
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 26 февруари се проведе онлайн семинар, организиран ЕнЕфект и ЕкоЕнергия с подкрепата 

на проект OurBuildings, по програма EUKI  на Федералното министерство на околната среда на 

Федерална република Германия.  

Целта на събитието бе да запознае заинтересованите страни с основни аспекти, свързани с 

обновяването на публични сгради, предвидени в Плана за устойчивост и възстановяване, а 

темите на фокус бяха планиране, енергиен мениджмънт, сертифициране, механизми за 

финансиране и обзор на новаторски инструменти в подкрепа на проектите за обновяване на 

сградния сектор. 

Събитието започна с коментар върху нови 

елементи от Плана за възстановяване и 

устойчивост, свързани с условията на 

финансиране на проекти за обновяване на 

публични сгради. Последва преглед на 

наличните планове за обновяване на 

публични сгради и проекти за постигане на 

енергиен клас А, разработени от ЕнЕфект, 

като част от проекта OurBuildings. На фокус 

бяха плановете на Берковица, Етрополе, 

Кула, Лясковец и Смядово с изводи и 

препоръки за последващи стъпки. В 

следващата тема експерт от ЕнЕфект 

представи ключови стъпки в изпълнението и 

резултати от всеки от петте пилотни проекти, 

заедно с индивидуалните енергийни 

обследвания и пътни карти за дълбоко 

сградно обновяване до енергиен клас А. 

Втората част от семинара бе посветена на възможностите за ускоряване на инвестициите при 

обновяване на сгради и за стимулиране на пазарно финансиране с помощта на текущи и бъдещи 

програми за подпомагане за местните общности. Марко Марков от Еконолер направи обзор на  

актуалните възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност в България, като 

подчерта, че местните власти трябва да бъдат окуражени да се възползват навременно от 

разнообразните съществуващи ресурси и преди Националният декарбонизационен фонд да 

започне да функционира.  

В последвалата своеобразна виртуална кръгла маса дискусията бе насочена към възможностите 

за подобряване на условията за финансиране на общински проекти за сградно обновяване, и по

-конкретно какви инструменти са на разположение. От Националния Доверителен Екофонд 

Камелия Георгиева коментира научените уроци от работата с местните власти в прилагането на 

гъвгави механизми за финансирането на проекти за енергийна ефективност, като също наблегна 

върху необходимостта от техническа помощ, но също така значението на комуникационните 

дейности и отговорното поведение на ползвателите на сгради за осигуряване на качествените 

резултати от проектите за обновяване. От своя страна, Надя Данкинова, от Фонда за устойчиви 

градове, коментира за предстоящ пилотен финансов инструмент за финансиране на проекти за 

еднофамилни сгради, под формата на потребителски кредити, който ще бъде промотиран края 

на месец март, както и за стартирала съвместно с Европейската инвестиционна банка платформа 

насочена към местни и държавни дружества за финансиране на проекти за енергийна 

ефективност. 

В допълнение към добрите практики в работата с общините изпълнителният директор на Фонда 

за енергийна ефективност и възобновяеми източници, Галя Василева, коментира успешните 

резултати, свързани с предоставяната добра техническа помощ и мотирониг на проектите за 

обновяване на публични сгради.  

В дискусията участие взе и кметът на община Габрово, Таня Христова, с ясното послание за 

необходимостта на общините активно да търсят пазарно финансиране, както и партньорства за 

осъществяване на политиките за устойчиво развитие.  

В обобщение на обсъдените примери Кирил Райчев от Алианса за Енергийна Ефективност  

обърна внимание на необходимостта от добрата комуникация и консултации с всички 

заинтересовани страни за качествената работа и изграждане на доверие към ЕСКО услуги. 

В заключение на ползотворната дискусия за потребностите и възможностите пред местните 

общности, бяха представени допълнителни инструменти в подкрепа на проектите за обновяване 

на публични сгради, както и текущи инициативи, които се изпълняват от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия 

свързани не само с планиране, финансиране, но и комуникационни инструменти и обучения за 

повишаване на капацитета на участниците в различните етапи на изпълнение на проектите за 

енергийна ефективност. 

Събитието продължи малко над 2 часа, като бе увенчано с голям интерес, като включилите се 

участници надминаха лимита от 100 души на онлайн платформата.  
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Обновяване на публичните сгради до енергиен клас а според 
изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост: Какво 

трябва да знаем? 

ЕК: Използването на горска биомаса може да бъде по-вредно за климата от въглища, нефт и газ 
3E news, 02.02.2021 
http://3e-news.net/анализи/ек--използването-на-горска-биомаса-може-да-бъде-по-вредно-за-климата-от-въглища,-нефт-и-газ_84496 
 
Страните от G20 не успяват да спазват Парижките си обещания за климата 
3E news, 03.02.2021 
http://3e-news.net/свят/страните-от-g20-не-успяват-да-спазват-парижките-си-обещания-за-климата_84516 
 
Фатих Бирол, изп. директор на МАЕ:  
Светът трябва да се отърве от въглищните си навици, за да започне зеленото възстановяване 
3E news, 03.02.2021 
http://3e-news.net/свят/директорът-на-мае--светът-трябва-да-се-отърве-от-въглищните-си-навици,-за-да-започне-зеленото-възстановяване_84511 
 
Промени в закона ще позволят на общините да забраняват замърсяващи коли 
Мила Чернева, Капитал, 04.02.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/02/04/4171116_promeni_v_zakona_shte_pozvoliat_na_obshtinite_da/ 
 
30 милиона европейци са живели в енергийна бедност през 2019 г. 
3E news, 04.02.2021 
http://3e-news.net/събития/30-милиона-европейци-са-живели-в-енергийна-бедност-през-2019-г_84554 
 
Мартин Владимиров, енергиен анализатор:  
Дългосрочното бъдеще в енергетиката ще е на ВЕИ и системите за съхранение на енергия 
3E news, 05.02.2021 
http://3e-news.net/събития/мартин-владимиров--дългосрочното-бъдеще-в-енергетиката-ще-е-на-веи-и-системите-за-съхранение-на-енергия_84607 
 
Чиста енергия - висока доходност. През 2020 г. за пръв път зелените (ESG) фондове са по-печеливши от традиционните 
Славчо Кузмов, Капитал, 05.02.2021 
https://www.capital.bg/moiat_capital/investments/2021/02/05/4171175_chista_energiia_-_visoka_dohodnost/# 
 
Германия ще премахне надбавката за ВЕИ, която потребителите плащат чрез сметките си 
3E news, 06.02.2021 
http://3e-news.net/събития/германия-ще-премахне-надбавката-за-веи,-която-потребителите-плащат-чрез-сметките-си_84657 
 
ЕП: Налагането на въглеродните граници трябва да бъде въведено не по-късно от 2023 г. 
3E news, 08.02.2021 
http://3e-news.net/свят/еп--налагането-на-въглеродните-граници-трябва-да-бъде-въведено-не-по-късно-от-2023-г_84694 
 
Climate Bonds: Зелените облигации през 2020 г. са се увеличили до 269,5 млрд. долара 
3E news, 08.02.2021 
http://3e-news.net/свят/-climate-bonds--зелените-облигации-през-2020-г-са-се-увеличили-до-269,5-млрд-долара_84685 
 
Богомил Манчев, председател на „Булатом“:  
Най-добрият вариант е държавата да изгради и АЕЦ „Белене“ и 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ 
3E news, 08.02.2021 
http://3e-news.net/анализи/богомил-манчев--най-добрият-вариант-е-държавата-да-изгради-и-аец-белене-и-7-и-8-блок-на-аец-козлодуй_84706 
 
DW: 10 на сто от електричеството в света през 2019 г. е идвало от АЕЦ 
3E news, 08.02.2021 
http://3e-news.net/анализи/dw--10-на-сто-от-електричеството-в-света-през-2019-г-е-идвало-от-аец_84688 
 
Какъв може да бъде пътят за българската енергетика след затварянето на въглищните централи?  
3E news, 09.02.2021 
http://3e-news.net/събития/какъв-може-да-бъде-пътят-за-българската-енергетика-след-затварянето-на-въглищните-централи-_84724 
 
Петролът се готви за голямо завръщане. Цените на суровината се възстановиха до нивото отпреди пандемията, хедж фондовете залагат ръстът да 
продължи 
Кирил Кирчев, Капитал, 09.02.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/02/09/4172680_petrolut_se_gotvi_za_goliamo_zavrushtane/ 
 
Делът на ВЕЦ в енергийния баланс към 7 февруари тази година достига рекордните 258.26 процента 
3E news, 09.02.2021 
http://3e-news.net/анализи/делът-на-вец-в-енергийния-баланс-към-7-февруари-тази-година-достига-рекордните-25826-процента_84710 
 
Фирмите ще имат пряк достъп до над 1 млрд. лв. от Плана за възстановяване на ЕС.  
В новия български вариант са предложени три нови фонда, които да финансират мерки за енергийна ефективност, технологично обновяване и 
дигитализация 
Ивайло Станчев, Капитал, 10.02.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/02/10/4173174_firmite_shte_imat_priak_dostup_do_nad_1_mlrd_lv_ot/ 
 
Министър Петкова: 
Южният газов коридор укрепва енергийната сигурност на България, региона и ЕС 
Министерство на енергетиката, 11.02.2021 
https://www.me.government.bg/news/ministar-petkova-yujniyat-gazov-koridor-ukrepva-energiinata-sigurnost-na-balgariya-regiona-i-es-2875.html 
 
Очаква се бюджет от 28,4 млн. евро за съвместни проекти с Република Северна Македония в периода 2021-2027 г. 
МРРБ, 11.02.2021 
https://www.mrrb.bg/bg/ochakva-se-byudjet-ot-28-4-mln-evro-za-suvmestni-proekti-s-republika-severna-makedoniya-v-perioda-2021-2027-g/ 
 
Тайната революция в енергетиката 
Калоян Стайков, ИПИ, 12.02.2021 
https://ime.bg/bg/articles/tainata-revolyuciya-v-energetikata/ 
 
Батериите в голямата енергетика: Какво не разбираме? Какви са днешните реалности и кои са нещата, предвещаващи страхотното им бъдеще 
Симеон Белорешки, Капитал, 13.02.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/02/13/4174351_bateriite_v_goliamata_energetika_kakvo_ne_razbirame/?ref=popup_under_article 
 
Държавата предлага изграждане на газопроводи за въглищните ТЕЦ у нас, но дали ще има инвестиции в нови блокове? Работна група ще предложи до 
края на годината и Пътна карта за развитие на водородните технологии 
3E news, 14.02.2021 
http://3e-news.net/анализи/държавата-предлага-изграждане-на-газопроводи-за-въглищните-тец-у-нас,-но-дали-ще-има-инвестиции-в-нови-блокове-_84888 
 
Икономическото развитие на страната ще е акцентът в новия програмен период. Възможности за бизнеса в новите програми с европейско 
финансиране 
МРРБ, 17.02.2021 
https://www.mrrb.bg/bg/ikonomicheskoto-razvitie-na-stranata-ste-e-akcentut-v-noviya-programen-period/ 
 
Енергийната стратегия на България: ВЕИ-секторът ще се развива на пазарен принцип 
3E news, 20.12.2021 
http://3e-news.net/анализи/енергийната-стратегия-на-българия--веи-секторът-ще-се-развива-на-пазарен-принцип_85121 
 
ОИСР с висока оценка за управлението и икономическото развитие на България 
МРРБ, 23.02.2021  
https://www.mrrb.bg/bg/oisr-s-visoka-ocenka-za-upravlenieto-i-ikonomicheskoto-razvitie-na-bulgariya/ 
 
Обществено обсъждане на проект за правила за поддържане на платформа за сравняване офертите за доставка на електрическа енергия 
publics.bg, 23.02.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24367/
Обществено_обсъждане_на_проект_за_правила_за_поддържане_на_платформа_за_сравняване_офертите_за_доставка_на_електрическа_енергия.html 
 
Политиката за ВЕИ за семействата е да направим скок, а къде ще кацнем, няма значение 
3E news, 24.02.2021 
http://3e-news.net/събития/политиката-за-веи-за-семействата-е-да-направим-скок,-а-къде-ще-кацнем,-няма-значение_85203 
 
Вятърът осигури 16 на сто от електроенергията в ЕС през 2020 г., въпреки закъсненията покрай коронавируса 
3E news, 25.02.2021 
http://3e-news.net/свят/вятърът-осигури-16-на-сто-от-електроенергията-в-ес-през-2020-г,-въпреки-закъсненията-покрай-коронавируса_85274 
 
Няма пълно припокриване между енергийната и икономическата бедност 
3E news, 25.02.2021 
http://3e-news.net/анализи/няма-пълно-припокриване-между-енергийната-и-икономическата-бедност_85273 
 
Енерго-Про изгради четири соларни парка в Добрич 
powerindustry-bulgaria.com, 04.02.2021 
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3193-energo-pro-izgradi-chetiri-solarni-parka-v-dobrich 
 
Гърция вече има над 4000 MW вятърни централи. Само през 2020 г. към мрежата са включени 200 нови вятърни турбини 
Румяна Гочева, Капитал, 04.02.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/02/04/4171088_gurciia_veche_ima_nad_4000_mw_viaturni_centrali/ 
 
По-справедливата такса смет отново се отлага. За 2024 г. 
Вера Денизова, Капитал, 10.02.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2021/02/10/4173033_po-spravedlivata_taksa_smet_otnovo_se_otlaga_za_2024_g/ 
 
„Зелен“ транспорт сменя старите автобуси между населените места 
МРРБ, 18.02.2021  
https://www.mrrb.bg/bg/zelen-transport-smenya-starite-avtobusi-mejdu-naselenite-mesta/ 
 
Как изборът на отопление подобрява въздуха в Плевен? 
3E news, 19.02.2021 
http://3e-news.net/събития/как-изборът-на-отопление-подобрява-въздуха-в-плевен-_85069 
 
В Румъния граждани се обединяват, събират дребни суми и купуват соларен парк. От кооператива Cooperativa de Energie предлагат лихва срещу 
вложените от членовете средства 
 Румяна Гочева, Капитал, 20.01.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/02/20/4176393_rumunskata_energiina_obshtnost_kupuva_solaren_park/ 
 
FCS горската сертификация ограничава незаконните дейности в горите. Почти всички от сертифицираните гори са държавни, много малко са 
общинските и частни гори 
3E news, 22.02.2021 
http://3e-news.net/анализи/fcs-горската-сертификация-ограничава-незаконните-дейности-в-горите_85154 
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Националният фонд за декарбонизация: „зелената енергийна банка“ на икономиката ни 

ЦЕЕ ЕнЕфект започва изпълнението на действия за намаляване на енергийната бедност по проект 
ComAct 

В рамките на провелия се на 4-ти февруари национален форум 

участниците получиха информация за напредъка на проекта на 

енергийната агенция – QualDeEPC, чиято цел е да подобри качеството и 

да уеднакви процедурите за енергийно сертифициране в ЕС и да 

подпомогне връзката между енергийните сертификати и основното 

обновяване. 

Бяха обсъдени разработените предложения за политики на национално и 

европейско равнище, както и участниците имаха възможност да 

дискутират възможностите за усъвършенстване на процедурите за 

енергийно сертифициране и разработването на платформа за основно 

обновяването на сгради. Експерт от ЕнЕфект, Александър Станков, 

представи актуални проекти, дейности и конкретни резултати от 

изпълняващи се проекти от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, каквито са 

съвременните системи за сертифициране, с включени индикатори, по 

проект U-Cert, както и разпознаваемите сертификати и от програмите за 

зелени ипотеки по проекта Smarter Finance for Families. Участващите 

21 експерти в сферата на енергийната ефективност и планирането имаха възможност да дадат обратна връзка относно създаването на 

национална информационна система с база данни за състоянието и енергийните характеристики на сградите, по проекта EN-TRACK. А 

за популяризирането на приоритетите и приобщаването и на финансовите институции, участващите бяха информирани за се 

предвижда серия от кръгли маси по проекта SMAFIN, чиято платформа вече е свободно достъпна  -  smafin.eu. 

 

Енергийна ефективност на регионите 2021 

Още за Плана за възстановяване и устойчивост 

По-рано през февруари Европейската комисия приветства вота на Европейския 

парламент, който потвърди политическото споразумение относно Регламента за 

Механизма за възстановяване и устойчивост, постигнато през декември 2020 г. 

Той бележи важна стъпка към предоставянето на 672,5 милиарда евро под 

формата на заеми и безвъзмездни средства на държавите членки в подкрепа на 

реформите и инвестициите. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на 

NextGenerationEU — плана на ЕС. Той ще играе решаваща роля за подпомагане 

на Европа да се възстанови от икономическото и социалното въздействие на 

пандемията и ще спомогне за повишаване на устойчивостта на икономиките и 

обществата в ЕС и за гарантиране на екологичния и цифровия преход. 

Одобрението на Европейския парламент прави възможно влизането в сила на 

Механизма за възстановяване и устойчивост през втората половина на 

февруари. След това държавите членки ще могат официално да представят 

своите национални планове за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат 

оценени от Комисията и приети от Съвета. В плановете за възстановяване и устойчивост се определят реформите и проектите за 

публични инвестиции, които ще бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията вече провежда 

интензивен диалог с всички държави членки относно изготвянето на тези планове. 

Предварителното финансиране в размер на 13 % от общата сума, разпределена за държавите членки, ще бъде предоставена на 

разположение веднага след одобряването на плановете за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира, че финансирането по 

Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъде получено възможно най-бързо. 

На 8 февруари бе публикувана актуализирана версия на Националния план за възстановяване и устойчивост, която може да 

бъде прочетена тук. 

Можете да се запознаете със Становището на ЕнЕфект по плана, както предложение за за преструктуриране на реформите и 
инвестициитев направление 2.Б. ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ, раздел 2.Б.1. Нисковъглеродна икономика – тук. 

На края на февруари по инициатива на евродепутата Ева Майдел 

се проведе серия от онлайн дискусии посветени на Зелената 

сделка и възможностите за местните власти и ролята им в 

процеса. 

На първото събитие от 18 февруари участие взеха и 

вицепремиерът Томислав Дончев, полският евродепутат Йежи 

Бузек –  член на Комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика (ITRE), заедно с кметовете на Велико Търново, Враца, 

Габрово, Монтана и Видин. 

Новият етап в регионалното развитие възлага значителни 

отговорности в ръцете на местните власти за прилагане на 

принципите на Зелената сделка, сред които на фокус са 

въвеждането на системни методи за управление на 

енергопотреблението, което е сравнително нова задача за 

местните администрации, но с все по-голямо значение в 

цялостните концепции за развитие на регионите и за постигане на 

екологичен и енергиен ефект.  

За възможностите и практическите стъпки към системния подход към енергийната ефективност в местните общности бе представен 

разработеният заедно с ЕнЕфект справочник „Възможности за българските региони в светлината на Зелената сделка“, като от своя 

страна д-р Драгомир Цанев коментира ключови елементи от общинското енергийно планиране и съществуващите звена в подкрепа на 

местните власти.  

Като част от инструментите за техническа подкрепа бе даден за пример 

функциониращата и напълно безплатна уеб-базирана система за общински 

енергиен мениджмънт, създадена от ЕнЕфект по проект MEMS по линия на 

Европейската климатична инициатива (EUKI). Тази платформа дава възможност 

за оценка и проследяване на реалното потребление в публичния сектор и 

резултатите от проектите, което да улесни ефективното планиране на бъдещи 

инвестиции. А за тяхното осъществяване Драгомир Цанев подчерта значението 

на гъвкавите финансови механизми, както и съпътстващите мерки за 

изграждане на капацитет и комуникация с местните общности, които могат да 

допринесат за оптимално извличане на позитиви от осъществените проекти.  

В тази насока бе и изказването на кмета на Габрово, Таня Христова, която 

отбеляза благотворното сътрудничество с ЕкоЕнергия за съдействието в 

ефективното прилагане на иновативни устойчиви решения, като  също обърна 

внимание на необходимостта от привличане на пазарно финансиране в 

проектите за енергийна ефективност. 

Освен съществуващите мрежи на местно ниво, като добри международни инициативи, от които могат да се възползват общините, бяха 

представени и проекти по програмата „Хоризонт 2020“, по които ЕкоЕнергия и ЕнЕфект работят, каквито са Споразумението на 

кметовете, Европейската награда за енергия по проект EXCITE, както и европейската инициатива European City Facility. 

Във втората онлайн дискусия от 25 февруари се включиха министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова, както и зам.кметът на Столична община и 
кметовете на Бургас, Стара Загора, Сливен и Смолян. 
  
Министър Петкова припомни заложените в Плана за възстановяване и устойчивост 
проекти за енергийна ефективност, които ще спомогнат за развитието на регионите, и 
не само за намаляване на консумацията на енергия, но и са част от дългосрочните 
мерки за трайно справяне с енергийната бедност. 
 
Този път онлайн дискусията бе практически насочена към етапите, през които 

преминават проектите за енергийна ефективност, като д-р Цанев очерта значимостта 

на началната фаза и проектирането, необходимостта от осъвременяване на 

обществените поръчки, както и контролът и проследяването на резултатите от 

прилаганите мерки. В тази връзка бе отбелязана необходимостта от изграждане на 

административен и професионален капацитет в местните общности за провеждането 

на ефективни реформи и осъществяване на проектите за енергийна ефективност, 

служейки си с наличните инструменти за технически и финансова помощ, както на 

местно така и на международно равнище. Също така бе подчертана ролята на 

енегийно ефективното сградно обновяване като мярка за справяне не само с последствията, но най-вече първоизточниците на 

енергийна бедност. 

В подкрепа на общините при подбора и реализацията на проектите за градско развитие по ПРР 
2021-2027 г. 

Експертни звена и комитети ще подпомагат десетте най-големи общини в страната при 

подбора на проекти, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско 

развитие на управляваната от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. В новите 

териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, 

регионални поделения на държавни структури, представители на неправителствения 

сектор, бизнеса, граждански организации и др., които ще имат ключова роля при 

преселекцията, подбора и изпълнението на проектни предложения за инвестициите в 

преобразяването на най-големите общински центрове – Столична община, 

Благоевград,  Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и 

Плевен.  

 

Комитетът за подбор ще разглежда проектните предложения и ще извършва  преселекция чрез точкуване на проектните 

предложения по утвърдени критерии, одобрени от комитета за наблюдение на ПРР и включени в насоките за кандидатстване. 

Комитетът ще включва председател, заместник-председател, които ще са без право на глас, и членове. Сред тях ще са 

представители на различни групи местни заинтересовани страни, двама представители общината, трима представители на 

неправителствения сектор - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, трима представители на бизнеса, 

един представител на териториалните статистически бюра на НСИ. Ще влизат също по един представител на национално 

представителни организации на работодателите, организации на работниците и служителите, представител на академичните среди 

(БАН, висши училища), на регионалните колегии на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране и 

Камара на строителите в Република България. По преценка на съответната общинска администрация могат да бъдат поканени да 

излъчат представители и други местни заинтересовани страни.  

 

В заседанията на комитета с право на глас ще се включват представители на юридически лица с нестопанска цел – организации, 

работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, 

екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и Агенции за регионално 

развитие, извършващи общественополезна дейност на територията на областта, в която се намира съответната община, както и 

представители на икономическия сектор - по един представител на малки, микро и средни предприятия. 

Инструкцията за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1 и Указания за осигуряването на 

публичност към общините на ПРР 2021-2027 г. са публикувани на официалната страница на ОПРР 2014-2020 г. - www.bgregio.eu, 

на www.eufunds.bg, както и на сайта на МРРБ. Включени са и разработеният пакет документи, Указания, Инструкции, Правила и 

образци на документи за работа през новия програмен период. 

 

В тази връзка екипът на НСОРБ е подготвил и презентация на проекта на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за периода 

2021-2027, версия 3. 

Презентацията може да намерите тук. 

Националният фонд за декарбонизация ще бъде своеобразен вид финансова 

институция за подкрепа на бита и индустрията у нас при прилагането на мерки за 

енергийна ефективност и постигане на декарбонизация на икономическия живот у 

нас. Това е записано в обновения Национален план за декарбонизация, който бе 

представен наскоро. 

Структурирането на Националния фонд ще бъде подпомогнато чрез европейски 

проект, който се очаква да приключи в началото на 2022 г. Фондът ще се използва 

за предлагане на безвъзмездна финансова и техническа помощ, съчетана с 

финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или комбинация 

от тях. Предвидено е и обслужване на „едно гише“. 

„Участието на местните банки/финансови институции в тази финансова схема ще е 

ключов елемент за успеха на Фонда, тъй като в ролята им на финансов посредник, 

тяхното участие ще допринесе не само към осигуряването на „лостов ефект“ от 

инвестициите под формата на съфинансиране, но би следвало и значително да 

опрости процеса на финансиране на проекти.“, е записано още в Националния план 

за възстановяване. 

В края на 2022 г. трябва да има действаща работна група, която ще изготви предложения за регламенти относно функционирането на 

фонда, определящи точната структура, управлението и правилата на фонда, а самият той да бъде създаден през първото тримесечие 

на 2023 г., като през второто тримесечие пък се планира да се проведе и информационна кампания за възможностите, който предлага 

„енергийната банка“. 

Механизъм за проекти за ВЕИ и ЕЕ заедно със сметките 

Преди да бъде създаден този Фонд правителството смята да предприеме мерки за подкрепа за развитието на ВЕИ проектите у нас – 

това ще е „Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за 

енергия“.  Предвидената реформа цели да разшири възможностите за реализиране на мерки и проекти за повишаване на енергийната 

ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в условията на ограничени финансови ресурси, е записано в Плана 

за възстановяване. 

За целта ще бъдат проучени добри практики и ще бъдат изготвени съответни промени в нормативната уредба. Планира се още в 

следващите месеци – след структурирането на новия парламент - да бъде създадена работна група за изготвяне на предложение за 

нормативни промени. Ще бъде създадена работна група за разработване на механизма и изготвяне на съответните нормативни 

промени. Ще бъде проучен наличният опит на държавите-членки на ЕС, който да бъде адаптиран за прилагане в страната. На базата 

на адаптирания модел ще бъдат подготвени изискуемите промени в законите, смятат още специалистите, написали Националния план 

за възстановяване. 

В края на тази година се предвижда да се направят и консултации за този нов Механизъм. След обсъждането на предложенията се 

предвижда правителството да ги приеме, като прогнозно това може да се случи в края на 2022 г. След това е предвидена и 

информационна кампания за запознаване на крайните потребители и търговците на енергия с възможностите на Механизма. 

Източник: 3е-News 

Проектът ComAct: Съобразени с общността действия за 

намаляване на енергийната бедност по програма „Хоризонт 

2020“ има амбициозната цел да подкрепи високоефективни и 

трайни подобрения в многофамилни жилищни сгради в 

регионите на Централна и Източна Европа и ОНД, като направи 

процеса достъпен и управляем за енергийно бедните общности.  

С пилотни дейности в България, Унгария, Република Северна 

Македонкия, Литва и Украйна, ComAct ще предостави набор от 

финансови, технически и организационни инструменти в 

подкрепа на ефективното обновяване на многофамилни 

жилищни сгради и в подхода за облекчаване на енергийната 

бедност.  

За справянето с тези проблеми е необходимо разработването на нови подходи, които да осигурят значително намаляване енергийните 

разходи и да подобрят достъпа до мерки за дълбоко обновяване на сградите, което ще допринесе за устойчивото намаляване на 

високото равнище на енергийна бедност в региона. Първа стъпка в този процес е анализът на финансови инструменти и дефиниция за 

енергийна бедност, по което работим съвместно с общините Габрово и Бургас. 

Проектът вече има активен уебсайт: www.comact-project.eu, като за допълнителна информация можете да следите социалните 

платформи на ЕкоЕнергия и Енефект, както и страниците на проекта: Facebook: ComAct project и Twitter: @ComActProject. 

Втора национална работна среща на енергийна агенция – Пловдив 

Планове и пилотни проекти на общините, участващи в проекта „Нашите сгради“  

Завърши изпълнението на проект „Нашите сгради“ (OurBuildings) за 

подкрепа за гражданското общество и общините в България и Румъния. 

 

В проекта бе създадена серия от материали в помощ на местните власти и 

експерти, сред които: 

 

 Модел за разработване на дългосрочни стратегии за обновяване  

 

 Национални планове за енергията и климата и стратегии за обновяване 

на сградния фонд - насоки на публичните власти  

 

 Общински стратегии за обновяване. Ръководство за общинските власти 

относно хармонизирането на техните стратегии с Плановете за 

действие за устойчива енергия и климат 

 

Като част от планираните дейности бяха разработени 5 нови плана за 

обновяване на общинския сграден фонд и пътни карти за дълбоко 

сградно обновяване за пет български общини - Берковица, Етрополе, 

Кула, Лясковец и Смядово. 

 

Този месец за представяне на резултатите бяха финализирани и 

информационни брошури на общините, участващи в проекта, с които можете 

да се запознаете на този линк. 

 

Дейностите са финансирани от програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното 

министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република 

Германия. 

Стартира изпълнението на проект за прилагане на иновативни мерки за климата по Програма ООСКП 

Проектът „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на 

климата в общините в България“ е предефиниран и се изпълнява от Национален доверителен 

екофонд в партньорство с общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара 

Загора, Сливен и норвежкия партньор Norwegian Association of Local and Regional governments 

(KS). 

Иновативният проект цели подобряване капацитета на местните власти за планиране, мониторинг 

и прилагане на конкретни мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните 

промени. Проектът ще подкрепи общинските органи в осемте общини-партньори за оценка на 

техните стратегически планове и програми и приложените досега мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата, като същевременно се идентифицират пропуските и 

потенциалните рискове. Това са общините, които са с най-висок риск от природни бедствия като 

наводнения, свлачища, пожари и/или високи температури, комбинирани със засушаване, 

причиняващи воден стрес. В резултат ще бъде възможно прилагането на най-съвременните 

знания, опит и пилотни иновативни мерки. 

 

Източник: EEA Grants 

Онлайн платформа със свободен достъп ни учи как да потребяваме енергия по по-отговорен и 
устойчив начин 

Устойчивото потребление на енергия е основен приоритет в 
политиките на международно, национално и местно равнище. 
Ключова роля за постигането на заложените в тези политики цели, 
касаещи устойчивото производство и потребление на енергия, има 
осведомеността на потребителите по тези въпроси. Онлайн 
платформата ACT4ECO (www.act4ecu.eu) представя 22 мерки, 
които целят именно повишаване информираността сред 
потребителите по въпроси, свързани с: i) начините за повишаване 
на енергийната ефективност на домовете, ii) собственото 
производство на енергия, iii) управлението на енергийното 
потребление, iv) интелигентното енергийно потребление, както и 
v) осъзнаването и разпознаването на навиците, които водят до 
енергийно (не)ефективно потребление. Информацията е 
представена максимално достъпно, за да достигне до по-широк 
кръг потребители и да ги подпомогне в усилията им за намаляване 
потребената енергия у дома, а в средносрочен план и намаляване 
сметките за електроенергия. 

Платформата е създадена от консорциум от организации от 9 
страни в ЕС, сред които Датския технологичен борд, Университета 
в Хелзинки, Ирландски национален университет на Корк и 

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и се осъществява по проект ECO2 (http://eco2project.eu/), финансиран от 
Рамковата програма на ЕС за наука и иновации Хоризонт 2020. 

Представената в платформата информация е валидирана от екип от експерти в сферата на потреблението на енергия и енергийната 
ефективност на европейско ниво. Цялата платформа е налична на английски език, както и на още осем езика, сред които и 
български. 
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