
 

Европейската комисия представи предложение за 
включване на политическия ангажимент на ЕС за 
постигане на неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. в законодателството. Европейският 
законодателен акт за климата определя целта за 2050 
г. и посоката за развитие на политиката на ЕС, и 
също така осигурява предвидимост за публичните 
органи, предприятията и гражданите. Същевременно 
Комисията започва обществена консултация за 
бъдещия Европейски пакт за климата. Чрез нея 
обществеността ще участва в съвместното 
разработване на този инструмент. 

С Европейския законодателен акт за климата 
Комисията предлага правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 
2050 г. Институциите на ЕС и държавите членки са колективно обвързани да предприемат 
необходимите мерки на равнище ЕС и на национално равнище ЕС и на национално равнище за 
постигане на целта. 

Законодателният акт за климата включва мерки за проследяване на напредъка и съответното 
адаптиране на нашите действия на основата на съществуващите системи, например процеса на 
управление на националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите 
членки, редовните доклади на Европейската агенция за околна среда и най-новите научни 
данни относно изменението на климата и неговите последици. Напредъкът ще се оценява на 
всеки пет години в съответствие с глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение. 

Законодателният акт за климата очертава също пътя за постигане на целта за 2050 г.: 
 
 Въз основа на цялостна оценка на въздействието Комисията ще предложи нова цел на ЕС за 

намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. Законодателният акт за климата ще бъде 
изменен след приключване на оценката на въздействието; 

 До юни 2021 г. Комисията ще направи преглед и при необходимост ще предложи изменения на 
всички съответни инструменти, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.; 

 Комисията предлага да се установи общ курс на ЕС за периода 2030-2050 г. за намаляване на 
емисиите на парникови газове, с чиято помощ ще се отчита напредъкът и ще се осигурява 
предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите; 

 До септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще прави оценка на 
съгласуваността на мерките на равнището на ЕС и на национално равнище с целта за неутралност 
по отношение на климата и с курса за периода 2030—2050 г.; 

 На Комисията ще бъде предоставено правомощието да отправя препоръки към държавите членки, 
чиито действия не са съгласувани с целта за неутралност по отношение на климата, а държавите 
членки ще бъдат задължени надлежно да вземат предвид тези препоръки, или, ако не го направят 
— да представят обосновка. Комисията може също така да преразглежда курса и мерките на 
равнището на Съюза предвид тяхната пригодност; 

 От държавите членки ще се изисква също така да разработят стратегии за адаптиране с цел 
укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към последиците от изменението на 
климата.От държавите членки ще се изисква също така да разработят стратегии за адаптиране с 
цел укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към последиците от изменението на 
климата. 

 

Определяне на облика на Европейския пакт за климата и бъдещите политики 

Наред с правителствените политики и нормативната база, всички сектори на обществото и 
икономиката ще участват в прехода към неутрален по отношение на климата Европейски съюз. 

Поради това Комисията започва обществена консултация по новия Европейски пакт за климата 
— широка инициатива, която ще предостави на гражданите и заинтересованите страни на 
възможност да представят мнението си и да се включат в планирането на нови действия в 
областта на климата, да споделят информация, да стартират масови дейности и да покажат 
добри решения, които могат да бъдат полезни за други. 

Обществената консултация ще продължи 12 седмици. Коментарите по нея ще бъдат използвани 
при подготвянето на Европейския пакт за климата, който ще бъде стартиран преди 
конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу през ноември 2020 г (COP26). 

Днес Комисията официално започна работа с публикуването на първоначалните оценки на 
въздействието на бъдещия Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и 
прегледа на Директивата за енергийното данъчно облагане — другите два важни инструмента 
на политиката в рамките на Европейския зелен пакт. В допълнение, Колегиумът на членовете 
на Комисията прие предложение да се определи 2021 г. за Европейска година на 
железопътния транспорт, което подчертава ползите за климата от увеличаването на превоза на 
пътници и товари по железопътната мрежа. 
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Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България 
ОП Региони в растеж, eufunds.bg, 25.03.2020 
https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4258 
 
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за ограничаване изменението на климата 
МОСВ, 06.03.2020 
https://www.moew.government.bg/bg/narodnoto-subranie-prie-na-vtoro-chetene-promenite-v-zakona-za-ogranichavane-izmenenieto-na-klimata/ 
 
България най-после договори по-ниски цени на газа 
Сега, 03.03.2020 
https://segabg.com/hot/category-economy/bulgariya-nay-posle-dogovori-po-niski-ceni-na-gaza 
 
Енергийната реформа се отлага за неопределено време 
Ивайло Станчев, Капитал, 23.03.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/03/23/4043825_energiinata_reforma_se_otlaga_za_neopredeleno_vreme/ 

 
Открито заседание за изменение на цените на топлинната енергия във връзка с изменението на цената на природния газ от 1-ви април 2020 г. 
Регулаторът проведе и открито заседание и обществено обсъждане във връзка с изменение на цените на електрическата енергия 
КЕВР, 26.03.2020 
http://www.dker.bg/news/464/65/otkrito-zasedanie-za-izmenenie-na-tsenite-na-toplinnata-energiya-vv-vrzka-s-izmenenieto-na-tsenata-na-prirodniya-gaz-ot-1-april-2020-
g.html 
 
Удължава се срокът за плащане на сметки за електроенергия 
МЕ, 16.03.2030  
https://www.me.government.bg/bg/news/udaljava-se-srokat-za-plashtane-na-smetki-za-elektroenergiya-2830.html 
 
12 причини вирусът да не отменя Зелената сделка 
Юлиан Попов, Клуб Z, 20.03.2020 
https://clubz.bg/95914-12_prichini_virusyt_da_ne_otmenq_zelenata_sdelka?fbclid=IwAR3tqeODFnhxa5wzu9vi9fBF60VluP9l0M05ARWlePUtFpZMQlU54IEASbw 
 
Защо КЕВР отказва да намали цената на тока от април в разгара на кризата 
Еленко Божков, Гласове, 27.03.2020 
https://glasove.com/categories/vytreshni-glasove/news/elenko-bozhkov-kevr 
 
"Топлофикация" се занимава с конкурси "на тъмно", вместо да осигури евтин газ 
Владислав Пенев, Дневник, 30.03.2020 
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/03/30/4048091_toplofikaciia_se_zanimava_s_konkursi_na_tumno_vmesto/ 
 
ТЕЦ "Бобов дол" отново ще гори отпадъци 
Дневник, 28.03.2020 
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/03/28/4047423_tec_bobov_dol_otnovo_shte_gori_otpaduci/ 
 
НСИ: С 20% нараства производството на природен газ през януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. 
Publics.bg, 31.03.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21713/%D0%9D%D0%A1%D0%98_%D0%A1_20_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%
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BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_2019_%D0%B3_.html 
 
Седем мита за енергийния преход на Германия 
Симеон Белорешки, Капитал, 11.03.2020  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/03/11/4039708_sedem_mita_za_energiiniia_prehod_na_germaniia/ 
 
От 1 април цената на природния газ може да падне повече от очакваното 
Видка Атанасова, Денвник, 26.03.2020 
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/03/26/4046440_ot_1_april_cenata_na_prirodniia_gaz_moje_da_padne/  
 

Част от оперативните програми са сложени на пауза, по други ще има ускоряване 
Мила Чернева, 19.03.2020  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/03/19/4043370_chast_ot_operativnite_programi_sa_slojeni_na_pauza_po/ 
 

Държавата предложи, но се отказа да определя цената на газа само два пъти годишно 
Румяна Гочева, Капитал, 30.03.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/03/30/4048035_cenata_na_prirodniia_gaz_predizvika_naprejenie_v/ 
 

Как ТЕЦ "Марица-изток 2" ще "изяде" 100 млн. лв. от по-евтиния газ 
Ивайло Станчев, Капитал, 29.03.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/03/29/4047062_kak_tec_marica_iztok_2_shte_iziade_100_mln_lv_ot/ 
 

Търг на "Топлофикация София" повдигна съмнения за нагласен победител 
Ивайло Станчев, Капитал, 27.03.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/03/27/4047172_turg_na_toplofikaciia_sofiia_povdigna_sumneniia_za/ 
 

Износът на ток за времето от 1 януари до 23 март намалява с 21.73 процента 
3E news, 24.03.2020 
http://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%
82%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-1-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
-%D0%B4%D0%BE-23-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81-2173-%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_75568 
 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на януари до средата на март расте с 15 процента 
3E news, 17.03.2020 
http://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B8-
%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%
D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%80%
D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-15-%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_75373 
 
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна помощ“ 
ОП Региони в растеж, eufunds.bg, 24.03.2020 
https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4251 

Избрано от медиите 

 Eвропейски законодателен акт в областта на климата 

Общините ще разработват планове за интегрирано развитие със срок на действие 7 години  

Mинистерството на регионалното развитие и благоустройството актуализира Методическите 
указания за разработване на стратегически документи за регионално и пространствено развитие 
на регионално и общинско ниво за периода 2021-2027 г. Измененията са съгласно Закона за 
регионалното развитие, чрез който се извърши оптимизация на броя действащи стратегически 
документи за регионално развитие. 

Въвежда се изискването общините да разработват планове за интегрирано развитие на община, 
които заменят досегашните общински планове за развитие и интегрирани планове за градско и 
регионално развитие за периода 2021-2027 г. Плановете, със срок на действие 7 години, трябва 
да бъдат съобразени с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 
териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за 
територията на общината и да са в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за 
периода 2021-2027 г. - „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, 
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. В тях също ще се определят средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Те ще осигуряват пространствена, времева и фактическа координация 
и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

Досегашните регионални схеми за пространствено развитие на районите от Ниво 2 се заменят от интегрирани териториални стратегии 
за развитие. Срокът им на действие е 7 години, като предвижданията за националните мрежи и съоръжения на транспортната и 
инженерно-техническата инфраструктура ще са с период до 30 години. С тях ще се определят средносрочните цели, приоритети и 
перспективи за развитие на територията на съответния район за планиране в съответствие с предвижданията на Националната 
концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките с други райони. 
Интегрираните териториални стратегии ще координират и предвижданията на секторните стратегии и документи на регионално 
равнище в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния 
сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда и ще отчитат регионалните им специфики и 
териториалните им измерения. 

Тези стратегии задължително трябва да съдържат индикативен списък на важни за района проектни идеи с индикативни бюджети и 
оптимален график на изпълнение. Те ще се разработват в тясно сътрудничество със съответния Регионален съвет за развитие. Така 
ще бъде стимулиран подходът „отдолу-нагоре“при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. 

Припомняме, че интегрираните териториални стратегии за развитие на районите от ниво 2 са изготвени на фаза проект от 
Националния център за териториално развитие. Те са публикувани за обсъждане в Портала за обществени консултации. Коментари 
по тях могат да се дават в срок до 20 април т.г. 

Методическите указания са утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и са публикувани на 
електронната страница на министерството в раздел „Регионално развитие“, подраздел „Стратегическо планиране“, част „Методически 
указания“, както и на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“. 

Източник: МРРБ 

До 60 000 евро подкрепа за общински инвестиционни концепции по европейския механизъм за 

градско развитие (European City Facility) 

ОМЕЕ ЕкоЕнергия е национална поддърж аща мреж а на новия проект за 
изпълнение на Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility). 
Проектът се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и има за цел 
индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане за разработване на 
инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 градове и 
общини в Европейския съюз.  
Градовете и общините играят ключова роля за устойчив европейски енергиен преход. 
Те имат огромен потенциал за изграждане на цялостни програми за инвестиции в 
енергийна ефективност и възобновяема енергия. Те имат и ключова роля за 
обединяването на по-малки проекти в по-големи инвестиционни портфейли и за 
мобилизиране на значителните финансови ресурси, необходими за енергийния преход. 
Въпреки че потенциалът за реализиране на инвестиционни проекти от местните власти 
е огромен, все още съществуват сериозни пречки. В много случаи липсват надеждни, 
стабилни и достатъчно зрели инвестиционни концепции, които да включват 
икономически и правен анализ, стрктура и принципи на управлението, основна 
стратегия за финансиране и пътна карта за изпълнение и мониторинг. Такива 

инвестиционни концепции са първоначална предпоставка за достъп до различни източници на финансиране и именно те ще бъдат 
подпомогнати от Европейския механизъм за градско развитие. 

В този контекст механизмът адресира две основни бариери за инвестиции в устойчива енергия: 

• Финансова и юридическа способност на местните власти да трансформират своите дългосрочни енергийни и 
климатични стратегии (напр. Дългосрочни планове за ЕЕ и ВЕИ, SEAP, SECAPs, Дългосрочни стратегии за обновяване на сграден фонд 
и т.н.) в подходящи инвестиционни концепции; 

• Липса на механизъм за агрегиране на фрагментирани по-малки проекти (например в строителния сектор) и 
съответната незаинтереованост от финансовия сектор поради малките обеми. 

Изготвените концепции за инвестиции ще представляват начална стъпка към цялостен бизнес и финансов план, като по този начин 
ще улеснят последващата мобилизация на местни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия. Източниците на 
финансиране могат да идват от частния сектор, но също така и от други финансирани от ЕС инструменти като Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (EFSI), Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), различни средства за подпомагане на 
развитието на проекти (PDA), например като инструмент на ELENA на Европейската инвестиционна банка или различни национални 
инвестиционни платформи. 

Проектът European City Facility се управлява от консорциум от 5 партньори: Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE, 
старира през септември 2019, а продължителността му е 48 месеца.  

За изпълнението на проекта във всяка страна членка са определени две основни лица – Националната поддържаща мрежа и 
Национален експерт (Country Expert). Ролята на Националната поддържаща мрежа е: 

 Разпространяване на ползите от внедряването на механизма за градско развитие, а именно разработването на индивидуални 
инвестиционни концепции на национално равнище; 

 Идентифициране на потенциални бенефициери (местни администрации и големи градове) за участие в механизма за градско 
развитие; 

 Организация на информационни дни за разпространение на методите за кандидатстване по проекта; 

 Организация на три разяснителни уебинара преди отваряването на всяка от трите кампании за 
кандидатстване за финансиране на инвестиционна концепция. 

Националният експерт подпомага кандидатите в процеса на кандидатстване по време на целия процес 
и подпомага работата на Националната поддържаща мрежа в разпространението на информационните 
материали. Национален експерт за България е Джададжи ЕООД.  

Пълна информация за Европейския механизъм за градско развитие можете да намерите на адрес 
https://www.eucityfacility.eu/home.html.  

Информационен уебинар за финансиране на инвестиционни концепции за българските общини по 

Европейският механизъм за градско развитие  

Първият информационен уебинар, разясняващ механизма за финансиране 
на инвестиционни концепции за българските общини ще се 
проведе на 7-ми април от 12:00 ч. (българско време) и ще 
продължи около 2 часа. По време на уебинара ще бъдат очертани 
основните рамки на Европейският механизъм за градско развитие 
(European City Facility). Целта му е да предложи на общинските 
администрации ясна посока за разработването на инвестиционните 
концепции, чрез които да се изпълнят сигурно и успешно намеренията на 
общините да привлекат допълнителни финансови ресурси за 
реализирането на своите бъдещи проекти. Отчитайки новите задължения 
на общините да разработват нови планове за интегрирано развитие със 
срок на действие 7 години, изготвянето на подобни инвестиционни 
концепции има значителен капацитет да подобри ефективността при 
разработване и изпълнение на проектите. Наред с това ще въведе 
допълнително преструктуриране на цялостния процес на оценка и подбор 

на проектите в сферата на климата и енергията, като още в зароша им оцени тяхната икономическа ефективност. Това неминуемо ще 
подобри и качеството на новите планове за енергийна ефективност и възобновяеми източници, които са задължителни за изготвяне от 
общините. 

Желаещите да се регистрират могат да го направят на следния линк: https://register.gotowebinar.com/register/9090419496425449485 

Публикувани са изменени насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 

ефективност в периферните райони – 3“ 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува 
изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 
ефективност в периферните райони - 3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020. Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се 
осъществява във връзка с обявеното извънредно положение, с решение от 13.03.2020 г. на 
Народното събрание на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване 
последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. 

С настоящото изменение на Насоките за кандидатстване се променя крайният срок за 
подаване на проектни предложения от общините бенефициенти - от 27.03.2020 г., 
19:00 ч., на 21.04.2020 г., 19:00 ч. 

Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата се публикува на основание чл. 26, 
ал. 4 от ЗУСЕСИФ.  

Проектът на Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна 
програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони”  

Нов проект на ЕнЕфект и НДЕФ в подкрепа на общинския енергиен мениджмънт 

Новият проект на ЕнЕфект и НДЕФ „Общински системи за енергиен мениджмът в 
подкрепа на финансирането на дейности в областта на климата и енергията на 
местно равнище“ (Municipal energy management systems supporting sustainable financing of 
local climate actions, MEMS) цели разработването на модел за управление на енергията, 
който да послужи като основа за разрботването и прилагането на нови инструменти за 
финансиране на проекти за енергийна ефективност в помощ на местните власти.  

В много страни от ЕС прилагането на подобни системи е установена практика, но 
систематичното управление на енергията не е силно застъпено в българските общини. Има 
само няколко малки общини с работеща система за управление на енергията или внедрен 
стандарт ISO:50001. Освен това схемите за подпомагане на енергийната ефективност 
обикновено зависят от прекомерния компонент на безвъзмездната финансова помощ и рядко 
изискват правилно наблюдение на постигнатите резултати, което обаче ще се промени 

драстично с оглед вече представените промени в многогодишната финансова рамка на ЕС и изискванията към оперативните програми. 
Проектът ще осигури необходимите условия за стабилен преход от финансиране, базирано на безвъзмездни средства, към устойчиви 
механизми за финансиране, основани на реално генерирани енергийни спестявания. 

С въвеждането на общински системи за управление на енергията и използването на инструментариума за управление на енергията, 
разработен от водещата организация по проекта ЦЕЕ ЕнЕфект, общините в България значително ще подобрят процесите си в 
енергийното планиране, ще разполагат с надеждни данни за извършване на необходимите енергийни анализи и ще могат да 
разработват много по-голям брой висококачествени проекти с повишен потенциал за привличане на частно финансиране. Това е 
изключително важно за подобряването на инвестиционния климат, тъй като осигуряването на надеждни данни и постоянен 
мониторинг на постигнатите икономии на енергия и генерираните финансови потоци е основна предпоставка за ангажиране в 
иновативни финансови схеми като енергийни и ESCО услуги и потенциално привличане на инвестиции от националната схема за 
задължения за енергийни спестявания. Като институция, специализирана във финансирането на общински проекти за енергийна 
ефективност, Националният доверителен екофонд е изключително заинтересован да използва ефективно наличните финансови 
ресурси и да подобри въздействието върху околната среда от своите инвестиции, като с тази цел възнамерява да насърчи прилагането 
на новия модел и инструментариум за управление на енергията, предлагайки схема за специално финансиране, изискваща стриктно 
наблюдение на резултатите, постигнати от подкрепените проекти. 

Проектът MEMS се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното 
министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия 
и се изпълнява съвместно с проект на един от най-големите световни 
научноизследователски институти – Фраунхофер, като за три пилотни български 
общини ще бъдат осигурени безплатни консултации за внедряване на системи за 
енергиен мениджмънт и учебни посещения за запознаване на практиките за 
енергиен мениджмънт в различни по големина германски общини. 

Наръчник за финансиране на енергийно ефективни сградни обновявания подпомага изпълнението 

на националните и местни политики за енергийна ефективност 

Европейската комисия изисква от националните правителства да утвърдят „дългосрочни стратегии 
за обновяване, с цел мобилизиране на инвестициите в обновяването на националния фонд от 
жилищни сгради и сгради с търговско предназначение, както обществени, така и частни”. До 10 
март 2020 г., всички държави членки следва да предоставят на Европейската комисия своите нови 
дългосрочни стратегии за обновяване (Long-term Renovation Strategy, LTRS).   

Сред дейностите за подпомагане на изпълнението на тези стратегии по проект „Нашите 
сгради“ (Our Buildings), в който участва ЦЕЕ ЕнЕфект, е изготвянето на наръчника „Финансиране на 
енергийно ефективни сградни обновявания - наличност и достъпност на ефективни финансови 
схеми“. Наръчникът е на български и съвместява информационни и мотивационни материали за 
публичните органи на национално и общинско равнище, както и на частните инвеститори и 
собствениците на жилищни сгради, относно ефективните схеми на финансиране и иновативните 

финансови инструменти. Той съпътства документа „Насоки за публични органи на властта относно прилагането на изискванията на 
ДЕХС ” (EPBD Guidance for Public Officers), който излага подробно процеса на утвърждаване на стратегии за обновяване, като обръща 
специално внимание на Румъния и България.  

Наръчникът също допълва и документа „Указания за разработване на национални дългосрочни стратегии за обновяване на сградния 
фонд“, чиято цел е да подпомага националните правителства да разработят и утвърдят стратегиите си в съответствие с разпоредбите 
на действащото законодателство. На уебсайта на проекта могат да се намерят допълнения към съществуващите документи, както и 
нови публикации. 

Проектът „Нашите сгради“ е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското Федерално министерство на 
околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU). Основна цел на EUKI е да 
насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС), с цел 
намаляване на емисиите на парникови газове. В България проектът подпомага разработването на 
дългосрочни планове за обновяване на сградния фонд на 5 общини членове на ЕкоЕнергия – 
Етрополе, Лом, Лясковец, Смядово и Берковица.  

Източник: EUKI  

Контекст 

Амбицията на ЕС да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света до 2050 г. е в основата на Европейския зелен пакт, представен 
от Комисията Фон дер Лайен на 11 декември 2019 г. 

През ноември 2018 г. Комисията за пръв път представи своята визия за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в съответствие с целта на 
Парижкото споразумение повишаването на температурата да се задържи в световен мащаб до под 2°C и да се полагат усилия то да се задържи на 
1,5°C. На 14 март 2019 г. Европейският парламент одобри целта на ЕС за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове. На 12 декември 
2019 г. Европейският съвет одобри целта за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. 

Урсула фон дер Лайен, преседател на ЕК: Днес предприемаме решителни стъпки към превръщането на ЕС в първия неутрален по 
отношение на климата континент до 2050 г. Законодателният акт за климата е правното изражение на политическия ни ангажимент и ни 
поставя необратимо на пътя към по-устойчиво бъдеще. Той е в сърцето на Европейския зелен пакт. Той предлага предвидимост и 
прозрачност за европейската промишленост и инвеститорите. Той задава също посоката на нашата стратегия за екологичен растеж и 
гарантира, че преходът ще бъде постепенен и справедлив.  

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на ЕК: Днес превръщаме думите в дела, за да покажем на своите граждани, 
че намеренията ни да постигнем нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. са сериозни. Европейският законодателен акт за 
климата е също така послание към международните ни партньори, че именно тази година е моментът да повишим заедно глобалната 
амбиция в стремежа си да постигнем общите цели на Парижкото споразумение. Законодателният акт за климата гарантира, че ще 
продължим да работим съсредоточено и отговорно по изпълнението на ангажиментите си. 

Източник: ЕК 

Семинари за енергийна ефективност в сградния сектор 

В София бе даден старт на поредица от семинари, посветени на възможностите за финансиране и повишаване качеството на 
обновяването на публичните и частните сгради  

В началото на този месец успешно стартира поредица от семинари, насочени към 
финансовите и качествени аспекти на проектите по обновяване на сградния фонд. Първият 
от тях бе организиран от Еконолер и Черноморския изследователски енергиен център, с 
подкрепата на сп. Ютилитис и Алианса за енергийна ефективност, и бе озаглавен  "Условия 
за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти за енергийна 
ефективност в сградния сектор". Семинарът се проведе в рамките на проектите FinEERGo-
Dom и QualitEE, финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Първият модул от лекции 
имаше за цел да разясни механизма на FinEERGo-Dom, базиран на опита на латвийския 
финансов инструмент за енергийна ефективност, успешно прилаган и впечатляващ със 
своите резултати в Латвия. 

Стана ясно, че финансовата схема обхваща пазарите на Полша, Словакия, Румъния, 
България и Австрия, което позволява и постигане на мащабни ефекти. Бе предоставена 
подробна информация за отделните видове финансови и правни отношения между 
основните участници – ЕСКО компании, финансови институции, енергийни консултанти и 
собственици на сгради. Онлайн платформата SHAREX, която позволява прозрачност и 
ефективно взаимодействие между всички заинтересовани страни, предизвика голям интерес. Краят на модула бе даден с представяне 
на технико-икономическите показатели на 10 латвийски примера, които бяха анализирани и спрямо практиката в България. 

Втората част на семинара бе посветена на възможностите за осигуряване качеството на енергийно-ефективните услуги – 
предпоставка за по-високо доверие от страна на клиентите и за разширяването на пазара на тези услуги. Представени бяха видовете 
и характеристиките на енергийно-ефективните услуги, както и резултатите от скорошното проучване на пазарите в ЕС и страната ни, 
направено по проекта QualitEE. Бяха разяснени техническите и финансовите критерии за качество на услугите, както и добри 
практики на схеми - бизнес модели, за прилагането на критериите в различни европейски страни, включително България. 
Обсъждането бе насочено предимно към възможностите за повишаване качеството на услугите в страната ни, като например 
доразвиване на Професионалния кодекс за договори с гарантиран резултат и изготвяне на модели на тръжни досиета и договори за 
публичния сектор. 

Следващите издания през годината ще бъдат проведени в онлайн формат или, при възможност - на място, за което всички 
заинтересовани страни ще бъдат уведомени през нашите официални интернет страници и канали в социалните мрежи. 

Източник: Publics.bg 

Пандемията изчисти въздуха 

Замърсяването на въздуха е спаднало драстично в почти всички страни по 
света, които са засегнати от пандемията „Коронавирус“. 

Нивата на азотен диоксид са спаднали с 40% в китайските градове поради 
временните ограничения, въведени за овладяване на огнището на 
коронавирус, показаха сателитни снимки в четвъртък. Най-новите 
изображения от Европейската космическа агенция предлагат поглед над 
въздушното замърсяване Китай, където властите задължиха хората да си 
стоят по домовете и да затворят много от фабриките през януари. 

Спад е налице и по отношение на фините прахови частици. 

Много други страни по света също забелязват спад на всички вредни 
вещества във въздуха, включително и прахови частици. „Небето се 
изчисти“, коментираха мнозина и у нас през последните дни, докато 
пролетта разцъфтява с пълна сила. 

Движението по улиците и магистралите е силно намалено във всички 
страни, засегнати от коронавируса, където са взети мерки за забавяне на 
разпространението на епидемията. Атмосферните замърсители свързани с 
работата на двигателите с вътрешно горене, са силно намалели. 
Задръствания няма, движението е безпрепятствено, отчитат в Лос Анджелис 
– един от градовете, печално известни със своите задръствания.  

За съжаление ситуацията не е радостна, въпреки прочистването на въздуха. 
Макар че все още няма официални данни, първоначалното становище на 
медиците е, че досегашното пребиваване на хората в региони със силно 
замърсен въздух прави хората по-податливи на заразяване с новия вирус.  

Източник: Greentech.bg 

Замърсяване на въздуха в Сиатъл, 1 до 19 март 2019 (ляво) и 
1 до 19 март 2020 (дясно), според сателитните данни от Senti-
nel-5P, обработени от Descartes Labs 

Строят „най-голямата система за съхранение на енергия с батерии“ в Европа 

Един от най-големите проекти за съхранение на енергия чрез батерии в Европа ще 
се разшири, след като британската Penso Power обяви, че се с сдобила с права за 
съответната земя, разрешение за планиране, както и предложение за нова 
мрежова връзка. Фирмата е решена да добави още 50 MW към вече 
съществуващото 100-мегаватово съоръжение „Minety“. 

Проектът се намира в Уилтшир и, според някои, е най-голямата схема за 
съхранение на енергия чрез батерии в Европа. Съоръжението трябва да заработи 
тази есен. 

Допълнителният капацитет от 50 MW ще бъде изграден върху прилежаща земя, 
като се планира по него да започне работа през 2021 година. 

Проектът бе зиграден на база търговски споразумения с Shell Energy Europe и 
енергийната компания Limejump, която дъщерно дружество на Shell. 

Източник: Greentech.bg 

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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