
 

На 20-21 юни в изложбен център Флора – Бургас се 
проведе най-мащабното събитие в рамките на българ-
ското председателство на Съвета на ЕС, посветено на 
енергийната ефективност в сградите - конференцията 
По пътя към почти нулевоенергийните сгради, 
със специален акцент върху възможностите за общи-
ните за финансиране и изпълнение на такива проекти. 
Събитието, подкрепено от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, си 
постави амбициозната цел да представи националното 
законодателство и норми, европейския опит, предиз-
викателствата в България и възможностите за подго-
товка на общински проекти, логично използва като 
водещ аргумент новите амбициозни цели на ЕС за 

енергийна ефективност до 2030 г., споразумението за които бе постигнато точно в деня преди 
конференцията. Лично заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, който бе в осно-
вата на това споразумение, представи за пръв път постигнатото, като разбира се обвърза евро-
пейските цели с перспективите за тяхното изпълнение в България и възможностите, които се 
откриват пред българските общини и бизнес.  

10 млн. евро за проекти за почти нулево енергийни сгради в българските общини 

Една от тези възможности вече е факт: по време на конференцията бе официално подписано 
споразумението за изпълнение на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефектив-
ност и енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство 2014-2021. Програмата 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енер-
гийна сигурност“  разполага с финансов ресурс от 
близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са без-
възмездна помощ. Това е двойно увеличение на 
средствата спрямо предишния програмен период, когато 
бюджетът беше в размер на 15.6 млн. евро. За проекти 
за почти нулево енергийни сгради ресурсът е 10,7 млн. 
евро, като грантовият компонент в този пилотен прио-
ритет на програмата в 100%. В предложенията може да 
се използва и собствено финансиране, което ще е за-
дължително в случай на надхвърляне на максималната 
стойност на гранта – 1,2 млн. евро.  

Почти нулево енергийната сграда: качеството в проектирането и строителството озна-
чава висок стандарт на обитаване 

Разнообразни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори 
и интерактивни формати, които допринесоха за реалния обмен на идеи и възможности за съв-
местни дейности, изведоха основното послание от конференцията: енергийно ефективите сгра-
ди за преди всичко качествени, здравословно и комфортно за обитаване сгради. Имаме всички 
необходими условия те да се случват на пазарен принцип – знания, материали и технологии, 
доказана икономическа ефективност в жизнения цикъл, финансови инструменти; появяват се и 
първите успешни пилотни проекти. Необходимо е обаче да се обединят усилията на всички за-
интересовани страни в две посоки: стимулиране на пазара чрез разясняване на ползите и пре-
димствата от почти нулевоенергийните сгради и подобряване на капацитета в строителния сек-
тор, тъй като този тип сгради изискват качествено нов подход към проектирането и изпълнени-
ето и многократно засилено внимание към детайлите.  

Сред лекторите, които взеха участие в събитието, бяха Жечо Станков, заместник-министър на 
енергетиката, арх. Здравко Генчев и Драгомир Цанев (ЕнЕфект), проф. Никола Калоянов (ТУ-
София), Маартен де Грооте (Европейски институт за сградните характеристики), Франческо Не-
си, (ZEPHIR,Италия), Стефан Паланцас (HPHI, Гърция) и др. Разбира се, активно участие взеха 
основните професионални камари и асоциации – БАИС, КАБ, КСБ, КИИП, Асоциация Фасаден 
инженеринг, които обсъдиха предизвикателствата пред сектора при изпълнението на проекти 
за почти нулево енергийни сгради и идентифицираха потенциалните мерки за стимулиране на 
пазара и контрол върху качеството на изпълнението. Специален акцент бе проведеното изло-
жение за строителни фирми, производители и дистрибутори, които представиха най-новите тех-
нологични и проектантски решения за почти нулево енергийни и пасивни сгради. Като част от 
съпътстващата програма на 22-и юни бе проведено обучение за общински експерти, проектанти 
и строителни специалисти.  

Събитието бе организирано от Министерството на енергетиката с подкрепата на EEA Grants, Об-
щина Бургас, ЕкоЕнергия, ЕнЕфект и фондация „Визия за научен и технологичен растеж“. 
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Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация 

се поема от авторите. Тя не отразява задължително 

мнението на Европейската общност. Европейската агенция 

за конкурентоспособност и иновации и Европейската 

комисия не носят отговорност за използваната по какъвто и 

да е начин информация, съдържаща се в нея.  

Брой 66, юни 2018 г. 

28 млн. евро безвъзмездна помощ за ВЕИ проекти и за повишаване на енергийната ефективност. Средствата се отпускат по новия програмен 
период на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 
publics.bg, 21.06.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18947/ 

Сгради с близко до нулево потребление на енергия – нови предизвикателства пред България 
Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“, 22.06.2018 
https://sciencefoundation.bg/en/news-en/our-news-en/item/53-energy-energy 

Нова порция промени в Закона за енергетиката влизат в парламента. Надзорът на ЕСО и Булгартрансгаз ще трябва да включва и членове, 
представляващи акционери – трети страни 
publics.bg, 29.05.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18784/Нова_порция_промени_в_Закона_за_енергетиката_влизат_в_парламента_.html 

Заложената от КЕВР цена за CO2 квотите притеснява всички производители на регулирания пазар. Увеличението на природния газ, което към 
момента не е ясно, ще промени първоначалните изчисления на регулатора за тарифите на електрическата и топлинната енергия 
publics.bg, 31.05.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/18799/Заложената_от_КЕВР_цена_за_CO2_квотите_притеснява_всички_производители_на_регулирания_пазар.html 

Зам.-министър Деница Николова:  
България ще получи много повече средства от европейските фондове в периода 2020-2026 г. Бъдещето на териториалното сближаване в ЕС след 
2020 г обсъдиха на семинар в София 
Градът.бг, 31.05.2018 
https://gradat.bg/news/2018/05/31/3187478_zam-ministur_denica_nikolova_bulgariia_shte_poluchi/ 

Седем мита в основите на АЕЦ "Белене". Пазарът на електроенергия в Югоизточна Европа и цената на тока от централата са с фундаментално 
значение за нуждата от строителството й 
Проф. д-р инж. Христо Василев, Капитал, 01.06.2018 
https://www.capital.bg/light/mesta/2018/05/31/3187813_sedem_mita_v_osnovite_na_aec_belene/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 

Какво да очаква България от структурните фондове. България получава с до 8% увеличение на средствата по кохезионните фондове за периода 
2021-2027 г. 
Илин Станев, Капитал, 01.06.2018 
https://www.capital.bg/vestnikut/capital/k1/politika_i_ikonomika/2018/06/01/3187955_kakvo_da_ochakva_bulgariia_ot_strukturnite_fondove/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 

Институт за пазарна икономика: Омагьосаният кръг "Белене" 
Publics.bg, 01.06.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/18810/ 

Миглена Стоилова, председател на НС на БГВЕА: 
Вятърната енергия – значима в усилията за декарбонизация 
Теодора Тодорова, publics.bg , 01.06.2018 
https://www.publics.bg/bg/interviews/209/Миглена_Стоилова_председател_на_НС_на_БГВЕА.html 

С близо 64 млн. лв. от програма „Региони в растеж“ основно ще бъдат ремонтирани 26 училища и детски градини в София 
МРРБ, 04.06.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/s-blizo-64-mln-lv-ot-programa-regioni-v-rastej-osnovno-ste-budat-remontirani-26-uchilista-i-detski-gradini-v-sofiya/ 

ЕБВР избра София за участник в инициативата "Зелени градове" 
Инфраструктура.бг, 05.06.2018 
https://infrastructure.bg/news/2018/06/05/3190140_ebvr_izbra_sofiia_za_uchastnik_v_iniciativata_zeleni/ 

Зам.-министър Деница Николова:  
Кохезионната политика след 2020 г. дава възможност за многофондово финансиране за развитие на регионите 
МРРБ, 06.06.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-kohezionnata-politika-sled-2020-g-dava-vuzmojnost-za-mnogofondovo-finansirane-za-

razvitie-na-regionite/ 

С промени в наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти изискванията към тях ще бъдат осъвременени 
МРРБ, 06.06.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/s-promeni-v-naredbata-za-obhvata-i-sudurjanieto-na-investicionnite-proekti-iziskvaniyata-kum-tyah-ste-budat-

osuvremeneni/ 

Политиката на сближаване е много повече от преразпределение на средства към по-бедните държави членки 
МРРБ, 07.06.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/politikata-na-sblijavane-e-mnogo-poveche-ot-prerazpredelenie-na-sredstva-kum-po-bednite-durjavi-chlenki/ 

Инсталираните ВЕИ мощности в света са достигнали рекорд през 2017 г. Въпреки това емисиите въглероден диоксид нараснаха за пръв път от 
четири години 
Анина Сантова, Капитал, 07.06.2018 
https://www.capital.bg/biznes/pazari/2018/06/07/3189463_instaliranite_vei-moshtnosti_v_sveta_sa_dostignali/ 

ЕК предлага увеличение с 47% на средствата по механизма „Свързана Европа“ за 2021-2027 г. Общият планиран бюджет по програмата за 
следващите седем години е 42,3 млрд. евро 
publics.bg, 08.06.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/18853/ 

Съветът на ЕС постигна съгласие за ролята на общия енергиен регулатор. Започват преговори с европарламента за новите текстове 
Ивайло Станчев, Капитал, 11.06.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/11/3198235_suvetut_na_es_postigna_suglasie_za_roliata_na_obshtiia/ 

AES ще каже на 30 юни каква компенсация иска за договора си за ТЕЦ. Същинските преговори на електроцентралата с правителството ще 
започнат след тази дата 
Ивайло Станчев, Капитал, 12.06.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/12/3198844_aes_shte_kaje_na_30_juni_kakva_kompanisaciia_iska_za/ 

България ще трябва да удвои производството на зелена енергия до 2030 г. Европейските институции се договориха ЕС да постигне дял от 32% на 
възобновяемата енергия до края на следващото десетилетие 
Илин Станев, Капитал, 14.06.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/06/14/3199811_bulgariia_shte_triabva_da_udvoi_proizvodstvoto_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Зам.-министър Деница Николова:  
Изпълняваме проекти за над 288 млн.лв. в настоящия програмен период с подкрепата на JASPERS 
МРРБ, 14.06.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-izpulnyavame-proekti-za-nad-288-mln-lv-v-nastoyastiya-programen-period-s-podkrepata-
na-jaspers/ 

Семинар на АУЕР разпространи добри практики в помощ на търговците с енергия в страната 
АУЕР, 14.06.2018 
http://seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9950:seminar-auer-dobri-praktiki-za-targovcite-na-energia&catid=57:sabitiq-
category&lang=bg 

Повече светлина за софийския боклук. Столицата е на път да задвижи един от най-скъпите си проекти - за изгаряне на RDF в 
"Топлофикация", без да предостави пълната информация а него 
Мария Манолова, Капитал, 15.06.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/15/3200177_svetlina_poveche_svetlina/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 

През 2023 г. ЕС ще преразгледа целта от 32% за ВЕИ в посока нейното увеличение 
publics.bg, 18.06.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18914/ 

Спорните изисквания към търговците с горива може да доведат до глоба от ЕК. Финансовото министерство посочва, че високият уставен 
капитал противоречи на европейското законодателство 
Вера Денизова, Капитал, 18.06.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/18/3201672_spornite_iziskvaniia_kum_turgovcite_s_goriva_moje_da/ 

Европейските страни се споразумяха за по-висока цел и за енергийната ефективност 
publics.bg, 20.06.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18938/ 

Деница Николова:  
България подкрепя продължаването на европейските програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество 
МРРБ, 20.06.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/denica-nikolova-bulgariya-podkrepya-produljavaneto-na-evropejskite-programi-za-transgranichno-transnacionalno-i-
mejduregionalno-sutrudnichestvo/ 

До 2050 г. 9% от глобалното търсене на енергия ще идва от електромобилите. В някои държави този процент ще е значително по-висок 
publics.bg, 20.06.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18936/ 

Година отсрочка за интегрираните национални планове за климата и енергетиката Европейските страни се споразумяха по Регламента относно 
управлението на Енергийния съюз 
publics.bg, 21.06.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/18945/ 

Теменужка Петкова:  
Финализирахме успешно всички енергийни досиета, заложени в програмата на българското председателство 
publics.bg, 22.06.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/18955/ 

Европейската комисия представи Плана за стратегически енергийни технологии (SET-Plan) на работен семинар в АУЕР 
АУЕР, 25.06.2018 
http://seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9957:ek-predstavi-set-plan-v-auer&catid=57:sabitiq-category&lang=bg 

Заместник-министър Йовев: 
Още 290 млн. лв. ще бъдат инвестирани в модернизацията на градския транспорт в страната 
МРРБ, 26.06.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministur-jovev-oste-290-mln-lv-ste-budat-investirani-v-modernizaciyata-na-gradskiya-transport-v-stranata/ 

Берковица и Вършец ще строят компостираща инсталация със средства по ОПОС 
Инфраструктура.бг, 29.05.2018 
https://infrastructure.bg/news/2018/05/29/3186650_berkovica_i_vurshec_shte_stroiat_kompostirashta/ 

Министър Димов подписа три договора за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с водещи общини Костинброд, Горна Малина и 
Марица 
Инфраструктура.бг, 05.06.2018  
https://infrastructure.bg/news/2018/06/05/3190134_ministur_dimov_podpisa_tri_dogovora_za_izgrajdane_na/ 

Използване на соларната топлинна енергия в индустрията 
Сп. Инженеринг ревю, бр. 4, 2018, 15.06.2018 
http://www.engineering-review.bg/bg/izpolzvane-na-solarna-toplinna-energiya-v-industriyata/2/3895/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2018-06-25 

Избрано от медиите 

Заместник-министър Малина Крумова: Националната жилищна стратегия определя цялостната      

политика за жилищния сектор с хоризонт 2030 г.   

Проектът на Национална жилищна стратегия ще бъде публикуван до няколко дни за общест-
вено обсъждане. Стратегията определя цялостната политика по отношение на жилищния сек-
тор и има дългосрочна визия с хоризонт до 2030 г. Обновяване на жилищния фонд, създава-
не на техническа документация за всички жилища и коригиране на дисбалансите в пазарните 
механизми на жилищния сектор са сред основните цели на Стратегията. 

Това посочи днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ма-
лина Крумова по време на конференция на тема „Финансиране на енергийната ефективност в 
Централна и Югоизточна Европа“. Форумът е организиран в рамките на Българското предсе-
дателство на Съвета на Европейския съюз и се провежда ден преди срещата на високо равни-
ще на министрите от Централна и Югоизточна Европа за енергийна ефективност в София. 

Крумова отбеляза, че жилищният сектор предоставя огромен потенциал за осъществяване на 
целите на енергийната ефективност – енергийна сигурност, намаляване на енергийната бед-
ност, подобряване на здравословната среда за живеене на хората, намаляване на разходите 

за здравеопазване и др. Затова е необходимо изработването на устойчива програма за дългосрочно обновяване на всички жилищни 
сгради в страната. Тя обясни, че е необходимо изработването на икономически по-ефективни и по-иновативни начини за финансира-
не на енергийната ефективност, които да включват активното участие и партньорско отношение както на собствениците на сградите 
и жилищата, така и на бизнеса. 

„След изпълнение на мерките за енергийна ефективност по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради разходите на домакинствата за отопление и електроенергия намаляват с 40 до 60%. При обновяването на жилищните 
сгради ще се търсят механизми за капитализация на тези положителни ефекти“, коментира още регионалният заместник-министър и 
припомни, че 44 хил. сгради у нас се нуждаят от обновяване. По думите ѝ, до момента около 2000 от тях са обновени по Национална-
та програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и усилията са насочени към създаването на механизми, 
чрез които да бъдат обновени повече сгради. 

Източник: МРРБ  

Европейските страни се споразумяха за по-висока цел и за енергийната ефективност  

Европейските страни се споразумяха за по-висока цел и за енергийната ефективност. На преговори, проведени вчера между ЕК, Съ-
вета на ЕС и Европейския парламент, е било договорена цел за повишаване на енергийната ефективност от 32,5% към 2030 г., като 
през 2023 г. тя ще бъде преразгледана в посока на нейното увеличаване. Това съобщиха късно снощи от ЕК. 

Първоначалното предложение на Комисията беше за повишаване на енергийната ефективност с 30 на сто, а ЕП настояваше за по-
амбициозна цел от 40 на сто. Освен това, така договорената цел не е обвързваща, каквото беше първоначалното предложение на Ко-
мисията, а е индикативна.  

Тази сделка е основен тласък към енергийната независимост на Европа, коментира европейският комисар по климата и енергетиката 
Мигел Ариас Канете. „Европа към момента е най-големият вносител на фосилни горива в света. Днес ние слагаме край на това. По-
голямата част от това, което ние харчим за внос на фосилни горива сега ще бъде инвестирано у дома за по-енергийно ефективни 
сгради, индустрии и транспорт", каза Канете. 

За първи път държавите членки имат свободата да избират различни елементи при прилагането на политиката за енергийна ефектив-
ност, като отчитат спецификите на своите икономики и в зависимост от националните им приоритети, обясниха от Министерството на 
енергетиката. 

Предстои директивата относно енергийната ефективност да бъде формално одобрена от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Тя 
ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки ще имат 18 месеца да транспонират 
новите елементи в националните си законодателства.  

От Министерството на енергетиката съобщиха още, че при снощното заседание, по регламента за управление е била приета надеждна 
и гъвкава рамка за климатичната и енергийна политика на държавите членки в светлината на целите за енергийна ефективност и въ-
зобновяема енергия до 2030 г. и международните ангажименти на Европейския съюз. 

Източник: Publics.bg 

Министър Нанков: Новият подход за многофондово финансиране ще доведе до по-добро качество 

на живот в цялата страна, а не само в отделни региони   

Предстои да се водят дискусии по много ключови въпроси, свързани кохезионната полити-
ка, но е очевидно, че благодарение на гъвкавостта на предложения бюджет за периода 
след 2020 г., възможностите за развитие ще бъдат толкова много, че от всяка страна ще 
зависи как ще се придвижва напред. Затова, ако постигнем синергия между секторните 
политики и териториалното развитие, ще успеем да направим повече с разполагаемия ре-
сурс, ще подобрим стандарта и качеството на живот - балансирано и във всички райони на 
страната ни. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Нико-
лай Нанков при участието си в Конференция на високо ниво, посветена на Кохезионната 
политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г. 

Новото законодателно предложение на Европейската комисия за кохезионната политика 
след 2020 г. открива добри перспективи пред държавите-членки, отбеляза още министъ-
рът. По думите му новина е, че ще се прилага индивидуален подход към регионите и така 
средствата ще зависят не само от размера на БВП на глава от населението, но и от допъл-

нителни критерии като миграционен натиск, безработица, младежка заетост и образование, изменение на климата. Това ще позволи 
инвестиции в интегрирани мерки, които са съобразени с местните особености и ще бъде насърчавано партньорството между общини, 
области и региони. Новата цел „Европа - по-близо до гражданите“ и въвеждането на по-гъвкав подход за многофондово финансиране 
ще  дадат възможност за фокус върху спецификите, нуждите и потенциала на конкретните територии. По този начин  важни регио-
нални проекти, които съдържат елементи от различни секторни политики,  ще могат да бъдат финансирани от различни източници и 
фондове. От друга страна засилването на децентрализирания подход на управление на програмите ще е предпоставка за изпълнение 
на инвестиции с висока добавена стойност. 

Считаме, че прилагането на подхода за многофондово финансиране по бъдещата оперативна програма за регионално развитие в пе-
риода 2021-2027 г. ще подпомогне изпълнението на комплексни мерки в целевите територии за решаване на ключови местни пробле-
ми и регионални нужди. Развитието на полицентричната мрежа от градове ще даде възможност за засилване на връзките между  на-
селените места и ще допринесе за подобряване качеството на живот на територията на цялата страна, а не върху отделни нейни час-
ти. Така че хората да не напускат родните си места и да работят и живеят достойно там, където са техните корени, отбеляза министър 
Нанков. 

Източник: МРРБ 

Почти нулевоенергийните сгради: решението на ребуса 

е в нашите ръце  

ЕнЕфект представи плана за обновяване на публичните сгради в Община Горна Малина  

С помощта на проект EmBuild (www.embuild.eu) ЕнЕфект помага на четири български общини 
да подобрят своите практики в областта на общинското енергийно планиране и по-специално, 
„дълбокото“ енергийно ефективно обновяване на публичните сгради. В община Горна Малина 
пред местната общественост бе представен изцяло нов план за обновяване, съобразен възмож-
ностите и приоритетите на политическото ръководство на общината и потребностите на населе-
нието. Планът включва 10 публични сгради, които предстои да бъдат обновени до 2025 г. въп-
реки силно ограничения финансов ресурс, ниското равнище на енергийно потребление към 
настоящия момент и произтичащите от това трудности за осигуряване на допълнителни инвес-
тиции. Изпълнението на плана може да допринесе и за привличане на финансиране на други, 
още по-амбициозни проекти, като например изграждането на соларна топлофикация и фото-
волтаичен парк, за които вече има идейна и техническа готовност. 

Конференцията събра повече от 50 представители на общини от региона, представители на ин-
ституции, фирми, асоциации и НПО, работещи в сферите на енергийната ефективност, енерге-

тиката, опазването на околната среда и сградния фонд, които обсъдиха възможностите, очакванията и приноса на местното равнище 
на самоуправление в изпълнението на политиките за енергийна ефективност и възможностите за привличане на допълнителни инвес-
тиции. Специална обучителна сесия в тази посока бе проведена от представители на WWF България.  

Конференцията бе организирана от ЕнЕфект, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, WWF България и Община Горна 
Малина, с финансовата подкрепа на проект „EmBuild: Подкрепа за публичните власти за разработване на дългосрочни стратегии за 
мобилизиране на инвестиции в обновяването на сградния фонд“ от програмата “Хоризонт 2020” на ЕС, изпълняван от ЕнЕфект, както 
и проект „Panel 2050“ платформа за сътрудничество - “Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия” CEESEN, по 
програма „Хоризонт 2020“ на ЕС изпълняван от WWF.  

Кръговата икономика е приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС  

Кръговата икономика беше поставена като приоритет на дискусиите по време на Българското 
председателство на Съвета на ЕС. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов 
по време на Деветия национален зелен форум на сп. „Мениджър“, който тази година е под надс-
лов „100% кръгова икономика – споделена цел, споделена отговорност“. 
Министърът посочи, че следващия понеделник ще се проведе последният Съвет на министрите 
на околната среда  на ЕС по време на Българското председателство. На него се очаква да се да-
дат ясни насоки на Европейската комисия как да продължи да се развива кръговата икономика. 
Сред основните ключови моменти в предстоящите решения на Съвета е  провеждането на кампа-
нии за повишаване информираността на потребителите,  в което основна роля имат и медиите, 
подчерта Нено Димов. 

„Основната идея на кръговата икономика е изграждането на модел, при който влагането на ре-
сурсите и изтичането на енергията да бъдат сведени до минимум. За да постигнем тази цел трябва да променим мисленето си за йе-
рархията на отпадъците. Първото, което се поставя като цел в кръговата икономика, е предотвратяването на отпадък – тоест, така да 
бъде направен даден продукт, че да се предотврати до минимум образуването на отпадък.  Втората цел е животът на продуктите да 
бъде възможно най-дълъг и те да могат да се ремонтират. След това идва рециклирането – отделните елементи лесно да могат да бъ-
дат отделяни и материалите рециклирани. Ако никое от тези неща не може да бъде направено, следва изгаряне. И последното е де-
понирането". Ако се следва тази йерархия, според министър Димов, целите, които си поставя ЕС – да постигне 10% депониране, се 
вписват идеално в концепцията за кръгова икономика.  Той посочи, че този процес трябва да започне още с проектирането на стоки-
те. От 2022 г. се очаква в ЕС да влезе в сила регламентът за екодизайн, насочен към реализирането на тази цел. „Това е едно от най-
големите предизвикателства пред  нас“, обясни министърът на околната среда и водите. 

Източник: МОСВ  

Споразумението относно управлението на Енергийния съюз дава възможност на местните власти да 

участват в разработването на националните планове за климата и енергетиката  

В 4 часа сутринта на 20-и юни институциите на ЕС постигнаха споразумение за един 
от ключовите елементи на Енергийния съюз -  регламента за управлението. Чрез то-
зи регламент ЕС определя политическия процес за гарантиране на постигането на 
средносрочните и дългосрочните цели в областта на енергетиката и климата. Държа-
вите членки ще трябва да изготвят национални планове за действие до 2030 г., като 
включат заинтересованите страни, включително местните власти, в процеса на раз-
работването и изпълнението им. 

След маратонските преговори, ръководени от българското председателство на Съве-
та на ЕС, което искаше да постигне реални резултати преди края на мандата си на 
30 юни, Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се споразумяха 
за това как Европа ще управлява енергийната и климатичната политика през след-
ващото десетилетие. 

Регламентът за управление на енергийния съюз ще гарантира постигането на целите на ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и 
климата - намаляване на поне 40% от емисиите на парникови газове, минимум 32% възобновяеми енергийни източници в енергийния 
микс и повишаване на енергийната ефективност с 32,5%. За тази цел от държавите членки се изисква да изготвят национални плано-
ве, които да включват национални цели, приноси, политики и мерки за всяко от петте измерения на Енергийния съюз на ЕС: 

 декарбонизация 

 енергийна ефективност 

 енергийна сигурност 

 вътрешен енергиен пазар 

 научни изследвания, иновации и конкурентоспособност 

Наред с плановете си за 2030 г. държавите членки също ще трябва да представят своите стратегии за декарбонизация до 2050 г. Те 
следва не само да проведат задължителни обществени консултации за своите планове, но и да инициират диалог със заинтересовани-
те страни, включително с местните власти.  

Регламентът за управление на Енергийния съюз също така насърчава държавите членки да си сътрудничат, за да постигнат цели си. 
Ако те демонстрират отклонения, ЕК може да се намеси и да поиска да бъдат приети допълнителни мерки на национално равнище 
или да предложи нови мерки на равнище ЕС за наваксване на закъснението. Освен това, държавите членки трябва да спазват прин-
ципа "Енергийната ефективност на първо място", когато вземат решения за нови инвестиции в инфраструктурата в своите национал-
ни планове.  

В споразумението относно управлението на енергийния съюз изрично се посочва, че ЕС ще се стреми към безвъглеродна икономика 
"възможно най-скоро". Европейският парламент призова за изрично позоваване на 2050 г., но Съветът блокира тази разпоредба в 
окончателното споразумение. Освен това институциите на ЕС постигнаха съгласие, че най-късно до 1 април 2019 г. Комисията на ЕС 
ще предложи стратегия на ЕС за емисиите на парникови газове до 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение, като се вземат 
предвид две неща: 

 оставащият "въглероден бюджет" на световно и европейско равнище, за да се поддържа глобалното затопляне "доста под 2 ° C" 
и близо до 1,5°C; и 

 сценарии за приноса на ЕС към постигането на целта за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. и отрицателни емисии 
след това. 

Анализът на Комисията ще бъде публикуван преди COP24 в Катовице, Полша през декември, след като учените от Международната 
експертна група по изменение на климата издадат своя специален доклад за това как да се постигне целта за затопляне от 1,5 ° C, 
който се очаква през есента. 

Източник: Energy Cities 

Малина Крумова: С подкрепата на JASPERS постигнахме високи резултати и научихме много  

С  подкрепата на JASPERS страната ни постигна високи резултати и получи ценен опит и умения, 
благодарение на които имаме подобрение при изготвянето и реализирането на проектите в енергий-
ния, транспортен и воден отрасъл. С възможностите, които ни предоставят европейските фондове 
след 2020 г. трябва да достигнем максимално близо до гражданите, а инвестициите и политиките, 
които правим, да водят до конкретни резултати. 

Това каза днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумо-
ва на годишната среща на заинтересованите страни на програма  JASPERS – „ JASPERS STAKEHOLD-
ERS 2018“, на която страната ни е домакин за втори път. Тя се провежда в град София с участието 
на Нормундс Попенс – заместник-генерален директор на Европейска комисия, Антонио Алмагро – 
директор на JASPERS и др. 

Крумова отбеляза, че новите предизвикателства, пред които са изправени страните от ЕС, изискват 
гъвкава политика. „Всички региони са различни, затова трябва да разпознаем техните нужди и да насочим проектите така, че да от-
говарят на новите предизвикателства, включително и на климатичните промени“, каза регионалният заместник-министър.  

Тя коментира, че за постигане на по-големи резултати с по-малко средства фокусът трябва да бъде поставен върху обвързването на 
политиката с инвестициите и поставянето на правилната институционална рамка. „Инициативата JASPERS трябва да продължи не са-
мо да помага на страните, но и да работи с тях за постигането на синергия в инвестициите“, отбеляза още Крумова и допълни, че е 
необходимо да се фокусираме върху локалните нужди и какво е необходимо на местно ниво. 

Източник: МРРБ  

БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич с успешно обучение по енергийна ефективност  

На 06.06.2018 г. Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енер-
гийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич проведоха съвместно обучение на тема 
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални уме-
ния“. Събитието бе част от Европейската седмица на устойчивата енергия и се осъществи с 
финансовата подкрепа на Ксела България ЕООД. 

В обучението се включиха експерти по енергийна ефективност от общинската администра-
ция и частния сектор, както и архитекти, проектанти и надзорници. 

Първата част на събитието бе представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия и се фокусира върху 
последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на енергийната 
ефективност в сградите и влиянието им върху дейността на местните власти. Беше обърнато 
внимание на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, в който обновява-
нето на сградния фонд има водеща роля. В контекста на променящите се условия на финан-
сиране от ЕС бе разгледано общинското енергийно планиране като инструмент за привлича-
не на инвестиции в проекти за енергийна ефективност. Специален акцент в програмата бе 
представянето на добри практики и често допускани грешки при енергийните обследвания на сградите, които са основата на качест-
вените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно обновяване. Като лектори в тази част на обучението се включиха д-р Ма-
рия Манолова, ЕкоЕнергия, д-р арх. Здравко Генчев, ЕнЕфект и инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект. 

БАИС проведе обучителен курс на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – 
средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“ по време ва втората част на събитието. Основи акценти на 
курса бяха представянето на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради” и употре-
бата му в процеса по проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции, като специално внима-
ние бе обърнато на нормативната база и на изискванията към противопожарната защита. Обучението бе водено в частта хидроизола-
ции от инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС, а в частта топлоизолации и противопожарна защита от инж. Васил Ма-
нолов, продуктов мениджър в Ксела България ЕООД. Участниците в обучението получиха от БАИС сертификати за преминат курс на 
обучение. 

По време на анкетно проучване присъствалите на събитието изразиха високата си удовлетвореност от организацията и приложимост-
та на представената информация в работата им. Следните теми, засегнати в обучението, бяха посочени като основни за ежедневната 
им дейност: често срещани проблеми при енергийно обследване, нормативна база, технологии за полагане на хидро и топлоизола-
ции, допускани грешки при поставяне на изолации и ремонт на покриви. Участниците в събитието препоръчаха в бъдеще обученията 
да се фокусират върху следната проблематика: добри практики в областта на изолациите в страната и чужбина, зелени сгради и пок-
риви, шумоизолация на ограждащите елементи и екологично влияние на различните материали и системи. 

Източник: БАИС 

Заместник-министър Жечо Станков:  

"Измина изключително важна седмица като част от българското председателство", каза при откриване-
то на форума заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. "Имахме възможност да договорим 
европейските цели за енергийна ефективност - 32,5 процента до 2030 г. за възобновяема енергия и 
досието за управление на енергийния съюз, което ще предостави инструментите на държавите-членки 
да изпълнят тези цели. Едно е ясно - до 2030 г. в сектор енергетика няма да се спира да се говори за 
България като държавата членка, затворила тези така важни преговори. През месец април получихме 
възможността да ни бъде одобрена концепцията във връзка с новия програмен период на Норвежката 
програма. Днес е изключително важен ден да се подпише така важния документ за програмното спо-
разумение между финансовия механизъм и националното координационно звено”. 

"Подписвайки този важен документ, ще можем да стартираме новия програмен период на норвежката програма с два пъти по-голям 
бюджет в рамките на 33 млн. евро, с два пъти повече шанс за развитие на енергийната ефективност, възобновяемата енергия и енер-
гийната сигурност. Неслучайно днес правим събитието в Бургас, тъй като през предния програмен период градът се превърна в един 
от символите на програмата, изпълнявайки един от най-големите проекти и давайки шанс с новата отоплителна инсталация на над 
3000 деца в детски градини и училища. В новия програмен период ще се съсредоточим отново да даваме 100% грант на общините, 
като абсолютно всички общини ще бъдат допустими по програмата". 

 

Устойчива градска мобилност: защо в градовете трябва да се развива колоезденето и ходенето пеша 

До 2030 г. във Франция хората, използващи лични автомобили ще са толкова, колкото и придвижващите се пеша 

Градовете – място за хора или за автомобили и Как да направим живота си по-приятен в една 
среда, превземана от транспортните средства, бяха сред темите обсъждани на петия семинар, 
част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ 2018. Той бе посветен на устойчивата градска мобилност 
и предизвика значителен интерес у представителите на общините. 

По традиция, Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България откри събитието. Той 
приветства гостите на семинара, като изрази убедеността си, че всички присъствали днес, как-
то и участниците в предишните семинари, ще подадат кандидатурите си за участие в конкурс-
ната част на инициативата. 

„Устойчивата градска мобилност е сред приоритетите в дневния ред на Европа и се разглежда 
наравно с другите актуални въпроси, свързани с развитието и модернизацията на държавите. 
Прилагането на мерките за устойчивата мобилност ще решат редица проблеми, пред които са 
изправени днес големите градове по света“, каза Валентин Йовев, зам.-министър на регионал-
ното развитие и благоустройството. 

Първи лектор на семинара бе г-жа Силви Банун, междуведомствен координатор – развитие на практиките на използване на велоси-
пед към Министерство на екологичния и солидарен преход. Тя представи каква е френската стратегия за насърчаване използването 
на колело в градовете или „Защо колоезденето и ходенето пеша трябва да се развиват?“. Силви Банун подчерта, че създаването на 
обществените пространства цели генериране на социална връзка между хората. Затова и градовете трябва да бъдат проектирани та-
ка, че да бъдат в полза на хората, а не на автомобилите. Като добър пример тя представи програма за стимулиране на децата да из-
ползват велосипед и да ходят пеша. Едновременно с това, в тази програма е залегнало и адаптирането на градоустройствените пла-
нове, за да се улесни този екологичен начин на придвижване. 

Използването на велосипед и придвижването пеша имат много предимства и по отношение на борбата срещу изменението на клима-
та, здравето и енергийната ефективност (по-малко използване на моторизиран транспорт). Не трябва да се подценяват и икономичес-
ките предимства, които се наблюдават в райони, където присъствието на автомобили е ограничено, а именно: стойността на недвижи-
мите имоти се покачва, увеличава се желанието на хората да излизат и да посещават търговски и културни обекти. За да се постиг-
нат тези добри резултати, г-жа Банун предлага конкретни решения като намаляване на максималната допустима стойност на скорост-
та на автомобилите в центъра на града и улесняване изграждането и използването на велоалеи и пешеходни пътеки. 

Системите за насърчаване на гражданите и фирмите в проактивното използване на обществения градски транспорт, бе темата на пре-
зентацията на Жан-Франсоа Рьотиер, бивш заместник-председател по транспорта в Метрополия Нант. Той обясни, че транспортът е 
реален инструмент за превръщането на градовете в по-добро място за живеене. Важна стъпка за това е демократизирането на транс-
порта или с други думи превръщането му в достъпен за всички. Стратегията за осъществяването на тези цели включва благоприятст-
ване на кратки пътувания, координиране на транспортната мрежа, „успокояване на трафика“ (намаляване на допустимата скорост в 
градовете), намаляване използването и мястото за автомобили и не на последно място, стимулиране на промяната в навиците на хо-
рата по отношение на придвижването. Жан-Франсоа Рьотиер подчерта, че през 2030 г. във Франция се очаква броят на хората, които 
се придвижват в градовете със собствен автомобил да е равен на този на хората, ходещи пеша (и двете около 30%). За сравнение 
през 2002 година, разликата е била над 28% в полза на автомобилите. 

Специален гост на петия семинар от българска страна беше Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство, инвестиции и регио-
нално развитие в Община Бургас. Тя представи плана за градска мобилност на общината и развитието на координацията с граждани-
те. Според него за периода 2014 – 2020 г. интегрираният модел за управлението на градската мобилност обхваща изграждането и 
оборудването на буферни  паркинги на ключови места, обвързани със системата на обществения транспорт, въвеждане на система за 
интегрирано управление на обществени паркинги, както и реконструкция и оборудване на светофарно регулирани кръстовища. За 
своите успешни и устойчиви политики в областта на мобилността, община Бургас бе излъчена като победител в същата категория в 
миналото издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017. 

Вторият лектор бе Радостина Петрусенко, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” на МРРБ, 
която запозна присъстващите с  възможностите за финансиране на общините по отношение на устойчивия градски транспорт. 

Семинарът беше последното от поредицата събития, част от програмата на „ЕКООБЩИНА“ 2018. В следващия етап от конкурса общи-
ните, които искат да кандидатстват, трябва да попълнят въпросниците за всяка желана категория и да ги изпратят за оценка от  екс-
пертното жури. Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории, а крайният срок за изпращането им е 
31 юли 2018 г. 
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