
 

С официално решение №386 общинският съвет на община Смядово взе 
решение за членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия. Община Смядово има 
множество успешни проекти и инициативи в енергийната ефективност. 
Заедно с това е носител на приза за „Енергийна ефективност на 
сградите“ в конкурса на Екообщина за 2017 г. за общини с 
население до 40 000 д. Към средата на 2018 г. в община Смядово са 
приложени мерки за енергийна ефективност в над 8 общински сгради и 
в многофамилни жилища с обща разгърната застроена площ от 29 002 
кв.м. Местното ръководство провежда курс на последователна 
политика за трайна промяна на нагласите на населението по 
отношение на околната среда и енергийната ефективност. За това 
спомагат многожеството изпълнени проекти за ЕЕ и участието в редица 
събития за популяризиране на ползите от устойчивото развитие, в 
които общината участва.  

С помощта на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради са обновени 6 от 12-те жилищни блока в общината. Останалите са с изготвени проекти 
и подадени заявления за финансиране към Българска банка за развитие. Върху един от 
първите обновени жилищни блокове, реализирани чрез програмата, съвременното графити 
изкуство пресъздава легендата за красивата българка Смеда, дала името на града. Легендата 
разказва, че тя имала 14 сина и се заселила с тях след смъртта на съпруга си на 20 км от 
Шумен, където днес се намира общинското средище Смядово. По-късно нов графити образ се 
появява на една от фасадите на друг обновен блок—този път с облика на най-големия син на 
Смеда Борил. 

Освен усилията на местната администрация за реновирането на жилищните сгради, в 
общината се провеждат активни дейности и по обновяването на общинския сграден фонд. 
Повече от 90% от сградите, собственост на общината, са напълно обновени с 
приложени мерки за енергийна ефективност и определят мястото на Смядово сред 
най-активните и успешни общини в реализирането на подобни проекти. 

По информация от общинската администрация след енергийното обновяване на общинските 
сгради се реализира годишна икономия за общината в размер между 50 000—60 000 лв. 
Обновяването на сградите на общината, читалището, училището е намалило наполовина 
употребяваното досега гориво за отопление. Средствата, които се спестяват в резултат от 
приложените енергийно-ефективни мерки се използват за изпълнението на други 
инфраструктурни проекти, за които е необходимо финансиране като например—ремонт и 
рехабилитация на уличната мрежа, обновяване на обществени сгради в близките села и др.  

С тези си успешни дейности община Смядово отдава своя принос към устойчивото развитие и 
се превръща в модел за подражание не само сред своите жители, а и като пример за други 
активни общини. 

Съдържание: 

Община Смядово стана част от 

семейството на ОМЕЕ ЕкоЕнергия 

Зам.-министър Малина Крумова: В 

момента 1,2 млн. жилища в страната са 

необитавани 

Зам.-министър Деница Николова: 

Обновяваме 43 полицейски управления 

и служби на пожарната в страната 

По-широките ползи от енергийната 

ефективност. Резултати от проект Em-

Build на ЕнЕфект 

GABROVO INNOVATION CAMP 2018 с 

фокус „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ" 

Публикувани са програмните 

споразумения по Финансовия 

механизъм на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.  

НДЕФ отправи нова покана за покупка 

на електромобили 

LIFE започна онлайн обучение за 

подготовка на проекти по подпрограма 

„Действия по климата“ 

Европейската комисия стартира 

обществено обсъждане на стратегия за 

дългосрочно намаляване на емисиите 

на парникови газове в ЕС 

Драстичното поскъпване на СО2-

емисиите в ЕС срива 

конкурентоспособността на въглищните 

и газовите мощности 

ЕК одобри схемата за подкрепа на 

демонстрационната ПЕЦ Normandie Hy-

dro във Франция 

Избрано от медиите 

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

тел. 02 963 17 14; 02 963 07 23; 02 963 02 69; 02 963 21 69 

факс: 02 963 25 74 
e-mail: ecoenergy@ecoenergy-bg.net 

www.ecoenergy-bg.net 

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация 
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Европейска и национална политика 
 
КЗК: Има злоупотреба на НЕК с господстващо положение на пазара на зелена енергия. Държавното дружество е коригирало подадените от 
производителите графици за производство, което е довело до допълнителни разходи за тях 
publics.bg, 31.07.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19220/КЗК_Има_злоупотреба_на_НЕК_с_господстващо_положение_на_пазара_на_зелена_енергия.html 
 
Климатичните промени могат да елиминират икономическия растеж на България през 2050 г. 
Босилена Мелтева, Дневник, 01.08.2018 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/08/01/3289787_klimatichnite_promeni_mogat_da_eliminirat/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Славчо Нейков:  
ВАС може да върне делото за ЧЕЗ в КЗК. Според председателя на УС на Института за енергиен мениджмънт решението на антимонополната 
комисия е част от политическата конюнктура 
publics.bg, 01.08.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19225/Славчо_Нейков_ВАС_може_да_върне_делото_за_ЧЕЗ_в_КЗК.html 
 
Денят на екологичния дълг настъпва на 1-и август. За първите седем месеца на 2018 г. човечеството е изразходвало „бюджета си“ от природни 
ресурси, които планетата е способна да възстанови за една година 
publics.bg, 01.08.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19223/Денят_на_екологичния_дълг_настъпва_на_1-и_август.html 
 
Увеличава се оползотворяването на дървесни отпадъци. Голяма част от тези отпадъци се преработват в пелети и брикети за промишлено и битово 
отопление 
publics.bg, 01.08.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19228/Увеличава_се_оползотворяването_на_дървесни_отпадъци.html 

Колко и защо плаща Европа за зелена енергия. През 2017 г. страните, членки на ЕС, са субсидирали възобновяемата енергия с над 64 млрд. евро 

Илин Станев, Капитал, 03.08.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/03/3291017_kolko_i_zashto_plashta_evropa_za_zelena_energiia/ 

По-често ще използваме ел. уредите според пиковете в производство на енергия от ВЕИ. Динамичното ценообразуване в енергетиката става все по
-популярно 
publics.bg, 03.08.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19254/ 
 
"Турски поток" неизбежно ще стане български 
news.bg, 06.08.2018 
https://news.bg/world/turski-potok-neizbezhno-shte-stane-balgarski.html?utm_source=Push%
20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign="Турски%20поток"%20неизбежно%20ще%20стане%20български 
 
Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката: 
България получи много висока оценка за напредъка по пакета „Чиста енергия" 
Теодора Тодорова, publics.bg, 04.08.2018 
https://www.publics.bg/bg/interviews/212/Жечо_Станков_зам_-министър_на_енергетиката_.html 
 
Проекти за близо 20 млн. лв. по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” г. стартират във Варна, Бургас и Стара Загора 
МРРБ, 05.08.2018 
https://www.mrrb.bg/bg/obstestveno-dopitvane-otnosno-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-vuv-vtora-pokana-za-proektni-predlojeniya-na-suvmestna-
operativna-programa-chernomorski-basejn-2014-2020/ 
 
Отрицателните цени на електроенергията се разпространяват с широкото навлизане на ВЕИ. Такива колебания най-често се наблюдават в 
Германия, щата Калифорния и Австралия 
publics.bg, 06.08.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19265/Отрицателните_цени_на_електроенергията_се_разпространяват_с_широкото_навлизане_на_ВЕИ.html 

Как Ковачки и Папазов получиха 52 млн. лв. бонус. Държавата ще плаща много повече, без да има реална необходимост от това 

Ивайло Станчев, Капитал, 09.08.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/09/3294103_kak_kovachki_i_papazov_poluchiha_52_mln_lv_bonus/ 

ЕБВР инвестира 100 млн. евро в новите 7-годишни облигации на БЕХ. Този месец облигациите на БЕХ ще започнат да се търгуват и на Българската 
фондова борса 
publics.bg, 14.08.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19307/ 

КЕВР: Газът може да поскъпне и с 15% от 1 октомври, а с него и парното. Основната причина за това е увеличението на цена на петрола на 
международните пазари 

Ивайло Станчев, Капитал, 23.08.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/23/3300501_kevr_gazut_moje_da_poskupne_i_s_15_ot_1_oktomvri_a_s/ 

От 1 септември ЕС забранява халогенните крушки. Конвенционалните осветителни тела ще бъдат заменени от по-дълготрайните и икономични 
светодиодни крушки 
investor.bg, 28.08.2018 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ot-1-septemvri-es-zabraniava-halogennite-krushki-267237/ 
 
Правителството одобри промени в наредбата за енергийно етикетиране. Чрез новите текстове българското законодателство ще бъде приведено в 
съответствие с приетия миналата година Регламент на ЕП 
publics.bg, 29.08.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19395/Правителството_одобри_промени_в_наредбата_за_енергийно_етикетиране.html 
 
МРРБ отпуска над 38 млн.лв. за енергийна ефективност в 28 малки общини по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
МРРБ, 29.08.2018  
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-otpuska-nad-38-mln-lv-za-energijna-efektivnost-v-28-malki-obstini-po-operativna-programa-regioni-v-rastej-2014-2020-g/ 
 

Енергийна ефективност и ВЕИ в общини, сгради, улично осветление, промишленост, транспорт, управление на отпадъците 
 

ФЕЕВИ е партньор за финансиране на проекти за енергийна ефективност. Разговор с г-н Димитър Дуков, Изпълнителен директор, ФЕЕВИ 
Сп. Строители, бр. 3, 2018, с. 18 
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2018-3/interview/фееви-е-партньор-за-финансиране-на-проекти-за-енергийна-ефективност_05289.html 
 
Йоана Христова: До края на 2018 г. ще стартира процедура за избор на изпълнител на инсталацията за оползотворяване на RDF горивото 
Росица Георгиева, В. Строител, 09.08.2018   
http://vestnikstroitel.bg/interview/188495_joana-hristova-do-kraya-na-2018-g-sche-startira-procedura-za-izbor-na-izplnitel-na-instalaciyata-za-
opolzotvoryavane-na-rdf-gorivoto/ 
 
Фонд на фондовете предоставя над 417 млн. лева за инвестиции в градско развитие и предприемачество 
Градът.бг, 15.08.2018  
https://gradat.bg/news/2018/08/15/3296430_fond_na_fondovete_predostavia_nad_417_mln_leva_za/ 

Климатици или пелети срещу мръсния въздух. 111 млн. лв. за подмяна на отопление 

Проф. д-р инж. Христо Василев, Капитал, 24.08.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2018/08/23/3300216_klimatici_ili_peleti_sreshtu_mrusniia_vuzduh/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Показват уникален слънчев колектор на панаира в Пловдив. Иновативното съоръжение е разработка на българска фирма от Силистра 
TechNews.bg, 28.08.2018  
https://technews.bg/article-110555.html 
 
Офис сградата Telus Tower в София ползва 100% зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Хотелският комплекс Еуфория Клуб Хотел и 
Ризорт в курорта Боровец се снабдява с енергия, произведена изцяло от ВЕИ 
publics.bg, 30.08.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19406/Офис_сградата_Telus_Tower_в_София_ползва_100_зелена_енергия_от_ЕНЕРГО-ПРО_Енергийни_Услуги.html 
 

Събития 
 

42% ръст в продажбите на електрически и хибридни автомобили в Европа. През септември в София ще се проведе първото специализирано 
изложение за електромобили у нас, 13-16.09.2018 
publics.bg, 22.08.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19354/42_ръст_в_продажбите_на_електрически_и_хибридни_автомобили_в_Европа.html 
 
Семинар на тема ресурсна ефективност в туристическия сектор, 13.09.2018 
ecology-bulgaria.com  
http://ecology-bulgaria.com/article/2496-seminar-na-tema-resursna-efektivnost-v-turisticheskiia-sektor 
 
Интелигентна трансформация на общините „Споделеният опит за устойчива умна община“, 1 октомври 2018, комплекс "Албена", в рамките 
на Годишната среща на местните власти, 1 – 3 октомври 2018 
https://events.ictmedia.bg/event/91 
https://www.namrb.org/godishna-sreshtcha-na-mestnite-vlasti-2018-g-1-3-oktomvri-k-k-albena 
 
Над 1300 изложители на Ecomondo и Key Energy в Римини, 6 – 9ноември 2018 
ecology-bulgaria.com, 17.08.2018 
http://ecology-bulgaria.com/article/2520-nad-1300-izlojiteli-na-ecomondo-i-key-energy-v-rimini?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-08-17 

Избрано от медиите 

GABROVO INNOVATION CAMP 2018 с фокус „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ" 

Можем ли да решим ефективно, ефикасно и устойчиво значим обществен проблем чрез СОЦИАЛНА 
ИНОВАЦИЯ? На този въпрос ще търси отговор Gabrovo Innovation Camp 2018, който ще се проведе 
от 4 до 6 октомври в Габрово. За място на неговото провеждане, организаторите Областен 
информационен център – Габрово и Община Габрово, избраха Смешната къща или Дома на хумора 
и сатирата, за да погъделичкат, разсмеят, вдъхновят и провокират участниците към 
нестандартност, креативност и дори дързост в предложенията. 

Предвижда се в инициативата да се включат над 80 участници, които ще обмислят и предлагат 
решения на 6 отделни предизвикателства, обособени в работни групи и водени от вдъхновяващи 
ментори от страната и чужбина с опит да фокусират груповата комуникация в търсенето на нови 
подходи и решения. 

Регистрацията на участниците вече започна и ще продължи до 20 септември 2018 г. След нейното 
приключване организаторите в партньорство с менторите ще изберат най-вдъхновените участници 
за всяко едно от следните предизвикателства: Бизнес и социално предприемачество, Сребърна 
икономика, Младите хора в социалните иновации, Зелени иновации, Образование на бъдещето, 
Технологиите в социалните иновации. Предвидено е и 7-мо Тайно предизвикателство, участниците 

в което вече са избрани. Кои са те и какво се очаква от тях, ще научите по-късно. 

А сега е време да разгледате обновената методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите, а след това да 
мотивирате своето желание за участие в третото издание на Gabrovo Innovation Camp 2018 тук: https://gabrovoinnovationcamp.eu/ . 

Община Смядово стана част от семейството на ОМЕЕ 

ЕкоЕнергия 

Зам.-министър Деница Николова: Обновяваме 43 полицейски управления и служби на пожарната в 

страната 

LIFE започна онлайн обучение за подготовка на проекти по подпрограма „Действия по климата“ 

От 1 август Националното звено за контакт по програма LIFE в България предоставя онлайн 
обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма 
„Действия по климата“. 

Обучението ще подпомогне бенефициентите, кандидатстващи по текущата покана, с 
практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предложения. 
Фокусът на обучението е насочен към три приоритетни области на подпрограмата. 

Програма LIFE цели да допринесе за преобразуването на ЕС в устойчиво общество с ниски 
въглеродни емисии, като подкрепи прилагането на политиката на ЕС в областта на климата и 
подготви ЕС за предизвикателствата по изменението на климата през следващите десетилетия. 
Приоритетите в това отношение са изпълнение на целите на Рамката за енергетиката и климата 
до 2030 г., Пътната карта за периода до 2050 г., както и на Парижкото споразумение и 
политиката за адаптация към изменението на климата. 

Крайният срок за подаване на предложения по подпрограма „Действия по климата“ е 12 септември 2018 г., 16:00 ч местно време в 
Брюксел. Предложенията се подават електронно чрез системата e-Proposal на Европейската комисия. Екипът на Националното звено 
за контакт Ви приканва заинтересованите да кандидатстват и е на разположение при нужда от допълнителна информация. 

МОСВ е Национално звено за контакт по програма LIFE. Повече информация може да намерите на сайта на програмата в България -
 http://www.life-bulgaria.bg/ или на Европейската комисия - http://ec.europa.eu/environment/life/. 

Публикувани са програмните споразумения по Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.  

В раздел документи на сайта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия 
Финансов механизъм (НФМ) вече са публикувани сканирани програмните споразумения по следните програми: 

- "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 
уязвими групи" 

- "Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност" 

- "Опазване на околната среда и климатични промени" 

- "Предприемачество в областта на културата, културно наследство и 
културно сътрудничество" 

- "Правосъдие" 

- "Вътрешни работи" 

Повече информация ТУК 

Проектът на Национална жилищна стратегия, разработен от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, бе обсъден днес по време на семинар 
„Възможности за адресиране на жилищните нужди на уязвими групи чрез 
Национална жилищна стратегия 2018-2030 г.“ Събитието, организирано съвместно от 
регионалното министерство и европейската програма РОМАКТ, се проведе на 21 
август в Пловдив. 

Целта на дискусията бе общини, неправителствени организации и заинтересовани 
страни да се запознаят със Стратегията и да допринесат за развитието й чрез дебат 
по различните аспекти на жилищната политика и отразяване на потребностите на 
всички граждани, включително уязвимите лица. 

„Убедени сме, че общините са най-добре запознати с жилищните нужди на 
местно ниво и как те да бъдат адресирани по най-ефективен начин. Затова 
наша цел е да се насърчи и подпомогне тяхното участие в прилагането на 
националната жилищна политика“, посочи регионалният заместник-министър Малина 
Крумова, която участва в дискусията. 

Чрез Националната жилищна стратегия ще бъдат въведени стратегическите насоки 
за подобряване на жилищната политика в следващите поне 15 години. Тя е и инструмент за подкрепа на местното развитие, стана 
ясно още от думите на Крумова. 

Тя съобщи, че в момента 98% от жилищата  в страната са частни, увеличава се обаче броят на необитаваните жилища - 1,2 млн., 
което е около 30% от всички жилища у нас. В същото време 40% от населението живее в пренаселени домове.   

В рамките на семинара бяха представени основните аспекти от изработвания от МРРБ проект на Национална жилищна стратегия, 
нейните цели и визия, нуждите на жилищния фонд в страната, както и възможности и тенденции за развитие на жилищния сектор. 
Обсъдени бяха потребностите на домакинствата у нас, като специално внимание бе отделено на жилищните нужди на уязвимите 
социални групи от населението. 

„Нашата амбиция е Стратегията да бъде широко приет и разбран документ. Неговото дискутиране може да подобри качеството на 
документа и активността на всички заинтересовани страни е ключова за това“, каза още Крумова. 

Изт.: МРРБ 

Зам.-министър Малина Крумова: В момента 1,2 млн. жилища в страната са необитавани 

43 полицейски управления и противопожарни служби  в 
страната се обновяват в момента със средства по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
която се управлява от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.  Инвестицията надхвърля 20 
млн.лв.. Това обяви в Берковица заместник-регионалният 
министър и ръководител на Управляващия орган на 
европейската програма Деница Николова. Тя, заедно с 
министърът на вътрешните работи Валентин Радев и кметът 
на община Берковица Милчо Доцов, откриха обновената 
сграда на Районно управление Полиция в града.Близо 240 
хил.лв., осигурени от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
са вложени в сградата, която е с нов покрив, фасада, 
дограма, мълниезащитна  система, монтирана 
топлоизолация по стените и др. След санирането на сграда 
се очаква сметките за отопление да паднат с около 
37%.  По проекта е подменено и осветлението в сградата, 
изградено е и съоръжения за достъп на хора с 
увреждания.   „В партньорство с МВР и общините се 
опитваме да направим работната среда на служителите 
на  МВР  много по-добра, за да осигурим  и сигурността на 
всички хора в населените места“, отбеляза зам.-министър 
Николова. Тя добави, че малко над 6,5 млн.лв.  от ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. се инвестират в община Берковица в този програмен период  в мерки за подобряване на качеството 
на живот  чрез енергийна ефективност на обществени и частни сгради. Над 12 млн.лв. от програмата пък са отделени за ремонт на 
главния път през прохода „Петрохан“, с  което ще се подобри връзката на общината със София, а оттам свързаността на региона и 
възможностите за икономическо развитие. „Паралелно с инвестициите в материалната база на МВР, правителството инвестира и над 
624 млн.лв. в обновяване на детски градини, ясли и училища във  всички български общини“, каза още зам.-министър Николова. Тя 
пожела на всички служители на реда да изпълняват с ентусиазъм работните си задължения. 

Кметът на общината Милчо Доцов заяви, че днес е празничен ден за града, защото  в Берковица се въвежда в експлоатация първата 
сграда, обновена по ОПРР. В момента в общината се обновяват общо 14 сгради с финансиране от ОПРР в мерки за енергийна 
ефективност,  от които 4 публични и  10 са многофамилни  жилищни сгради. Още три блока се санират и по Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.  Освен намаляване на разходите за отопление и повишаване 
качеството и ефективността на сградите, те допринасят и за по-добрия облик на града. 

Министър Валентин Радев заяви, че освен за полицията се дават доста средства и за модернизиране на пътя през Петрохан. Той 
припомни, че един от основните приоритети на ръководството на министерството е именно да осигури всичко необходимо на 
служителите си – от униформите, до оборудването им и добрите условия на труд. Това е нашата задача, а една от основните 
отговорности на полицаите е и да са в помощ на хората, които да им вярват и да ги търсят, подчерта вътрешният министър. 

На церемонията присъстваха заместник-главният секретар на МВР гл. комисар Георги Арабаджиев, директорът на ОД на МВР в 
Монтана ст. комисар Ивайло Антонов, заместник-областният управител на Монтана Нина Петкова и др. 

Изт.: МРРБ 

НДЕФ отправи нова покана за покупка на електромобили 

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправи нова пета по ред покана по 
схемата за насърчаване използването на електромобили. По нея могат да кандидатстват 
централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. 
Набирането на проекти започна на 20 август и продължава до 1 октомври 2018 г. 
Поканата е в рамките на  Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за 
насърчаване използването на електрически превозни средства. 

Общият бюджет по схемата е около 2 млн. лв., остатъчната сума по тази покана е в 
размер на 920 000 лева. Средствата по схемата са част от ИПК на НДЕФ, която се 
финансира със средства от ранните търгове на емисии на парникови газове. Изпълняват 
се политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване 
качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и 
намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места. 

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от 
цената, на която се купува. След одобрението от НДЕФ, бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. 

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на: 

 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места); 

 10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места); 

 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за 

поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 
000 (три хиляди) лева; 

 30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1; 

Всички формуляри за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи“ към Инвестиционна програма за климата – 
електромобили, на сайта на НДЕФ http://ecofund-bg.org 

Европейската комисия стартира обществено обсъждане на стратегия за дългосрочно намаляване на 

емисиите на парникови газове в ЕС 

Всички заинтересовани граждани и заинтересовани страни могат да изпратят 
своите становища до 9 октомври 2018 г. 

През март 2018 г. лидерите на ЕС поискаха от Европейската комисия в рамките 
на 12 месеца да представи "предложение за стратегия за дългосрочно 
намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС в съответствие с Парижкото 
споразумение", последвано от подобно искане и от страна на Европейския 
парламент. 

Обществената консултация ще се впише в обсъжданията на Комисията за 
стратегия, която ще отразява дългосрочната визия за съвременна европейска 
икономика за всички европейци и възможностите и предизвикателствата, които 
дългосрочната декарбонизация предполага. 

Целта на консултацията е: 

- Събиране на мнения и становища относно технологичните и социално-
икономически пътища, които трябва да бъдат проучени за дългосрочна 
стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове; 

- Събиране на фактическа информация, данни и знания, включително движещи 
фактори, възможности и предизвикателства, свързани с дългосрочната 
стратегия. 
Консултацията обхваща вижданията на гражданите и другите заинтересовани 

страни относно видовете необходими трансформации, ниво на амбиции и ключови действия за постигането им, включително 
взаимодействия с други продължаващи трансформации, обществени и икономически възможности и предизвикателства, ролята на 
потребителя и нуждата от инвестиции и иновации. Консултацията ще се занимае и с технически въпроси относно потенциала на 
някои възможности за смекчаване на последиците. 

Консултацията протича след проведено в Брюксел на 10-11 юли 2018 г. събитие за консултации на високо равнище на 
заинтересованите страни. Комисията има за цел да представи своето стратегическо предложение преди следващата конференция на 
ООН за климата (COP 24), която ще се проведе в Катовице, Полша през декември 2018 г. 

ЕС е на път да постигне целите си за 2020 г. и понастоящем въвежда политики за намаляване на емисиите на парникови газове с най
-малко 40% през 2030 г. и има високи амбиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници 
(т.нар. 2030). Политиките, законодателните инструменти и програмите за подпомагане от европейския бюджет ще превърнат ЕС в 
траектория, съвместима с Парижкото споразумение, но са необходими допълнителни мерки за периода след 2030 г. 

Повече информация четете ТУК  

По-широките ползи от енергийната ефективност. Резултати от проект EmBuild на ЕнЕфект 

В рамките на международния проект EmBuild, на базата на анализ на серия от международни 
проучвания, доклади и интервюта с представители на местните власти, Центърът за енергийна 
ефективност ЕнЕфект посочва някои от по-широките (допълнителни) ползи от проектите за 
енергийна ефективност в сградния сектор, характерни за България. Макар че тези ползи все още 
рядко се вземат предвид при оценяване на проектите за обновяване на сградния фонд, тяхното 
разбиране може сериозно да наклони везните в посока към все по-активни инвестиции в тази област. 
Ето и някои от изводите на анализа:  

 Въздействие върху околната среда: ползите за околната среда възникват от намаленото потребление на енергия, с 
което се намалява и въздействието върху околната среда от добива, производството и доставките на енергия. Намаляването на 
потребността от енергия способства и за икономическо ефективното внедряване на инсталации за възобновяема енергия в 
сградите. Особено важно за България е подобреното качество на въздуха в градовете вследствие намаляването на количеството 
твърди горива, използвани за отопление. 

 Здравни ползи и повишен комфорт в жилищните сгради: тези ползи се отнасят към подобреното качество на 
въздуха в помещенията и намаляването на рисковете от студени жилища, особено за домакинства с ниски доходи или възрастни 
хора. Тъй като голяма част от жилищния фонд е недостатъчно отоплен, мерките за енергийна ефективност могат да допринесат 
за увеличаване на средните вътрешни температури и намаляване на пренаселените жилищни пространства (през повечето 
време се отопляват само отделни стаи, за да се спести енергия). Както е добре известно, в България не само спестяването на 
енергия и средства важно - дълбокото обновяване помага за подобряване на комфорта в помещенията и за облекчаване на 
енергийната бедност. Това има положителни последици върху здравето на обитателите и съответно върху публичните разходи 
за здравеопазване. 

 Енергийна сигурност и ограничаване на вноса на енергия: България е силно зависима от вноса на газ, нефт и 
ядрено гориво. Мерките за енергийна ефективност и дълбокото обновяване могат да намалят потреблението на енергия и да 
насърчат производството на възобновяема енергия. По този начин страната ще бъде по-независима от вноса, ще бъде по-малко 
уязвима при енергийни кризи и ще намали върховите натоварвания, които най-много се нуждаят от традиционно производство 
на енергия. Освен това, това ще се развият нови икономически сектори в областта на възобновяемата енергия и ще се спомогне 
за диверсифицирането на производството на енергия.  

 Социални ползи, подобряване на обществения сграден фонд и повишаване на привлекателността на българските 
градове: мерките за дълбоко обновление и енергийна 
ефективност могат да подобрят качеството на публичните услуги и 
общото възприятие за обществените структури, като болници, 
училища, административни сгради и др. Това, разбира се, е 
основен фактор за задържане на младите хора в българските 
градове. Иновационните проекти и високотехнологичните сгради 
могат да бъдат стимул за запазване на квалифицирани работници 
в страната. Допълнителните програми за обучение, като 
инициативата BUILD UP Skills, ще помогнат както за увеличаване 
на обхвата на мерките за енергийна ефективност в публичните 
сгради, така и за подобряване на квалификацията на работници, 
архитекти и проектанти. 

 Ползи за частните собственици: по-високите инвестиционни 
разходи могат да бъдат надхвърлени от икономиите на енергия 
през целия жизнен цикъл на сградата; нискоенергийните сгради са 
по-малко чувствителни към цените на енергията и политическите 
смущения; а цените на енергийноефективните имоти са с до 30% 
по-високи от средните. 

Повече информация за специфичните по-широки ползи от енергийната 
ефективност в България, определени от EmBuild, както и оценка на 
потенциала в избрани български градове на базата на анализ на 
енергийните планове, можете да намерите в сайта на проект EmBuild. А 
ако желаете да получите обобщена оценка на потенциала във вашата 
община, можете да попълните тази анкета: справката ще бъде 
генерирана автоматично, а експертите от ЕнЕфект ще се радват да 
обсъдят потенциални нови проекти на база на получената информация.  

Драстичното поскъпване на СО2-емисиите в ЕС срива конкурентоспособността на въглищните и 

газовите мощности 

Във връзка с ръста на цената на въглерода (carbon price), на европейските 
пазари са се увеличили експлоатационните разходи на електроцентралите 
на въглища и газ (въглищни и газови електроцентрали). В Европа действа 
система на търговия с емисии (EU Emissions Trading System), в рамките на 
която се определя максималният обем на емисии (квоти), а разрешенията за 
емисии се емитират в рамките на определени аукциони (търгове) и се 
организирана търговия с тях на пазара.  

Британската компания Sandbac е изчислила, че преодолявайки границата от 
20 евро на тон, европейският въглероден пазар е довел енергийните пазари 
до повратна точка. Зад този обрат общите разходи за единица 
електроенергия от новите слънчеви и вятърни електроцентрали в 
континенталната част се оказват под специфичните оперативни (само) 
разходи от вече действащите въглищни и газови електроцентрали. „Днес 
европейската цена на въглерода достигна 20 евро. Нашият анализ показва 
нарастването на цените на въглерода, въглищата и природния газ, което 
означава, че за пръв път слънчевата и вятърна енергия, произведени на 
сушата могат да се конкурират с краткосрочните разходи за производство 
на електроенергия от съществуващите въглищни и газови мощности“, 
смятат от  Sandbac. 

Sandbag не отчита всички оперативни разходи, а само горивните разходи и плащането за емисии от въглищните и газови мощности, 
сравнявайки ги с еднократните цени, определени в зависимост от резултатите от конкурсите от слънчева и вятърна енергия. 

На графиката е показано именно такова сравнение. От началото на 2017 г. посочените разходи за производство на електроенергия 
на основата на въглищата са се увеличили със 72 % до 46 евро за МВтч, а от газови мощности – с 43 евро до 49 евро за МВтч. Това 
изчисление се базира на данни на пазара от четвъртък когато цената на СО2 е била 20,42 евро за тон. 

За сравнение се посочва, че в Германия например цените на енергията от вятър и слънце са били ниски през 2017 г. и са останали 
такива и през 2018 г. - около 38 евро за МВтч. 

Ръстът на разходите за единица произведена енергия във въглищната и газова енергетика се обуславя не само от ръста на цените на 
въглерода, които за година са нараснали четири пъти, но и от ръста на цените на въглищата и газа. Например цената на въглищата в 
Европа от януари 2017 г. са се увеличили с 30 %. Тъй като отделянето на емисии от въглищните мощности са съществено повече от 
газовите , много от мощностите ще преминат от въглища на  газ. Това на свой ред ще подпомогне по-нататъшния ръст на търсенето и 
на цената на синьото гориво, което още повече ще влоши икономическите показатели на газовите мощности, в сравнение със 
слънчевата и вятърна енергетика. 

Това се новосъздалата се ситуация в европейската енергетика и съдейки по всичко е само началото. Повечето експерти прогнозират 
по-нататъшен ръст на цената на СО2, например Carbon Tracker очаква през следващата година достигане на 35 евро на тон. 

В краткосрочно бъдеще, такъв бърз ръст на цената на въглерода ще доведе до ръст на цените на едро на електроенергията, което се 
наблюдава и сега. Възможни са негативни последствия за енергоемките производство, такива като например стоманодобивните. От 
друга страна дадената ситуация подпомага отказа от въглищни мощности, към което се стремят повечето европейски страни, а също 
така стимулира разпространението на ВЕИ. 

Изт.: www.3e-news.net 

ЕК одобри схемата за подкрепа на демонстрационната ПЕЦ Normandie Hydro във Франция 

Европейската комисия прецени, че френският проект, който насърчава 
електропроизводството от приливна енергия, е в съответствие с правилата на 
ЕС за държавните помощи. Мярката ще допринесе по-нататък за постигането на 
целите на ЕС в областта на енергетиката и климата, без да се нарушава 
ненужно конкуренцията на единния пазар. 

Комисар Маргрете Вестгер, отговаряща за политиката в областта на 
конкуренцията, заяви: "Приливната енергия е една от технологиите, които 
могат да допринесат за прехода към енергийно снабдяване с енергия, 
благоприятстващо климата в Европа. Френският проект, одобрен 
днес (26/07/2018), ще спомогне за демонстриране на технологиите за 
оползотворяване на  приливната енергия, в условия, които ограничават 
нарушаването на конкуренцията." 

Приливната електроцентрала (ПЕЦ) Normandie Hydro е демонстрационна 
инсталация за производство на електроенергия от приливната енергия. Тя ще 
бъде разработена от OpenHydro и ще се управлява от EDF EN. Ще има седем 

турбини с мощност 14 мегавата. Турбините ще имат диаметър на ротора 16 метра и ще бъдат монтирани на морското дъно. 

Франция възнамерява да подпомогне развитието и експлоатацията на демонстрационната инсталация както чрез оперативна, така и 
чрез инвестиционна помощ. Целта на обществената подкрепа е да се тества тази нова технология и да се провери потенциалът на 
приливна енергия във Франция, преди да се използва в по-голям мащаб. Проектът ще улесни развитието на този вид енергия и ще 
помогне на Франция да постигне целта си за 2020 г. за възобновяема енергия.  

Комисията извърши оценка на схемата в съответствие с Насоки за държавна помощ за опазване на околната среда и енергетиката за 
2014 г., които позволяват на държавите-членки да подкрепят възобновяема енергия при определени условия. Комисията установи, че 
проектът насърчава навлизането на нови технологии за възобновяема енергия на пазара и че размерът на помощта е 
пропорционален и няма да доведе до свръхкомпенсация в съответствие с насоките. Ето защо Комисията стигна до заключението, че 
проектът ще насърчава използването на електроенергия, произведена от възобновяеми източници, в съответствие с целите на 
Европейския енергиен съюз, без да се нарушава ненужно конкуренцията. 

Източник: Институт за енергиен мениджмънт 

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
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
https://www.publics.bg/bg/news/19220/КЗК_Има_злоупотреба_на_НЕК_с_господстващо_положение_на_пазара_на_зелена_енергия.html
https://www.dnevnik.bg/author/142
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/08/01/3289787_klimatichnite_promeni_mogat_da_eliminirat/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/08/01/3289787_klimatichnite_promeni_mogat_da_eliminirat/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
https://www.publics.bg/bg/news/19225/Славчо_Нейков_ВАС_може_да_върне_делото_за_ЧЕЗ_в_КЗК.html
https://www.publics.bg/bg/news/19223/Денят_на_екологичния_дълг_настъпва_на_1-и_август.html
https://www.publics.bg/bg/news/19228/Увеличава_се_оползотворяването_на_дървесни_отпадъци.html
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/03/3291017_kolko_i_zashto_plashta_evropa_za_zelena_energiia/
https://www.publics.bg/bg/news/19254/
https://news.bg/author/news-bg
https://news.bg/world/turski-potok-neizbezhno-shte-stane-balgarski.html?utm_source=Push%20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=%22Турски%20поток%22%20неизбежно%20ще%20стане%20български
https://news.bg/world/turski-potok-neizbezhno-shte-stane-balgarski.html?utm_source=Push%20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=%22Турски%20поток%22%20неизбежно%20ще%20стане%20български
https://www.publics.bg/bg/interviews/212/Жечо_Станков_зам_-министър_на_енергетиката_.html
https://www.mrrb.bg/bg/obstestveno-dopitvane-otnosno-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-vuv-vtora-pokana-za-proektni-predlojeniya-na-suvmestna-operativna-programa-chernomorski-basejn-2014-2020/
https://www.mrrb.bg/bg/obstestveno-dopitvane-otnosno-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-vuv-vtora-pokana-za-proektni-predlojeniya-na-suvmestna-operativna-programa-chernomorski-basejn-2014-2020/
https://www.publics.bg/bg/news/19265/Отрицателните_цени_на_електроенергията_се_разпространяват_с_широкото_навлизане_на_ВЕИ.html
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/09/3294103_kak_kovachki_i_papazov_poluchiha_52_mln_lv_bonus/
https://www.publics.bg/bg/news/19307/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/23/3300501_kevr_gazut_moje_da_poskupne_i_s_15_ot_1_oktomvri_a_s/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ot-1-septemvri-es-zabraniava-halogennite-krushki-267237/
https://www.publics.bg/bg/news/19395/Правителството_одобри_промени_в_наредбата_за_енергийно_етикетиране.html
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-otpuska-nad-38-mln-lv-za-energijna-efektivnost-v-28-malki-obstini-po-operativna-programa-regioni-v-rastej-2014-2020-g/
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2018-3/interview/фееви-е-партньор-за-финансиране-на-проекти-за-енергийна-ефективност_05289.html
http://vestnikstroitel.bg/interview/188495_joana-hristova-do-kraya-na-2018-g-sche-startira-procedura-za-izbor-na-izplnitel-na-instalaciyata-za-opolzotvoryavane-na-rdf-gorivoto/
http://vestnikstroitel.bg/interview/188495_joana-hristova-do-kraya-na-2018-g-sche-startira-procedura-za-izbor-na-izplnitel-na-instalaciyata-za-opolzotvoryavane-na-rdf-gorivoto/
https://gradat.bg/news/2018/08/15/3296430_fond_na_fondovete_predostavia_nad_417_mln_leva_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2018/08/23/3300216_klimatici_ili_peleti_sreshtu_mrusniia_vuzduh/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2018/08/23/3300216_klimatici_ili_peleti_sreshtu_mrusniia_vuzduh/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
https://technews.bg/article-author/newtechnews
https://technews.bg/article-110555.html
https://www.publics.bg/bg/news/19406/Офис_сградата_Telus_Tower_в_София_ползва_100_зелена_енергия_от_ЕНЕРГО-ПРО_Енергийни_Услуги.html
https://www.publics.bg/bg/news/19354/42_ръст_в_продажбите_на_електрически_и_хибридни_автомобили_в_Европа.html
http://ecology-bulgaria.com/article/2496-seminar-na-tema-resursna-efektivnost-v-turisticheskiia-sektor
http://www.namrb.org/godishna-sreshtcha-na-mestnite-vlasti-2018-g-1-3-oktomvri-k-k-albena
https://events.ictmedia.bg/event/91
https://www.namrb.org/godishna-sreshtcha-na-mestnite-vlasti-2018-g-1-3-oktomvri-k-k-albena
http://ecology-bulgaria.com/article/2520-nad-1300-izlojiteli-na-ecomondo-i-key-energy-v-rimini?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-08-17
http://ecology-bulgaria.com/article/2520-nad-1300-izlojiteli-na-ecomondo-i-key-energy-v-rimini?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-08-17
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
https://gabrovoinnovationcamp.eu/
http://www.life-bulgaria.bg/
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://www.eeagrants.bg/dokumenti/normativni-dokumenti
https://www.eeagrants.bg/dokumenti/normativni-dokumenti
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-malina-krumova-v-momenta-1-2-mln-jilista-v-stranata-sa-neobitavani/
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-obnovyavame-43-policejski-upravleniya-i-slujbi-na-pojarnata-v-stranata/
http://ecofund-bg.org/bg/programs/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5/
http://ecofund-bg.org/bg/programs/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5/
http://ecofund-bg.org/
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reduction-2018-jul-17_en
http://www.embuild.eu/bulgaria/tcentr-za-znaniia/mestni-politiki/
https://www.1ka.si/a/166495
http://www.3e-news.net
https://www.emi-bg.com/bg/news/1/article/5b59b371ccffbf01007f880e

