
 

За 2 години, откакто се изпълнява 
Националната програма за енергий-
на ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, тя се доказа с пол-
зите, които вече са видими. В нача-
лото се проведе и антикампания, но 
хората вече се убедиха. Видяха се 
положителните ефекти – по-уютни и 
топли домове, по-добре изглеждащи 
сгради, намалени вредни емисии, 
намалени сметки за отопление на 
потребителите с 50%-70%, работа 
за малките и средни строителни 
фирми, увеличаване на заетостта, 
оборотите и приходите в бранша. 
Това коментира на 12–и януари ми-
нистърът на регионалното развитие 
и благоустройството (в оставка) Ли-

ляна Павлова в Народното събрание, където на заседания на комисиите по бюджет и финанси и 
по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство бе разгледано предложени-
ето на увеличаване на бюджета на Националната програма с 1 млрд. лв. и продължаване на 
срока за реализацията й. Тя подчерта, че програмата е дала възможност за заетост в строителс-
твото в междинния период между приключването на програмите с европейско финансиране от 
предходния програмен период и реалното им изпълнение през настоящия.   

Министърът съобщи, че сградите обект на изпълнение по програмата, които са със сключени 
договори между сдружения на собственици и Българската банка за развитие са 2022. От тях 
над 1000 са в процес на изпълнение, като над 200 са вече изпълнени. Изпълнението на строи-
телно-монтажни работи по около 550 сгради е преустановено през зимния сезон, но след прик-
лючването му те ще бъдат възобновени. Към настоящия момент от програмата са обхванати об-
що 148 000 жилища. Има 2000 чакащи сдружения на собственици с подадени заявки към общи-
ните. Това беше мотив за предложението за удължаване на срока на програмата, посочи Павло-
ва. 

Видимият ефект от изпълнението на програмата в градове с масово завършени сгради доведе 
до увеличаване на броя на регистрираните сдружения до почти 6000, като и вторият милиард 
няма да може да обхване всички, коментира Павлова. Такъв тип програма трябва да има поне 
следващите 10 години, за да се обхванат всички панелни сгради. В последствие тя трябва да се 
разшири и освен многофамилните да обхване и по-малки и еднофамилни жилищни сгради, по-
сочи тя и допълни, че нуждите на сградния фонд в страната са големи. 

Регионалният министър напомни, че сключените от ББР договори почти са достигнали одобре-
ния до момента 1 млрд. лв., като това наложи временното преустановяване на сключването на 
нови договори по програмата. За държавата е важно бюджетът на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради да се увеличи с още 1 млрд. лв., за-
щото тя е аполитична и касае всички български граждани. Освен социално, тя има екологично 
и икономическо измерение, като почти 600 малки и средни строителни фирми участват в изпъл-
нението на различен тип дейности по нея, заяви Павлова. 

Министърът се аргументира и с факта, че България е с най-ниска енергийна ефективност на 
сградния фонд, който включва не само жилищните сгради. Вече 9 години се реализират програ-
ми за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, напомни тя. Изпълнението на 
тази политика започна пилотно с реализацията на изпълнявания съвместно с Програмата на 
ООН за развитие демонстрационен проект, след което продължи с финансиране от Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007 –  2013. Такъв тип дейности се финансират с европейски 
средства и през настоящия програмен период, но те не са достатъчни и затова се направи кон-
цепцията на Националната програма за енергийна ефективност, подчерта Лиляна Павлова. 

Тя обърна внимание, че с европейски средства се финансира въвеждането на мерки за енер-
гийна ефективност и в публични сгради, като инвестиции вече са направени в над 1000 учили-
ща и детски градини, университети и обекти на социалната, здравната и културната инфраст-
руктура. Нов момент в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, 300 млн. лв. от 
която са предвидени за енергийна ефективност, е включването в обхвата й и на публични сгра-
ди на територията на 39 големи и средноголеми общини – сгради на общински и областни ад-
министрации, пожарни и полицейски управления, обекти на Агенцията за социално подпомага-
не, сгради на деконцентрирани структури на държавна администрация, за да се осигури макси-
мално широк спектър и ефект на инвестициите, обясни министърът. 
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Окончателно приеха промените в ЗЕЕ, сградите с РЗП над 1000 кв. м. ще подлежат на задължително сертифициране за енергийна ефективност 
Градът.бг, 21.12.2016  
http://gradat.bg/news/2016/12/21/2887892_okonchatelno_prieha_promenite_v_zee_sgradite_s_rzp_nad/ 

Слънчевата енергия става по-евтина от вятърната. Развиващите се пазари надминават развития свят по инвестиции благодарение на евтините 
панели 

Капитал, 21.12.2016 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2016/12/21/2885648_slunchevata_energiia_stava_po-evtina_ot_viaturnata/ 

Драгомир Цанев, зам.-директор на ЕнЕфект  
Виктор Аврамов, преподавател в НБУ 
Либерализацията на енергийния пазар помага за справянето с енергийната бедност  
Наталия Николаева, bloombergtv.bg, предаването „В развитие“, 09.12.2016 
http://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2016-12-09/liberalizatsiyata-na-energiyniya-pazar-pomaga-za-spravyaneto-s-energiynata-bednost +Видео 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
МРРБ, януари 2017 
http://www.mrrb.government.bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/ 

Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради. Актуална информация за напредъка по програмата 
МРРБ, януари 2017 
http://www.mrrb.government.bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-

programata/ 

Слънчевата енергия ще струва по-малко от тази от въглища до десетилетие. Доклад на Bloomberg New Energy Finance твърди, че до 2030 г. 
енергията, произведена от соларни панели, може да стане най-евтината в света 

Мартин Димитров, Капитал, 03.01.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2017/01/03/2893076_slunchevata_energiia_shte_struva_po-malko_ot_tazi_ot/?ref=capital_postfactum 

Eнергетиката се сдоби с касичка за стари и нови грешки 
Калоян Стайков, ИПИ, 13.01.2017 
http://ime.bg/bg/articles/energetikata-se-sdobi-s-kasika-za-stari-i-novi-greshki/ 

ЕС отваря врата за новата енергетика. Новите изисквания поставят пред България огромни предизвикателства 
Капитал, 13.01.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/01/13/2898752_es_otvaria_vrata_za_novata_energetika/?ref=email_capital 

Чао, ЕРП-та, чао, НЕК. Традиционните играчи може да се окажат излишни когато потребителите започнат сами да се снабдяват с енергия 
Капитал,13.01.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/01/13/2898779_chao_erp-ta_chao_nek/?ref=email_capital 

Черно бъдеще за въглищата. България ще бъде една от най-засегнатите от новата енергийна политика на ЕК, която поставя големи ограничения 
пред въглищните централи 

Ралица Николова, Капитал, 13.01.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/01/13/2898813_cherno_budeshte_za_vuglishtata/?ref=email_capital 

Великата енергийна революция. Новите технологии в енергийния сектор ще го разтърсят така, както интернет промени телекомуникациите и 
ежедневния ни живот 
Илин Станев, Капитал, 14.01.2017 
http://www.capital.bg/printversion.php?storyid=2898722 

Депутатите гласуваха още 1 млрд. лв. за саниране 
novinite.bg, 18.01.2017 
http://www.novinite.bg/articles/135036  

След почти три часа дебати парламентът одобри още 1 млрд. лева за саниране 
Actualno.com, 18.01.2017  
https://www.actualno.com/society/sled-pochti-tri-chasa-debati-parlamentyt-odobri-oshte-1-mlrd-leva-za-sanirane-news_588271.html 

Министър Павлова:  
Надявам се на дух на приемственост в провеждането на Националната програма за енергийна ефективност 
МРРБ, 20.01.2017 
http://www.mrrb.government.bg/ministur-pavlova-nadyavam-se-na-duh-na-priemstvenost-v-provejdaneto-na-nacionalnata-programa-za-energijna-

efektivnost/  

Големите компании могат да кандидатстват за субсидии за енергийна ефективност. Общо 50 млн. евро ще бъдат разпределени по 
оперативна програма "Конкурентоспособност" 

Иглика Филипова, Капитал, 20.01.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/01/20/2902708_golemite_kompanii_mogat_da_kandidatstvat_za_subsidii/?

utm_source=dnevnik.bg&utm_medium=widget&utm_content=homepage&utm_campaign=owned-media&ref=embed 

Защо санирането се превърна в най-важното гласуване? 
Петър Ганев, ИПИ, 20.01.2017 
http://ime.bg/bg/articles/zashto-saniraneto-se-prevyrna-v-nai-vajnoto-glasuvane/ 

Българската банка за развитие – смисълът на едно жонглиране 
Зорница Славова, ИПИ, 21.10.2016 
http://ime.bg/bg/articles/bylgarskata-banka-za-razvitie-smisylyt-na-edno-jonglirane-/ 

Борисов:  
Санирането е най-контролираното строителство, защото по цял ден гледаш майсторите 
Дневник, 21.01.2017  
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/01/21/2903899_borisov_saniraneto_e_nai-kontroliranoto_stroitelstvo/?ref=email_mynews 

Финансират с от 500 000 до 2,5 млн. лв. проекти на големи промишлени предприятия за повишаване на енергийната ефективност 
Градът.бг, 23.01.2017 
http://gradat.bg/news/2017/01/23/2904731_finansirat_s_ot_500_000_do_25_mln_lv_proekti_na_golemi/ 

Доклад на регионалния министър Лиляна Павлова показа: „Безплатното“ саниране излиза над 17 хил. лв. на апартамент! 
onovini.com, 23.01.2017 
http://onovini.com/2017/01/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%

D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%

BD/ 

Радан Кънев:  
Санирането е най-наглата кражба 
novinite.bg, 24.01.2017 
http://www.novinite.bg/articles/135732 

"Безплатното" саниране излиза над 17 000 лв. на апартамент. Цената на квадратен метър е близо два пъти по-висока от предишни програми за 
енергийна ефективност 
Венета Начева, в. Сега, 24.01.2017 
http://www.segabg.com/article.php?id=839513 

Приеха окончателно промените в ЗУТ, които контролират презастрояването и подобряват контрола 
Градът.бг, 26.01.2017  
http://gradat.bg/news/2017/01/26/2906841_prieha_okonchatelno_promenite_v_zut_koito_kontrolirat/ 

Важните акценти от приетите промени в ЗУТ представя арх. Борислав Игнатов 
Градът.бг, 27.01.2017 
http://gradat.bg/news/2017/01/27/2907729_vajnite_akcenti_ot_prietite_promeni_v_zut_predstaveni/ 

КСБ подкрепя продължаването на програмата за енергийно обновяване на жилищата 
Градът.бг, 26.01.2017  
http://gradat.bg/news/2017/01/26/2907300_ksb_podkrepia_produljavaneto_na_programata_za/ 

ЕТЕМ представи Е 68 - новата отваряема система с прекъснат термомост. 100 млн. евро достигат инвестициите на компанията в България от 1997 г. 
до момента 
Николай Тодоров, Градът.бг., 21.12.2016  
http://gradat.bg/news/2016/12/21/2887758_etem_predstavi_e_68_-_novata_otvariaema_sistema_s/ 

Георги Кюрчиев, управител на "Алумил България" ООД: 
Прозоречните системи ALUMIL SUPREME - специално проектирани за стандартите на пасивните и нискоенергийните сгради 
Градът.бг, 05.01.2017  
http://gradat.bg/news/2017/01/05/2894795_prozorechnite_sistemi_alumil_supreme_-_specialno/  

С 13,8 млн. лева по ОПРР обновяват 5 общински училища в Кърджали 
Градът.бг, 16.01.2017  
http://gradat.bg/news/2017/01/16/2900424_5_obshtinski_uchilishta_v_kurdjali_shte_budat_izcialo/ 

Благоустрояват центъра на Ямбол и ремонтират учебни заведения за 14 млн. лева 
Градът.бг, 20.01.2017 
http://gradat.bg/news/2017/01/20/2903170_blagoustroiavat_centura_na_iambol_i_remontirat_uchebni/  

Продължава санирането на обществени сгради в Попово с европейски средства по ОПРР 
Градът.бг, 30.01.2017  
http://gradat.bg/news/2017/01/30/2909265_produljava_saniraneto_na_obshtestveni_sgradi_v_popovo/ 

Save the Planet ще се проведе за осми път през март 
ecology-bulgaria.com, 12.12.2016 
http://ecology-bulgaria.com/article/2187-save-the-planet-shte-se-provede-za-osmi-pat-prez-mart 

Smart Cities 2017 ще представи технологии и добри практики за интелигентно градско управление 
automation-bulgaria.com, 17.01.2017 
http://automation-bulgaria.com/article/2039-smart-cities-2017-shte-predstavi-tehnologii-i-dobri-praktiki-za-inteligentno-gradsko-upravlenie- 

Направление "Сградни технологии" на Siemens България с награда "Най-добър референтен проект" 
Градът.бг, 18.01.2017  
http://gradat.bg/news/2017/01/18/2901642_napravlenie_sgradni_tehnologii_na_siemens_bulgariia_s/ 

Избрано от медиите 

До 50% по-ниски сметки плащат домакинствата в санираните блокове в Бургас  

Безплатното саниране на жилищните блокове по Националната програма за енергий-

на ефективност вече дава своите резултати. Домакинствата в обновените сгради 

плащат чувствително по-ниски сметки за ток, парно и топла вода. Това заявиха при 

срещата си с кмета на Бургас Димитър Николов и зам.-кмета Чанка Коралска предсе-

дателите на сдружения на собствениците, чиито блокове са обновени.  

Срещата бе по повод предстоящото връчване на удостоверенията за извършените 

ремонтни работи. В нея представители имаха живеещите в 7 и 57 блок в комплекс 

Изгрев, 72, 27 и 17 в "Славейков", 114 и 165 в "Меден рудник", 27 в "Зорница", 14 

във Възраждане и 88 - "Братя Миладинови". 

Между 30 и 40 % процента по-ниски сметки за ток в най-студените дни имат живее-

щите в блок 114 в "Меден рудник". От блок 14 в комплекс "Възраждане" отчитат 

между 45 и 50 процента по-малко разходи за електроенергия. Направените иконо-

мии са добри, при условие, че тази година средната температура е със 7 градуса по-

ниска в сравнение с предишните две години. Блоковете с парно имат спад с 50 про-

цента в сметките за отопление. Чувствително намаление на разходите за топла вода има в сградите, където са монтирани соларни 

системи. Сравнението на данните показва, че за месец ноември домакинствата са платили средно по 7 лева за топла вода, а за същия 

месец на миналата година разходът е бил 13-14 лева. 

Проблемите с появата на мухъл и плесен в присъединените тераси също е решен с цялостното саниране на сградите. Представители-

те на собствениците заявиха, че не биха успели по никакъв начин всички семейства да се обединят за събирането на средства и да 

направят сами подобен ремонт на общите части.  

В процеса на работата по саниране на блоковете на места са възникнали проблеми с течове и проникване на влага, но строителните 

фирми са реагирали навреме и проблемите са били отстранени своевременно.Кметът Димитър Николов призова сдруженията на собс-

твениците при наличие на нередности да подават своевременно сигнали в Община Бургас, за да може да се следи работата на строи-

телните фирми. 

"Програмата за енергийна ефективност ще разшири своя обхват. Партньорството между 

Община Бургас и хората, чиито жилища са санирани, не приключва със строителните ра-

боти, а ще продължи и през следващите години. Ние ще ползваме вашия натрупан опит, 

за да създадем собствен модел за работа по Националната програма и да сме по-

ефективни при санирането на старите блокове", каза кметът Николов.  

Предстои да бъде направен още един оглед на санираните сгради и ако има забележки от 

страна на собствениците, те ще бъдат отстранени. При старта на безплатното саниране 

кметът Димитър Николов пое ангажимент Община Бургас да облагороди пространството 

около първите 10 сгради, одобрени за обновяване. По време на срещата бяха обсъдени 

проектите за блогоустрояване на жилищните райони. 

Автор: Димитър Шишманов 

Източник: Община Бургас 

Национална кампания „За чиста околна среда“ 

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на 

националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и 

детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площад-

ки, зони за отдих и други. 

Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 

17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 

14 април. 

2,3 млн. лв.  са предвидени за общините и кметствата, като максималният размер на фи-

нансирането е 10 хил. лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детс-

ките градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комп-

лекси. Таванът на проектите им е 5000 лв. 

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на деца-

та, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замър-

сени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. И тук е важно участието на граж-

даните, чрез полагане на доброволен труд, защото това е гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото. 

Кампанията „За чиста околна среда“ стартира през 2003 г. През м.г. по нея постъпиха 2655  предложения. От тях 1217 на общини и 

кметства, 800 на училища и ОДК и 638 на детски градини. Финансирани бяха общо 476 проекта, чрез които бяха  изградени десетки 

спортни площадки, паркове на открито,  билкови градини и други. 

Приходите на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  ( ПУДООС ) идват основно от екологични 

такси, глоби и др., както и от управлението на инсинератора в Александровска болница, а средствата се харчат основно за изгражда-

не на ВиК съоръжения, депа и биоразнообразие. 

Източник: МОСВ  

Златоград, Брацигово и добрите практики по отношение на „енергийната ефективност на сградите”  

След едно първо учебно посещение от 3-ти до 6-ти декември, посветено на устойчивата мобилност, сега е ред на представителите на 
градовете - лауреати на конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията „енергийна ефективност на сградите” да проведат учебно посеще-
ние във Франция от 13-ти до 16-ти декември, финансирано и организирано съвместно от Министерството на Регионалното развитие и 
благоустройството и Френското посолство в България. По програма е предвидено да бъдат представени местни добри практики, при-
лагани в Париж, но също и малко по-на север ... в Лил.  

Първи важен етап: Лил 

 В този град с работническа традиция, където почти половината от сградния фонд е 
построена преди Втората световна война, обновяването на жизнената среда и по-
добряването на енергийната ефективност на жилищата на най-бедните социални 
прослойки е приоритет. Приоритет, който цели постепенното освобождаване от не-
изолираните енергоемки сгради, които са източници на замърсяване и скъпострува-
щи за обитателите им. Благодарение на помощта на г-жа Елен Елснанд, ръководи-
тел проект „Устойчива жизнена среда”, българската делегация успя да се запознае 
на място с един иновативен инструмент, внедрен от местната общност. Разположен 
в центъра на града в реновирана бивша индустриална сграда, Домът на устойчива-
та жизнена среда, организиран на принципа „едно гише”, отваря врати през октом-
ври 2013 година със задачата да информира и съветва граждани и фирми по проек-
ти за строеж и реновиране. Ръководителите на проекти могат да се срещнат там с 
архитекти, финансови съветници или юристи и да получат документация и помощ 
при планирането на дейностите си. Така близо 900 проекта са подпомагани на все-

ки шест месеца, а за три години са обработени 3750 случаи. 

Посещение на екоквартала Батиньол и екоквартала на Националния флот 

След обзора на политиките и добрите практики, разработени от Европейска метрополия Лил, идва ред на посещението на парижките 
инициативи начело с екоквартала Батиньол и този на Националния флот в компанията на г-жа Карол Наганума от стартиращата ком-
пания ЕМБИКС и на г-н Франсоа-Ксавие Монако, директор на ВИЗЕА, проектантска организация, специализирана в устойчивото раз-
витие на градските строежи. Разположен в сърцето на 17-ти район на Париж около парка Мартин Лутер Кинг, еко-кварталът Батиньол 
е истинска витрина на устойчивото развитие, по-специално по отношение на жизнената среда - 3400 жилища, от които 50% са соци-
ални жилища, 31 000 квадратни метра търговски обекти и услуги, 14 000 квадратни 
метра офиси и съоръжения в близост, като всички те отговарят на целите за опазване 
на ресурсите и на биоразнообразието посредством глобален подход. По отношение на 
потреблението на енергия, целта е да се постигне неутрален въглероден баланс с отоп-
ление, осигурявано основно от дълбок геотермичен източник. Колкото до енергийното 
потребление, което не може да се намали, като например уличното осветление, то се 
осигурява от 40 000 квадратни метрафотоволтаични панели, разположени върху покри-
вите. Управлението на водите, на отпадъците, както и използването на еко-материали 
също са обмислени с оглед на най-новите технологични постижения, като например ав-
томатизираното събиране на отпадъците чрез подземна пневматична мрежа... почти за 
първи път във Франция! 

Един забележителен подход, който откриваме в зоната за съгласувано устройство на 
територията в екоквартала на Националния флот в град Коломб, е приложен с цел съ-
живяване на градската тъкан, по-точно чрез преустройството на сградите на Национал-
ния флот, превърнали се в индустриална морга. Топлинна мрежа с използване на био-
маса, сгради с ниско потребление на енергия и още редица съоръжения, даващи въз-
можност за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, по-специално 
на енергийното потребление, чрез обновяване имиджа на територията. 

Продължението през 2017 година 

През пролетта на 2017 година представителите на градовете-лауреати в категориите „Устойчиво управление на отпадъците” и 
„Устойчиво управление на водите” ще могат на свой ред да осъществят учебно посещение във Франция, организирано съвместно от 
Министерството на околната среда и водите и Френското посолство в България. Общините Габрово, Годеч, Търговище и Каспичан ще 
имат възможност да са запознаят с добрите практики на своите френски колеги. За програмата все пак трябва да се почака до 2017 
година!  

Източник: Френски институт в България 

Кметът на Габрово и председател на УС на ЕкоЕнергия Таня Христова се срещна с представители на 

Световната банка в България  

Кметът на Габрово Таня Христова и нейните заместници се срещнаха днес с представители на 

Световната Банка в България. Постоянният представител на банката у нас - г-н Тони Томпсън ко-

ментира стратегията за партньорство с нашата страна, която бе приета миналата година, а също 

така приоритетите, проектите и инициативите, обект на интерес от страна на банката. 

По време на срещата бяха обсъдени напредъкът по Националната програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилни жилищни сгради в Габрово, реализираните социални услуги и проекти, 

както и възможността за партньорства в сферата на социалното включване. 

Тони Томпсън акцентира, че е запознат с опита на Габрово в социалните проекти и енергийната 

ефективност в образователната инфраструктура и подчерта, че Община Габрово може да разчита 

занапред на подкрепа и съдействие от страна на целия състав на представителството на Светов-

ната банка у нас. 

http://gabrovo.bg/bg/news-article/5645  

Енергийни помощи за бедни или изгаряне на пари и здраве 

Най-доброто решение на проблема с енергийната бедност е енергийната ефективност: това твърди доклад на 
екологичното сдружение “За Земята”, като се позовава на данни на Евростат (2014), според които 32,9% от 
населението на България има проблем да поддържа достатъчен топлинен комфорт в домовете си. Това поставя 
нашата страна на първо място в ЕС-28 по показателя за брой енергийно бедни, с над три пъти увеличение над 
средното ниво за ЕС. Екологично сдружение За Земята предлага конкретни мерки за намаляване броя на броя 
на енергийно бедните в страната ни. 

Вижте доклада “Енергийни помощи за бедни или изгаряне на пари и здраве” тук. 

Източник: За Земята 

МОСВ продължава програмите си за саниране и за електромобили с бюджет от 15, 298 млн. лв. от 

търговия с парникови газове 

Министерството на околната среда и водите осигури финансово продължаването на две свои успешни програми – за саниране на дър-

жавни и общински сгради и за купуване на електромобили от публичните институции. За целта МОСВ предостави на Националния до-

верителен екофонд за управление 15,298 млн. лв. Това стана с решение на правителството от 11-и януари, определящо реда и начи-

на за разходване през 2017 г. на преходен остатък по валутна сметка на МОСВ, постъпил в бюджета на ведомството до 31 декемв-

ри 2012 г. от продажба чрез търг на квоти за емисии на парникови газове от инсталации. 

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на обекти – държавна или 

общинска собственост, в рамките на Инвестиционната програма за климата, и за насърчаване използването на електрически превоз-

ни средства от публичните институции, целящо да намали разхода на горива, за да се повиши качеството на атмосферния въздух. 

От стартирането на Инвестиционна програма за климата през март 2015 г. до момента са изпълнени изцяло мерките за подобряване 

на енергийната ефективност на 58 обекта на обща стойност 20,5 млн. лв. със субсидия по програмата – 17,4 млн. лв. Това са учили-

ща, детски градини, спортни зали, университетски сгради, читалища и др. В момента се изпълняват още 8 обекта на обща стойност 

4,6 млн. лв., от които субсидията е 3,438 млн. лв. 

В процес на сключване на договори с изпълнители или в тръжни процедури за избор на изпълнители са още 11 обекта на обща стой-

ност 5,5 млн. лв. с очаквана субсидия от 4,65 млн. лв. Става дума за общо 77 обекта на обща стойност над 30 млн. лв. и субсидия 25 

650 000 лв. 

По пилотната схема за насърчаване използването на електромобилите беше одобрено субсидирането на закупуване на 44 превозни 

средства, от които 34 електромобила и 10 плъг-ин хибрида на 22 общини и 4 държавни институции. Доставката върви успешно. Об-

щините и  държавните  институции се отнесоха с интерес към тази програма и се очаква да се разшири с разнообразни превозни 

средства – микробуси и малки превозни средства – товарни, почистващи и др. 

С реализацията на такива проекти ще се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, ще създаде трудова заетост в малки 

населени места, ще намалят разходите на общините за отопление и осветление на детски градини, училища, болници и др. 

Източник: МОСВ 

Паспорт за сградни обновявания: индивидуални планове за дълбоко енергийно обновяване  

Уебинар на европейския портал BUILD UP 

Паспортите за сградни обновявания представляват новаторска концепция, която осигурява на собствениците на сгради и инвеститори 

специализирана информация за стъпките, които следва да предприемат, ако искат да оползотворят потенциала за енергийни спестя-

вания в своите сгради. Те се едно от най-обещаващите решения за насърчаване на обновяването на европейския сграден фонд, като 

в рамките на програма Хоризонт 2020 ЕК подкрепи нов проект с цел да насърчи разпространението на концепция, в който участие ще 

вземе и ЕнЕфект.  

В рамките на семинара, Европейският институт за сградните характеристики (BPIE) ще представи основните принципи и подходи към 

паспортите за сградно обновяване. Фламандската енергийна агенция, от своя страна, ще представи белгийската практика Woningpas 

(Building ID) – един от първите примери за прилагането на концепцията. Участниците в уебинара ще обсъдят начините за прилагане и 

изпълнение на паспортите за сградно обновяване и ще се докоснат до въпроси като участието на заинтересованите страни и финан-

сирането на обследванията, разработването на паспортите и заложените мерки за енергийна ефективност. 

Повече информация можете да намерите тук. 

Организатор: BUILD UP – Европейска комисия 

Уебсайт: http://www.buildup.eu 

Програма на Столична община за подобряване на качеството на въздуха  

Съобщение на кмета на София Йорданка Фандъкова, 31.01.2017 г. 

Програмата на Столична община за подобряване на качеството на въздуха, която с екипа ми ще представим в следващите дни, 

включва серия от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки по отношение емисиите на фини прахови частици от транспорта, 

транспортната инфраструктура, битовото отопление, отоплението в обществени сгради и от други източници. Част от новите полити-

ки, които предлагаме и ще защитаваме са: 

 Строг контрол на техническите прегледи на автомобили и спиране от движение на автомобилите без катализатор и с нива на за-

мърсяване над допустимите норми. Предлагаме законодателна промяна, която да позволи поставянето на стикер, който обозна-

чава екологичния клас, върху всеки автомобил, който се движи на територията на Столична община. Целта на промяната е да 

даде възможност за допълнителен контрол от Пътна полиция и Столична община. 

 Система за ранно предупреждение на гражданите при прогнозни високи нива на фините прахови частици, което да позволи 

предприемането на навременни мерки. Предвиждаме и създаване на местна система за мониторинг на въздуха. 

 Безплатен градски транспорт и ограничения за движението на автомобили в най-натоварените зони на града при прогнозни дан-

ни за трайно превишаване на нормите на фините прахови частици. 

 Екологичен мониторинг на територията на Столична община, който отчита локалните източници на замърсяване и фокусирани 

действия към тях. 

 Провеждане на информационни кампании за вредното влияние върху качеството на въздуха при отопление с твърдо и течно го-

риво и насърчаване на гражданите да преминат към алтернативни горива. 

 Закупуваме електробуси за градския транспорт и даваме възможност за изграждане на нови зарядни станции за електромобили 

в града. 

Програмата, която разработваме заедно с експерти от БАН, Техническия университет и ХТМУ, включва и зелените политики, по които 

работим в последните години и продължаваме. В това число строителството на третия лъч на метрото, с който очакваме да спестява-

ме до 90 хил. т. годишно вредните емисии и модернизацията на градския транспорт, като всички нови превозни средства задължител-

но са с екостандарт ЕВРО6. Изграждане на нови велоалеи и нови буферни паркинги при началните и крайните спирки на метрото със 

стимули за използването им. Увеличаваме честотата на миенето на основните улици и булеварди и включване на повече квартални 

улици. Продължаваме да залесяваме и да създаваме нови зелени площи около натоварените булеварди, както и ежегодно да залеся-

ваме ерозирали и замърсени терени извън урбанизираната територия. В периода 2012 – 2016 г. само на територията на София заса-

дихме 6 844 дървета. Отделно от това в последните 6 години залесихме 1041 дка горски територии, пустеещи земеделски земи и на-

рушени крайречни територии около София. През 2017 г. предвиждаме засаждането на 1200 нови дървета в града и залесяването на 

над 200 дка нарушени земеделски земи в крайградските зони. 

Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община до 2020 г. ще бъде обявена 

публично като очакваме да получим бележки и предложения и от страна на гражданите, неправителствени организации и институ-

ции. През пролетта програмата ще бъде внесена за обсъждане и в Столичния общински съвет и гласувана. 

Източник: Официален Фейсбук профил на Йорданка Фандъкова 

Община Габрово стартира ГИС приложение за                                                                                               

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  

Интерактивно ГИС приложение, представящо Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията община Габрово вече 
е активно вече на сайта на местната администрация. 

Уеб базираният пространствен модел дава информация за допустимите за включване 
в програмата сгради и напредъка на нейното изпълнение. Чрез него гражданите могат 
да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създа-
ване на сдружения на собствениците до изпълнение на строителни дейности. 

Приложението е адаптирано за мобилни устройства и е достъпно на сайта на Община 
Габрово в банер Национална програма за енергийна ефективност тук.  

Община Габрово информира, че поради големия обем информация, която се обработва, са възможни несъответствия в данни за от-
делни обекти в приложението. При установяване на неточности, моля, сигнализирайте за необходимост от корекция на електронен 
адрес: gis@gabrovo.bg. 
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