговарящ за мащабната програма за обновяване на
многофамилните жилищни сгради в България;



Пол Ходсън, ръководител на дирекция Енергийна ефективност при ГД Енергетика, която работи по прегледа на ключовите европейски директиви в областта (Директивата за енергийна ефективност и Директивата за енергийните характеристики на сградите);



Брайън Мадъруей, ръководител на дирекция Енергийна ефективност в Международната агенция по енергетика;



Очакват се потвърждения от кметовете на София и Варшава;



Нов вдъхновяващ лектор за закриване на конференцията: Джордж Маршал, известен експерт и автор по въпросите на изменението на климата и специалист по психология, който ще говори за това защо сме склонни да подценяваме важността енергийна
ефективност;



Планирани са 16 паралелни сесии по теми, вариращи от стратегии и политики на високо равнище до местни действия и мониторинг на резултатите.

През април все още можете да се регистрирате с редовната такса за конференцията. След 1 май 2016 г. се начислява допълнителна
такса за късна регистрация.
Повече подробности можете да намерите на http://c4eforum.net/programme.

Да получим повече за по-малко: Добри резултати чрез иновативни методи за обществени поръчки
Учебен семинар на работната група по финансиране към Споразумението на кметовете, 22 юни, Балчик (11.00-16.30)
Иновативните методи за обществени поръчки могат значително да подобрят финансовите резултати и въздействието върху околната
среда, но за съжаление, ключови инструменти в тази област са още силно подценявани. Въвеждането на подходящи стандарти в
ежедневната работа може да окаже голямо влияние върху закупуването на по-скъпи продукти и услуги на по-ниска цена в рамките
на жизнения им цикъл.
На това заседание на работната група участниците са поканени да разговарят с признати международни експерти, което ще даде възможност на по-успешно адаптиране на иновативни методи за обществени поръчки. Срещата ще има интерактивен формат, насочен
към подобряване на сътрудничеството и обсъждането на конкретни въпроси.
Проектът за дневния ред:
Въведение - Тамаш Солимоши, работна група по финансиране към Споразумението на кметовете
Учебен модул 1: Стратегически устойчиви и иновационни обществени поръчки в действие
Филип Тепер, Координатор на екипа по устойчива икономика и обществени поръчки към ICLEI
По време на тази интерактивна сесия ще научите как обществените поръчки могат да се използват най-добре, за да се подпомогне
изпълнението на стратегическите цели за устойчивост на публичните власти. Като се вземат предвид промените в директивите за устойчивите и иновационните обществени поръчки, ще бъдат представени някои подходящи инструменти като остойностяване в рамките на жизнения цикъл, критерии и схеми за проверка, изчисляване на въглеродните спестявания, които ще бъдат обсъдени с помощта
на практически примери. В края ще получите информация за възможностите за ефективен обмен на информация в областта на проектите за устойчиви и иновационни обществени поръчки в цяла Европа.
Учебен модул 2: Разработване на финансови протоколи за енергийна ефективност като начин за привличане на частно
финансиране
Луис Кастанейра (Технически директор, проекта Investor Confidence Europe)
Проектът Investor Confidence Europe (ICP Europe) има за цел да подобри достъпа до финансиране за обновяване на сградните фондове чрез стандартизиране при разработване и мониторинг на проекти за енергийна ефективност. Рамката на ICP същетава най-добрите
практики и съществуващите технически стандарти в набор от протоколи, които определят ясна пътна карта за разработване на проекти, определяне на инвестиционни оценки и документиране и проверка на резултатите. Чрез оптимизиране на кредитирането и подобряване на надеждността на прогнозираните икономии на енергия, ICP възнамерява да подпомогне създаването на устойчив пазар
за стандартизирани проекти за енергийна ефективност.
Учебен модул 3: Проект Green Proca
Арх. Евелина Стойкова (управител, Софийски енергиен център, член на проект Green Proca)
Основната цел на Green Proca е насърчаване на зелените обществени поръчки (ЗеОП) сред публичните органи. Проектът се фокусира
главно върху поддръжниците на Споразумението на кметовете, които са ориентирани към зелените обществени поръчки в своите
Планове за действия за устойчива енергия (SEAP). Ще бъдат представени изчислителни инструменти за подпомагане на публичните
власти при изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл и оценка на най-икономически изгодната оферта според съответните
енергийни критерии: http://gpp-proca.eu/downloads/calculation-tool/
Представяне на проект SPP Regions (www.sppregions.eu)
Драгомир Цанев (заместник-изпълнителен директор, ЕнЕфект)
SPP Regions насърчава създаването и разширяването на европейски регионални мрежи на общини, които работят заедно за устойчиви
и иновационни обществени поръчки. Регионалните мрежи си сътрудничат директно при организиране на търгове еко-иновативни решения. Фокусът на тези поръчки ще бъде в областите на енергийната ефективност в обществените сгради, превозните средства и
транспорта, както и храните и услугите за кетъринг.
Представяне на анализ на разходите и остойностяването в жизнения цикъл при обществените поръчки
Лиевен Ванщрелен, EnergInvest
Energinvest е консултантска фирма, специализирана в проектирането, изпълнението, оценката и финансирането на инвестиционни
програми и проекти за енергийна ефективност за частни и публични клиенти, която ще представи своя подход към анализа на разходите и остойностяването в целия жизнен цикъл при обществените поръчки.
Повече информация: tamas.solymosi@eumayors.eu

Проект EmBuild: Подкрепа за публичните власти за създаване на дългосрочни стратегии за
мобилизиране на инвестиции в енергийна ефективност при обновяване на сградния фонд
EmBuild е най-новият проектна ЕнЕфект, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Той
има за цел да подкрепи публичните власти на местно, регионално и национално равнище при
формулирането на стратегии за обновяване на сградния сектор, като стимулира дълбокото
енергийно обновяване и улесни ускоряването на ремонтните дейности.
Какви задачи си поставя EmBuild?
Амбициозните енергийни и климатични цели на България и ЕС могат да бъдат постигнати единствено при привличане на сериозен обем частни инвестиции в процеса на обновяване на сградните фондове. Едно от изискванията на
европейското законодателство в областта е да се изготвят дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции за обновяване на
националния сграден фонд. Държавите членки на ЕС имаха за цел да разработят такива стратегии за първи път през 2014 г.; страните от Енергийната общност (Украйна, Молдова и Западните Балкани) ще ги последват през 2017 г. Анализът на стратегиите, представени в периода 2014 - 2015 г. обаче показа, че европейските държави все още нямат достатъчно опит в подготовката на работещи и
задължаващи стратегии в тази област, както стана ясно, че изискванията на съюза са твърде високи за повечето от страните. Според
анализ на действащите стратегии, подготвен от Европейския институт за сградните характеристики, едва пет държави са изпълнили
адекватно задълженията си по петте основни компонента на Член 4 от Директивата за енергийна ефективност. Към днешна дата, за
нито една от публикуваните стратегии не може да се приложи определението „най-добра практика“ и да се разчита да служи за модел на останалите държави.
EmBuild има за цел да разпространи информация за добрите решения и да улесни интензивния обмен между публичните власти, отговарящи за мерките за енергийна ефективност, по-специално в сградния сектор. Така ще се улесни по-добро съответствие с членове 4
и 5 от Директивата за енергийна ефективност, като с тази цел ще се:


разработват и прилагат устойчиви и амбициозни стратегии при обновяването на обществените сгради;



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

Проектът ще повиши капацитета на служителите в избрани общини и градове за:


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



анализ на данни и идентифициране на икономически ефективни подходи за обновяване;



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



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



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

Повече информация ще можете да намерите на сайта на проекта (www.embuild.eu, в процес на разработка), на сайта на ЕнЕфект
(www.eneffect.bg), както и на тел. 02 963 17 14.

Втори Национален жилищен форум, организиран от Хабитат България

Разработваме стимули за насърчаване на частните инвестиции в жилищния сектор
Министерството на регионалното развитие и благоустройството се стреми на база добрите практики и подходи
в страните членки на ЕС да предложи система от политики и мерки, водещи към значително повишаване на
частните инвестиции в обновяване за енергийна ефективност. Това съобщи днес заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на втория Национален жилищен форум, организиран от Хабитат България. Той посочи, че тези мерки ще са част от „Национална дългосрочна
програма за мобилизиране на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите“, която се разработва и предстои да бъде внесена за разглеждане и одобрение от Министерския съвет.
Стратегическият документ ще включва стимули за инвестиране в подобряване на енергийната ефективност на
жилищните сгради, подчерта заместник-министърът. Като такива той определи възможността за създаване на
финансов механизъм, който да осигурява облекчен достъп до кредитен ресурс с цел преминаване към смесено финансиране, и разработването на социални политики, които да направят обновяването на цяла сграда в
режим на етажна собственост възможно, при наличие на неплатежоспособни собственици.
Николай Нанков припомни, че в изпълнение на Закона за енергийната ефективност през месец декември
2015 г. беше приет от Министерския съвет „Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Той посочи, че
този план има за цел да превърне концепцията за сгради с почти нулево потребление на енергия в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България, а при доказана ефективност на разходите – и при обновяване на различни
категории съществуващи сгради.
Заместник-министърът посочи, че приоритетната за правителството Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще допринесе не само за подобряване на енергийните характеристики и състоянието на сградите, но и за повишаване на стандарта на живот, намаляване на разходите за отопление, повишаване на сигурността на жилищата и модернизиране и
естетизация на градската среда. Инвестицията от над 1 млрд. лв. е насочена и към съживяване на икономиката, като реализацията й
ще съдейства за разкриването на нови работни места за малките и средни строителни фирми в регионите, подчерта той.
Източник: МРРБ

ЕКООБЩИНА 2016: бъдещето на нашите отпадъци
Близо 60 представители на българските общини и сдружения взеха участие в семинар на тема
„Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” на 19 април, вторник, в зала „Славейков” на Френския институт в България.
Продължение на първото събитие, посветено на устойчивото управление на водите, което се
проведе на 6 април, семинарът на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” 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 количества при
едва 24% оползотворени отпадъци в България, 2% от които чрез компостиране.
От френска страна, г-жа Орор Медийо, ръководител проект към Регионалната обсерватория за отпадъци на Ил-дьо-Франс, направи
преглед на актуалната ситуация в сферата на устойчивото управление на отпадъците в национален и регионален 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 събраните 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 Илдьо-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, позволяваща 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 44 общини с последно поколение инфраструктура за оползотворяване – свидетелство за това е подземният завод в Иси-леМулино – 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 съзнание на гражданите и „правилните жестове”,
като най-добрият отпадък е този, който не се образува. Експериментът, проведен от агломерация Лориан, представлявана от г-н Оливие Каталон, заместник-генерален директор на направление „Технически инженеринг и управление”, бе доказателство за същото.
Събирането и третирането на отпадъците в агломерацията се осъществяват от общинско дружество в сътрудничество с Веолия за близо 25 общини. Едно ползотворно сътрудничество, което се дължи на вниманието, насочено към приемливостта на инфраструктурата,
заетостта и социалната интеграция, но и към икономическата устойчивост на дейностите успоредно с производството на компост и на
разделното събиране на отпадъците от домакинствата. Политика, която предполага адекватна информация и допълнителен разход за
сметосъбиране, но която позволява да се намали размерът 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, позволяват резултат от тонаж на жител в размер, с близо 30% по-нисък от този на Ил-дьоФранс, без да се насърчава прибягването до по-леки, но трудни за рециклиране материали, което би увеличило потоците с процент
на нерециклируеми материали 2%.
Що се отнася до България, г-жа Теодора Петрова, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” на Министерството 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 сдружение на общините в Република България, припомни процеса на
регионализация, протичащ в България, както и опасенията, свързани с него: увеличаването на разстоянията 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 вдъхновение за разработването
на иновативни решения.

Източник: Френски институт в България
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за конкурентоспособност и иновации и Европейската
комисия не носят отговорност за използваната по какъвто и
да е начин информация, съдържаща се в нея.
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