
 

Европейската комисия представи на 27-и май 
своето предложение за мащабен план за възста-
новяване. За да се гарантира, че възстановява-
нето е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и 
справедливо за всички държави членки, Евро-
пейската комисия предлага да бъде създаден нов 
инструмент за възстановяване, носещ названието 
NextGeneration EU, който да бъде включен в мо-
щен, модерен и преработен дългосрочен бюджет 
на ЕС. Комисията представи също така адаптира-
ната си работна програма за 2020 г., която ще 
определи приоритети сред действията, необходи-
ми, за да се даде тласък на възстановяването в 
Европа и на нейната устойчивост. 

Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и соци-
алните системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. За 
да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се постиг-
не трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да бъде използван 
пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и целевите 
увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. общият финансов капаци-
тет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро. 

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, 
а скок напред. Трябва да отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме 
и в нашето дългосрочно бъдеще. Всички средства, набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат 
предоставени чрез програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен бюджет на ЕС: 

Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване: 

 Мащабно саниране на нашите сгради и обновяване на инфраструктурата, както и 
повече кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно 
равнище; 

 Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, 
особено вятърната и слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс за чиста 
„водородна“ икономика в Европа; 

 По-чисти транспорт и логистика, включително изграж дането на един милион за-
рядни установки за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста 
мобилност в нашите градове и региони ; 

 Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, 
за да се помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕС 

Европа трябва да засили своята стратегическа самостоятелност в редица конкретни области, 
включително в стратегически вериги за създаване на стойност, и да подложи на по-строги про-
верки преките чуждестранни инвестиции. За да повиши готовността за действие при кризи и 
управлението на кризи Комисията ще укрепи Европейската агенция по лекарствата и ще отре-
ди по-важна роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията 
(ECDC) в координацията на медицинските ответни действия по време на криза. 

Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачита-
не на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във време-
то и да са строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад, 
изготвен в рамките на механизма за върховенството на закона. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Планът за 
възстановяване превръща във възможност огромното предизвикателство, пред ко-
ето сме изправени, не само подкрепя възстановяването, но и чрез инвестиции в 
нашето бъдеще: Европейският зелен пакт и цифровизацията ще стимулират зае-
тостта и растежа, устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на окол-
ната среда, в която живеем. Настъпи часът на Европа: Нашата готовност да дейст-
ваме, трябва да съответства на предизвикателствата, пред които сме изправени. С 
NextGeneration EU отговаряме по амбициозен начин“ 
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 Часът на Европа: Европейският зелен пакт ще стимулира  
заетостта, растежа и устойчивостта на нашите общества 

ЕкоЕнергия с втори онлайн семинар в подкрепа на устойчивото енергийно развитие в общините  

След първия проведен уебинар, организиран от ЕкоЕнергия в края на април, 

темите за новаторските финансови инструменти, енергийното планиране и нова-

та уеб-базирана система за енергиен мениджмънт породиха сериозен интерес от 

страна на общините и специалистите. С цел да отговори на растящия интерес от 

своите членове, ЕкоЕнергия организира втори онлайн семинар на 29-и май, в 

който беше предоставена пълна информация за двата актуални инструмента в 

помощ на местните власти – европейската инициатива „EU CITY FACILITY“ за 

финансиране на инвестиционни концепции, и новата информационната система 

за управление на енергията в общинския сграден фонд на Мрежата. В уебинара 

взеха участие повече от 50 участника. 

Инициативата „EU CITY FACILITY“ се ръководи от водещи общински мрежи и ор-

ганизации в сферата на устойчивата енергия – Energy Cities, Climate Alliance, 

FEDARENE, Enviros и Adelphi – и действително е инициатива „от градовете за градовете“: всички процедури са направени по начин, 

който да разшири обхвата и улесни участието дори и на общини с по-малък опит и възможности. Инициативата е свързана с разра-

ботването на инвестиционни концепции в помощ на енергийния преход в общините, за които те могат да получат безвъзмездно фи-

нансиране до 60 000 евро. Общините, които ще се включат в инициативата, ще получат допълнителна подкрепа от националния кон-

султант за България – Десислава Камбурова, както и, разбира се, от националната поддържаща мрежа - ЕкоЕнергия. Целта е енер-

гийните планове и програми на общините да бъдат обогатени със сериозен и задълбочен финансов анализ, предлагащ конкретни 

проекти за изпълнение в дългосрочен план, което от своя страна ще осигури допълнителни възможности за привличане на външно 

финансиране за реализацията на проектите.  

Необходимия инструмент, чрез който могат да се формират убедителни инвестиционни концепции е новосъздадената уеб-базирана 

общинска енергийна информационна система на ЕкоЕнергия. Системата е създадена изцяло за нуж-

дите на общините членки на ОМЕЕ ЕкоЕнергия и представлява интуитивен инструмент за съхране-

ние, обработка и управление на информацията за енергийното потребление на обекти от общинс-

кия сграден фонд. Заедно с това, тя позволява автоматично разчитане на данните от енергийните 

обследвания на сградите и предоставя възможност за генериране на годишни отчети към 

АУЕР за отчитане напредъка по чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ. Информацията мож е да бъде визуа-

лизирана в разнообразни аналитични и сравнителни графики и фигури, което не само улеснява процеса на енергийно планиране и 

идентифициране на нови проекти, но и предоставя възможност за убедително представяне на резултатите от предприетите мерки 

пред заинтересованите страни и потенциалните инвеститори. 

По време на събитието бяха представени представени и примери за германския опит в общинския енергиен мениджмънт от предста-

вители на един от най-големите научно-изследователски институти в света - Фраунхофер, както и новаторски механиз-

ми за финансиране и възможности за развитие на енергийните услуги, които могат да бъдат използвани при разработването на ин-

вестиционните концепции на общините. 

Целият запис на уебинара и презентациите са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия:  

http://www.ecoenergy-bg.net/ 

За повече новини моля, последвате ни във Фейсбук:  

https://www.facebook.com/ecoenergybulgaria  

Европейската комисия предлага механизъм за финансиране на проекти за възобновяема енергия 

Европейската комисия предлага създаването на Регламент за финансиране на възоб-

новяема енергия в ЕС. Той ще определя разпоредбите, необходими за прилагането на 

нов финансов механизъм за проекти за възобновяема енергия в общността, като целта 

е да бъде улеснено постигането на обвързващата цел за минимум 32% енергия от ВЕИ 

в брутното крайно потребление до 2030 г. 

Като етап от работата по приемане на новия регламент е публикувана онлайн публич-

на консултация. В рамките на консултацията до 3 юни 2020 г. всички заинтересовани 

страни могат да отправят своите препоръки на следния интернет адрес: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12369-Union-

renewable-Financing-mechanism 

Механизмът за финансиране ще предостави възможност на държавите членки да уве-

личат дела на енергията от възобновяеми източници както в електроенергийния сек-

тор, така и в секторите за отопление, охлаждане и транспорт. 

Действията по механизма могат да бъдат финансирани както от доброволни плащания на държавите членки, така и от фондове на ЕС 

и вноски от частния сектор. 

Източник: МЕ 

Зам.-министър Деница Николова: Предвиждаме по-широко обществено обсъждане на бъдещите 
проекти за градско развитие 

Проектите за градско развитие, които ще получат европейско финансиране чрез 

програмата за регионално развитие в следващия програмен период, ще бъдат под-

лагани на по-широко обществено обсъждане със заинтересованите страни. По този 

начин целим да получим повече градивни решения и по-широка подкрепа. Това 

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

ководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова при участието си в 

студентска видеоконференция на тема: „Съвременни концепции за развитие на 

интелигентни градове“, организирана от Катедра „Регионално развитие“ на Уни-

верситета за национално и световно стопанство. 

Според зам.-министър Николова инвестициите за превръщането на градовете ни в 

интелигентни центрове трябва да са концентрирани върху широко дебатирани 

проектни идеи, които предвиждат бъдещето развитие. „Интелигентните решения 

за развитие на градовете или на която и да е област в икономическия и социален живот идват най-вече от младите хора, които не са 

обременени с миналото и са извън рамките на стандартното мислене. Ето защо изпълнението на регионалната и градска политика в 

бъдеще, свързана с внедряване на интелигенти решения, трябва да въвлича повече заинтересовани страни”, посочи Деница Николо-

ва. 

В момента развитието на „умните градове“ се свързва основно с изграждане на устойчив градски транспорт, екологична градска среда 

и ефективна градска инфраструктура, които допринасят за по-висок стандарт на живот и по-качествени социални и икономически ус-

луги. „Приоритетите ни в регионалната политика са много тясно свързани с градското развитие, защото все по-голям брой от населе-

нието се концентрира в градовете“, посочи още Николова. Според официалната статистиката около 70% от населението на ЕС е кон-

центрирано в градовете, а тенденцията предвижда този процент да бъде достигнат и в световен мащаб. „Това крие и своите рискове, 

защото с нарастване на урбанизацията ще срещаме и предизвикателства като прекомерна употреба на ресурси, натоварен трафик, 

социални неравенства, осигуряване на достъпна и качествена жилищна среда. Ние трябва да отговорим адекватно със съответните 

политики и финансови ресурси, които дават решение на тези проблеми“, отбеляза пред участниците Николова. 

Източник: МРРБ  

14 022 жилища в общо 195 многофамилни сгради са обновени през 2019 г. 

Одобрен е докладът за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилни жилищни сгради през 2019 г. 

Общо 14 022 жилища в 195 многофамилни сгради са въведени в експлоатация през 2019 г. след 

тяхното обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ-

ни сгради (НПЕЕМЖС). Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по из-

пълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

програма през изминалата година. 

Към 31 декември 2019 г. със стартирани дейности са 98,9% от всички 2022 сгради със сключени до-

говори за целево финансиране по програмата. От старта й през 2015 г. до 31 март 2020 г. общият 

брой на санираните блокове в страната е 1854. От въведените в експлоатация през миналата година 

195 сгради, най-много са в Област София - 56, следва Пловдив с 24, Сливен - 16, Добрич - 16 и Хасково - 10. 

В края на 2019 г. в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 91 сгради с 6615 жилища. Предвижда се през 2020 

г. да бъдат обновени още 8737 жилища в 117 блока, като последните обекти се очаква да бъдат завършени през 2021 г. 

Отчетените резултати потвърждават, че интересът към НПЕЕМЖС продължава да бъде голям. Непосредственият социално-

икономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата и подобряване на здравословните усло-

вия за живот. Извършените ремонти на сградите създават приятна жизнена среда, което води до промяна в облика на цели квартали. 

Като положителен ефект от реализирането на проектите се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на 

спестени емисии на парникови газове. 

Източник: МРРБ  

Небитовите потребители на ниско напрежение излизат на свободния пазар от 1 октомври според но-

вия ЗИД на ЗЕ 

Според последните предложения за изменение всички небитови потребители на електроенергия 

излизат на свободния пазар от 1 октомври. КЕВР спира да регулира цените на небитовите пот-

ребители ниско напрежение. Това гласи проект на промените в Закона за енергетиката, публи-

кувани за обществено обсъждане на 22 май.   

От деня на обнародването на законовите промени влизат в сила утвърдените и определяни на 

цени и премии от КЕВР за ценовия или регулаторния период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., 

въз основа на заявленията за утвърждаване на цени, подадени от енергийните предприятия до 

14 май 2020 г. 

Промените най-общо предвиждат отпадане от досегашните законови текстове на думите 

„небитови потребители“ и замяната им с „крайни“. Така например, от сегашния текст на чл. 30 

който гласи „На регулиране от комисията подлежат цените, по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови и 

небитови крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа, на ниво ниско напрежение отпада „и небито-

ви“. 

По този начин на регулирания пазар ще останат само домакинствата. На свободния пазар ще излязат и всички държавни и общински 

структури, които досега са се възползвали от регулираните цени. 

Предлага се в заключителните разпоредби внасянето на нов текст. Според него, в 15-дневен срок от обнародването на този закон 

крайните снабдители изпращат уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия, считано от 1 октомври 2020 г., до 

всеки  небитов краен клиент, за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната 

лицензионна територия. 

Пълните текстове на ЗИД на ЗЕ: Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет 

ЕК подкрепя държавите членки в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика 
publics.bg, 07.05.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21973/ 
 
След края на въглищата: Промяната отвътре. Най-вероятното бъдеще за въглищните централи към момента изглежда използването на природен газ 
Ивайло Станчев, Капитал, 11.05.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2020/05/11/4039429_sled_kraia_na_vuglishtata_promianata_otvutre/ 
 
Българските въглищни електроцентрали са най-нерентабилните в Европа. Нивото на рентабилност остава високо в развиващите се икономики, които 
се нуждаят от евтина енергия 
Аспарух Илиев, investor.bg, 19.05.2020  
https://www.investor.bg/drugi/338/a/bylgarskite-vyglishtni-elektrocentrali-sa-nai-nerentabilnite-v-evropa-304621/?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Брюксел изчислява 15 млрд. евро за България от новия Фонд за възстановяване 
Вноската на страната в предложения кризисен инструмент за 750 млрд. евро е 3.3 млрд. евро, които могат да се изплатят до 20 години 
Лилия Игнатова, Капитал, 27.05.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/05/27/4071944_brjuksel_izchisliava_15_mlrd_evro_za_bulgariia_ot/ 
 
Почти 1 млрд. лв. струва "спасяването" на ТЕЦ "Марица-изток 2" за три месеца. БЕХ и Министерството на енергетиката са купили квоти за парникови 
газове за централата за 309 млн. лв., след като през март капитализираха дълг от 597 млн. лв. 
Румяна Гочева, Капитал, 20.05.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/05/20/4069159_pochti_1_mlrd_lv_struva_spasiavaneto_na_tec/ 
 
Раздялата с въглищата би струвала на България почти 1 млрд. евро. Според Центъра за изследване на демокрацията страната неминуемо ще се 
превърне във вносител на електроенергия 
Румяна Гочева, Капитал, 04.05.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/05/04/4062408_razdialata_s_vuglishtata_bi_struvala_na_bulgariia/ 
 
Европейският план за климата остава, само 1 трилион евро липсват  
Антония Коцева, Банкеръ, 05.05.2020 
https://www.banker.bg/sviat/read/evropeiskiiat-plan-za-klimata-ostava-samo-1-trilion-evro-lipsvat?
fbclid=IwAR2IsM1mxBS7CLOQf3PoLjdkBhOkhPLuh9J2LCVGLY8F9plbj4o4d_hCXkM 
 
Kamenitza Office Park – eнepгoeфeĸтивнa oфиc cгpaдa c виcoĸoĸaчecтвeнитe aлyминиeви cиcтeми Ѕсhüсо. Oфиc cгpaдaтa e пъpвaтa в Πлoвдив, 
cepтифициpaнa пo ВRЕЕАМ, нивo ЕХСЕLLЕNТ. 
Градът, 12.05.2020 
https://gradat.bg/produkti-i-tehnologii/kamenitza-offise-rark-energoefektivna-ofis-sgrada-s-visokokachestvenite 
 
ЕК предвижда нова схема за финансиране на ВЕИ проекти. Обмисля се от 2021 г. да има грантове за зелени централи и тясно сътрудничество между 
страните членки при бъдещите инвестиции 
Румяна Гочева, Капитал, 13.05.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/05/13/4066111_ek_predvijda_nova_shema_za_finansirane_na_vei_proekti/ 
 
КЕВР понижи цената на природния газ за последните три месеца на 2019 г. За октомври намалението е с 21.94%, за ноември – с 13.9%, а за декември 
– с 10.35% 
Румяна Гочева, Капитал, 13.05.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/05/13/4066199_kevr_poniji_cenata_na_prirodniia_gaz_za_poslednite_tri/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Какви са споровете между Брюксел и София за чистотата на въздуха и водата. Европейската комисия е изпратила мотивирани становища по две теми, 
свързани с околната среда, заради нарушения на законодателството на ЕС 
Мила Чернева, Капитал, 16.05.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2020/05/16/4067279_kakvi_sa_sporovete_mejdu_brjuksel_i_sofiia_za/ 
 
Проучване на ЕК: Съхранението на енергия е ключово за въвеждането на още ВЕИ в енергийната система 
3E news, 17.05.2020 
http://3e-news.net/събития/проучване-на-ек--съхранението-на-енергия-е-ключово-за-въвеждането-на-още-веи-в-енергийната-система_77030 
 
Европейският зелен пакт и България: изгубени в прехода 
3E news, 19.05.2020 
http://3e-news.net/събития/европейският-зелен-пакт-и-българия--изгубени-в-прехода_77103 
 
Потреблението на ток продължава да спада. Производството на електроенергия от началото на 2020 г. е с 10% по-ниско, а износът се свива с 22% 
Ивайло Станчев, Капитал, 19.05.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/05/19/4068654_potreblenieto_na_tok_produljava_da_spada/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Ограничителните мерки във връзка с COVID-19 са довели до спад на СО2 със 17 % 
3E news, 20.05.2020 
http://3e-news.net/събития/ограничителните-мерки-във-връзка-с-covid-19-са-довели-до-спад-на-со2-със-17-%_77120 
 
„ВяЕЦ „Свети Никола“ спести на България близо 2,6 млн. тона въглеродни емисии за 10 г. работа 
3E news, 20.05.2020 
http://3e-news.net/събития/вяец-свети-никола-спести-на-българия-близо-2,6-млн-тона-въглеродни-емисии-за-10-г-работа_77113 
 
Евродепутати: Възстановяването на ЕС е пряко свързано със Зелената сделка 
Георги Велев, 3E news, 23.05.2020 
http://3e-news.net/събития/евродепутати--възстановяването-на-ес-е-пряко-свързано-със-зелената-сделка_77215  
 
Осем държави от ЕС, сред които и България, се обявяват в защита на природния газ 
publics.bg, 25.05.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22089/Осем_държави_от_ЕС_сред_които_и_България_се_обявяват_в_защита_на_природния_газ.html 
 
СО, бизнеса и гражданското общество със зелени решения за справяне с градските предизвикателства 
publics.bg, 26.05.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22098/СО_бизнеса_и_гражданското_общество_със_зелени_решения_за_справяне_с_градските_предизвикателства.html 
 
"Зелени закони": Предложените изменения на Закона за подземните богатства съдържат редица проблеми 
publics.bg, 27.05.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22106/_Зелени_закони_Предложените_изменения_на_Закона_за_подземните_богатства_съдържат_редица_проблеми.html 
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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.  

Удължава се срокът за кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет за инова-

ции и добро управление на местно ниво 

До 10 юни 2020 г. се удължава срокът, в който общините в България могат да кандидатстват за 

присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Петата про-

цедура за връчване на отличието бе открита от Министерство на регионалното развитие и благо-

устройството в началото на годината.   

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID-

19, което усложни и натовари обичайната дейност на местните власти, Националната платформа 

на партньорите за добро демократично управление на местно ниво взе решение срокът за канди-

датстване да бъде удължен. 

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общини-

те, което се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки на ЕС. С 

него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво. 

През 2010 г. страната ни стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикета на свои местни 

власти, и има водещо значение сред останалите държави-членки в изпълнението на стратегията. Отличието се връчва за период от 2 

години, а главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество 

между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в Бълга-

рия. 

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата 

си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. 

От проведените до момента четири процедури са връчени 64 приза на 29 общини – Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кир-

ково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Смолян, Столична община, Бяла Слатина, Мездра, Поморие, Русе, Свищов, Смядово, Тро-

ян, Търговище, Банско, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Павликени, Петрич, Девня, Самоков и Ловеч. 

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се 
намери на интернет страниците на МРРБ, в раздел Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, на НСОРБ и 
в Портал за децентрализация. 
Източник: МРРБ 

Столична община стартира подмяната на стари печки с еко 

Столична община от започва подмяната на старите печки с екологични и стартира кампанията 

"Смени безплатно старата си печка с еко отопление". От 20 май 2020 г. се подават документи за 

безплатната подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични и с алтернативно 

гориво. Подмяната се извършва по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Сто-

лична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернати-

ви“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Подаването на документите 

е в районните кметства. 

През лятото на 2019 г. бе направено проучване за нагласита на домакинствата да подменят отопли-

телните си уреди. Както е известно най-голям процент от замърсяването на въздуха в столицата е в 

резултата на битовото отопление с твърдо гориво като некачествени дърва, въглица и особено горе-

не на отпадъци, каквото има всяко зима в крайните столични квартали, предимно с роми.  Отоплителните уреди безплатно се подмят 

по програма LIFE+. Столичната община защити два европейски проекта – по програма LIFE+ и по Оперативна програма „Околна сре-

да“ общо за 57 млн. лв. През следващите 3 години ще се подменят старите отоплителни уреди.  

По тези два проекта се очаква 20 000 домакинства на територията на Столична община, които се отопляват с твърдо битово гориво да 

получат безплатно уреди на пелети, газ или алтернативни. Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават 

в съответната районна администрация от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г. Главна цел на стратиращата програма е Подобряване качест-

вото на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от 

битово отопление. Във всички столични райони имаше експерти, които да консултират, информират и помагат на желаещите да по-

пълнят докуменитте си за кандидатстване за подмяна. 

Пакетите документи са за индивидуално кандидатстване на физически лица и за юридически лица. Подробна информация и формуля-

рите за каниддатстване се намират на сайта на Столична община - sofia.bg/opos 

За информация може да се обаждате на  02/94 22 444 от 8:30–21:00 ч. без почивен ден.  Продължителността на проекта е 54 месеца 

и е общо за 44 307 919 лв. От тях 37 361 731 са от кохезионния фонд, а Националното съфинансиране е 6 646 187 лв. 

Източник: Stolica.bg 

Габрово е сред петте финалиста за еконаградата „Европейски зелен лист“ 

Габрово е един от петте града, които са избрани да се състезават във финалния етап за екологичната наг-

рада на Европейската комисия – „Европейски зелен лист 2021“. От общо 18 кандидатури сред класираните 

са и градовете Елсинор, Нюборг и Ринкобинг-Скьерн от Дания, както и Лапеенранта от Финландия. След 

техническото оценяване Габрово е с най-висок резултат от 36 точки, следван от Нюборг с 30 точки. 

Финалистите са поканени да направят презентации пред журито на конкурса, за да потвърдят ангажимента 

си за постигане на устойчиво градско развитие, стратегии за комуникация с гражданите и изпълнение на 

екологични дейности, ако станат носители на наградата. В зависимост от развитието на кризата с корона-

вируса се предвижда защитата на концепциите да се състои през есента в португалския град Лисабон, кой-

то е Зелена столица на Европа за 2020 г.  

Габрово е единственият български град, който за трети път се бори за наградата „Европейски зелен лист“. Акцентът в кандидатурата 

са постиженията в енергийната ефективност, благоустрояването на градската среда, придобивките в градския транспорт, разделното 

събиране на отпадъците и обществената осведоменост. Посочени са три добри практики – детска градина „Слънце“, която е първата 

публична пасивна сграда, проект „Цветен град“ с кампаниите за озеленяване на междублокови пространства и инициативата „Приеми 

ме на село“ с фокус върху екологията. През 2018 г. Габрово отново бе сред финалистите, които се състезаваха за наградата за 2019 г.  

Конкурсът „Европейски зелен лист“ е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Инициативата оценява постига-

нето на ,,зелен растеж“ и отличава града, приложил най-добре зелените идеи. Могат да бъдат избрани до два финалиста, наградата 
е 75 000 евро. 

Източник: Община Габрово 

Слънчевата и вятърната енергия: най-евтините източници за две трети от света 

Според информация на Bloomberg слънчевата и наземната вятърна енергия са най-евтините нови източ-

ници на електроенергия за най-малко две трети от световното население. Това представлява своеобраз-

на заплаха за въглищата и природния газ. Изравнената цена на електроенергията за проекти за назем-

на вятърна енергия е достигнала 44 долара за MWh или е отбелязала спад с 9% от втората половина на 

2019 г. От своя страна цената на слънчевата енергия е спаднала с 4%, достигайки до 50 долара за 

MWh, сочи доклад на BloombergNEF. По-ниски от тези са цените в страни като САЩ, Китай и Бразилия. 

Технологиите се подобряват, разходите за оборудване намаляват, а целите за повече чиста енергия и 

борба с изменението на климата, все повече се взимат под внимание от правителствата. 

"Проектите за слънчева и вятърна енергия в най-добрия клас ще са под 20 долара за мегаватчас до 

2030 г. Има много иновации, които ще намалят разходите допълнително", заявява Тифън Брандили, 

анализатор в BNEF. Преди десетилетие цената на слънчевата енергия е била над 300 долара за MWh, а тази на наземната вятърна 

енергия - над 100 долара за MWh. Днес цената на наземната енергия е около 37 долара в САЩ, 30 долара в Бразилия, а слънчевата 

енергия е около 38 долара в Китай. 

Източник: Publics.bg  

Китайски въгледобивен гигант строи най-голямото слънчево водородно съоръжение в света 

Изкопаемите горива постепенно и сигурно отстъпват място на чистата енергия. Най-новото потвър-

ждение: китайската въгледобивна корпорация Baofeng Energy обяви началото на строителство на 

обект, за който твърди, че ще бъде най-голямата в света водородна инсталация, захранвана със 

слънчева енергия. Тя ще се намира в автономния регион Нингсия Хуй в северозападен Китай. 

Проектът за електролиза на стойност близо 200 милиона долара е предназначен да произвежда 160 

милиона кубически метра водород годишно плюс 80 милиона кубически метра кислород. Baofeng 

каза, че използването на слънчева електроенергия за захранване на съоръжението ще спести горе-

нето на 254 000 тона на въглища годишно.А това следва да доведе до намаляване на въглеродните 

емисии с 445 000 тона. 

Проектът ще включва два електролизера с капацитет 10 000 m3/час, захранвани от две соларни централи с мощност 100 MW плюс во-

дородна станция с капацитет 1000 кг на ден. Две бензиностанции ще бъдат преобразувани, за да доставят природен газ и водород за 

транспортни цели. Соларните панели ще бъдат инсталирани над полета с посеви – годжибери и люцерна – което ще генерира допъл-

нителни приходи, според Baofeng. 

Работата по проекта стартира този месец и по план трябва да приключи през тази година. Производството на водород ще започне 

през следващата година. 

Източник: Greentech.bg 

Уебинар на Споразумението на кметовете: Хората инвестират в устойчивото бъдеще на своите градо-
ве 

Гражданите са все по-наясно с неотложността на опазването на нашия климат, тласкащи лицата, вземащи решения, за спешни дейст-

вия. И все пак европейските градове използват фондове на ЕС, национални, регионални и местни за финансиране на своите планове 

за действие на Пакта, а също така мобилизират финансирането на гражданите, за да получат подкрепа за местни проекти. В настоя-

щия контекст и борбата с Covid-19 са необходими допълнителни средства и инвестиции. 

Семинарът ще проведе на 9 юни, 10:00 ч. (Централно европейско време) и ще разгледа иновативни начини за финансиране на дейст-

вия за устойчива енергия и климат на местно ниво, свързани с финансирането от гражданите. Всъщност мобилизацията на климата 

през 2019 г. показа нарастващ интерес към проблемите на климата, идващи от гражданите, и това е окуражаващ знак, че те са готови 

да участват активно в процеса на енергийния преход. Ще бъдат представени и обсъдени решения като енергийни кооперации и кра-

удфъндинг. Темите включват: 

 Финансиране на климатични инициативи с участието на т. нар. гражданско финансиране;  

 Енергийни кооперативи; 

 Набиране на капитал и създаване на приемственост: местните власти, обединени чрез енергийна кооперация; 

 Crowdfunding на покривни соларни системи: примера на община Крижевци, Хърватия 
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