
 

Програмата за енергийна ефективност в многофа-
милните жилищни сгради ще продължи, но с дъл-
госрочна визия и в рамките на Националната жи-
лищна стратегия. Амбицията е да не се търси кам-
панийно обновяване на определен брой сгради, а 
да се обхване целият обем на жилищния фонд в 
България. Продължението на програмата ще е при 
различни от настоящите условия, които постепенно 
ще се променят в годините, но вече ще има ясна 
информация как ще се случва това. Със сигурност 
ще има съфинансиране и участие от страна на соб-
ствениците. Сградите, които вече имат сключени 
договори с общините, няма да преминават нова 
процедура на одобрение. 

Със сигурност това е най-важната новина от специализираната международна конференция на 
Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, която се проведе на 26-27 април в 
зала Възраждане в Габрово. Освен Малина Крумова, в събитието взеха участие Атанаска Нико-
лова, заместник-министър на околната среда и водите, Габриеле Брандл, Австрийска енергийна 
агенция, Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност и възоб-
новяеми източници, представители на министерството на енергетиката, Европейската банка за 
възстановяване и развитие, Националния доверителен екофонд и повече от 20 общини и облас-
тни администрации.   

По време на конференцията за първи път беше предс-
тавена визията на МРРБ за постепенно преминаване 
към механизъм на съфинансиране на проектите за об-
новяване на многофамилните жилищни сгради от стра-
на на гражданите, подкрепена от публикуван преди ня-
колко седмици анализ на Световна банка. Бяха диску-
тирани различни варианти за социално приемливи ре-
шения, които да на забавят скоростта на програмата и 
същевременно да достигат все по-високи енергийни це-
ли. В най-силно подкрепените сценарии водещата роля 
на общините се запазва и дори увеличава, като се въ-
вежда диференцирано финансиране на проектите с 
участието на местните власти и гражданите. Минимал-
ният постигнат енергиен клас ще бъде B, а програмата ще цели обхващане на целия подлежащ 
на обновяване сграден фонд към 2050 г. Като особено важни акценти бяха изведени необходи-
мостта от подобряване на капацитета и възможностите на общините да управляват и участват 
във финансирането на проектите (включително и чрез данъчни постъпления), както и засиле-
ната комуникация с гражданите, която е ключова за запазване на интереса към програмата. 
Пълната паспортизация на сградния фонд беше изрично упомената не само като условие за 
приоритизиране на проекти по НПЕЕМЖС, но и като инструмент за устойчиво прилагане на На-
ционалната жилищна стратегия, която ще бъде представена за публично обсъждане до края на 
май.  

По време на втория ден от конференцията бяха разгледани финансовите и технологични въз-
можности за изпълнение на интегрирани проекти за улично осветление, които са неотменна 
част от общинските политики за енергийна ефективност и облагородяване на градската среда и 
очакват подкрепа в следващия етап от Финансовия механизъм на ЕИП. И докато правилата и 
процедурите по тази програма ще станат ясни до края на годината, общото послание на участ-
ниците в конференцията към общините бе да не чакат – развитието на технологиите и натрупа-
ният опит правят тези проекти изключително подходящи за пазарно финансиране и договори с 

гарантиран резултат. Примерите на Самоков, Габрово 
и Силистра ни вдъхнаха увереност, че това наистина е 
така, а ЕкоЕнергия е мрежата, чрез която научените 
уроци достигат до активните български общини и да 
намерят своята реализация.  

Както винаги, всички презентации от конференцията 
можете да намерите в сайта на ЕкоЕнергия, а видеома-
териали (включително пълното изказване на зам.-
министър Крумова) и снимки са достъпни в нашата 
Фейсбук страница. 

Следващите ни събития са в Добрич и Бургас – 
очакваме ви! 
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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.  

Брой 64, април 2018 г. 

ЕП одобри директивата за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Тя е първото от осем законодателни предложени, включени в 
пакета "Чиста енергия за всички европейци" 
investor.bg, 17.04.2018 
https://www.investor.bg/po-sveta/453/a/ep-odobri-direktivata-za-povishavane-na-energiinata-efektivnost-na-sgradite-259485/ 

Mеждународните преговори по изменение на климата обсъждат в София екоминистрите на ЕС 
publics.bg, 11.04.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18485/ 

Всяка нова сграда с над 10 паркоместа трябва да има поне 1 зарядна станция за електромобили. ЕП прие обновената директива за енергийната 
ефективност на сградите 
publics.bg, 18.04.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18537/Всяка_нова_сграда_с_над_10_паркоместа_трябва_да_има_поне_1_зарядна_станция_за_електромобили.html 

Зам.-министър Деница Николова:  
Бъдещата финансова рамка на ЕС би следвало да включва финансиране за малките и големите градове 
МРРБ, 19.04.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-budestata-finansova-ramka-na-es-bi-sledvalo-da-vklyuchva-finansirane-za-malkite-i-

golemite-gradove/ 

Новите цели за ВЕИ се обсъждат, но краят на тецовете е ясен. България се надява да консолидира обща позиция на страните - членки на ЕС, 
до края на председателството 

Ивайло Станчев, Капитал, 19.04.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/04/19/3165895_novite_celi_za_vei_oshte_se_obsujdat_no_kraiat_na/ 

Нови партньорства, свързани със сигурността в публичните пространства и културното наследство, ще влязат в Градския дневен ред на ЕС 
МРРБ, 21.04.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/novi-partniorstva-svurzani-sus-sigurnostta-v-publichnite-prostranstva-i-kulturnoto-nasledstvo-ste-vlyazat-v-gradskiya-

dneven-red-na-es/ 

ВЕИ ще могат да сключват договори директно с потребителите. "Не си губете времето с проекти като АЕЦ "Белене", казва президентът 
на EUFORES Клод Турме 

Ивайло Станчев, Капитал, 22.04.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/04/22/3166520_vei_shte_mogat_da_skljuchvat_dogovori_direktno_s/ 

Скъпият ток от тецове на Ковачки и Папазов няма да бъде гарантирано изкупен.  
Ивайло Станчев, Капитал, 24.04.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/04/24/3168524_skupiiat_tok_ot_tec-ove_na_kovachki_i_papazov_niama_da/ 

Готвят законови промени заради "сградната инсталация" 
actualno.com, 24.04.2018  
https://www.actualno.com/business/gotvjat-zakonovi-promeni-zaradi-sgradnata-instalacija--news_671329.html?

utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news 

Експерти на МРРБ представят условията и изискванията при подготовката на проекти по две процедури по ОПРР 
МРРБ, 24.04.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/eksperti-na-mrrb-predstavyat-usloviyata-i-iziskvaniyata-pri-podgotovkata-na-proekti-po-dve-proceduri-po-oprr/ 

Стартира третото издание на конкурса ЕКООБЩИНА 
ecology-bulgaria.com, 27.03.2018 
http://ecology-bulgaria.com/article/2442-startira-tretoto-izdanie-na-konkursa-ekoobshtina?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-03-30 

До 1 октомври министърът на енергетиката трябва да докладва на НС за състоянието на топлофикациите 
publics.bg, 05.04.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18468/ 

Колко пари може да похарчите за саниране? 13% дават 500 лв. Според проучване над 50% от българите заявяват, че това не е по-джоба им 
Веселина Йорданова, Dnes.bg, 05.04 2018  
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/04/05/kolko-pari-moje-da-poharchite-za-sanirane-13-davat-500-lv.372865 

Меглена Русенова, председател на УС на БФА: 
Секторът няма нужда от субсидии, а от развит пазар 
Теодора Тодорова, publics.bg, 05.04.2018 
https://www.publics.bg/bg/interviews/207/Меглена_Русенова_председател_на_УС_на_БФА.html 

Електричество от бъдещето. Управлението на електроразпределителните мрежи се автоматизира, в сектора навлизат и блокчейн технологиите 
Ивайло Станчев, Капитал, 07.04.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/04/05/3157885_elektrichestvo_ot_budeshteto/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum 

Зам.-министър Деница Николова:  
Новото статистическо райониране на страната цели балансирано развитие на регионите и по-висок икономически растеж 
МРРБ, 10.04.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-novoto-statistichesko-rajonirane-na-stranata-celi-balansirano-razvitie-na-regionite-i-po-

visok-ikonomicheski-rastej/ 

Производството на ВЕЦ с близо 58% ръст, всички останали генерации бележат спад 
publics.bg, 11.04.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18486/ 

ЕСО прогнозира, че през 2027 г. ще има достатъчно ток и без АЕЦ "Белене". Ще са необходими обаче инвестиции от 1.3 млрд. лв. през следващите 
10 години 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.03.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/03/28/3154199_eso_prognozira_che_prez_2027_g_shte_ima_dostatuchno/ 

ТЕЦ "Варна" може да струва 250 млн. лв. годишно на потребителите. Работодателите подготвят протести, защото това би вдигнало цената на тока с 
16% 

Ивайло Станчев, Капитал, 02.04.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/04/02/3157000_tec_varna_moje_da_struva_250_mln_lv_godishno_na/ 

Мая Манолова за жалбата срещу американските централи: Чука се на отворена врата. ТЕЦ Варна е заявила квота за регулирания пазар и цена от 
191 лв. на MWh 
publics.bg, 02.04.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18444/ 

Санирането продължава със слаб контрол от страна на държавата. Все още не са приети новите мерки за качество на ремонтите 
Ивайло Станчев, Капитал, 04.04.2018 
https://www.capital.bg/printversion.php?storyid=3158019 

Повече права и нови членове за енергийния регулатор. Ясно е кои комисари напускат КЕВР. А работодателите поискаха контролното ведомство да 
се самоиздържа 
Ивайло Станчев, Капитал, 04.04.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/04/04/3158246_poveche_prava_i_novi_chlenove_za_energiiniia_regulator/ 

Нови 25 проекта ще получат финансиране по програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ, два от тях са на общините Бургас и Троян 
МРРБ, 04.04.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/novi-25-proekta-ste-poluchat-finansirane-po-programata-za-mejduregionalno-sutrudnichestvo-urbakt-dva-ot-tyah-sa-na-

obstinite-burgas-i-troyan/ 

41 млн. лв. ще бъдат инвестирани в 74 социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни в 29 общини 
МРРБ, 31.03.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/41-mln-lv-ste-budat-investirani-v-74-socialni-centura-za-podkrepa-i-grija-za-vuzrastni-v-29-obstini/ 

Затяга се контролът при санирането с държавни пари. Бъдещето на програмата е неясно, обновяването на всичките 2022 сгради приключва в края 
на 2019 г. 
mediapool.bg, 04.04.2018  
http://www.mediapool.bg/zatyaga-se-kontrolat-pri-saniraneto-s-darzhavni-pari-news277629.html 

49 699 жилища в 769 многофамилни сгради са обновени през 2017 г. 
МРРБ, 04.04.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/49-699-jilista-v-769-mnogofamilni-sgradi-sa-obnoveni-prez-2017-g/ 

"Безплатното" саниране стигна до малко над 1% от жилищата в страната 
Moreto.net , Варна, 05.04.2018  
http://www.moreto.net/novini.php?n=372021&c=01&p=11 

Европарламентът постави цел за сгради с почти нулево енергийно потребление до 2050 г. 
Дневник, 18.04.2018 
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/04/18/3164643_evroparlamentut_postavi_cel_za_sgradi_s_blizo_nulevo/ 

Токът ще поскъпне допълнително заради ТЕЦ-вете и ЕСО. Държавната "Марица-изток 2" иска увеличение на цената с 32% 
Ивайло Станчев, Капитал, 18.04.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/04/18/3164833_tokut_shte_poskupne_dopulnitelno_zaradi_tec-vete_i_eso/ 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги издаде удостоверение за зелена енергия на Платинум Бизнес Център. Сградата, разположена в центъра на София, 
функционира със 100% енергия от ВЕИ 
publics.bg, 27.03.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18408/ 

Облачни платформи за сграден мениджмънт 
ТД Инсталации, бр. 2, 2018  
https://www.tech-dom.com/bg/oblachni-platformi-za-sgraden-menidzhmant/2/2176/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TD-2018

-02  

Нови технологии в жилищните ОВК приложения 
ТД Инсталации, бр. 2, 2018   
https://www.tech-dom.com/bg/novi-tehnologii-v-zhilishtnite-ovk-prilozheniya/2/2179/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TD-
2018-02 
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Заместник-министър Атанаска Николова:  

Трябва да привличаме повече частни инвестиции в прехода към нисковъглеродна икономика  

Публичните ресурси за постигането на целите по опазване на околната среда са недостатъч-
ни, затова задача на националните и местните власти е насочване на частни инвестиции в 
проекти за устойчив растеж. Това каза днес зам.-министърът на околната среда и водите 
Атанаска Николова на конференцията „Енергийната ефективност като инструмент за ускоре-
но развитие на българските общини“. Форумът се провежда на 26 и 27 април в Габрово и е 
организиран в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. 

„Първото българско председателство определи като основен приоритет в сферата на околна-
та среда съхраняването на високите стандарти за опазването й и качеството на живот на 
гражданите чрез устойчив растеж и зелена нисковъглеродна икономика, припомни Николо-
ва. Тя подчерта, че акцентът се поставя върху прехода към кръгова икономика и екоинова-
тивни решения, които са насочени към по-ефективното използване на ресурсите. „А ключов 
партньор на МОСВ в прилагането на политиките по опазване на околната средаи са общини-
те“, заяви зам.-министърът. 

ЕС трябва да преодолее годишен недостиг на инвестиции в областта на климата и енергетиката в размер на 180 млрд. евро, за да из-
пълни своите амбициозни цели. Затова е предизвикателство да се насочат повече частни инвестиции към секторите, свързани с ус-
тойчиво развитие, обясни Николова. 

В този контекст зам.-министърът припомни финансовите инструменти, които МОСВ използва като публични ресурси. Това са Опера-
тивна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), 
Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 
на ЕИП), както и Програма LIFE на ЕС. 

Източник: МОСВ 

Още за новата жилищна стратегия и бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради 

„С новата жилищна стратегия на България ще бъде създаден устойчив механизъм за управ-
ление и поддържане на жилищния фонд в страната. Предвиждат се и механизми за подпома-
гане на уязвимите социални групи и осигуряване на повече финансово достъпни жилища за 
българските граждани. Ще се създаде балансиран жилищен пазар, който ще отговаря адек-
ватно на нуждите на гражданите и общините в страната“. Това обяви днес заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, която участва 
във форум за енергийна  ефективност в град Габрово. 

Двудневната конференция под надслов „Енергийната ефективност като инструмент за уско-
рено развитие на българските общини“ се организира от общинската мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия и е част от серия тематични събития във връзка с българското 
председателство на Европейския съюз. Сред основните обсъждани теми на форума са обно-
вяването на сградния фонд, инструментите за градско развитие, общинското енергийно пла-
ниране и технологичните иновации в жилищния сектор. 

Крумова отбеляза, че постигането на устойчив жилищен сектор е стратегическата цел на изготвяната от Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството нова жилищна стратегия. Ще бъде изготвена техническа паспортизация на всички сгради в стра-
ната, за да бъде ясно състоянието на жилищния фонд и какви бъдещи мерки да бъдат предприети във връзка с неговото развитие. 
Приоритизиране на инвестирането на публичните средства, данъчни промени, създаване на фонд с устойчиви и предвидими източни-
ци за подпомагане гражданите и общините, както и изграждане на информационна система с данни за жилищата в България са сред 
предвидените в стратегията приоритети. 

„Ползите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са видими“, отбеляза Крумова. 
„Съществен е приносът при намаляване вредните парникови емисии, до 60% са намалени разходите за отопление на вече санираните 
жилища. Затова и дългосрочната визия е ключова при продължаването на Програмата“, каза още регионалният заместник-министър. 

Крумова увери, че Програмата ще продължи, като една от идеите е  включването със съфинансиране от собствениците при обнови-
телните дейности. „Така ще се повиши ангажираността на гражданите към поддръжката на 
сградния фонд“, допълни тя. „Амбицията ни е да санираме всички жилища, които се нужда-
ят от обновяване. Това са близо 42 хил. жилищни сгради“, коментира още заместник-
министър Крумова. 

Тя отбеляза, че на европейско ниво все повече се търси високият енергиен клас на сгради-
те, ниско потребление и намалени емисии. „Това са и целите и задачите, които си поставяме 
в продължаването на Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради“, допълни Крумова. Дългосрочен хоризонт от поне 25 години, включване на възобно-
вяеми енергийни източници и адекватен мониторингов механизъм са сред приоритетите при 
продължаването на Програмата. „Ролята на общините в бъдещото й управление е важна, те 
трябва да бъдат активни и ангажирани участници“, изтъкна Крумова. 

Новата жилищна стратегия ще бъде поставена на широко обществено обсъждане през май. 

Източник: МРРБ  

Национална конференция „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и въз-

можности“, Бургас, 20-21 юни 2018 г.  

Целта на конференцията, която ще се проведе на 20-21 юни в експо център Флора - Бургас, 

е да представи европейския опит в строителството на сгради с отлични енергийни характе-

ристики и възможностите за подготовка и финансиране на общински проекти. В програмата 

са включени различни тематични сесии с участието на авторитетни български и междуна-

родни лектори и интерактивни формати, които ще допринесат за реалния обмен на идеи и 

възможности за съвместни дейности. Сред лекторите, потвърдили участие, са Малина Кру-

мова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Жечо Станков, 

заместник-министър на енергетиката, арх. Здравко Генчев, ЕнЕфект, проф. Никола Калоя-

нов, ТУ-София, Оливър Рапф, Европейски институт за сградните характеристики, Франческо 

Неси, ZEPHIR (Италия), Стефан Паланцас, HPHI (Гърция). 

Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистри-

бутори на строителни материали, компоненти и изделия, които ще представят най-новите 

технологични и проектантски решения за почти нулевоенергийни и пасивни сгради. Като част от съпътстващата програма на 22-и ни 

ще бъде проведено обучение за общински експерти, проектанти и строителни специалисти. Организатори на събитието са Министерс-

твото на енергетиката с подкрепата на EEA Grants, Община Бургас, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Център 

за енергийна ефективност ЕнЕфект и фондация „Визия за научен и технологичен растеж“.  

Пълна информация за събитието можете да намерите на адрес www.nationalnzebconference.com.   

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" е от фундаментално значение за европейската      

енергийна политика  

Министрите на енергетиката на държавите-членки на ЕС обсъдиха в София постигнатия 
напредък в преговорите по законодателните предложения от пакета "Чиста енергия за 
всички европейци". Неформалното заседание бе председателствано от българския енерги-
ен министър Теменужка Петкова. 

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" включва законодателни предложения, раз-
делени в две подгрупи. В първата са обединени директивите, свързани с енергийната 
ефективност и ВЕИ, както и регламентът за управление на енергийния съюз. Втората подг-
рупа съдържа четири законодателни инициативи, свързани с модела на електроенергийния 
пазар, от които отворен за обсъждане е регламентът за Агенцията за сътрудничество меж-
ду енергийните регулатори (ACER). Триалозите по законодателните предложения от първа-
та подгрупа стартираха през февруари, а през март председателството проведе още два 
кръга преговори по директивите за енергийна ефективност и за ВЕИ, като в резултат е 
постигнат значим напредък по много от обсъжданите теми. 

В рамките на днешната неформална среща отворените политически въпроси бяха обект на 
сериозните усилия на председателството да намери възможни решения и да допринесе за постигане на компромис, гарантиращ амби-
циозните енергийни и климатични политики на европейско равнище. 

"Благодарение на проведената ползотворна дискусия относно предстоящите преговори с Европейския парламент по отделните зако-
нодателни предложения от първия подпакет, ще гарантира максимален напредък по досиетата за успешно приключване на прегово-
рите. Това е още една крачка напред към реализиране на амбициозните цели на ЕС по пътя към постигане на нисковъглеродна ико-
номика. Законодателният пакет "Чиста енергия за всички европейци" е от фундаментално значение за европейската енергийна поли-
тика", каза министър Петкова. По думите й, законодателните решения в тази област осигуряват също и стимули и стабилност за ин-
веститорите при гарантиране сигурността на енергийните системи на държавите-членки. 

По отношение на регламента за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, Председателството подготви няколко 
ревизирани предложения, които бяха обект на дискусии през последните седмици с държавите-членки в рамките на работна група 
"Енергетика". 

Неформалният съвет на енергийните министри в София оцени високо постигнатия напредък в преговорите и очерта следващите стъп-
ки до приемането на законодателните предложения от пакета "Чиста енергия за всички европейци". 

Източник: МЕ 

Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Националната програма за енергийна ефективност трябва да 

намери своето устойчиво продължение    

Семинар и обучение на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики 

и професионални умения“, Добрич, 6 юни 2018 г. 

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна 
ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич организират събитие на тема: „Енергийно 
ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“. 
Събитието е разделено на две основни части – конферентна част на ЕнЕфект и Общи-
на град Добрич, и обучителен курс на БАИС. 

Първата част на събитието, представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, ще бъде фокусира-
на върху последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на 
енергийната ефективност в сградите и влиянието им върху политиките и дейността на 
местните власти. Ще бъде обърнато внимание на законодателния пакет „Чиста енергия 
за всички европейци“, в който обновяването на сградния фонд има водеща роля. В 
контекста на променящите се условия на финансиране от ЕС ще се наблегне на об-
щинското енергийно планиране като инструмент за привличане на инвестиции в про-

екти за енергийна ефективност. Специален акцент в програмата ще бъде представянето на добри практики и често допускани грешки 
при енергийните обследвания на сградите, които са основата на качествените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно 
обновяване. 

Втората част представлява обучителен курс на БАИС на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите 
конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Курсът запознава участниците в 
инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в енергийната ефективност, както и актуални изменения. Предс-
тавя „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради” и употребата му в процеса по про-
ектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции, като специално внимание е обърнато и на изис-
кванията към противопожарната защита. 

Повече информация за събитието можете да намерите на https://www.facebook.com/events/445298802567410/. Учебният курс е безп-
латен за представители на общини. 

Мерки за подобряване на качеството на въздуха обсъдиха в София екоминистрите на ЕС  

Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух бяха основният акцент в 
първия ден от Неформалното заседание на министрите на ЕС по околна среда, което 
се провежда като част от календара на Българското председателство на Съвета в Со-
фия на 10 и 11 април. Министрите на 28-те държави членки, представители на Евро-
пейската комисия и на държавите от Западните Балкани и на Европейската асоциация 
за свободна търговия обмениха мнения за по-доброто регулиране.  

„Категорично настъпи моментът за преосмисляне на наличните подходи за решаване 
на проблемите, свързани с качеството на въздуха, за преминаване от визии и амбиции 
към реални действия и конкретни резултати. Ефективните действия за намаляване на 
въздействието на замърсяването на въздуха изискват дълбоки промени, както в поли-
тиките, така и в начина на живот и мислене“, категоричен беше министърът на окол-
ната среда и водите Нено Димов. 

„Над две трети от държавите в ЕС имат проблем с чистотата на атмосферния въздух. 
За първи път, откакто България е член на ЕС, тази тема се повдига на толкова високо 
ниво”, отбеляза министър Димов на пресконференция по време на съвета. Министърът отчете, че в различните държави причините, 
водещи до проблемните нива за замърсяване на въздуха са различни и затова за всяка държава има различни решения и мерките не 
могат да бъдат унифицирани. „За всички нас е ясно, че замърсяването на въздуха е сериозен не само екологичен, но и социален и 
икономически проблем, поставящ множество предизвикателства по отношение на управлението и смекчаването на въздействието от 
вредните замърсители. Проблем, пред който са изправени не само отделните държави членки, но и ЕС като цяло. Качеството на въз-
духа е от жизнено значение не само за гражданите на Съюза. Качеството на живот в Западните Балкани, включващо като необходимо 
условие и качество на въздуха, не би трябвало да се различава от това на ЕС. Затова България постави във фокуса на председателст-
вото подобряването на качеството на атмосферния въздух“, каза Нено Димов. 

Делегатите на срещата се обединиха около убеждението, че замърсяването на въздуха е водещ екологичен риск за човешкото здра-
ве. След проведения през февруари тази година в София 21-ви Форум за екоиновации за качество на въздуха, настоящата среща на 
високо ниво е възможност за постигане на напредък по тази жизненоважна тема. Делегатите са единодушни, че макар КАВ в ЕС да се 
подобрява, са необходими още и спешни действия в тази насока. Изтъкната беше необходимостта от по-добра координация между 
различните управленски нива и икономически сектори, имащи отношение към проблема. Ролята на социално-икономическите условия 
в борбата за по-чист въздух бяха акцент в дискусията. Разисквано беше и финансирането, което е от ключово значение за подобря-
ването на качеството на въздуха. Обсъдени бяха възможностите в рамките на дебата за Многогодишна финансова рамка на ЕС за 
2021-2030 г. да бъде преразгледан начинът, по който европейските фондове подпомагат усилията за по-чист въздух. 

Отбелязана беше водещата роля на екоиновациите като път напред към по-чисти технологии, нови бизнес модели и работни места. 
Екоиновативните решения са налице, предизвикателството е във внедряването и разпространяването им, а тук идва мястото на евро-
пейските регулации и финансови механизми. Несъмнено, пътят към по-чист въздух минава и през дълбока промяна в нагласите и на-
чина на живот, по-активно гражданско участие и повече информираност. 

„Европейската комисия прави много по отношение на качеството на въздуха”, каза европейският комисар по околна среда, морско 
дело и рибарство Кармену Вела на пресконференцията по време на неформалния съвет. „Ние подкрепяме държавите членки в пости-
гането на стандартите и набелязването на мерки не само като дискусия и диалог, но и с техническа помощ. Нещо повече, оказваме 
финансова подкрепа“, каза еврокомисарят. Той уточни, че ЕС отделя за подобряване качеството на въздуха 1,9 млрд. евро. „Ясно е, 
че това е огромен проблем не само за екологията, но и голям социален проблем. Има около 400 хил. случая на преждевременна 
смърт в Европа, които се дължат на лошо качество на въздуха”, посочи еврокомисар Вела. И подчерта, че мерките, които се взимат 
по отношение на подобряване на качеството на въздуха са в интерес не само на опазване на околната среда, но и на гражданите на 
ЕС. Комисар Вела благодари на Българското председателство за отличната среща. Той определи разговора от днешната среща като 
много градивен. „Бяха обсъдени практически стъпки за постигане на напредък, за да отговорим на потребностите на нашите гражда-
ни“, каза еврокомисарят. 

Източник: МОСВ 

Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и      

енергийното им оползотворяване 

По-малко хранителни отпадъци и производството на компост и енергия от битови отпадъ-
ци бяха сред възможностите за справяне със замърсяването на градовете, обсъдени днес 
по време на втория семинар, част от конкурса ЕКООБЩИНА 2018 г. Темата на събитието 
бе „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономи-
ческото и енергийното им оползотворяване”. Над 60 представители на местната админист-
рация и партньори на ЕКООБЩИНА обсъдиха заедно с френските експерти управлението 
на отпадъци и представиха своя опит в превенцията и обмениха ценно ноу-хау в областта 
на разделното събиране и депониране на битови отпадъци. 

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. За 
пореден път той приветства гостите на семинара. Посланикът подчерта важността от об-
мяната на опит между двете държави и заяви задоволството си от активните действия на 
двете страни в тази посока. 

Гост на събитието бе Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите. Той 
потвърди необходимостта от системи за разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци. Зам.-министър Кънчев уточни, 
че постигането на целите за устойчиво управление на отпадъците е възможно и чрез тясното сътрудничество с цялото гражданско об-
щество. 

Семинарът бе открит от Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху 
енергията (ADEME). В лекцията си той говори за необходимостта от спиране на изхвърлянето на храни. Според статистика направена 
от Агенцията, която г-н Галио представлява, французите изхвърлят около 150 кг храна годишно. Според изчисленията това прави 10 
млн. изгубени и пропилени продукти. Теоретичната стойност на тези загуби се изчислява на 16 млрд. евро или 36% от бюджета за 
погасяването на лихвите по френския дълг. Едновременно с това въглеродното въздействие се равнява на 15,3 млн. тона еквивалент 
на CO2 или на 3 % от всички емисии от дейността в национален мащаб. За справяне с тази ситуация са предприети стъпки за стиму-
лиране на индивидуални и колективни дейности за превенция разхищаването на хранителни продукти. Информираността е от ключо-
во значение, а ангажираността на гражданите е определяща. Резултатите са показателни – на първо място е спестен ресурс с размер 
от 1 млрд. евро на регион. Икономиите от своя страна водят до повторно инвестиране в продукти с по-добро качество, които ще бъ-
дат по-рядко изхвърляни и неоползотворени. 

Вторият френски експерт – г-жа Клоди Клодел, отговорник проекти към дирекция „Отпадъци“ в Европейска метрополия Лил – потвър-
ди, че в нейния регион събирането на хранителни отпадъци е все още една малка част от всички биоотпадъци. За да се справят с то-
ва предизвикателство, в метрополия Лил се предприема активна комуникационна кампания. Тя подпомага и експерименталното въ-
веждане на колективното компостиране на входа на кооперациите и в споделените градинки, в градските зони, където не се прилага 
разделно събиране на биоотпадъците. В резултат на усилията на местните власти и подкрепата на населението, е постигнато 98,1% 
оползотворяване на битови отпадъци (общо количество е 660 хил. тона, 1,9% са депонираните неопасни отпадъци); 49,3% е опол-
зотворяване на неорганичната фракция, а енергийното оползотворяване е 48,8%. 

Мирослав Янчев, кмет на Златоград, лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категория „Устойчиво управление на отпадъци“, предста-
ви системата за разделно събиране на отпадъците в общината. Тя стартира през 2016 г., с поетапно преминаване от смесена система 
към система за разделно събиране на отпадъците от типа „От врата на врата“, активна информационна политика и дейности за рецик-
лиране. Резултатите са драстично намаляване на количеството битови отпадъци, депонирани на Регионалното депо. Мирослав Янчев 
изрази увереността си, че добрите резултати са постигнати благодарение на осъществяването на информационни кампании за отго-
ворно отношение към управлението на отпадъците и недопускане на нерегламентираното им обезвреждане. Ангажирането на гражда-
ните в ежегодните общински доброволчески инициативи за почистване на околната среда е също ключово. 

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за тазгодишното издание на ЕКООБЩИНА. 
Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата 
ЕКООБЩИНА е посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради и жилищата и ще се 
проведе на 15 май 2018 г. в сградата на Френския институт. 

Конкурс ЕКООБЩИНА се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република Бъл-
гария. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, 
„Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие. 

Източник: ЕкоОбщина 

Подписано беше първото споразумение за новия програмен период по Финансовия механизъм на 

ЕИП 2014-2021 г. 

Първото Програмно споразумение за финансиране на програма „Околна среда и из-
менение на климата“ за новия програмен период по Финансовия механизъм на Ев-
ропейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 между България и 
страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия беше 
подписано днес по време на неформалния Съвет по околна среда в София. Подпи-
сите си положиха Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно 
звено“ към Министерския съвет и държавният секретар към Министерство на окол-
ната среда и климата на Кралство Норвегия Атле Хамар. 

Министър Димов  благодари на страните-донори за приноса към България при реа-
лизацията на ключови екологични политики. „Подписването на  Програмното спо-
разумение за програмата е израз на изграденото доверие между страните-донори и 
МОСВ, на доброто сътрудничество, на високата добавена стойност от постигнатите 
резултати през предходните програмни периоди. То е гарант за желанието да про-
дължим да работим заедно в постигането на високи екологични стандарти и в гри-
жата за околната среда“, каза министър Димов. 

Новата програма „Околна среда и изменение на климата“ си поставя за цел чрез предоставеният финансов ресурс от 30,5 млн. лв. да 
изпълни мерки по прилагане на важни политики в областта на управлението на отпадъците и адаптация и смекчаване към климатич-
ните изменения. Наред с това ще бъде постигнато естествено надграждане на постигнатите резултати от предишния програмен пери-
од в областите на екосистемите и управлението на морските води. „Финансовият механизъм на Европейското икономическо простран-
ство затвърди позицията си на основен финансов инструмент, подпомагащ националната политика в областта на морските води“, по-
сочи министърът на околната среда и водите. 

Програмен оператор на програмата ще бъде Министерство на околната среда и водите, а целта на финансираните бъдещи проекти е 
да се осигури висока добавена стойност при изпълнението на ключови политики в областта на околната среда както на национално, 
така и на европейско ниво, за да се надградят вече постигнатите резултати. 

Атле Хамар подчерта, че България е една от първите страни, която приключи преговорите и подписа споразумението. Целта на без-
възмездната помощ е да се намали неравенството в социално-икономически план в Европа и да се укрепят двустранните отношения. 
Програмата е насочена основно към изграждане на капацитет в области като промените в климата, биоразнообразието, нисковъгле-
родните емисии, морските басейни и управлението на отпадъците. „Чрез Норвежката агенция по околна среда Норвегия ще продължи 
да бъде партньор на МОСВ в изпълнението на програмата“, допълни още Атле Хамар. 

Източник: МОСВ 

Теменужка Петкова: ВЕИ секторът има основна роля в процеса по декарбонизация на европейската 

икономика  

Дискусиите, които проведохме вчера по време на неформалната среща на енергийните министри 
от ЕС, ни дават сигнал, че по отношение развитието на ВЕИ сектора можем да вървим в посока ам-
бициозност на целите. Българското председателство на Съвета на ЕС е решено да работи за пости-
гане на максимален напредък в преговорите по фундаменталния пакет „Чиста енергия за всички 
европейци“, който определя основната роля на ВЕИ за декарбонизацията на европейската иконо-
мика. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която откри конференция 
„Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“, организирана от Българската фото-
волтаична асоциация. Форумът е част от официалната програма на българското председателство 
на Съвета на ЕС. 

По думите на министър Петкова централно място в политиката по отношение на ВЕИ ще бъде отде-
лено на пазарната им интеграция. 

Пред участниците във форума енергийният министър акцентира и върху механизма на статисти-

ческите прехвърляния между държавите-членки като възможност за сътрудничество и изпълнение на националните цели в областта 

на ВЕИ. По този механизъм всяка държава може да се споразумее с друга за прехвърляне на конкретно количество енергия от ВЕИ с 

оглед изпълнение на европейските цели. Статистическите прехвърляния осигуряват възможност за устойчиво развитие на сектора на 

производство на електроенергия от ВЕИ при изцяло пазарни условия, посочи министър Петкова.  

Източник: МЕ 

 

Според социологическо проучване на „Екзакта“: 40,6% от българите имат нагласата да платят малка 

сума за саниране на жилищата си  

40,6% от българите имат нагласата да платят определен процент от санирането сами. 
Това показват резултатите от проучване на „Екзакта рисърч груп“ за политиките на Ми-
нистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), проведено сред 
1500 българи в 98 населени места. В тази връзка са любопитни нагласите на граждани-
те по отношение на т. нар. самоучастие. 

На въпрос „Какъв процент от мерките за енергийна ефективност на жилището си бихте 
могли да платите сами, ако държавата не ги поема“ 19,9% казват, че могат да финанси-
рат до 25% от разходите, 9,9% могат да заделят между 26 и 50%, а други 1,5% - между 
51 и 99%. 8,9% са готови да поемат инвестицията изцяло, а 0,4% - на база дела си в 
собствеността на блока. 

В реално изражение – 13,5% от хората заявяват, че могат да заделят до 500 лв., 7,5% - 
между 501 и 1000 лв., 8,3% - между 1001 и 2000 лв., за изпълнение на мерки за енер-
гийна ефективност в жилищата им. Отново е голяма групата на тези, които не могат да 
посочат конкретна сума и смятат, че разходите за саниране не са по джоба им. Такива 
са 56,3% от участниците в проучването. 

Данните от анкетата показват още, че  в многофамилните жилища за поддръжка на сградите се събират предимно минимални месечни 
вноски от собствениците. Такъв е вариантът при 35,3% от участниците в изследването, като най-масовата месечна вноска е в размер 
на 5 лв. за член от домакинство. Други 33,5% казват, че при нужда от ремонти се събират допълнителни средства, а в сградите на 
11,9% е създаден специален фонд за поддръжка на общите части. 

По данни на МРРБ към 04.04.2018 г. по Националната програма за енергийна ефективност са въведени в експлоатация 1129 санирани 
сгради, а в процес на строителство са 439. Според действащите правила стойността на цялата инвестиция се поема от държавата. Об-
мисля се обаче на следващ етап от програмата хората да участват във финансирането с определен процент предвид определения в 
законодателството ангажимент за собствениците да поддържат имуществото си в добро техническо състояние за тях и за околните. 

На 4 април правителството прие доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради през 2017 г. Данните от него показват, че през миналата година, след обновяване по програмата, в експлоатация са 
въведени общо 49 699 жилища в 769 многофамилни жилищни сгради. 

Към 31 декември 2017 г. са стартирали дейности по 98,5% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по 

програмата. Предвижда се през 2018 г. да бъдат обновени още 51 010 жилища в общо 712 сгради, от което се очаква да се възполз-

ват 109 хил. души. Според данните, последните одобрени за реновиране сгради се очаква да бъдат завършени в края на 2019 г.  

Източник: МРРБ  

Платформата за инструменти за устойчиво управление на енергията по проект PUBLENEF вече е 

достъпна 

Целият обем важна информация, събрана в рамките на проекта Publenef, като 
добри практики, ръководства и инструменти, подкрепящи изпълнението на по-
литики за енергийна ефективност на местно, регионално и национално ниво, 
вече могат лесно да бъдат открити на едно място. Онлайн платформата 
“PUBLENEF TOOLBOX” разработена по проект Publenef съдържа добри практики 
и инструменти за инвентаризация, които могат да подпомогнат преодоляването 
на бариерите при прилагането на политики за енергийна ефективност. Плат-
формата дава възможност на потребителите чрез събраните добри практики и 
инструменти да открият конкретно решение, отговарящо на техните нужди. 

Платформата с проверени от практиката решения ще бъде постоянно обновя-
вана и разширявана от потребителите си. Изпълнителната власт на местно, 
регионално и национално ниво ще имат възможност активно да допринесат 
към разширяване на ресурсите за инвентаризация като публикуват своите 
проблеми в широк спектър от теми за енергийна ефективност, използват инструментите и добрите практики както и да споделят своя-
та експертиза като публикуват в платформата свои материали, софтуер, презентации, използвани добри практики и предлагат реше-
ния. 

Платформата може да улесни сътрудничеството между властите на местно, регионално и национално ниво при разработване на поли-
тиките за енергийна ефективност. Тя им позволява да се свързват помежду си и да обменят информация в конкретни области като: 
обществени сгради, обществени поръчки, финансиране на мерки за енергийна ефективност, обществен транспорт и др. 

Прегледайте решенията, отговарящи на вашите нужди и станете част от платформата “Publenef toolbox” като публикувате свои мате-
риали! 

За повече информация посетете платформата: https://www.publenef-toolbox.eu/tools 

Източник: Енергийна агенция - Пловдив 
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