
 

На специална церемония в к.к. „Албена“ бяха награде-
ни победителите в конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2016. Това е 
първото издание на инициативата, която се организира 
от Френското посолство. Официални гости на събитието 
бяха Томислав Дончев, заместник министър-
председател по европейските фондове и икономичес-
ката политика, Лиляна Павлова, министър на регионал-
ното развитие и благоустройството, както и Ивелина 
Василева, министър на околната среда и водите. 

В конкурса участие взеха над 30 общини, които пода-
доха 48 кандидатури в четирите категории „Устойчиво 
управление на водите”, „Устойчиво управление на от-
падъците“, „Енергийна ефективност на сградите“ и 

„Устойчива мобилност”. 

Общините, класирани на първо място в четирите категории са, както следва: 

Категория „Устойчиво управление на водите“ 

 Община Годеч – победител в категорията с население под 10 000 жители 

Община Габрово – победител в категорията с население над 10 000 жители 

Категория „Устойчиво управление на отпадъците“ 

 Община Каспичан – победител в категорията с население под 10 000 жители 

Община Търговище – победител в категорията с население над 10 000 жители 

Категория „Енергийна ефективност на сградите“ 

 Община Брацигово – победител в категорията с население под 10 000 жители 

Община Златоград – победител в категорията с население над 10 000 жители 

Категория „Устойчива мобилност“ 

 Община Бобов дол и община Сливница – поделят първото място в категорията с население 

под 10 000 жители 

Община Велинград и община Костенец – поделят първото място в категорията с население над 
10 000 жители 

Тези общини бяха оценени от независимо жури от експерти за добрите практики и постиже-
нията си в четирите области. Те се отличиха с добре планирани политики за следващите ня-
колко години и иновативност в осъществените общински проекти. 

Домакин на церемонията бе Доминик Вааг, първи съветник и временно управляващ Посолство-
то на Франция в България. Тя изрази признателността си към министрите на регионалното раз-
витие и благоустройството и на околната среда и водите за подкрепата на първото издание на 
конкурса. Г-жа Вааг благодари и на корпоративните партньори Рено Нисан България, Шнайдер 
Електрик България, Веолия България, Сен-Гобен България, които финансираха осъществяване-
то му. 

„В търсене на отговор на въпросите как да направим живота в градовете по-приятен и по-
устойчив, конкурсът „ЕКООБЩИНА“ позволи на българските и френските общини да осъществят 
обмен на опит в четирите конкурсни области. Едновременно с това се показа как едно добре 
управлявано партньорство с частните компании позволява на общините да постигат икономии, 
като в същото време подобряват услугите за населението“, каза г-жа Вааг в приветствието си 
към гостите на събитието. Тя допълни още, че благодарение на успеха на тазгодишното изда-
ние на конкурса, Френското посолство ще продължи инициативата и през 2017 г.   

Министър Лиляна Павлова поздрави всички общини, които подадоха документи и по този начин 
се включиха в конкурса „ЕКООБЩИНА“.„Благодаря на Френското посолство за осъществяването 
на инициативата. Тази година в нея бяха подадени 48 кандидатури. Иска ми се и съм убедена, 
че в следващото издание на конкурса ще участват много повече общини, тъй като има много 
добри проекти, които общините осъществяват и които облагородяват градовете ни“. 

„Радвам се, че можем да поздравим всички участници в състезанието и всички спечелили титла-
та „ЕКООБЩИНА“, защото това са вестителите на всички вас, които прилагате по места модер-
ната политика, насочена към осъзнаването на важността от осигуряване на здравословна среда 
и чистота в населените места, поддържането на добро качество на питейната вода и управлени-
ето на отпадъците“, каза министър Ивелина Василева в обръщението си към представителите 
на общините. 

Лауреатите на конкурса получават специални награди – четиридневно учебно пътуване във 
Франция за двама представители на общината, осигурени от министерствата на регио-
налното развитие и благоустройството и на околната среда и водите. Те ще имат за цел да 
представят на местната администрация добрите практики и да установят добри двустранни от-
ношения. 

Едновременно с това корпоративните партньори на „ЕКООБЩИНА“ също дадоха награди в чети-
рите категории. Победителите в категорията „Устойчиво управление на водите” ще направят 
учебно посещение в страна от Източна Европа, осигурено от Веолия България. Спечелилите 
първо място в категорията „Устойчиво управление на отпадъците“ ще получат одит на управле-
нието на отпадъците, осъществявано от общината, отново от Веолия България. Общините с най-
добри практики в областта на „Енергийната ефективност на сградите“ печелят реновация на 
чешма в общината, осигурена от Сен-Гобен България и енергиен одит на общинска сграда, пре-
доставен от Шнайдер Електрик България. Победителите в категорията „Устойчива мобилност“ 
ще получат електрически автомобил за половин месец от Рено Нисан България. 
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мнението на Европейската общност. Европейската агенция 
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Десет български общини са големите победители в 

първото издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2016  

Брой 46, октомври 2016 г. 

Парижкото споразумение влиза в сила след ратифицирането му от ЕС. Днес Европейският парламент одобри ратифицирането на Парижкото споразумение от 

Европейския съюз 

Европейска комисия, 04.10.2016 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_bg.htm 

"Безплатното" саниране ще се плаща частично от 2018 г. Референтните цени по дейностите вече са с 10% по-ниски 

в. Капитал Daily, 9.10.2016 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/09/2841004_bezplatnoto_sanirane_shte_se_plashta_chastichno_ot/ 

Започва магистърска програма Енергийна ефективност в УАСГ 

Сп. Строители, бр. 6/2016 

http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2016-6/events/ 

Разговор с г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, за работата на Общината:  

В областта на енергийната ефективност продължаваме да търсим устойчиви решения 

Сп. Строители, бр. 6/2016 

http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2016-6/interview/ 

Проект за изменение на ЗУТ публикува МРРБ 

БААИК, 05.10.2016  

http://bacea-bg.org/bg/blog/proekt-za-izmenenie-na-zut-publikuva-mrrb 

Алис Мъгърдичян, "Регионален фонд за градско развитие" АД:  

По инициативата JESSICA сме финансирали 4 спортни проекта на стойност 24 млн. лв. 

Светла Добрева, Градът.бг, 30.09.2016 

http://gradat.bg/news/2016/09/30/2835354_alis_mugurdichian_rfgr_ad_po_iniciativata_jessica_sme/  

Нанков откри първите санирани сгради в Монтана 

novinite.bg, 30.09.2016 

http://novinite.bg/articles/123557 

Бургас: панелен ред. Дори минималните усилия се отплащат с по-добра градска среда, но на съответната цена 

Десислава Лещарска, в. Капитал, 30.09.2016 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/09/30/2835940_burgas_panelen_red/ 

Борисов обеща: 

Ще даваме милиард за саниране всяка година.  

В. Стандарт, 30.09.2016 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-09-30&article=264826 

Законодетелни промени предвиждат прекатегоризиране на строежите, ограничаване на свръхзастрояването и административно облекчаване на 

инвестиционния процес 

Градът.бг, 05.10.2016 

http://gradat.bg/news/2016/10/05/2838758_zakonodetelni_promeni_predvijdat_prekategorizirane_na/ 

Безплатно саниране още една година 

24 часа,  07.10.2016  

https://www.24chasa.bg/novini/article/5800703 

Министър Павлова:  

Трябва пълна мобилизация, само 13 от 265 общини имат общи устройствени планове. От 10 октомври отново ще намалим референтните стойности за 

дейностите, касаещи санирането 

Actualno.com, 07.10.2016  

https://www.actualno.com/politics/pavlova-trjabva-pylna-mobilizacija-samo-13-ot-265-obshtini-imat-obshti-ustrojstveni-planove-news_567309.html 

Лариса Манастърли, Директор на Европейската банка за възстановяване и развитие за България 

ЕБВР инвестира над 3,4 млрд. евро в 230 проекта в България 

Людмила Златева, Publics.bg,  14.10.2016 

http://www.publics.bg/bg/interviews/175/ 

От сертификати към паспорти за сгради. Европейският институт за енергийно представяне на сградите предлага по-полезен инструмент за собствениците и 

инвеститорите, които искат да спестят средства и да подобрят състоянието на сградите 

publics.bg, 14.10.2016 

http://www.publics.bg/bg/publications/311/  

Павлова пред ООН по въпросите на жилищната политика в България 

novinite.bg, 17.10.2016 

http://novinite.bg/articles/125355 

Зам.- министърът на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова откри ФОРУМ ГРАДЪТ 2016 

Балансираното развитие на регионите е в нашия фокус 

Таня Тодорова, Градът.бг, 20.10.2016 

http://gradat.bg/news/2016/10/20/2847261_denica_nikolova_balansiranoto_razvitie_na_regionite_e/ 

Три посредника ще разпределят заемите по европрограмата "Региони в растеж". В държавния Фонд на фондовете ще има 370 млн. лв. за градско развитие и 

туризъм до края на годината 

Деница Симеонова , в. Капитал Daily, 21.10.2016 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/20/2847888_tri_posrednika_shte_razpredeliat_zaemite_po/ 

МОСВ набира иновативни проекти по споразумение с Германия. Предложенията ще се приемат от ноември до края на май 2017 г. Ще се финансират и проекти, 

които насърчават екологосъобразно и благоприятно за климата икономическо развитие. 

publics.bg, 27.10.2016  

http://www.publics.bg/bg/news/14426/ 

Правителството одобри новата категоризация строежите и другите промени в ЗУТ 

Градът.бг, 26.10.2016  

http://gradat.bg/news/2016/10/26/2851298_pravitelstvoto_odobri_novata_kategorizaciia_stroejite/ 

Лиляна Павлова: 

Успяхме да променим облика на градовете 

Градът.бг, 28.10.2016 

http://gradat.bg/news/2016/10/28/2852483_liliana_pavlova_uspiahme_da_promenim_oblika_na/   

Нова наредба за строителните отпадъци улеснява общините и бизнеса 

ecology-bulgaria.com, 28.10.2016 

http://ecology-bulgaria.com/article/2172-nova-naredba-za-stroitelnite-otpadaci-ulesniava-obshtinite-i-biznesa 

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустрията 

Сп. ТД Инсталации, септември 2016 

http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2070 

3 млн. лв. е инвестирала Столична община в енергийна ефективност на училища. От тази година Столичната община е започнала и подмяната на отоплителните 

инсталации, работещи скъпо и неекологично  

investor.bg, 06.10.2016 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/3-mln-lv-e-investirala-stolichna-obshtina-v-energiina-efektivnost-na-uchilishta-225827/ 

Siemens дари "умна" стая на 119-то СОУ. Инвестицията за стаята се изплаща в рамките на 4 до 7 години, а периодът на експлоатация е 15 години 

Йоана Иванова, Градът.бг, 06.10.2016  

http://gradat.bg/news/2016/10/06/2839249_siemens_dari_umna_staia_na_119-to_sou/ 

Десет общини бяха отличени в конкурса "Екообщина". Конкурсът ще се проведе повторно през 2017 г., но вероятно с леки промени в регламента 

Мила Чернева , в. Капитал Daily, 09.10.2016 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/09/2840997_deset_obshtini_biaha_otlicheni_v_konkursa_ekoobshtina/ 

REACT – фотоволтаичният инвертор на АББ с вградени батерии за съхранение на енергията в дома 

Advertorial_ABB, 10.10.2016 

http://gradat.bg/news/2016/10/10/2841697_react_fotovoltaichniiat_invertor_na_abb_s_vgradeni/ 

Иновативно общинско училище строят в Бургас 

Таня Тодорова  

Градът.бг, 27.10.2016  

http://gradat.bg/news/2016/10/27/2851826_inovativno_obshtinsko_uchilishte_stroiat_v_burgas/а 

Избрано от медиите 

Брюкселският „Зелен заем“: пореден пример за насърчаване на енергийно ефективно обновяване  

Сградите са отговорни за 72% от консумираната в региона на Брюксел енергия. От 2004 г. в об-
ластната администрация създава редица стимули, които насърчават собствениците на жилища 
да подобрят енергийната им ефективност. След "Енергийната субсидия" и "Помощ за обновява-
нето", наскоро започна пореден етап на програмата „Зелен заем“. 

Какво да направя, ако съм собственик на къща или наемател, пребиваващ в региона на Брюк-
сел, и искам да направя дома си по-удобен и по-сигурен, като същевременно намаля сметката 
си за енергия? 

На първо място, аз ще получа индивидуален съвет от независим енергиен консултант, който ще 
ми помогне да идентифицирам и приоритизирам мерките с най-голям потенциал за икономии, 
докато ме насочва към амбициозни крайни цели за пестене на енергия. Областната админстра-
ция създаде "Енергийната сграда" - независим център за енергийни консултации, който предос-

тавя на домакинствата техническа, административна и финансова помощ за енергийно ефективно обновяване на сгради. Освен това, 
по време на едно безплатно посещение, консултантите могат да реализират лесни за изпълнение евтини мерки, като например да 
изолират рамка на прозорец или врата, да подменят главата на душа, да изолират тръбите на бойлер. 

Второ, ако моят план за енергийно ефективно обновяване (изолация, вентилация, отоплителна система) постига амбициозните цели 
за пестене на енергия, определени от админситрацията на регион Брюксел, аз съм допустими за "енергийни субсидии", които в някои 
случаи могат да достигнат до 30% от инвестиционните разходи. За периода януари-септември 2016 г. вече са разгедани близо 9000 
проекти, а за 2017 г. е одобрен бюджет от 22 милиона евро. 

Трето, възможно е също така да отговарям на изискванията за "Помощ за обновяването ", които могат да финансират всякакви дей-
ности, свързани с обновяването на сградата, като скеле, фасада, ремонт на електрическата система и др. В зависимост от приходите 
ми, мога да получа по-малка (ако приходите ми са високи) или по-голяма субсидия (ако приходите ми са ниски). В комбинация с 
"енергийната субсидия", мога да финансирам до 50% от инвестицията си чрез субсидии. 

И накрая, нека си представим, че не разполагам с достатъчно пари, за да бъда в състояние да изплатя всичко наведнъж. Е, тогава 
мога да се възползвам от Зеления заем! Мога да получа кредит от 500 до 25 000 евро. Имам избор между краткосрочен 
"потребителски кредит" с лихвен процент между 0 или 1%, който трябва да изплатя до 10 години, или по-дългосрочен план "ипотека" 
с лихвен процент между 0 и 2%, който трябва да възстановя в рамките на най-много 30 години. Лихвените проценти отново ще зави-
сят от приходите ми, но са във всеки случай са много по-изгодни в сравнение със стандартните условия на пазара. 

Източник: Energy Cities 

Заместник-министър Деница Николова:                                                                                             

Очакваме да разплатим около 100 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ до края на годината 

Очакваме до края на годината да разплатим около 100 млн. лв. по Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020 г. Сумата се формира от средствата, предназначени за първа вноска към Фон-
да на фондовете и плащания по осите за техническа помощ и пътна инфраструктура. Това съобщи 
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ръководи-
тел на Управляващия орган на ОПРР, на заседанието на Комитета за наблюдение на оперативната 
програма, което се проведе в Плевен. По думите й до края на годината или в началото на следва-
щата, след съответните проверки, сертифицираните плащания ще бъдат подадени за възстановя-
ване от ЕК. 

Зам.-министър Николова подчерта, че страната ни няма притеснение за изпълнение на програмата 
по отношение на изискванията на ЕК за обем реализирани проекти и усвоени средства към края на 
2018 г. „Размерът на сертифицираните разходи, които трябва да отчетем към ЕК до края на 2018 е 
948 млн. лв. или 31,42% от бюджета на програмата, и нямаме притеснения  към момента, че стойността може да бъде постигната. 
Последните анализи, които правим, ни дават основание за оптимистичната прогноза“, уточни Николова. Към днешна дата 76% от 
програмата и нейния ресурс от над 3 млрд. лв. е отворен за кандидатстване от бенефициентите, а още догодина ще има достъп до 
100%.  

Комитетът за наблюдение на ОПРР одобри синхронизиране на вътрешните правила за работата на членовете на комитата, съгласно 
нормативната уредба и Постановление № 79 на Министерския съвет, с което се определят изискванията и правилата за избор на чле-
нове. Промяната цели в работата на органа да бъдат включвани допълнителни представители на Неправителствени организации и 
гражданското общество  в зависимост от темите, които се дискутират.  Целта е да се даде по-голяма възможност на заинтересованите 
страни, които вземат важните решения за програмата и предвидените в нея инвестиции. „Ние даваме възможност на повече предста-
вители вземат участие в бъдещи комитети за наблюдение според спецификата на темите, които ще обсъждаме“, обясни зам.-министър 
Николова. 

През следващата година малките 28 градове, бенефициенти по ОПРР, ще получат възможността за кандидатстване с проекти за до-
пълнителен ресурс. Бюджетът ще се формира от спестените средства след провеждане на първите обществените поръчки по приори-
тета за финансиране на по-малките градове.   

Източник: МРРБ 

Министър Лиляна Павлова откри в Пазарджик един от най-големите санирани блокове със средства 
от Националната програма за енергийна ефективност  

Над 3600 жилищни блока в страната имат готовност за сключване на договори за саниране по на-
ционалната програма, а по 2000 сгради тече реална дейност. Това обяви в Пазарджик министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с кмета на община-
та Тодор Попов и областния управител Гинче Караминова откриха официално един от най-
големите жилищни блокове, обновен по националната програма. Блок 29, намиращ се в кв. 
„Изток“ в областния център, е с разгъната площ от над 13 хил. кв. м. В него живеят 170 семейст-
ва. Близо  3 млн. лв. е инвестицията от бюджета по програмата, с които са монтирани външна 
изолация на стените, нова дограма,  поставена е топлоизолация по подовете, топлоизолация и 
хидроизолация  по покрива, обновени са и общите части. В област Пазарджик до момента са 
одобрени за саниране общо 69 сгради, като 41 са в областния град.  
„Благодаря Ви за вниманието, благодаря за смелостта. Вие бяхте  първия блок в Пазарджик, по-
дал документи по програмата, с което показахте, че сте най-смелите и успешните, защото не по-
вярвахте на грозните инсинуации, на лъжите, а видяхте, че програмата е за хората“, обърна се 

министър Павлова към собствениците на жилища. Регионалният министър отбеляза, че правителството разработи и стартира Нацио-
налната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с ясната визия, че това е най-голямата директна 
социална политика. „Предоставяме като безвъзмездна помощ подкрепа за всяко едно семейство, без да ги делим по политическа или 
друга принадлежност. Само в този блок  имаме 170 семейства, които получиха по-красиви, по-уютни, по-топли домове. Правим го с 
волята и желанието си да направим градовете по-красиви и всички се убеждаваме от ползите на програмата“ , каза още министър 
Павлова.  

По думите й след въвеждането на мерките за енергийна ефективност разходите за отопление ще паднат с около 40-50%, което е се-
риозен ресурс от сметките на домакинствата и се явява допълнителна подкрепа за тях. Паралелно се дава възможност за работа на 
малките и средни фирми в регионите.  

Министър Лиляна Павлова увери, че програмата за саниране ще продължи. „Мога да гарантирам от името на правителството, че прог-
рамата продължава безплатно, затова не слушайте манипулации, никой няма да Ви вземе апартаментите, никой няма да Ви сложи ра-
диоактивна дограма, данъците няма да се увеличават. Програмата остава безплатна до 2018 г.“, категорична бе тя.  Според регио-
налния министър интересът на гражданите към санирането се увеличава с всеки новооткрит блок в страната. „Въпреки това работим 
на принципа първи по време, първи по право. Приоритет са ни големите и стари панелни блокове, но постепенно ще обхванем и по-
малките сгради в страната“, увери Павлова и подчерта, че дейностите остават напълно безплатни до 2018 г., включително. Тези, кои-
то са одобрени до края на този период ще се санират безплатно и през 2019-2020 г., а след това ще се премине на вариант със само-
участие на собствениците. 

В навечерието на Димитровден министърът на регионалното развитие и благоустройството поздрави всички строители в областта и им 
пожела здраве и късмет и още по-успешна строителна година.  

По същото време бяха открити и още две санирани сгради, които са се намират в град Гоце Делчев. На церемонията присъства замес-
тник-министър Николай Нанков. Многофамилният блок „Иглика", който се намира на улица „Бяло море“ № 16 е саниран в рамките на 
проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 година. 
Съседната жилищна сграда на същата улица е санирана с осигурено финансиране от Националната програма за саниране на много-
фамилни жилищни сгради.   

И двата блока са с по два входа и с по 24 жилища. В общо 48-те апартамента живеят 130 обитатели. За да бъде повишена енергийна-
та ефективност в тях, е монтирана нова ПВЦ дограма в жилищата и в общите им части, топлинна изолация на външните стени и на 
покривите, хидроизолация и е осигурено отводняване на покривите. Ремонтирани са заземителната и мълниезащитната инсталации, 
електроинсталацията в общите части и е въведено енергоспестяващо осветление. Общата стойност на изпълнените дейности по енер-
гийно обновяване на двете сгради възлиза на над 850 хил. лв.  

http://mrrb.government.bg/?controller=news&id=8830  

Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие 
(ХАБИТАТ III) прие Нов дневен ред за градовете  

Третата конференция на Обединените нации за жилищна политика и устойчиво 
градско развитие (Habitat III), която се провежда в Еквадор, завърши с одобря-
ването на Декларацията от Кито за приемане на Нов дневен ред за градовете. 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова 
беше начело на българската делегация на форума на високо ниво и участва в 
обсъжданията на документа и в неговото единодушно приемане.  
В Декларация от Кито се подчертава, че урбанизацията е водеща тенденция на 
21-ви век, като се очаква до 2050 г. градското население по света почти да се 
удвои, което поставя огромни предизвикателства за устойчивост по отношение 
на жилища, инфраструктура, основни услуги, безопасността на храните, здра-
веопазване, образование, работни места, безопасност, природни ресурси и др. 
Има нужда да се използват възможностите на урбанизацията като двигател за устойчив и приобщаващ икономически растеж, социал-
но и културно развитие и опазване на околната среда, се казва още в текста.  
Новият дневен ред за градовете се приема като обща визия и политически ангажимент за насърчаване и осъществяване на устойчи-
вото градско развитие, като историческа възможност градовете и населените места да изиграят ключова роля за постигане на целите 
като двигатели на устойчивото развитие в свят, който все повече се урбанизира, се заявява в Декларацията от Кито. 
В документа се акцентира още върху координацията на всички нива за изпълнение на целите му, а като приоритетни са откроени на-
сърчаването на постоянен и устойчив икономически растеж, защитата на околната среда, намаляването и управлението на риска от 
бедствия, равенството между половете и борбата с различните видове дискриминация, защитата на културата и културното многооб-
разие и др.  
В плана за приложение на Новия дневен ред за градовете са заложени различни дейности, сред които такива, свързани с устойчивото 
и издръжливо градско развитие, със социално приобщаване, край на бедността, създаване на равни възможности за всички и др. 
Процесът ХАБИТАТ III е обвързан с целите за устойчиво развитие и с Дневния ред за устойчиво развитие 2030. Третата конференция-
та в Еквадор предложи възможност на най-високо ниво да се обсъдят предизвикателствата пред планирането и управлението на на-
селените места, за да могат те да изпълнят ролята си на основни двигатели за устойчиво развитие, а оттам и за реализиране на ново-
то глобално развитие и постигане на целите, свързани с борбата с изменението на климата. Тези теми са на дневен ред още от първа-
та конференция ХАБИТАТ през 1976 г. и втората ХАБИТАТ II през 1996 г.  

http://mrrb.government.bg/?controller=news&id=8814  

МОСВ набира иновативни проекти по споразумение с Германия  

МОСВ набира иновативни проекти за опазване на околната среда, които могат да се финансират в рамките на Споразумение между 
екоминистерствата на България и Германия. Предложенията ще могат да се подават от 1 ноември т.г. до 31 май 2017 г. 

Споразумението дава възможност за отпускане на средства в рамките на Програмата за иновации в околната среда на Федералното 
министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия. Механизмът за 
набиране и оценка на проектите беше обсъден днес, в рамките на двустранна работна група, председателствана от заместник-
министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. 

Представители на Федералното министерство представиха целите и критериите за финансиране, както и примери за добри практики 
при изпълнението на инвестиционни проекти в сферата на околната среда. Проектите трябва да прилагат високи технологии, които 
надминават съществуващите екологични стандарти в страната. Те трябва да имат характер на модел за осъществяване на следващи 
подобни проекти и завършени научно-изследователски и развойни дейности. Инвестициите ще се насочват към предложения с транс-
гранично въздействие върху околната среда, които могат да доведат до намаляване на замърсяването в крайбрежни води или във 
въздуха. Ще се финансират и проекти, които насърчават екологосъобразно и благоприятно за климата икономическо развитие. 

Подкрепата ще се осъществява чрез безвъзмездни инвестиционни грантове или целеви заем и ще е насочена към предприятия, общи-
ни и общински предприятия, като се очаква съфинансиране от страна на инвеститора. Няма горна граница на финансирането, пара-
метрите на отпуснатата помощ ще се определят от конкретните инвестиционни разходи, собствените ресурси и съобразно европейс-
кото законодателство за държавна помощ. Проектите трябва да се изпращат до МОСВ и ще се оценяват от българо-германска работна 
група, създадена съгласно Споразумението. 

Източник: МОСВ  

Новият дневен ред: Нови източници на информация за европейските градове  

За по-бързото достигне на информацията до общини-
те, за насърчаване на обмена на най-добри практики 
и развитие на градските стратегии, ЕК стартира нов 
интернет портал, посветен на градовете и местните 
общности 

В отговор на необходимостта, изразена от редица гра-
дове за разработването на програмата за градско раз-
витие за ЕС, новият портал, разработен в концепция-
та "обслужване на едно гише", осигурява до актуална 
информация относно политиките на ЕС, като напри-
мер адаптирането към изменението на климата, мо-
билността или кръговата икономика, които имат пряко 
въздействие върху градовете и градските райони. За-
интересованите страни могат да получат ясна инфор-
мация за възможности за финансиране на местно рав-
нище чрез различните инструменти на ЕС, както и за 

събития, свързани с градското развитие. Порталът ще помогне на градовете да се справят с предизвикателствата, като например оси-
гуряване на жилища на достъпни цени, енергийна ефективност или достъпност на градската среда, като предложи най-доброто от 
възможностите за финансиране от ЕС. 

В допълнение, нова платформа за данни бе изградена в рамките на центъра за знание за териториални политики, управляван от Съв-
местния изследователски център. Тя осигурява единна точка за достъп до общите показатели за състоянието и тенденциите в над 800 
европейски градски зони - за демографията, икономическото развитие или достъпа до услуги, например. Тази база данни ще позволи 
на градските власти и заинтересованите страни да сравняват данните, да поставят реалистични цели и да провеждат системен мони-
торинг, което е една от задачите на програмата за градско развитие. 

"Над 70% от населението на ЕС живее в градски райони; това е мястото, където се решава преходът към зелена икономика. Градове-
те играят решаваща роля за активизирането на гражданите и потребителите и за насърчаването на промените. Те инвестират в енер-
гийно ефективното обновяване на сгради, устойчивия транспорт, повишаването на информираността на гражданите, прилагането на 
нови технологии, подкрепата за уязвими потребители и много други области. Ето защо ние предлагаме инструменти, които ще дадат 
възможност на градовете да опитват нови идеи и да преценяват дали те са осъществими и полезни", заяви заместник-председателят 
на Европейската комисия за Енергийния съюз Марош Шефчович по повод представянето на двата инструмента в рамките на Евро-
пейската седмица на регионите и градовете. 

Комисарят по регионалната политика Корина Крецу добави: "Тези платформи представляват това, което Програмата за градско раз-
витие трябва да бъде за всички: свързване и учене един от друг. Скоро ще имаме удоволствието да бъдем в Кито за конференцията 
на ООН Habitat III и да представим нашата програма за градско развитие: аз вярвам, че тя може да послужи за пример на други реги-
они по света. " 

В партньорство с UN Habitat - програмата на ООН, която работи за по-добро бъдеще на урбанизираните региони - Комисията също та-
ка публикува Доклад за състоянието на европейските градове. Този доклад подпомага Дневния ред на градовете чрез оценка на пос-
тигнатото по отношение на неговите приоритетни области: работни места и умения, борба срещу бедността, преход към икономика с 
ниски въглеродни емисии. Този аналитичен обзор дава възможност на кметовете да направят оценка на постигнатото в техните гра-
дове, като същевременно насърчава споделянето на добри практики. 

Източник: ЕК 

Обучения по пасивни и почти нулево-енергийни сгради за строителни специалисти   

Подобряване на знания, умения и компетенции за основно и енергийно ефективно 
обновяване на съществуващия сграден фонд 

На 27-и октомви ЕнЕфект и Българският съвет за устойчиво развитие проведоха информацио-
нен семинар и представяне на нови обучителни курсове на тема Енергийна ефективност и ВЕИ 
в сградите на тема „Подобряване на знания, умения и компетенции за основно и енергийно 
ефективно обновяване на съществуващия сграден фонд“. Събитието бе организирано с подк-
репата на европейските проекти BUILD UPON и BUILD UP Skills EnerPro. 

BUILD UPON е един от водещите европейски проекти в областта на енергийната ефективност в 
сградния фонд, който ангажира повече от 1000 организации в Европа с цел подобряване на 
националните стратегии за основно обновяване на сградите и разпознава изграждането на 
професионален и административен капацитет като фундаментално условие за успеха на тези 
стратегии. От своя страна, BUILD UP Skills EnerPro представя конкретни решения на този проб-
лем, като предлага обучения за строителни специалисти по 10 нови учебни програми, разра-

ботени с прякото съдействие на Институт Пасивна къща – Дармщат, Германия. По време на събитието новите програми бяха предста-
вени в детайли от участващите обучителни институции (5 от най-авторитетните професионални гимназии и центрове за професионал-
но обучение в София, Пазарджик, Русе и Плевен), като бяха обсъдени възможностите за участие и сътрудничество с фирмите от стро-
ителния бранш и производителите на строителни материали, компоненти и технологии за постигане на високи енергийни храктерис-
тики в сградите. Срещата бе проведена с подкрепата на Камарата на строителите в България (КСБ) и Националната агенция за про-
фесионално образование и обучение (НАПОО).  

Какво (още) трябва да знаем за пасивната сграда? 

На 03-04.11.2016 г. в УАСГ (бул. Христо Смирненски 1) ще се проведе специализирано обучение за 
преподаватели на тема „Какво трябва да знаем за пасивната сграда?“. Обучението се организира в 
рамките на проект Train-to-NZEB, чиито координатор е ЕнЕфект. Преподаватели ще бъдат Арт 
МакКормак (Академия Пасивна къща – Дъблин, Ирландия) и Волфганг Хаспер (Институт Пасивна къ-
ща – Дармщат, Германия), като работният език ще е английски.  

Проектът Train-to-NZEB има за цел да изгради и оборудва международна мрежа от учебни и консул-
тантски центрове за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор (Building Knowledge 
Hubs, BKHs), които да предоставят практически обучения, демонстрации и комплексни консултантски 
услуги за проектиране и строителство на почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС) с инсталации за 
ВЕИ. Новите центрове ще осигурят възможности за провеждане на обучения по учебните програми, 
разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills, като ще бъдат осигурени съвре-
менни условия за провеждане на практическите упражнения и ще бъдат привлечени значителен брой 
строителни специалисти, които досега не са били в обсега на програмата. Учебният център в Бълга-
рия ще бъде открит в УАСГ, като ще се използва за целите на новата магистърска програма 
„Енергийна ефективност в строителството“, както и за редовните обучения в университета.  

Train-to-NZEB е първият международен проект в областта на енергийната ефективност по програма 

Хоризонт 2020, който се ръководи от български партньор – Центърът за енергийна ефективност 

ЕнЕфект. Заедно с ЕнЕфект, партньори по проекта от българска страна са Камарата на строителите в 

България и Би Сис ООД. Международното участие е изключително силно, като освен традиционните партньори на ЕнЕфект от 

Институт Пасивна къща – Дармщат (Германия), за участие са привлечени едни от най-авторитетните организации в областта на 

енергийната ефективност и ВЕИ от Ирландия, Чехия, Румъния, Турция и Украйна.  

Мерки за енергийна ефективност в спортната инфраструктура 

Камара на строителите в България (КСБ) организира на 7-ми и 8-ми ноември 2016 г. безплатен обу-

чителен семинар, посветен на въвеждането на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) в публични и 

частни сгради, с акцент върху спортните обекти и постигането на почти нулево енергийно потребле-

ние. Целта на събитието е да запознае заинтересованите страни с най-новите тенденции и актуални 

аспекти по теми като почти-нулево енергийни сгради (ПНЕС), специфични материали и мерки за ЕЕ и 

ВЕИ в сградите, подходящи механизми за финансиране на ЕЕ проекти (ЕСКО, ПЧП, и др.), енергиен 

одит и сертифициране на сгради, вкл. спортни обекти. 

Водещи лектори ще представят на гостите и ползите от въвеждането на мерки за намаляване на раз-

ходите за енергия в частните и общински сгради като училища, спортни зали, басейни, зак-

рити многофункционални комплекси, спортни учебни заведения и други помещения с ниска енергийна ефективност. Семинарът е 

подходящ за директори на училища и спортни обекти, административни директори на частни и общински сгради, технически сътруд-

ници, управители, сградни мениджъри, енергийни мениджъри, административни кадри и други лица, отговорни за управлението и 

поддръжката на сгради. 

Програмата предвижда и експертна дискусия с цел изработване на конкретни предложения за политики за подобряване на 

състоянието на частните и общински сгради и спортните обекти в България, които да бъдат предоставени на съответните институции. 

Повече информация можете да намерите тук. 

ЕкоЕнергия участва в обсъждането на най-добрите практики в зелените обществени поръчки в Рим 

На 13 и 14 октомври в Рим се проведе поредния семинар на мрежата за устойчиви обществени поръч-

ки Procura+, която обхваща над 40 европейски публични органи, полагащи усилия за увеличаването 

на дела на устойчивите и зелени поръчки и изграждането на административен капацитет в областта. 

Семинарът беше проведен от ICLEI в сътрудничество с Регион Лацио и форум CompraVerde-BuyGreen, 

както и подкрепата на консорциумите по проекти SPP Region и GPPbest. Събитието бе открито от Ми-

нистъра на околната среда на Италия и зам.-кмета на Рим.    

Семинарът започна с панел на тема „Зелените обществени поръчки в европейската, национална и ре-

гионална политика“, в който ръководни политически лидери споделиха важността на зелените общест-

вени поръчки за преодоляване на промените в климата. Работата продължи със сесия на тема „LCC – 

Life cycle costing“, свързана с оценка на жизнения цикъл на продуктите при подготовка на документа-

цията за провеждане на устойчиви обществени поръчки.  Представен бе и италианският опит в зелените обществени поръчки, като 

стана ясно, че Италия е възложила зелени обществени поръчки на стойност 11 млрд. евро през последните 3 години.  

През втория ден на събитието експертите продължиха работата си в разнообразни сесии по различни теми, 

касаещи устойчивите зелени поръчки. Според интересите на участниците им бе предоставена възможност да 

се включат в сесии по избор, като темите обхващаха както чисто практически дискусии относно конкретни 

добри практики от страна на партньорите (транспорт, намаляване на хранителни отпадъци, кръгова икономи-

ка), така и по общи въпроси, като например "Възможности за проекти през 2017 г." - тема, която ще попадне 

и в обсега на ЕкоЕнергия.  

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://ecoobchtina.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_bg.htm
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/09/2841004_bezplatnoto_sanirane_shte_se_plashta_chastichno_ot/
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2016-6/events/
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2016-6/interview/
http://bacea-bg.org/bg/blog/proekt-za-izmenenie-na-zut-publikuva-mrrb
mailto:sdobreva@stroitelstvo.info
http://gradat.bg/news/2016/09/30/2835354_alis_mugurdichian_rfgr_ad_po_iniciativata_jessica_sme/
http://novinite.bg/articles/123557
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/09/30/2835940_burgas_panelen_red/
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-09-30&article=264826
http://gradat.bg/news/2016/10/05/2838758_zakonodetelni_promeni_predvijdat_prekategorizirane_na/
https://www.24chasa.bg/novini/article/5800703
https://www.actualno.com/politics/pavlova-trjabva-pylna-mobilizacija-samo-13-ot-265-obshtini-imat-obshti-ustrojstveni-planove-news_567309.html
http://www.publics.bg/bg/interviews/175/
http://www.publics.bg/bg/publications/311/
http://novinite.bg/articles/125355
http://gradat.bg/news/2016/10/20/2847261_denica_nikolova_balansiranoto_razvitie_na_regionite_e/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/20/2847888_tri_posrednika_shte_razpredeliat_zaemite_po/
http://www.publics.bg/bg/news/14426/
http://gradat.bg/news/2016/10/26/2851298_pravitelstvoto_odobri_novata_kategorizaciia_stroejite/
http://gradat.bg/news/2016/10/28/2852483_liliana_pavlova_uspiahme_da_promenim_oblika_na/
http://ecology-bulgaria.com/article/2172-nova-naredba-za-stroitelnite-otpadaci-ulesniava-obshtinite-i-biznesa
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2070
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/3-mln-lv-e-investirala-stolichna-obshtina-v-energiina-efektivnost-na-uchilishta-225827/
http://gradat.bg/news/2016/10/06/2839249_siemens_dari_umna_staia_na_119-to_sou/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/09/2840997_deset_obshtini_biaha_otlicheni_v_konkursa_ekoobshtina/
http://gradat.bg/news/2016/10/10/2841697_react_fotovoltaichniiat_invertor_na_abb_s_vgradeni/
http://gradat.bg/news/2016/10/27/2851826_inovativno_obshtinsko_uchilishte_stroiat_v_burgas/
http://www.energy-cities.eu/The-Brussels-Green-Loan-another-incentive-encouraging-Brussels-citizens-to
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://mrrb.government.bg/?controller=news&id=8844
http://mrrb.government.bg/?controller=news&id=8830
http://mrrb.government.bg/?controller=news&id=8814
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4906
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://urban.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/territorial-policies
http://unhabitat.org/
http://ec.europa.eu/cities-report
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3349_en.htm
http://www.sppregions.eu/
http://urban.jrc.ec.europa.eu/
http://buildupon.eu/
http://www.busenerpro.com/
http://ksb.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2370:ksb-provezhda-bezplaten-obuchitelen-seminar-posveten-na-vavezhdaneto-na-merki-za-energiina-efektivnost-v-publichni-i-chastni-sgradi-s-aktzent-varhu-sportnite-obekti&catid=8:temi&Itemid=286
http://www.procuraplus.org/

