
 

Пред повече от 80 гости на 16-и май в Университета 
по архитектура, строителство и геодезия бе открит 
нов учебен център за енергийна ефективност и ВЕИ в 
сградите. Центърът е основан и оборудван в изпълне-
ние на проекта Train-to-NZEB (Обучение по почти ну-
левоенергийни сгради), финансиран по програмата на 
Европейския съюз “Хоризонт 2020”. Той е част от мре-
жа от 5 подобни учебни лаборатории (в България, Ру-
мъния, Турция, Украйна и Чехия) и има за цел да съз-
даде условия за специализирано практическо обуче-
ние на специалисти от всички сфери на инвестицион-
ния процес – изследователи и проектанти, инвестито-
ри, ръководители и изпълнители в строителството, 

представители на централни и местни власти, журналисти.  

В церемонията по откриването заедно с домакините от УАСГ и инициаторите от ЕнЕфект и КСБ 
се с официални приветствия включиха и представители на АУЕР, КИИП и БАИС. Като положите-
лен знак бе прието присъствието на много строителни фирми, доставчици на материали и ком-
поненти и центрове за професионално обучение, които изявиха желание за сътрудничество и 
съвместна организация на обучения. Бе отчетен фактът, че въпреки общото разбиране за ост-
рата необходимост от активно обучение на строителните специалисти от всички равнища по те-
мите, свързани с енергийната ефективност и ВЕИ, все още реализирането им е трудно и са нуж-
ни много повече усилия от всички заинтересувани страни за повишаване на интереса към подо-
бен тип квалификационни курсове.  

Новият учебно-демонстрационен център ще представя 
съвременни технологии, изделия и материали, предназ-
начени за строителството на почти нулевоенергийни 
сгради с ВЕИ. Учебните програми, по които ще се водят 
обученията, са изключително разнообразни – от между-
народните сертификационни схеми на Институт Пасивна 
къща – Германия и инициативата BUILD UP Skills до прог-
рами за придобиване на квалификация по част от профе-
сия и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са 
всички свързани с почти нулевоенергийните сгради теми 
като изолационни системи, дограми, вентилация с реку-
перация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, обновяване на 
съществуващи сгради и много други. С развитото международно партньорство и вече спечеле-
ните нови европейски проекти в областта се очаква се центърът да се превърне в средище за 
обмен на знания и умения за проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради с много 
висока степен на енергийна ефективност, които отговарят на стандартите на следващите десе-
тилетия.   

Проектът Train-to-NZEB (Обучение по почти нулевоенергийни сгради) се изпълнява от междуна-
роден консорциум с участието на 12 организации от 7 европейски страни (България, Германия, 
Ирландия, Румъния, Турция, Украйна и Чехия) под общата координация на Центъра за енергий-

на ефективност ЕнЕфект (България) и с активното участие 
на Камарата на строителите в България. Той вече има и 
своето продължение – проектът Fit-to-NZEB, който ще раз-
работи учебни програми и ще предложи обучения за всич-
ки заинтересувани по темата „Енергийно ефективно 
сградно обновяване“. 

Отворените за регистрация учебни курсове можете да на-
мерите по всяко време на адрес www.busenerpro.com/
trainings, а допълнителна информация за европейските 
проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията - 
на www.busenerpro.com и www.train-to-nzeb.com.  

Посетете и Фейсбук профила на проекта за много усмихнати снимки от събитието: 
www.facebook.com/Train-to-NZEB-1669763673298669/?fref=ts.  
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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.  

УАСГ, КСБ и ЕнЕфект откриха нов учебно-демонстрационен 

център за енергийна ефективност в сградите 

Брой 53-54, 2017 г. 

Магията с тока. Цените за битовите потребители ще се увеличат минимално от 1 юли, въпреки че изкупната цена за производителите масово се вдига 
Ралица Николова, Капитал, 01.06.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/01/2981193_magiiata_s_toka/ 

Контролът по Националната програма за енергийна ефективност ще бъде подобен на осъществявания от управляващите органи на оперативните програми 
МРРБ, 08.06.2017 
http://www.mrrb.government.bg/kontrolut-po-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-ste-bude-podoben-na-osustestvyavaniya-ot-upravlyavastite-organi-na-

operativnite-programi/ 

Да санираш с плаващ пясък. Медийна сергия 
В. Капитал, 09.06. 2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/mediina_sergiia/2017/06/09/2985746_da_sanirash_s_plavasht_piasuk/?ref=email_capital 

Регионалното министерство е натрупало 3 млн. лв. лихви към ББР заради санирането 
Мила Чернева, Капитал, 05.06.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/05/2983329_regionalnoto_ministerstvo_e_natrupalo_3_mln_lv_lihvi/? 

Депутатите задължиха регионалния министър да даде пълен отчет за санирането. Управляващи и опозиция се изпокараха за програмата в дебат по време на 
парламентарния контрол 
investor.bg, 09.06.2017  
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/deputatite-zadyljiha-regionalniia-ministyr-da-dade-pylen-otchet-za-saniraneto-240918/ 

До месец работна група ще представи идеи за ремонт на програмата за саниране. Въведените в експлоатация сгради са почти 400 
investor.bg, 02.06.2017 
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/do-mesec-rabotna-grupa-shte-predstavi-idei-za-remont-na-programata-za-sanirane-240494/ 

Министър Николай Нанков  
България е една от държавите – членки на ЕС, с най-голям дял на финансирането за градско развитие 
МРРБ, 15.06.2017  
http://www.mrrb.government.bg/ministur-nikolaj-nankov-bulgariya-e-edna-ot-durjavite-chlenki-ot-es-s-naj-golyam-dyal-na-finansiraneto-za-gradsko-razvitie/ 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в интервю пред bTV 
МРРБ, 06.06.2017 
http://www.mrrb.government.bg/ministurut-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-nikolaj-nankov-v-intervyu-pred-btv/ 

КЕВР ще одобри по-висока сума за компенсиране на бизнеса за зелената енергия. Установеният към момента недостиг е в размер на 20 млн. лв. годишно 
Теодора Тодорова, publics.bg, 13.06.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/16372/ 

ЕП опростява енергийните етикети за домакински уреди от A до G. Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала в магазините 
най-рано в края на 2019 г. 
publics.bg, 14.06.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/16374/ 

ЕП предлага нова задължителна цел от 30% намаление на CO2 за 5 сектора. България трябва да сведе нивата на емисиите парникови газове в транспорта, 
строителството, отпадъците, малките индустриални предприятия и селското стопанство до равнището им от 2005 г. 
Теодора Тодорова, publics.bg, 15.06.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/16389/ 

Изготвя се национална позиция за дерогация за въглищните ТЕЦ, свързана с новите еконорми 
Теодора Тодорова, publics.bg, 16.06.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/16397/ 

10% oт eнepгиятa, пpoизвeдeнa в EC, e oт вятъpни цeнтpaли 
mоnеу.bg, 19.06.2017  
https://money.bg/economics/10-ot-energiyata-proizvedena-v-es-e-ot-vyatarni-tsentrali.html 

Делът на ВЕИ в енергетиката може да достигне 34% до 2040 г. Прогнозното развитие на сектора според доклад на BNEF драстично се различава от очакванията на 
петролните компании 
Добромир Лазаров, Капитал, 19.06.2017 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/06/19/2992177_delut_na_vei_v_energetikata_moje_da_dostigne_34_do/ 

МРРБ публикува за обществено обсъждане промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради 
МРРБ, 23.06.2017  
http://www.mrrb.government.bg/mrrb-publikuva-za-obstestveno-obsujdane-promeni-v-naredba-7-ot-2004-g-za-energijna-efektivnost-na-sgradi/ 

Слънчев ток от покрива - заслужава ли си. За разлика от инсталирането на панелите процедурата по узаконяване на инсталацията може да се окаже доста по-
сложно занимание 
Ралица Николова, Капитал, 01.06.2017 
http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2017/06/01/2981628_slunchev_tok_ot_pokriva_-_zaslujava_li_si/?ref=capital_postfactum 

В страните, където санирането не закъсня, панелният свят не е толкова сив  
actualno.com, 09.06.2017 
https://www.actualno.com/society/v-stranite-kydeto-saniraneto-ne-zakysnja-panelnijat-svjat-ne-e-tolkova-siv-news_616063.html?

utm_campaign=2845202&utm_source=SendPulse&utm_medium=push 

Cлънчeвaтa eнepгия щe "yбиe" въглищaтa пo-бъpзo, oтĸoлĸoтo cи миcлим 
Mинa Cтoйчeвa, money.bg, 16.06.2017  
https://money.bg/economics/slanchevata-energiya-shte-ubie-vaglishtata-po-barzo-otkolkoto-si-mislim.html?utm_source=Push%

20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign 

Строителни фирми използват изолации без 100% защита от пожар 
Не трябва да се допуска използването на популярния стиропор за изолация, обявиха експерти 
Investor.bg, 20.06.2017 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stroitelni-firmi-izpolzvat-izolacii-bez-100-zashtita-ot-pojar-241505/ 

Индустриалните гиганти обръщат поглед към възобновяемата енергия 
Йоанна Иванова, Капитал, 21.06.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2017/06/21/2993274_industrialnite_giganti_obrushtat_pogled_kum/ 

Санирането в България: Гори ли стиропорът 
Мила Чернева, Капитал, 22 юни 2017 
http://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/06/22/2993992_saniraneto_v_bulgariia_gori_li_stiroporut/ 

ОВК инсталации в пасивни сгради 
Сп. ТД Инсталации, бр.  88, юни 2017 
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2132&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=TD&utm_campaign=issue%203%2F2017 

Енергийно обследване на улично осветление 
Сп. ТД Инсталации, бр.  88, юни 2017 
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2136&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=TD&utm_campaign=issue%203%2F2017 

Проведе се третият семинар от конкурса Екообщина 
ecology-bulgaria.com, 16.06.2017 
http://ecology-bulgaria.com/article/2273-provede-se-tretiiat-seminar-ot-konkursa-ekoobshtina 

Бизнесът на свободния енергиен пазар получава 20-30% по-евтина електроенергия 
powerindustry-bulgaria.com, 21.06.2017 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2452-biznesat-na-svobodniia-energien-pazar-poluchava-20-30--po-evtina-elektroenergiia 

Избрано от медиите 

Зам.-министър Малина Крумова: Голяма част от сградите със споразумения за финансиране            

по програмата за саниране са в етап на изпълнение  

455 са готовите санирани сгради, 567 са в процес на изпълнение на строително-монтажните 
работи, 381 сгради са с възложени договори и незапочнато изпълнение на строителните 
дейности. Тези данни доказват, че голяма част от 2022 сгради, с които има вече подписани 
споразумения с Българската банка за развитие, са в някакъв етап на изпълнение. Нашите 
очаквания са до края на следващата година всички сгради, за които има осигурено финан-
сиране, да бъдат приключени, с обработени документи, така че да бъдат разплатени изпъл-
нените дейности“. 

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина 
Крумова на заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по икономическа политика, енер-
гетика и туризъм, което се проведе гр. Първомай. С представителите на общините бяха дис-
кутирани актуални въпроси по Националната програма за енергийна ефективност на много-

фамилните жилищни сгради и местни политики по енергийна ефективност и опазване на околната среда. 

Заместник-министърът представи информация по настоящите дейности по програмата, възможностите за нейното развитие и оптими-
зиране, добрите практики по нея, отговори на наболели въпроси и събра предложения от присъстващите с вече придобит опит и пре-
ки наблюдения по програмата. 

Сред добрите практики с големи положителни ефекти заместник-министърът посочи добрите информационни кампании от страна на 
общините, които водят до по-добро разбиране на програмата и по-голяма активност от страна на собствениците. Като други примери 
бяха посочени цялостното планиране на мерките, като цветовото райониране в град Бургас, което придава далеч по-добър ефект на 
жилищната среда, както и унифицираните решения за отделни строителни дейности. 

Крумова подчерта, че е създадена работна група, която отчита необходимостта от оптимизиране и подобряване на програмата. „В 
процес на разработване е унифицирана и стандартизирана документация, която да подпомогне възложителите за провеждане на об-
ществените поръчки за основните дейности по програмата“, поясни тя. Ще бъде въведена оптимизация на референтните стойности и 
диференциране на различните типове дейности. Обмисля се и допълване на децентрализирания модел на контрол, изясняване ролята 
на различните институции по отношение на контрола на изпълнение на дейностите. Разработват се технически указания, които да 
дават по-голяма яснота за изпълнението на мерките. Търсят се начини да се изградят по-добри контролни механизми, които да гаран-
тират качествено изпълнение на услугата и допустимостта на дейностите и финансирането им по програмата. Обмислят се начини за 
подобряване на организацията по процеса, включително и на взаимоотношенията между участниците. „Ключов елемент е и отговор-
ността на собствениците, за да имат те ангажимент за поддръжката на подновените сгради и тази инфраструктура“, допълни замест-
ник-министърът. 

Източник: МРРБ  

Таня Христова и Малина Крумова откриха нови седем санирани блока в Габрово  

Между 40 и 60 % са намалели сметките за отопление 
на санираните сгради, споделят живеещите в седемте 
блока, които бяха открити днес в Габрово след обновя-
ването им по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Сградите символично откриха кметът на Габрово Таня 
Христова и зам.-министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Малина Крумова. Събитието уважи 
и областния управител на Габрово Невена Петкова. 

Пожелвам Ви да бъдете щастливи в обновения си дом и 
можете да разчитате на моята подкрепа, каза Малина 
Крумова при официалното откриване на блока на ул. 
„Антим I” № 3 и 5. Тя подчерта, че сградата е изпълне-

на по най-добрия начин и има отлични технологични характеристики. От своя страна Таня Христова поздрави живеещите в сградата с 
обновяването й и благодари за съпричастността към дейностите, които Община Габрово в момента изпълнява за облагородяване на 
квартала. 

Общо 10 са санираните сгради в Габрово до момента. Това са блоковете на улиците „Спортна“ 3, „Йосиф Соколски“ 37 и „Варовник“ 
11, „Антим I“ № 3 и 5; „Осми март“ №24; „Орловска“ №139; „Св. Св. Кирил и Методий“ №7 и 9; „Петър Падалски“ №6;  бул. 
„Могильов“ №83, 85, 87; бул. „Могильов“ №84 

Сключените договори за целево финансиране са 37, а сградите в процес на обновяване – 19, за останалите 8 строителството предс-
тои. 

Интересът към Програмата в Габрово се увеличава. Към средата на края на месец юни 2017 г. в града са регистрирани 254 сдружения 
на собствениците, подадени са 223 заявления за интерес и финансова помощ и са сключени 195 договора между Община Габрово и 
Сдружения на собствениците /СС/. 

Желаещите са много, след разширяването на допустимостта по програмата, новите сгради, подали документи са над 180, поради това 
Община Габрово продължава провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители на енергийно и техническо обследване. 
Процедурите се провеждат под условие и договори ще се изпълняват само в случай, че е налично финансиране и бъдат сключени 
тристранни договори за целево финансиране с Българска банка за развитие. 

В подкрепа и улесняване на проследяването на целия процес, за гражданите Община Габрово създаде ГИС приложение за Програма-

та, чрез което те могат да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на СС до изпълнение 

на строителни дейности и въвеждане в експлоатация на сградите. Община Габрово беше първата в страната с подобно приложение. 

От момента на неговото публикуване, то привлече изключително голям интерес. Още в първата седмица приложението бе посетено от 

над 1000 души.  

Източник и повече информация: Община Габрово  

Трябва да продължи търсенето на устойчиви начини за                                                                          

финансиране на мерки за енергийна ефективност  

Контролът на изпълнението на дейностите и разходването на средствата по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради ще бъде подобен на този, който осъществяват управляващите органи на финансираните със средства 
от Европейския съюз програми. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството по време на блиц конт-
рол в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. 

Регионалният министър подчерта, че осъществяваният и в момента контрол върху изпълнителите на дейности по програмата е на доб-
ро ниво. За да се засили той, обаче, се предвижда на извадков принцип да се проверява качеството на прилаганите мерки, които 
трябва да повишат експлоатационните и енергийните характеристики по участващи в програмата сгради, за се гарантира правилното 
разходване на обществения ресурс. 

В отговор на въпрос за мерките, които трябва да се приложат, за да се съживят изостаналите райони на страната, министър Нанков 
информира, че изпълването на разработената от МРРБ Целенасочена инвестиционна политика в подкрепа на развитието на Североза-
падна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони с финансово съ-
държание ще даде тласък на развитието им. Той обърна внимание, че в момента се прави преглед на поставените в програмата прио-
ритети и се определят специфични мерки, които да поставят акцент на човешкия капитал. Целта е реализацията им да доведе до съз-
даването на работни места в слаборазвитите региони на страната. 

Източник: МРРБ  

Стартира второто издание на „ЕКООБЩИНА“  

В първото издание на инициативата, организирана от Френското посолство в България, взеха участие над 30 общини. 

ЕкоЕнергия е официален партньор на конкурса 

На 16 май 2017 г. в София бе даден стартът на второто издание на конкурс 
„ЕКООБЩИНА“. Той се организира от Френското посолство в България в партньорство 
с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството 
на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Репуб-
лика България. 

Официален домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в 
България, като негови гости бяха Нено Димов, министър на околната среда и водите, 
Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство-
то.  

„Конкурсът ЕКООБЩИНА е проект, който присъства само в две държави – България и 
Полша и аз съм щастлив, че сме пионери в този тип инициативи. Искам да изразя бла-
годарността си на министерствата за подкрепата, както и на Президента за неговия 
патронаж. Също така благодаря на спонсорите, които за втора поредна година ни под-
крепят, защото обединението на всички партньори е единственият залог за успеха на 
„ЕКООБЩИНА 2017“, каза Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България по повод старта на инициативата. 

В конкурса „ЕКООБЩИНА“ могат да участват всички общини в България като целта е да се покажат добрите практики и да се стиму-
лират политиките за устойчиво развитие на местната власт. Като част от конкурсната програма, те трябва да попълнят въпросници 
във всяка една категория, като въз основа на поместената в тях информация, експертно жури ще оцени кои са най-заслужилите наг-
радата общини. 

В хода на инициативата ще бъдат проведени семинари по темите на четирите категории, в които всяка една община ще може да кан-
дидатства, а именно: „Устойчиво управление на водите“, „Устойчиво управление на битовите отпадъци“, „Устойчива мобилност“, 
„Енергийна ефективност на сградите“. Общините-кандидати ще се борят за наградите трофей „ЕКООБЩИНА“ и четиридневно учебно 
пътуване във Франция за двама представители на общината лауреат. Както миналата година, във всяка категория ще има по двама 
победители – един от малка и един от голяма община. Според графика на дейностите общините ще могат да присъстват на семинари-
те и ще подават кандидатурите си до 31 юли 2017 г. Всяка една от общините мож е да кандидатства и в четирите категории. 
Решението на журито се очаква през септември 2017 г., като официалната церемония по награждаването е планувана да се проведе 
през октомври 2017 г. 

В първото издание на конкурса през 2016 г., участие взеха над 30 общини, които подадоха 48 кандидатури в четирите категории. Де-
сетте общини победители бяха оценени за добрите практики и постиженията си в устойчивото развитие. Техни представители посети-
ха френските градове Париж, Лил, Страсбург и Ланс, като по време на пътуването се запознаха с представители на местната адми-
нистрация, получиха добри съвети и ноу-хау. 

Представители на корпоративните партньори на проекта бяха Оливие Жан, генерален директор на „Рено Нисан“ в България,  Снежа-
на Семова, генерален директор на Saint-Gobain Weber за България, Йонуц Фаркаш, регионален директор на Schneider Electric за Бъл-
гария, Македония, Албания и Косово и Васил Тренев, заместник-изпълнителен директор на Софийска вода АД, част от „Веолия“. И 
тази година, компаниите ще дадат своите награди на общините-победители, като по този начин ще декларират подкрепата си за ус-
тойчивото развитие и добрите политики на местната власт.  

Източник: ЕкоОбщина 

Наградите за устойчива енергия на ЕС 2017: И победителите са…   

Победителите в Наградите за устойчива енергия на ЕС от 2017 г. бяха обявени с офи-
циална церемония по награждаването по време на Европейската седмица на устойчи-
вата енергия в Брюксел. Ето кои проекти отличиха съдиите и кои заслужиха доверието 
на гражданите. 

Общо дванадесет проекта достигнаха финала тази година, по три във всяка от катего-
риите потребители, публичен сектор, енергийни острови и предприятия. Наградата на 
публиката бе определена чрез отворено онлайн гласуване в месеца преди Европейска-
та седмица на устойчивата енергия. 

Силата на иновациите 

Церемонията по награждаването бе фокусирана върху ролята на иновациите за стиму-
лиране на енергийния преход в ежедневието на гражданите. Вечерта започна с поглед 
към възможните бъдещи посоки за модата – с представяне на тъкан, която превръща 
слънчевата енергия в електричество, разработена от модната дизайнерка Марина То-
естър. След това, кратки видеоклипове представиха трите проекта във всяка катего-
рия, преди победителите да бъдат обявени. 

Победителят от всяка категория бяха обявени от експертите в журито на високо равнище. Самите награди бяха връчени от европейс-
кия комисар по енергетика и климатичните промени Мигел Ариас Канете, който първи приветства публиката и подчерта важността на 
иновациите - и новата категория „Енергийни острови“ - за развитието на енергийната сигурност за всички европейски граждани. 

Победители за наградата за 2017 г. 

Наградата "Потребители" отиде в домашния енергоспестяващ комплект на "Кодема" (Ирландия). Комплектът съдържа специализирани 
инструменти, които помагат на домакините да идентифицират потенциалните спестявания на енергия в дома. Тук можете да научите 
повече за този продукт.  

"Уникалното сътрудничество на Кодема с библиотеките на Общинския съвет в Дъблин позволиха комплектът да бъде пренесен в сто-
тици домове в Дъблин", заяви представителят на проекта, "като помогна на нашите граждани сами да направят първата стъпка за 
прехода си към устойчива енергия". 

Наградата в обществения сектор отиде за проекта CELSIUS, от Göteborg Energi AB (Швеция), който подкрепя централното отопление и 
охлаждане в 66 общини. Научете повече за този проект тук.  

"Наградата означава внимание, а централното отопление и охлаждане заслужават внимание заради простотата и ефективността си", 
заяви говорителят на проекта. "Предизвикателството е транспортирането на топлина... CELSIUS показва как е възможно." 

Победителят в категорията "Предприятия" беше SINBIO, от Trebišovská energetická s.r.o. (Словакия), която генерира енергия за град 
Требишов от селскостопански и горски отпадъци. Научете повече за проекта тук.  

"Това беше най-големият проект, който беше подкрепен от субсидия за развитие на ЕС в Словакия. Надявам се, че това ще допринесе 
и за енергийната устойчивост в бъдеще", заяви говорителят на проекта. 

Първият победител в категория „Енергийни острови“ беше проектът Тилос (Гърция) със своята електроцентрала, която съчетава 
възобновяеми източници на енергия, съхранение с акумулатори и интелигентна мрежа за сигурна енергия. Научете повече тук. 

"Това, което сме построили в Тилос, може да бъде възпроизведено на други места. Това е решение за високата цена на вноса на пет-
рол за много обитаеми острови в Гърция", заяви говорителят на проекта. 

Журито на високо равнище включваше г-жа Моник Гойен, генерален директор на Европейската организация на потребителите 
(BEUC), която отбеляза: "Тази награда има много силно послание - че алтернативните схеми на общностно равнище, които насърча-
ват съхранението на енергия, са се превърнали в жизнеспособна реалност и начин за справяне с енергийната сигурност на острови-
те." 

В края на събитието беше обявена и наградата на гражданите, избрана от 12-те финалисти в онлайн анкета. Повече от 22 000 потре-
бители взеха участие в гласуването тази година - над два пъти повече от общия брой през 2016 г. И тук победител е Тилос, с над 10 
000 получени гласа - потвърждавайки избора на журито!  

Говорителят на "Тилос" благодари на жителите на острова, като заяви: "Без тяхна помощ не бихме могли да реализиран този проект". 

Церемонията по награждаването бе последвана от пресконференция на финалистите и 
победителите и коктейл в двореца Residence Palace. 

За наградените и кандидатите през 2017 г. 

12-те финалисти тази година бяха избрани от списък с най-успешните европейски проек-
ти за чиста, сигурна и ефективна енергия. Вече в своето 11-то издание, наградите са ос-
новна тема на годишната политическа конференция в рамките на Европейската седмица 
на устойчивата енергия. 

Финалистите тази година бяха: 

Категория Потребители - Комплект за домашно енергоспестяване (Ирландия); Topten - 
най-добрите европейски продукти (в целия ЕС); Гражданско участие за устойчиви градове 
(Италия) 

Категория на обществения сектор - Букурещ Сектор 1 - Програма за термична рехабилита-
ция  на сградите (Румъния); Програма Beenergi (Испания); CELSIUS - Smart Energy 
(Швеция) 

Категория Предприятия - Пилотен проект за активно управление на мрежи (Белгия); 
Програма Bright (Португалия); SINBIO - Устойчиви иновации в биоенергията (Словакия) 

Категория Енергийни острови - Борнхолм - яркозеленият остров (Дания); Тилос (Гърция); 
Остров Симскала (Финландия). 

Източник: EUSEW http://eusew.eu/eusew-awards-2017-and-winners-are  

Контролът по Националната програма за енергийна ефективност ще бъде подобен на                     

осъществявания от управляващите органи на оперативните програми   

В България почти 38% от енергията отиват за сгради, използвани за жилищни нужди или в 
сферата на услугите. Анализът на крайното потребление на енергия в ЕС показва, че основните 
три консуматора са транспортът, промишлеността и домакинстват. Домакинствата на европейс-
ко ниво употребяват 24.8% от произвежданата енергия. Близо 40% от енергията в Европа се 
изразходва в сгради, независимо дали те са промишлени или жилищни. Това съобщи заместник
-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова на конференцията 
„Енергийни граждани в Европа-къде сме ние?“, организирана от международната екологична 
организация „Грийнпийс“. Крумова бе категорична, че усилията трябва да бъдат насочени към 
повишаване на енергийната ефективност на сградите, а действията на всички – в посока гаран-
тиране на възобновяеми източници, които да 
осигурят необходимите количества енергия. 

Заместник-министърът заяви, че самото нали-
чие на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ-
ни сгради показва необходимост и осъзнатост на политическо ниво. Очакваме да 
бъде постигнат голям ефект чрез повишаване на енергийната ефективност на жи-
лищните сгради, подчерта Малина Крумова. Според нея подобни програми са от из-
ключително значение, но те са само нещо, което може да направи държавата, като 
освен това е важно всеки да промени поведенческите си модели по отношението на 
потреблението на енергията. Това важи за водата, за енергията, за отпадъците, ко-
ито трябва да бъдат разглеждани и като безценни ресурси. 

Това, което ние, като държавна институция и част от изпълнителната власт можем 
да направим и ще продължим да правим, е да търсим устойчиви начини за финан-
сиране на мерки за енергийна ефективност за жилищни сгради, заяви заместник-
министърът. Моята амбиция е тези мерки да бъдат комбинирани в бъдеще и с други, 
като опазване чистотата на въздуха и внедряване на възобновяеми енергийни из-
точници в жилищните сгради с оглед още по-голямо намаляване на енергийното 
потребление, а там, където е възможно технически и икономически – да бъдат при-
ложени мерки и за приближаване до нулево потребление на енергия, заяви Малина 
Крумова. Това е с цел да се намали още повече екологичният отпечатък на всяка 
една сграда. Необходимо е също по-засилено образование, така че да се повиши 
разбирането на всеки един гражданин. Хората трябва да имат различно поведение, 
за да се превърнем в активни енергийни граждани в контекста на европейската по-
литика по отношение на енергията и енергийната сигурност, допълни заместник-
министърът. 

Източник: МРРБ  

МРРБ ще подпомогне саниране на еднофа-
милни жилища и студентски общежития 
чрез фондовете за градско развитие в 39-те 
най-големи града 

Саниране на еднофамилни жилищни сгради и 
студентски общежития чрез нисколихвено кре-
дитиране са сред част от инвестиционните нап-
равления за подкрепа чрез финансови инстру-
менти в рамките на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020. Това стана ясно 
от думите на заместник-министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството Деница Ни-
колова, която взе участие в конференция на те-
ма „Еврофондове, публични програми и интели-
гентен растеж“, организирана от economix.bg, с 
подкрепата на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Зам.-министър Николова 
уточни, че мярката цели внедряването на мерки 
за енергийна ефективност в частни еднофамил-
ни жилища и общежития, намиращи се в 39 гра-
да от първо, второ и трето ниво на полицентрич-
ната система за развитие. Това е шанс да се об-
новят сгради, които на този етап не са обект на 
финансиране по други програми, обясни замест-
ник-министърът. 

Източник: МРРБ  

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия също се 
включиха в дебатите в Брюксел, като 
изпълнителният директор на ЕнЕфект 
Драгомир Цанев представи историята и 
възможностите за развитие на програми-
те за подпомагане на енергийната ефек-
тивност в жилищните сгради в България. 
В сесията участваха представители на 
ЕК и ЕБВР, заедно със специалисти от 
Хърватия и Босна и Херцеговина.  

Декларация на Съвета на Споразумението на кметовете: Развитие на нисковъглеродни, устойчиви и 

по-жизнени общности  

На 20 юни Европейският съвет на кметовете и комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете обсъдиха поли-
тиката на ЕС и ролята на Споразумението на кметовете. В присъствието на комисаря членовете на управителния съвет приеха декла-
рация, като се ангажираха да укрепят инициативата за разработване на нисковъглеродни, устойчиви и по-жизнени общности. 

"Споразумението от Париж проправи пътя към широката мобилизация на заинтересованите страни, които се ангажират заедно със 
своите национални правителства да постигнат дългосрочната цел да задържат повишаването на средната глобална температура до по
-малко от 2°C над прединдустриалните нива. 

Споразумението на кметовете, представляващо повече от 7 400 града и 230 000 граждани, е един от най-важните инструменти на ЕС, 
които подкрепят това движение в Европа. Освен това амбициозните политики на членовете на Споразумението, които се прилагат в 
сектори, които не са обхванати от системата за търговия на емиии, могат да играят ключова роля в изпълнението на пакета за чиста 
енергия в европейските градове и региони. 

Заедно с други местни и регионални лидери включихме гражданите и местните заинтересовани страни в разработването на нашите 
политики в областта на климата и енергията, поехме ангажимент да надхвърлим целите от 2020 г. и 2030 г. на ЕС и вече показваме 
конкретни резултати по места. Нашият опит в съвместното управление на политиките в тази област трябва да служи като пример за 
държавите членки при изготвянето на техните национални планове за климата и енергията, за да се определят съвместно бъдещите 
енергийни и климатични цели. Това ще помогне да се възстанови доверието и вярата на гражданите в европейския проект. "[...] 

• Прочетете декларацията в пълен текст 

• Научете повече за Съвета на Споразумението на кметовете 

Източник: Споразумение на кметовете  

България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж за климата  

България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на кли-
мата. Това е становището на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Според него страната ни ще изпълнява твърдо обща-
та политика на ЕС. Споразумението е ратифицирано от Народното събрание и е в сила за България от 29 декември 2016 г., след като  
документите за ратификация бяха депозирани официално в Секретариата на ООН. 

Пактът, договорен от почти 200 държави в Париж през 2015 г. под егидата на ООН, има за цел да намали количеството изхвърлян 
въглероден диоксид и други газове, отделяни от използването на изкопаеми горива. 

България е една от малкото, която има собствен Закон за ограничаване изменението на климата, който се прилага чрез Третия нацио-
нален план за действие по измененията на климата – всеобхватна и амбициозна програма на национално ниво за осъществяване на 
преход към нисковъглеродна икономика и ефективно използване на ресурсите до 2020 г. Страната ни подготвя също така Национал-
на стратегия за адаптация и План за действие за изпълнението й за периода до 2030 година. 

Държавите членки на ЕС, в това число и България, имат съвместен правно обвързващ ангажимент до 2030 г. да редуцират емисиите 
парникови газове на Съюза с 40% спрямо нивата от 1990 г. 

Източник: МОСВ  

Зам.-министър Николова: МОСВ стимулира ефективното използване на природните ресурси 

Ефективното използване на ограничените природни ресурси и опазването на околната сре-
да са в основата на устойчивото развитие и приоритет в дейността на Министерството на 
околната среда и водите, каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Нико-
лова на ХІІ-ата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции Бъл-
гария 2017“. Основният финансов инструмент за постигането на тези цели е Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020“, разработена в съответствие със стратегията „Европа 
2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, подчерта зам.-министърът. 

Инвестициите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на ОПОС 
2014-2020, над 2,3 млрд. лв., са насочени към подобряване на пречистването на отпадъч-
ни води и осигуряването на качествена питейна вода на населението по иновативен и раз-
ходоефективен начин. „Прилагането на принципите на ресурсна ефективност и кръгова 
икономика е заложено и в приоритетна ос „Отпадъци” на ОПОС, с наличен финансов ре-
сурс от над 562 млн. лв.“, каза Николова. 

С другите си финансови инструменти – Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) и Националният доверителен екофонд (НДЕФ), 

МОСВ инициира пилотни програми, целящи стимулиране на ефективното използване на природните ресурси, заяви зам.-министър Ни-
колова. И даде пример с програмата за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на 
тяхна територия, която е в ход от 2016 г. 

Прилагането на последователна устойчива политика по предотвратяване на наводненията и ограничаване на вредните въздействия, с 
цел опазване на живота и здравето на хората, стопанската дейност и стратегическата инфраструктура, е важна задача на МОСВ. В 
експозето си зам.-министър Николова посочи, че в приетите стратегически Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) са 
предвидени конкретни мерки за превенция и защита от наводнения, за повишаване на общественото съзнание и създаването на ме-
ханизъм за координация на действията при възникване на риск от наводнения. „По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на 
риска от наводнения и свлачища“ на „ОПОС 2014-2020“ е предвиден финансов ресурс в размер на 153 млн. лв. за реализиране на 
приоритетни инвестиционни мерки“, уточни зам.-министърът. 

Източник: МОСВ  

Въвеждането на мерки за интелигентно управление в градоветеби разрешило много от                     

съществуващите проблеми в тях 

39 български града подлучват над 300 млн.лв. за управление на трафика  

България може да ползва опита на Холандия по отношение на развиването на  т. нар. 
„умни градове“ и прилагането на интелигенти системи за управлението им. Това заяви зам.
-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която взе 
участие във форум, посветен на темата, организиран от посолството на Холандия в Бълга-
рия. Тя отбеляза, че 70% от населението на Европа е съсредоточено в големите градове, 
което ги изправя пред сериозни предизвикателства, свързани с развитие на инфраструкту-
рата и опазването на околната среда. „Устойчивото и интегрирано градско развитие е за-
легнало сред целите на ЕС и е тема, по която работим“, отбеляза Николова и допълни, 
че  по силата на приетия Пакт от Амстердам, градското развитие е определено като хори-
зонтален въпрос за всички секторни европейски политики. По думите й подобни форуми са 
изключително важни, за да може страните да са в течение с най-актуалните разработки в 
сферите на управлението на градовете, социалното сближаване, градската мобилност, ка-
чеството на градската среда и техническата инфраструктура. 

Зам.-министър Николова подчерта, че сред приоритетите на българското правителство е  постигането и поддържането на балансирано 
териториално развитие с водеща роля на  градовете, като мотори за икономическо развитие на регионите. „Отчитаме полицентрично-
то развитие на територията като ключов фактор за постигане на целите, не само по отношение на териториалното сближаване, но и 
върху интегрираното градско развитие. Ето защо за внедряването на мерките ще е нужно продължаване на инвестиционния характер 
на Кохезионната политика и след 2020 г.“, посочи Николова. 

Тя допълни, че за изпълнението на тази важна задача се разчита, както на средствата от фондовете на ЕС, така и на инвестициите от 
държавния бюджет.  Зам.-министър Николова напомни, че през програмния период 2007-2013 г. по линия на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ са инвестирани над половин милиард лева за внедряване на интелигентни мерки в седемте най-големи бъл-
гарски града - София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен и Стара Загора. В тях са изградени системи за мониторинг на трафика, 
които дават възможност за по-добро предвижване и оптимизиране системата на градския транспорт, намаляване на трафика, ограни-
чаване на  произшествията и жертвите по пътищата. 

В програмния период до 2020 г. страната ни ще инвестира още над 300 млн.лв. в проекти за управление на трафика в 39 града.  Този 
тип инвестиции са най-оптимални за развитието на градския транспорт.  Благоевград, Габрово, Враца, са сред градовете, които в 
настоящия момент ще изпълняват  проекти. Стартира и втора фаза за надграждане на проектите за градския транспорт в 7-те големи 
града. „Оптимизирането на градския транспорт търси ефекта за алтернативно предвижване на хората за сметка на автомобилите- 
стимулира се ползването на  градския транспорт и предвиждането с велосипеди. „Имаме още много какво да желаем по отношение на 
изграждането на  „интелигентните градове“, но съм уверена, че след няколко години методи, които изглеждат неприложими у нас към 
този момент ще се развият“, подчерта тя. По думите й освен в управление на трафика мерки могат да се прилагат и в домакинства по 
отношение пестенето на енергийни ресурси. 

Пред журналисти зам.-министър Деница Николова посочи, че  74% от общия бюджет на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е 
от над 3 млрд. лв., е отворен за кандидатстване. Сключените договори са за около 58% от общия ресурс,  което е сериозен напредък. 
12% от средствата са вече разплатени.  „До края на годината търсим възможности за отваряне на бюджета за кандидатстване на 
100%“, заяви Николова и посочи, че забавяне има в проекта на Министерството на здравеопазването за модернизиране на спешната 
помощ, както и проекта за социални дневни центрове за деинституционализация на възрастните хора, който е към общините.  Има 
възможност до края на годината да достигнем договаряне на 70% от бюджета на оперативната програма“, посочи Николова. 

Изтичник: МРРБ  

„Бъдещето на сградите” в интелигентен град номер 1 в света - Виена  

На 17 и 18 май 2017 г. във Виена се проведе международна конференция на тема 
„Бъдещето на сградите”, организирана от Австрийската търговска камара. В събитието 
взеха участие над 400 специалисти, професионално свързани със сградите, от над 50 
държави. По покана на Австрийското посолство, в събитието взеха участие и представи-
тели на български организации и фирми, сред които МРРБ, Община Бургас, Община Ста-
ра Загора, КАБ, ЕнEфект и няколко фирми от строителния бранш.  

На събитието беше представена практиката на Виена, която е обявена за актуалния ин-
телигентен град (smart city) номер едно в света. Основните акценти бяха посветени на 
два основи факта, доказани в практиката. И ако едва ли е изненада, че за да бъде един 
град интелигентен е необходима дългосрочна стратегия, а не еднократна инвестиция, то 
може би - заслепени от бързото развитие на технологиите - често подценяваме това, че 
на първо място винаги трябва да бъдат потребностите на гражданите.  Именно за тях 
трябва да се намират подходящите решения - така, че да се подобри техния начин на жи-
вот. А това може и трябва да се постига най-вече с прилагане на прости от техническа 
гледна точка (low-tech), но ефикасни решения.  

В рамките на събитието бяха представени и примери за градско планиране, обновяване на сгради и ново жилищно строителство, впи-
сано в ограничената съществуваща градска среда, при уплътняване на съществуващите градски територии. В отделни панелни диску-
сии бяха обсъдени тенденциите при градското планиране и иновациите в строителната индустрия.  

През втория ден на събитието бяха организирани четири различни опознавателни тура, като български представители имаха възмож-
ността да участват в три от тях – интелигентният град Асперн Зеещадт; Обновяване на сгради в град Виена и Зелена инфраструктура.  

Работна група ще разработва мерки срещу замърсяването на въздуха  

Три министерства ще направят работна група, която да очертае общи мерки  срещу замърся-
ването на въздуха с фини прахови частици. Това стана ясно 
от срещата на министъра на околната среда и водите Нено Димов със зам.-министрите на 
вътрешните работи Стефан Балабанов и на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Ангел Попов. 

В работната група ще влязат представители на министерствата на околната среда и водите, 
вътрешните работи и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Целта е 
да бъде изработена цялостна концепция за намаляване на фините прахови частици в страна-
та. 

„Искам да набележим общи мерки, за да се постигне ефект на територията на цяла България, 
а не само в отделни общини“, заяви министър Димов. 

Зам.-министрите посочиха, че е необходимо контролните органи да бъдат снабдени с газоанализатори и мобилни станции, за да из-
мерват въздуха по места, особено в райони с повишен трафик на автомобили. Също ще бъдат засилени проверките за техническата 
изправност и безопасност на превозните средства. 

Източник: МОСВ  

Добрич стана най-зелен град на България  

Министърът на околната среда и водите Нено Димов връчи наградата на Добрич за 
най-зелен град на България през 2016 г. Той беше отличен в тази категория в годиш-
ната класация на „Дарик радио“ за най-добър град за живеене. 

Добрич е избран заради най-малко замърсяване на въздуха с фини прахови частици. 
Фините прахови частици са два вида: ФПЧ10 – частици с диаметър под 10 микрона и 
ФПЧ2.5 – частици с диаметър под 2.5 микрона. В града не са превишавани нормите за 
тези замърсители през последните три години, показват данните. „Впечатлен съм от 
показателите на Добрич и ще работим тази добра практика да се приложи и в остана-
лите градове на страната“, заяви министърът. Той допълни, че неговата политика ще 
бъде насочена към подобряването на качеството на атмосферния въздух. 

Първичните фини прахови частици произхождат от природни или антропогенни източ-
ници. Природните източници включват морска сол, естествено суспендиран прах, по-
лени, емисии от горски пожари и вулканична пепел. Антропогенните източници 

включват изгаряне на горива в термични електроцентрали, инсинератори, битово отопление за домакинствата, изгаряне на горива за 
превозни средства, износване на превозните средства (гуми и спирачки), емисии от износване на пътните платна, както и други видо-
ве антропогенен прах. В градовете значителни местни източници са изгорелите газове от автомобилите, повторно суспендиране на 
праха на пътя, както и изгарянето на дърва, горива или въглища за битово отопление. Това са всички източници, емитиращи близо 
до повърхността на земята, които водят до значително въздействие върху нивата на ФПЧ в околната среда. 

Източник: МОСВ  

Община Габрово кандидатства за енергоуправление на 8 детски заведения   

Община Габрово кандидатства за изграждане на обща система за енергийно ефективно управ-
ление на осем детски заведения в града. Стойността на проекта е 391 500 лв. със срок за из-
пълнение една година. 

Искането за финансиране e по Програма за иновации в областта на околната среда на Феде-
ралното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрена-
та безопасност на Федерална република Германия, създадена по споразумение между екоми-
нистерствата на България и Германия. Подкрепата е насочена към иновативни проекти за 
опазване на околната среда. 

Включени са детските градини – „Първи юни“, „Радост“ – база 1, „Явор“ – стара и нова база, 
„Младост“, „Слънце“ – стара и нова база, както и ясла „Зора“. Обектите се обитават от близо 
900 деца и през последните години в тях са въведени най-много мерки за енергийна ефектив-
ност, имат най-голям брой работещи сградни инсталации на целогодишен режим. 

Системата за автоматизация и контрол предвижда управление на отделните инсталации, опти-
мизация на ресурсите, разпределение на консумираните мощности, улесняване на сградния мениджмънт и екипите при експлоатация 
на съоръженията. Ще бъде монтирана полева автоматика, контролери и захранващи устройства, отчитане на енергийните разходи и 
интеграция в обща станция за управление. Връзката между системата и осемте обекта ще се извършва през интернет. 

Проектът е първи етап от изграждането на цялостна система за ефективно енергийно управление на публичните сгради в Габрово и 
ще се превърне в пилотен за България. Ако системата бъде въведена, се очакват икономии на енергия от 311 290 киловата на година 
(33%) и спестени емисии на въглероден диоксид от 75 тона годишно. 

Източник: Община Габрово  

70% от ж.к. „Кайсиева градина“ във Варна може да се отоплява само от слънцето  

70% от отоплението и подгряването на битова топла вода в ж.к. „Кайсиева гради-
на“ във Варна може се покрива от слънчева енергия чрез прилагането на техно-
логията на слънчевите топлофикации, научи Moreto.net. За жителите на Варна 
това означава огромна възможност за осигуряване на екологично чиста топлинна 
енергия без вредни емисии и фини прахови частици, както и независимост от 
вноса на горива. Данните са резултат от проучване, реализирано от Институт за 
нулевоенергийни сгради в сътрудничество с чуждестранни експерти. 

„Слънчевите топлофикации“ представляват системи от взаимосвързани термални 
соларни колектори, които целогодишно произвеждат топлинна енергия за отопле-
ние и битова гореща вода. Подобни решения набират популярност в Европа през 
последните 15 години, особено в Дания. „Днес 110 топлофикационни дружества в 
страната, свързващи от 200 до 15 000 потребители, имат слънчеви топлофика-
ции,“ казва Пер Алекс Сьоренсен, един от доайените на технологията, председа-

тел на клъстера „FlexEnergi“ и консултант в PlanEnergi, Дания. „Налице са общо 1,5 милиона квадратни метра инсталирани колекторни 
масиви“. Подобни системи могат да функционират дори още по-ефективно в България, предвид значително по-интензивното слънчево 
греене у нас в сравнение с Дания. Инвестицията в подобна система се възвръща за около 10 години, казват експертите. Поддръжката 
ѝ е лесна и евтина. В проучването на ИНЕС са обхванати 69 жилищни блока с обща застроена площ от 285 000 кв. м. в квартал 
„Кайсиева градина“ във Варна, където липсва централизирана топлофикационна мрежа. Основен източник на битова топлинна енер-
гия в момента са електрически печки и климатици.  

За да се постигне максимален ефект от приложението на слънчевите топлофикации в квартала, жилищните сгради следва да са сани-
рани (топлоизолирани). „Калкулациите показват, че след топлоизолиране на сградите консумацията на енергия на домакинствата ще 
достигне 85 киловатчаса на квадратен метър на година“, казва арх. Димитър Паскалев, основател и ръководител на Института за ну-
левоенергийни сгради. Топлофикационните слънчеви колектори могат да се монтират по плоските покриви на жилищните блокове, 
където разполагането им е най-подходящо съобразно интензитета на лятното слънчево греене. Термални колектори могат и да се ин-
тегрират и във външните стени на блоковете – по „калканите“ на южните фасади, бидейки част от топлоизолацията. Добивът на топ-
линна енергия ще достигне 38 квтч/кв.м./г за покривните термални слънчеви колектори и около 22 квтч/кв.м./г за вертикалните ко-
лектори. Заедно те ще осигуряват по 60 квтч/кв.м./г. Това означава, че топлофикационните слънчеви колектори могат да осигурят 
70% от годишното потребление на топлинна енергия в блоковете, ако сградите бъдат санирани. Топлинната енергия може да се съх-
ранява сезонно чрез топлинни буфери, вградени в земята в междублоковите пространства. 

Веолия Енерджи Варна е в процес на анализ на потенциалната реализация на подобно топлофикационно решение в морската столи-
ца, заявиха от компанията. „Изследваме потенциала за приложение на технологията във Варна, защото се стремим да диферсифици-
раме портфолиото от енергийни източници, които използваме – особено като се има предвид повишаването на цените на горивата, 
което наблюдаваме,“ заяви Любомир Костов, Любомир Костов, ръководител 
„Работа с клиенти и развитие“, Веолия Енерджи Варна.  

Данните от изследването бяха оповестени по време на първото за България обу-
чение за проектиране и изграждане на слънчеви топлофикации. То се проведе в 
рамките на „Черноморски дни на интелигентната енергия“ на 21 юни в ТУ-Варна. 
Инициативата е на Областна администрация – Варна и е организирана от Асоциа-
ция на българските черноморски общини и Черноморска регионална агенция за 
управление на енергията в качеството им на подкрепящи структури на Споразуме-
нието на Кметовете и в партньорство с Институт за нулевоенергийни сгради, На-
ционално сдружение на общините в България, Агенция Софена, Технически уни-
верситет – Варна и Черноморски изследователски енергиен център. 

Източник: https://greentech.bg/archives/72594  

http://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/523447281004161
http://www.busenerpro.com/trainings
http://www.busenerpro.com/trainings
http://www.busenerpro.com
http://www.train-to-nzeb.com
http://www.facebook.com/Train-to-NZEB-1669763673298669/?fref=ts
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/01/2981193_magiiata_s_toka/
http://www.mrrb.government.bg/kontrolut-po-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-ste-bude-podoben-na-osustestvyavaniya-ot-upravlyavastite-organi-na-operativnite-programi/
http://www.mrrb.government.bg/kontrolut-po-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-ste-bude-podoben-na-osustestvyavaniya-ot-upravlyavastite-organi-na-operativnite-programi/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/mediina_sergiia/2017/06/09/2985746_da_sanirash_s_plavasht_piasuk/?ref=email_capital
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/05/2983329_regionalnoto_ministerstvo_e_natrupalo_3_mln_lv_lihvi/
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/deputatite-zadyljiha-regionalniia-ministyr-da-dade-pylen-otchet-za-saniraneto-240918/
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/do-mesec-rabotna-grupa-shte-predstavi-idei-za-remont-na-programata-za-sanirane-240494/
http://www.mrrb.government.bg/ministur-nikolaj-nankov-bulgariya-e-edna-ot-durjavite-chlenki-ot-es-s-naj-golyam-dyal-na-finansiraneto-za-gradsko-razvitie/
http://www.mrrb.government.bg/ministurut-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-nikolaj-nankov-v-intervyu-pred-btv/
http://www.publics.bg/bg/news/16372/
http://www.publics.bg/bg/news/16374/
http://www.publics.bg/bg/news/16389/
http://www.publics.bg/bg/news/16397/
https://money.bg/economics/10-ot-energiyata-proizvedena-v-es-e-ot-vyatarni-tsentrali.html
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/06/19/2992177_delut_na_vei_v_energetikata_moje_da_dostigne_34_do/
http://www.mrrb.government.bg/mrrb-publikuva-za-obstestveno-obsujdane-promeni-v-naredba-7-ot-2004-g-za-energijna-efektivnost-na-sgradi/
http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2017/06/01/2981628_slunchev_tok_ot_pokriva_-_zaslujava_li_si/?ref=capital_postfactum
https://www.actualno.com/society/v-stranite-kydeto-saniraneto-ne-zakysnja-panelnijat-svjat-ne-e-tolkova-siv-news_616063.html?utm_campaign=2845202&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
https://www.actualno.com/society/v-stranite-kydeto-saniraneto-ne-zakysnja-panelnijat-svjat-ne-e-tolkova-siv-news_616063.html?utm_campaign=2845202&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
https://money.bg/economics/slanchevata-energiya-shte-ubie-vaglishtata-po-barzo-otkolkoto-si-mislim.html?utm_source=Push%20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign
https://money.bg/economics/slanchevata-energiya-shte-ubie-vaglishtata-po-barzo-otkolkoto-si-mislim.html?utm_source=Push%20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stroitelni-firmi-izpolzvat-izolacii-bez-100-zashtita-ot-pojar-241505/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2017/06/21/2993274_industrialnite_giganti_obrushtat_pogled_kum/
http://www.capital.bg/biznes/imoti/2017/06/22/2993992_saniraneto_v_bulgariia_gori_li_stiroporut/
http://tech-dom.com/archive.aspx?broi=114
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2132&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=TD&utm_campaign=issue%203%2F2017
http://tech-dom.com/archive.aspx?broi=114
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2136&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=TD&utm_campaign=issue%203%2F2017
http://ecology-bulgaria.com/article/2273-provede-se-tretiiat-seminar-ot-konkursa-ekoobshtina
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2452-biznesat-na-svobodniia-energien-pazar-poluchava-20-30--po-evtina-elektroenergiia
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://www.mrrb.government.bg/zam-ministur-malina-krumova-golyama-chast-ot-sgradite-sus-sporazumeniya-za-finansirane-po-programata-za-sanirane-sa-v-etap-na-izpulnenie/
https://gabrovo.bg/bg/news-article/6064
http://www.mrrb.government.bg/kontrolut-po-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-ste-bude-podoben-na-osustestvyavaniya-ot-upravlyavastite-organi-na-operativnite-programi/
http://ecoobchtina.bg/
http://ecoobchtina.bg/seminaires/water-management/
http://ecoobchtina.bg/seminaires/waste-management/
http://ecoobchtina.bg/seminaires/transport-management/
http://ecoobchtina.bg/seminaires/energy-management/
http://ecoobchtina.bg/challenge/evaluation/
http://ecoobchtina.bg/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-4-%d1%82%d0%be/
http://ecoobchtina.bg/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://ecoobchtina.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0/
http://ecoobchtina.bg/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80/
http://ecoobchtina.bg/
http://eusew.eu/awards/home-energy-saving-kit
http://eusew.eu/awards/home-energy-saving-kit
http://eusew.eu/awards/celsius-%E2%80%93-smart-district-energy
http://eusew.eu/awards/sinbio-%E2%80%93-sustainable-innovation-bioenergy
http://eusew.eu/awards/tilos-island
http://eusew.eu/eusew-awards-2017-and-winners-are
http://www.mrrb.government.bg/tryabva-da-produlji-turseneto-na-ustojchivi-nachini-za-finansirane-na-merki-za-energijna-efektivnost/
http://www.mrrb.government.bg/denica-nikolova-mrrb-ste-podpomogne-sanirane-na-ednofamilni-jilista-i-studentski-obstejitiya-chrez-fondovete-za-gradsko-razvitie-v-39-te-naj-golemi-grada/
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/EU-Board-Declaration_signed.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-of-Mayors-Board.html
http://www.covenantofmayors.eu/news_en.html?id_news=836
http://www5.moew.government.bg/?p=57153
http://www5.moew.government.bg/?p=57360
http://www.mrrb.government.bg/denica-nikolova-vuvejdaneto-na-merki-za-inteligentno-upravlenie-v-gradovete-bi-razreshilo-mnogo-ot-sustestvuvastite-problemi-v-tyah/
http://www5.moew.government.bg/?p=56914
http://www5.moew.government.bg/?p=56805
https://gabrovo.bg/bg/news-article/6037
https://greentech.bg/archives/72594

