
 

На 21 юни приключи подготвителният етап на из-

готвяне на стратегии за обновяване на публичните 

сгради до 2030 г. на участващите в проекта 

"Нашите сгради" общини - Смядово, Лясковец, Бер-

ковица, Етрополе и Кула.  

Проектът ще спомогне за приемането на пет нови 

плана за обновяване на общинския сграден фонд и 

организирането на десет събития в малки и средни 

български общини, които да обяснят ползата от 

енергийна ефективност на сградите на гражданите, 

да изведат на преден план усилията на общинските 

власти, и най-важното – да направят местните общ-

ности съпричастни на усилията за обновяване на 

сградния фонд. 

Подготвителният етап включи дейности по събиране на данните с помощта на новия информа-

ционен модел на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, извършване на 

първоначалните анализи, определяне на обхвата, прио-

ритетите и целите на общинските стратегии. На тази ос-

нова бяха разработени аналитични доклади с предложе-

ние за дефиниране на приоритетни сгради и инструмен-

ти за финансиране. Бяха проведени срещи и дискусии с 

общинското ръководство, специалисти и граждани във 

всички общини, които са част от проекта, с цел оконча-

телно одобрение на заложените цели и определяне на 

финансовата рамка 

Проектът продължава в следващия си етап, в който ще 

бъдат изготвени проекти на стратегиите и последващи 

обсъждания. Това се очаква да се случи до края на 

2019 г., като на базата на изготвените планове ще бъде направен сравнителен анализ и ще бъ-

дат изготвени препоръки към политиките за обно-

вяване на съществуващите сгради на национално 

равнище. Те ще бъдат представени и обсъдени със 

заинтересованите страни по време на две мащабни 

събития, планирани за 2020 г.  

Междинните резултати от проекта, финансиран от 

германското федерално министерство на околната 

среда, бяха представени по време на Европейската 

седмица на устойчивото развитие в Брюксел в пе-

риода 18-20 юни. На 2-и юли предстои конферен-

ция в Брашов, Румъния, като практиките от Бълга-

рия ще бъдат съпоставени с предизвикателствата и 

успехите във северната ни съседката, където пара-

лелно се провеждат същите дейности.  

Съдържание: 

Приключи първият подготвите-

лен етап по проект „Нашите 

сгради“  

Нови над 11,5 млн. лв. отиват в 

малките общини за енергийна 

ефективност на сгради  

Министър Петя Аврамова: 

Трябва да спрем обезлюдява-

нето на по-малките населени 

места 

ОМЕЕ ЕкоЕнергия взе участие 

в годишната среща на местните 

власти, организирана от 

НСОРБ 

10 проекта са одобрени от фон-

довете за градско развитие  

700 млн. лв. ще бъдат предос-

тавени на общините за подоб-

ряване качеството на въздуха 

390 млн. лв. oтпycĸa OΠOC зa 

дocтaвĸa нa eлeĸтpoбycи и 

зapядни cтaнции в 11 oбщини 

ЕК призовава държавите член-

ки да заложат по-амбициозни 

цели в плановете си за климата 

и енергията  

Достъпни са нови международ-

ни инструменти за разработва-

не на проекти по енергийна 

ефективност  

Арктическите ледове се топят с 

темп, очакван чак след 2090 г.  

Избрано от медиите 
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Почти отлично е изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
МРРБ, 05.06.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-pochti-otlichno-e-izpulnenieto-na-operativna-programa-regioni-v-rastej-2014-2020-g/ 

Последен шанс за въглищен механизъм за капацитет – до края на годината. Експертната дискусия „Сигурност на електроенергийните доставки и 
нов регулаторен модел за въглищните централи“ се проведе с подкрепата на Националната енергийна камара, КонтурГлобал Марица Изток 3 и Ей 
И Ес България 
publics.bg, 29.05.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20538/Последен_шанс_за_въглищен_механизъм_за_капацитет_–_до_края_на_годината.html 

Т. Петкова:  
Чрез сътрудничество между страните от региона ще успеем да постигнем диверсификация 
publics.bg, 03.06.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20553/
Т_Петкова_Чрез_сътрудничество_между_страните_от_региона_ще_успеем_да_постигнем_диверсификация.html 

БФИЕК:  
Предложените от КЕВР цени ще нанесат удар върху енергоемките предприятия. Федерацията разпространи позиция по доклада на енергийния 
регулатор за следващия ценови период 
publics.bg, 05.06.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20568/БФИЕК_Предложените_от_КЕВР_цени_ще_нанесат_удар_върху_енергоемките_предприятия.html 

В КЕВР се проведе обществено обсъждане на новите цени на тока и парното. Граждански организации и протестиращи искат промяна на общите 
условия за получаване на топлинна енергия 
publics.bg, 07.06.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20588/ 

Новите цени на тока страдат от стари проблеми* 
Калоян Стайков, ИПИ, 07.06.2019 
https://ime.bg/bg/articles/novite-ceni-na-toka-stradat-ot-stari-problemi/ 

Екологичният отпечатък може да се намали чрез употребата на умни домашни електроуреди 
Домакинствата изразходват една четвърт от общото потребление на ток в ЕС 
publics.bg, 07.06.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20582/ 

Иванка Диловска:  
Хипотезите за въвеждане на механизми за капацитет в България са поне три. Прилагането на правилото „550“ ще доведе до проблеми със 
сигурността на енергоснабдяването като по-голямата част от въглищните централи ще бъдат подложени на големи сътресения 
3e-news, 10.06.2019  
https://3e-news.net/анализи/тец_68477 

Стартира процесът по подготовка на програма България-Румъния 2021-2027 
МРРБ, 11.06.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/startira-procesut-po-podgotovka-na-programa-bulgariya-rumuniya-2021-2027/ 

Новият ценови период в енергетиката - подготовка за първа стъпка към пълната либерализация на пазара 
3e-news, 12.06.2019  
https://3e-news.net/анализи/новият-ценови-период-в-енергетиката-подготовка-за_68534 

Новият ценови период в енергетиката - гледната точка на ВЕИ-производители 
3e-news, 12.06.2019  
https://3e-news.net/анализи/новият-ценови-период-в-енергетиката-подготовка-за-1_68552 

Близо 3 млрд. евро се инвестират в българските региони 
МРРБ, 14.06.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/blizo-3-mlrd-evro-se-investirat-v-bulgarskite-regioni/ 

Зам.-министър Деница Николова:  
България ще получи с 8% повече европейски средства за развитие в новия програмен период 
МРРБ, 15.06.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-bulgariya-ste-poluchi-s-8-poveche-evropejski-sredstva-za-razvitie-v-noviya-programen-period/ 

Започва набиране на проекти за подкрепа на малки и средни предприятия по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 - 2020 
МРРБ, 16.06.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zapochva-nabirane-na-proekti-za-podkrepa-na-malki-i-sredni-predpriyatiya/ 

Миглена Стоилова:  
България трябва да си постави по-амбициозни ВЕИ цели. Председателят на надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация пред 
"Капитал" 
Ивайло Станчев, Капитал, 17.06.2019 
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2019/06/17/3925390_miglena_stoilova_bulgariia_triabva_da_si_postavi/ 

Борисов към Гутериш:  
Климатичните промени са най-голямото предизвикателство пред света 
3e-news, 18.06.2019 
https://3e-news.net/българия/борисов-към-гутериш-климатичните-промени-са-най-голямото-предизвикателство-пред-света_68695 

587 договора за над 2,5 млрд. лв. се изпълняват по ОПРР 
МРРБ, 18.06.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/587-dogovora-za-nad-2-5-mlrd-lv-se-izpulnyavat-po-oprr/ 

България и борбата с климатичните промени: без стратегически цели, но с пълен въглищен арсенал 
NGO.bg, 18.06.2019 
https://www.ngobg.info/bg/position/117750-българия-и-борбата-с-климатичните-промени-без-стратегически-цели-но.html 

AES ще изгради първия в света „виртуален язовир“ с батерия за съхранение на енергия. 10-мегаватовият сторидж парк в Чили ще може да доставя 
акумулираната от русловата ВЕЦ енергия в продължение на 5 часа 
publics.bg, 18.06.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20612/AES_ще_изгради_първия_в_света_„виртуален_язовир“_с_батерия_за_съхранение_на_енергия.html 

ЕК критикува България за енергийните ѝ цели до 2030 г. Националният план за сектора ще трябва да се преработи с по-високи цели за ВЕИ и 
конкретика за АЕЦ и газови доставки, за да бъде одобрен от Брюксел 
Ивайло Станчев, Капитал, 19.06.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/06/19/3927128_ek_kritikuva_bulgariia_za_energiinite_i_celi_do_2030_g/ 

МРРБ и Международната банка за възстановяване и развитие ще си сътрудничат в подготовката на новата оперативна програма за развитие на 
регионите 
МРРБ, 19.06.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-i-mejdunarodnata-banka-za-vuzstanovyavane-i-razvitie-ste-si-sutrudnichat-v-podgotovkata-na-novata-operativna-programa-za-
razvitie-na-regionite/ 

Изтeчe cpoĸът зa cтaнoвищa пo нoвaтa Hapeдбa зa гpaдcĸa cpeдa. Oт KAБ Coфия - гpaд cмятaт, чe в дoĸyмeнтa имa нeпpeцизиpaни тeĸcтoвe 
Радостина Попова, Градът, 19.06.2019  
https://gradat.bg/infrastruktura/izteche-srokt-za-stanovishcha-po-novata-naredba-za-gradska-sreda 

BNEEF:  
Половината от електроенергията в света през 2050 г. ще е на основата на слънцето и вятъра 
3e-news, 19.06.2019  
https://3e-news.net/анализи/bneef-половината-от-електроенергията-в-света-през-2050-г-ще-е-на-основата-на-слънцето-и-вятъра_68725 

Климатичният завой на България. София влиза, макар и с някои уговорки, в лагера на страните в ЕС, които искат по-бързо свиване на парниковите 
емисии 
Илин Станев, Капитал, 20.06.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/06/20/3927744_klimatichniiat_zavoi_na_bulgariia/ 

Обновяват 39 български града с европейски пари 
novinite.bg, 21.06.2019,  
https://www.novinite.bg/articles/177251 

Възкръсналата империя на Ковачки. Един човек владее целия цикъл в енергетиката: копае, транспортира, продава и изгаря. Христо Ковачки вече e 
най-големият търговец на ток и има империя за 1.5 млрд. лв. 
Ивайло Станчев, Капитал, 21.06.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/06/21/3927719_vuzkrusnalata_imperiia_na_kovachki/ 

Кого обича "Топлофикация - София". Фирма на Ковачки е избрана за посредник за продажба на електроенергията от столичното парно 
Ивайло Станчев, Капитал, 21.06.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/06/21/3927722_kogo_obicha_toplofikaciia_-_sofiia/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 

За първи път през 2019 г. във Великобритания чистата енергия ще изпревари тази от въглища. Производството на електроенергия от 
нисковъглеродни източници осигурява близо 48% от електроенергията в Обединеното кралство през първите 5 месеца на т. г. 
publics.bg, 21.06.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20628/За_първи_път_през_2019_г_във_Великобритания_чистата_енергия_ще_изпревари_тази_от_въглища.html 

AES спечели Наградата Едисон за 2019 г., присъждана от Edison Electric Institute. Отличието се дава за най-големия в света работещ хибриден парк 
за производство и съхранение на слънчева енергия Lāwa’i Solar and Energy Storage 
3e-news, 24.06.2019 
https://3e-news.net/технологии/aes-спечели-наградата-едисон-за-2019-г-присъждана-от-edison-electric-institute_68844 

Светът върви към "климатичен апартейд", предупреди доклад на ООН 
Дневник, 25.06.2019 
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/06/25/3930044_svetut_vurvi_kum_klimatichen_aparteid_predupredi/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 

Екоминистерството предлага забрана на вноса на коли, произведени преди 2005 г. За първи път официално се говори и за ограничаване на достъпа 
на по-стари автомобили до центровете на София и Пловдив 
Константин Николов, Капитал, 26.06.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/06/26/3930442_ekoministerstvoto_predlaga_zabrana_na_vnosa_na_koli/ 

Бизнесът поиска разследване за търговете на НЕК на свободния пазар. Поведението на НЕК на пазара на електроенергия е нагло и безочиливо, 
смята Васил Велев 
3e-news, 27.06.2019  
https://3e-news.net/българия/бизнесът-поиска-да-се-направи-разследване-на-търговете-на-нек-на-свободния-пазар_68933 

44% от германската електроенергия за първата половина на 2019 г. е произведена от ВЕИ 
publics.bg, 27.06.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20646/44_от_германската_електроенергия_за_първата_половина_на_2019_г_е_произведена_от_ВЕИ.html 

Как България ще бори климатичните промени с дървесина. Националният план за енергетиката и климата до 2030 г. поставя объркващи цели и 
изпраща лоши сигнали към инвеститорите 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.06.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/06/28/3930979_durvesinata_koiato_shte_spasi_klimata/?ref=miniurl 

Сделката с ЧЕЗ – трети дубъл 
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, 28.06.2019 
https://ime.bg/bg/articles/sdelkata-s-ez-treti-dubyl/7 

Избрано от медиите 

700 млн. лв. ще бъдат предоставени на общините за подобряване качеството на въздуха 

На общините ще бъдат предоставени около 700 млн. лв. за решаване на проблемите с ка-

чеството на въздуха. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов днес 

при откриването на празник и изложение по случай Световния ден  на околната среда – 5 

юни, който беше организиран от МОСВ съвместно със Столична община в градинката пред 

„Регионален исторически музей София“. 

„С встъпването си като министър казах, че качеството на въздуха е основен приоритет за 

МОСВ в моя мандат, защото е от значение за качеството на живот на всички хора, за 

здравето ни, за децата ни. През последните две години темата стана неотменна част от 

дейността на правителството, министерството и общините. Днес Министерският съвет 

прие Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018–

2024 г., която превдижда мерки, насочени към основните сектори на замърсяване с фини 

прахови частици – битовото отопление и транспорта“, каза министър Димов. 

Той съобщи, че с приемането на програмата се отпускат 100 млн. лв. през следващите 3 години на общините за постигане на целите в 

техните програми за подобряване на качеството на въздуха. На разположение на 7 общини вече са 111 млн. лв. от Оперативна прог-

рама „Околна среда“ (ОПОС)  2014-2020 г. Допълнителни 390 млн. лв. от спестявания по ОПОС са насочени към електрификация на 

градския транспорт, които ще са достъпни до края на годината за други 11 общини. Още около 80 млн. се очаква да бъдат осигурени 

за общините, които не можаха да кандидатстват по първата процедура за подобряване качеството на въздуха по ОПОС. „По този на-

чин, сумата, която ще бъде предоставена на общините за решаване на проблемите с качеството на въздуха, ще бъде около 700 млн. 

лв. или 7 пъти повече от това, което заварих, когато станах министър“, обобщи Нено Димов. Според него се вижда ясната ангажира-

ност на министерството и правителството към този ключов проблем. 

„Резултатите от усилията на общините вече са факт – към 2018 г. 9 общини постигнаха изискванията на законодателството и така це-

лият Североизточен район от тази година е извън обхвата на наказателната процедура. Столичната община и Община Бургас също 

вървят в тази посока“, каза още мнистирът. Той отбеляза, че има изключително добър диалог с местната власт и замърсяването на 

въздуха вече се разпознава като един от сериозните екологични проблеми в страната. 

Източник: МОСВ 

Приключи първият подготвителен етап по проект           
„Нашите сгради“  

390 млн. лв. oтпycĸa OΠOC зa дocтaвĸa нa eлeĸтpoбycи и зapядни cтaнции в 11 oбщини 

Hoвaтa пpoцeдypa щe бъдe oтвopeнa зa ĸaндидaтcтвaнe oт 1 юли 

Ha 1 юли щe бъдe oтвopeнa зa ĸaндидaтcтвaнe нoвaтa пpoцeдypa „Mepĸи зa aдpecиpaнe нa 

тpaнcпopтa ĸaтo изтoчниĸ нa зaмъpcявaнe нa aтмocфepния въздyx” пo пpиopитeтнa oc 5 

„Πoдoбpявaнe ĸaчecтвoтo нa aтмocфepния въздyx” нa Oпepaтивнa пpoгpaмa „Oĸoлнa cpeдa 2014-

2020”. Oбщият финaнcoв pecypc, ĸoйтo Koмитeтът зa нaблюдeниe нa oпepaтивнaтa пpoгpaмa 

oдoбpи в ĸpaя нa мaй, e в paзмep нa 390 млн. лв. 

B paзĸитe нa пpoцeдypaтa щe ce пoдпoмoгнe зaĸyпyвaнeтo и дocтaвĸaтa нa нoви cъвpeмeнни 

eĸoлoгични eлeĸтpичecĸи тpaнcпopтни cpeдcтвa (пoдвижeн cъcтaв) нa oбщecтвeния тpaнcпopт, 

ĸoeтo щe дoвeдe дo нaмaлявaнe нa вpeднитe eмиcии във въздyxa, нaмaлявaнe нa шyмa и 

вибpaциитe и знaчитeлнo cпecтявaнe нa eнepгия. 

Дoпycтими дeйнocти ca зaĸyпyвaнe нa eлeĸтpoaвтoбycи, тpoлeйбycи и тpaмвaи, ĸaĸтo и cтaнции зa зapeждaнe. 

Бeнeфициeнти пo пpoцeдypaтa ca 11 oбщини c нapyшeнo ĸaчecтвo нa aтмocфepния въздyx, в пapтньopcтвo cъc cъoтвeтнoтo oбщинcĸo 

пpeдпpиятиe/дpyжecтвo, ĸoeтo пpeдocтaвя ycлyгa пo oбщecтвeн пpeвoз нa пътници нa тepитopиятa нa oбщинaтa - Бypгac, Bapнa, 

Bpaцa, Πepниĸ, Πлeвeн, Pyce, Cливeн, Cтapa Зaгopa, Cтoличнa oбщинa, Xacĸoвo и Шyмeн. 

Източник: Градът 

Достъпни са нови международни инструменти за разработване на проекти по енергийна ефективност 

В рамките на общоевропейската инициатива Investor Confidence Project (ICP) бяха създаде-

ни нови изцяло практически инструменти - Протоколи за енергийни обновления, които мо-

гат да бъдат използвани безплатно при разработването на проекти по енергийна ефектив-

ност. Това са ръководни документи, обхващащи целия жизнен цикъл на разработването и 

изпълнението на проект за енергийна ефективност – определяне на базовата линия, изчис-

ление на енергийните спестявания, проектиране и строителство, експлоатация поддръжка 

и мониторинг, измерване и проверка. Протоколите са създадени на база съществуващи и 

широко признати европейски и национални стандарти, като въвеждат стандартизиран про-

цес от най-добри практики в сферата, съобщават от Денкщат България, партньор на иници-

ативата ICP.  

Протоколите са резултат от сериозна работа между експерти от различни европейски дър-

жави при непрекъсната консултация с разнообразни групи заинтересовани страни. Прило-

жими са за повечето проекти за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради, 

промишлени системи и системи за улично осветление. Налични са различни версии на про-

токолите спрямо типа на проекта – частично или цялостно обновяване на сгради или промишлени системи. 

ICP протоколите вече са достъпни и на български език и могат да бъдат изтеглени безплатно тук. 

Европейската комисия обяви ICP Europe за „най-добра практика“ за максимизиране на потенциала за енергийни спестявания в нови 

сгради и за увеличаване на инвеститорския интерес и доверие в проекти за енергийни обновления в съществуващи сгради, съобщават 

от Денкщат България. През 2016 г., Green Business Certification Inc. (GBCI) и  Environmental Defense Fund (EDF) анонсираха своята 

стратегическа визия за съвместна работа за разработване, предоставяне и промотиране на Investor Confidence Project (ICP) като воде-

щия глобален стандарт в разработването на проекти за енергийна ефективност.  

Източник: Publics.bg 

Министър Петя Аврамова: Трябва да спрем обезлюдяването на по-малките населени места 

За нас като Министерство на регионалното развитие и благоустройството е важно да под-

крепяме всички региони в страната, за да спрем обезлюдяването на по-малките населени 

места и концентрацията на населението в големите градове. Затова със средства от наци-

оналния бюджет и по линия на европейската солидарност се обновява градската среда, 

инвестира се в модернизацията на над 400 училища и детски градини, здравни и социал-

ни заведения. 

Това каза във Варна днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Пе-

тя Аврамова. Там тя участва в дискусията на тема „Образцова община“ и връчи награди 

на отличени общини. 

Регионалният министър обърна внимание, че през новия програмен период се предвижда 

фокусът да бъде върху проекти, които отговарят на нуждите и спецификите на всяка об-

ласт. Така финансирането ще стигне и до най-малките населени места и няма да има бе-

ли петна по картата на България, което ще позволи на хората да останат по родните си места. 

Регионалният министър коментира, че вече има концепция за нов Закон за водоснабдяването и канализацията. Предстои да бъде 

сформирана работна група, която ще изготвя текстовете. Обсъждат се всякакви варианти, така че секторът, който е недофинансиран, 

да може да предоставя добра услуга. Преработва се проектът на наредбата за ВиК услугите, като се търси най-справедливия начин за 

разпределение на отчетените водни количества. 

Източник: МРРБ 

ЕК призовава държавите членки да заложат по-амбициозни цели в плановете си за изпълнение на 

Парижкото споразумение 

Европейската комисия публикува на 18 юни своята оценка на проектоплановете на държа-

вите членки за постигане на целите на ЕС в рамките на Енергийния съюз, и в частност дого-

ворените цели на ЕС за енергетиката и климата за 2030 г. 

Според ЕК в националните планове вече се предвиждат значителни усилия, но тя посочва 

редица области, в които има възможност за подобрение, особено що се отнася до целенасо-

чените и индивидуализирани политики за изпълнение на целите за 2030 г. и за продължа-

ване на курса към осигуряване на неутралност по отношение на климата в дългосрочен 

план, съобщиха от пресофиса на Еврокомисията. 

Европейският съюз е първата голяма икономика, която въвежда нормативна уредба, за да 

изпълни обещанията си по Парижкото споразумение. Сега държавите членки са изготвили 

за първи път проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и 

климата (НПОЕК). Все пак, тъй като понастоящем в плановете не се предвижда достатъчен 

принос по отношение както на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), така и на енер-

гийната ефективност, за постигането на общите цели на ЕС за енергетиката и климата ще има нужда от колективно залагане на по-

амбициозни цели. 

Плановете ще улеснят и държавите членки при програмирането на финансирането за следващата многогодишна финан-

сова рамка за 2021 – 2027 г. 

По силата на новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата (част от пакета от 

мерки „Чиста енергия за всички европейци“), който влезе в сила на 24 декември 2018 г., всяка държава членка трябва да състави 10-

годишен НПОЕК за периода от 2021 до 2030 г. Държавите членки трябваше да представят проектите на своите НПОЕК до края на 2018 

г., след което Комисията трябваше да извърши задълбочена оценка. Съгласно Регламента ако в проектите на НПОЕК не се предвижда 

достатъчен принос за постигането на целите на Енергийния съюз – поотделно или колективно, тогава до края на юни 2019 г. Комисия-

та може да отправи препоръки към държавите членки за изменение на проектоплановете им. Окончателните планове за периода 2021 

– 2030 г. трябва да бъдат представени от държавите членки до края на 2019 г. 

„Чрез тези първи национални планове в областта на енергетиката и климата Енергийният съюз преминава на национално равнище: по 

подобие на ЕС всички държави членки представят политики за цялостен преход в тази област, с десетгодишна перспектива. Всички 

държави членки са съставили впечатляващи проекти за сравнително кратко време, но нито един от тях не е съвършен. Окончателните 

планове трябва да бъдат готови до края на годината, а нашите препоръки показват къде има нужда от още усилия: например по-

висока амбициозност, по-подробни сведения за политиките, по-добре определени инвестиционни потребности, повече 

работа по социалната справедливост. Яснотата и предвидимостта са истинско конкурентно предимство за европейската 

политика за енергетиката и климата. Затова нека да се възползваме максимално от тази възможност и да дадем на националните пла-

нове силен окончателен тласък напред“, заяви Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, отговарящ за Енергийния съ-

юз. (Източник: 3e-news) 

По време на Общото събрание на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, което се проведе на 23 април в Габрово, беше обсъдено декларира-

нето на обща позиция от гледна точка на участващите в конференцията местните власти за дългосрочната устойчивост 

на Интегрирания план за енергия и климат на България до 2030 г. от членовете на Мрежата. Декларацията беше офици-

ално приета по време на Втората национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“, която се проведе в Бургас 

между 30 юни и 1-ви юли, а значителна част от текущите препоръки на ЕК бяха отразени и в нея. Може да я откриете  

ТУК. 

Арктическите ледове се топят с темп, очакван чак след 2090 г.  

Вечно замръзналите територии на Арктика са започнали да се размразяват 70 години 

по-рано от първоначално предвиденото от учените. Размразените пейзажи са открити 

по време на експедиционно пътуване от екип от изследователи от Университета на 

Аляска. Скалата и почвата в тази област са били замразени в продължение на хиляди 

години, но поредицата от необичайно топли лета се е оказала достатъчна, за да проме-

ни драстично температурата – и екосистемата. 

„Това, което видяхме, беше невероятно. Това е индикация, че климатът сега е 

по-топъл, отколкото по което и да е време през последните 5000 или повече 

години“, каза университетският професор Владимир Романовски. 

Учените са използвали малък самолет, за да събират данни от далечните краища на 

канадската част на Арктика. Някои места са толкова отдалечени, че най-близко нами-

арщото се население е на 300 км. За учудване на учените, пейзажът изглеждал забележително различен в сравнение с последния път, 

когато те прелетели оттам – преди повече от 10 години, по време на мисия за събиране на базисни данни. 

Вместо замръзнала земя и твърд лед, екипът видял трапове и вдлъбнатини в земята. Те говорят за размразяване и потъване. Видели и 

езера, където ледът се е разтопил. Съзрели и растителност в тези райони – нещо, което е много необичайно за такова замръзнало 

място. 

Размразяването на вечните ледове е тревожно заради промени в екосистемите, които носи, но не само. Ледът в тези райони също съ-

държа големи количества парникови газове. Тъй като той сега се топи, газовете се освобождават в атмосферата и допринасят за кли-

матичната криза. 

Дженифър Морган от Greenpeace International заяви пред изданието „Гардиън“, че „размразяването на вечните ледове е една от 

критичните точки за климатичните проблеми и се случва пред очите ни.“ Това преждевременно размразяване е друг ясен сиг-

нал, че трябва да декарбонизираме икономиките си и то веднага. 

Източник: Greentech.bg 

ОМЕЕ ЕкоЕнергия взе участие в годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ  

И тази година ОМЕЕ ЕкоЕнергия стана част от програмата на годишната среща на об-

щинските власти, организирана от Националното сдружение на общините в България 

в периода между 27-29 юни в к.к. Боровец. ОМЕЕ ЕкоЕнергия участва съвместно с 

община Габрово на общ щанд в изложбените части на специализираното изложение 

„Общинско ЕКСПО“, разположени в хотел „Рила“. Представителите на ЕкоЕнергия 

представиха актуалните възможности пред общините в сектора на местното енергий-

но планиране, изготвянето на проекти за енергийна ефективност и специализирани 

обучения за общински специалисти. Наред с това бяха участниците в ЕКСПО-то полу-

чиха информация и за актуалния в момента проект „Нашите сгради“, финансиран от 

програмата European Climate Initiative (EUKI) на германското Федерално министерст-

во на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност, в който 

участват общините Берковица, Кула, Смядово, Лясковец и Етрополе. 

Наред с това бяха представени и тематичните обучения в сферата на обновяването на сградния фонд за строителни и общински спе-

циалисти. Такова специализирано обучение с тема „Обновяване на сградния фонд: Водещи принципи и възможности в сферата на 

енергийната ефективност в обществените сгради в Община Ботевград“ предстои да бъде проведено за експертите от едноименната 

местна администрация по тяхна инициатива в началото на юли в Бургас. 

Фондовете за градско развитие одобриха 10 проекта на обща стойност 33,4 млн. лв., от кои-

то 17,3 млн. лв. са от Оперативна програма „Региони в растеж“. Сред тях са проектът за 

възстановяване на синагогата във Видин и превръщането й в туристически обект, градска 

зона на Плевен и други. 

Това съобщи на 21 юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Ав-

рамова при откриването на конференцията „Бизнесът и регионите“, организирана от Бъл-

гарската стопанска камара и списание „Икономист“. 

С 369,7 млн. лв. към Фонда на фондовете бяха създадени три Фонда за градско развитие, 

които заедно с привлечените средства управляват около 585 млн. лв. Те могат да бъдат из-

ползвани под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции в проекти за подобря-

ване на градската среда в 39 града, в сферата на туризма и културното наследство, напом-

ни министърът. 

Аврамова обърна внимание на благоприятните условия на този вид финансиране – усредне-

на лихва по кредитите под пазарната, до 20 години срок за погасяване за проекти за градско развитие и в сферата на туризма, както 

и 15 г. за проекти за енергийна ефективност. Има и гратисен период за главницата по финансирането, който е до 3 г. за градско раз-

витие и в сферата на туризма и културното наследство и до година и половина за проекти за енергийна ефективност. 

Регионалният министър напомни, че инициативата JESSICA, 66 млн. лв. от която бяха от Оперативна програма „Регионално развитие“ 

2007-2013 г., привлече четири пъти по-голямо частно финансиране. С финансовия инструмент са реализирани 40 проекта и са разк-

рити над 600 нови работни места в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Сред най-значимите инвестиции с 

участието на българския бизнес са строителството на завод за замразени тестени изделия в Пловдив, за резервни части в зона с по-

тенциал за икономическо развитие в Русе, реконструкция и покупка на ново оборудване за болници в София, строителството на спор-

тните комплекси Арена Бургас и „Зона Б-5-4” в гр. София и много други. Инициативата е отворена за кандидатстване за българския 

бизнес и местните власти и към настоящия момент с хоризонт до 2025 г. 

Източник: МРРБ 

10 проекта са одобрени от фондовете за градско развитие 

Нови над 11,5 млн. лв. отиват в малките общини за енергийна ефективност на сгради 

Няма риск от загуба на средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014

-2020 г. към края на 2019 г. по правилото за автоматично освобождаване. Това 

заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръ-

ководител на управляващия орган Деница Николова по време на 14-тото заседа-

ние на Комитета за наблюдение на европейската програма. Сред участниците в 

него бяха Рейчъл Бюмонт – заместник-началник на отдела за България, Хърватия 

и Словения в Европейската комисия, и Йо Говаертс от Генерална дирекция 

„Регионална и градска политика“ в ЕК. 

Зам.-министър Николова отчете, че към днешна дата е договорен над 86% от об-

щия ресурс на ОПРР, който надхвърля 3 млрд. лв. Сключени са 587 договора за 

над 2,5 млрд. лв. Разплатени са 45% от договорените средства, а 24% са серти-

фицираните разходи към ЕК. Зам.-министър Николова посочи, че ключов акцент 

по програмата в следващите години ще е реализацията на проектите с финансови 

инструменти, за които по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е определен ресурс в размер на 370 млн. лв. Над 271 

млн. лв. са за 39-те големи града за мерки за градско развитие – енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентс-

ки общежития, градска среда, интегриран градски транспорт, спортна и културна инфраструктура и зони с потенциал за икономичес-

ко развитие. Останалите близо 100 млн. лв. са предвидени за развитието на туризма и културното наследство в цялата страна, като 

се подкрепят обектите, които са националното и световно културно наследство. Към настоящия момент са одобрени десет проектни 

предложения. 

В рамките на Комитета за наблюдение на ОПРР бе решено към 28-те по-малки общини бенефициенти да се насочи спестен ресурс от 

програмата за саниране на сгради. Той е формиран от неусвоени средства и икономии от проведени обществени поръчки. Индикатив-

ният бюджет към момента е 11,5 млн. лв., но се очаква да нарастне, тъй като се планира процедурата да бъде обявена през месец но-

ември 2019 г. Със средствата ще се прилагат мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. За да се постигне по-

балансирано разпределение на средствата и по-голям териториален ефект от инвестициите, се въвеждат и критерии. Общините не 

трябва да имат повече от три сключени договора по програмата към етапа на сключване на нови договори, както и да кандидатстват с 

до три проекта. Предимство ще се дава на многофамилни жилищни сгради, както и сгради с по-голям брой самостоятелни обекти. 

Целта е с инвестициите да се допринесе за по-голям брой обновени обекти и подпомогнато население, спестяване на енергия и нама-

ляване на въглеродния диоксид. 

Заместник-регионалният министър посочи още, че сред предизвикателствата пред ОПРР 2014-2020 г. е  прилагането на Закона за об-

ществените поръчки от страна на бенефициентите и пропуските по него, които водят до финансови корекции. Към настоящия момент 

са прихванати 22,5 млн. лв. Сумата може да достигне 65 млн. лв., ако проектите се изпълнят в пълнота и се предявят искания за пла-

щане. 

Източник: izolacii.eu 

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

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

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

www.ecoenergy-bg.net 

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация 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.  
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