
 

„Местните власти са дългосрочен партньор, който 

ще продължи да играе ключова роля за 

реализирането на енергийната ефективност. 

Дълбокото обновяване на сградите е най-

устойчивият инструмент за борба с енергийната 

бедност и замърсяването на въздуха, както и един 

от най-добрите начини за излизане от 

икономическата криза.“- едно от ключовите 

послания на кмета на Габрово – Таня Христова, по 

време на откриването на XXII ежегодна 

конференция на ЕкоЕнергия. 

Това издание бе под надслов „Зелената сделка и 

Обновителната вълна: политики, финансови 

механизми и техническа помощ за местните 

власти“с подкрепата на проект „Нашите 

сгради“ (“Our Buildings”) на Европейската климатична инициатива (EUKI),като се проведе 

присъствено и онлайн, като семинар, в който се включиха над 90 представители на централни и 

местни органи на властта, както и браншови организации, професионални асоциации, НПО и 

енергийни агенции. 

Във връзка с анонсирания План за възстановяване и устойчивост на България, г-жа 

Христова подчерта възможностите, произтичащи от сериозния финансов ресурс за обновяване 

на всички категории сгради, като припомни, че това е неразривно свързано с изграждане на 

висок капацитет на всички нива на участие в реализиране на проектите, като са необходими и 

добри комуникационни стратегии. 

Според зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков „обновителната вълна“  е добра новина 

за всички български граждани, че мерките за интервенция в многофамилните жилищни сгради 

продължават с високи темпове, но не само за тях, а и за еднофамилните сгради. „Отваряме 

вратата широко и за бизнеса, който да може да привлича допълнително финансиране. Даваме 

шанс на кметовете да осъществяват мерки върху публичните сгради, така че да стават все по-

приветливи.“, допълни зам.-министърът. 

В презентацията си изп. директор на Националното сдружение на общините в Република 

България Силвия Георгиева обърна внимание на значението на публично-частните 

партньорства при изпълнение на проекти в строителния сектор, като също призова към по-

ефективна междуинституционална координация и комуникация. Сходно послание чухме и от 

изпълнителния директор на АУЕР - Ивайло Алексиев, който също подчерта необходимостта от 

изграждане на местен професионален капацитет, позовавайки се отново на специален 

компонент за техническа подкрепа към предвидения нов Декарбонизационен фонд.  

Втората сесия на конференцията продължи с още за различните акценти и аспекти от 

обновителната вълна бяха фокус на презентацията и на Сибил Щойвер от Европейски институт 

за сградните характеристики, като думата имаха и инж. Илиян Терзиев, председател на УС на 

КСБ. Сесията бе част от 

новостартиралия 

международен проект SMAF-

IN (Supporting smart financ-

ing implementation for energy 

efficient Balkan Buildings), 

който е насочен към 

обновяването на сградния 

сектор и изграждане на 

публично-частни 

партньорства посредством 

прилагането на иновативни 

финансови схеми. С повече 

любопитна информация за 

възможности за 

финансиране се включи 

Марко Марков, от ФЕЕВИ, 

както и Ивайло Цеков от 

НДЕФ, който представи проект „Тройно А“, който предвижда иновативен модел за оценка на 

проекти за енергийна ефективност, която да гарантира достъп до финансов ресурс. 

Сутрешната сесия на втория ден от конференцията бе посветена на обсъждане на сградния 

фонд в дневен ред 2030, енергийната бедност, както и програмите за подобряване чистотата на 

въздуха и ролята на отоплението. Участници в тази сесия бяха Ася Добруджалиева, Коалиция 

Достоен дом, Петър Кисьов от Енергийна агенция – Пловдив, Драгомир Цанев, ЕнЕфект и 

Генади Кондарев от За Земята, като бяха представени и възможностите за директна работа с 

уязвимите домакинства по новите проекти на ЕкоЕнергия „Energy Measures“ и „ComAct”. 

Богатата програма не приключи до тук. В рамките на конференцията, на 13-ти ноември се 

проведе и информационен семинар „Общински енергиен мениджмънт: ползи, добри 

практики и възможности за внедряване в българските общини“ заедно с партньорите от 

Националния Доверителен Екофонд съвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. 

По време на него бяха обявени възможностите и критериите за внедряване на системи за 

енергиен мениджмънт в български общини с подкрепата на проект MEMS, по линия на 

Европейската климатична инициатива (EUKI). Експерти от Центъра за енергийна ефективност 

ЕнЕфект, както и колеги и партньори от Националния Доверителен Екофонд представиха добри 

практики в областта на общинския енергиен мениджмънт и ролята му при привличане на 

финансиране от публични и частни източници, както и новата общинска енергийна 

информационна система, достъпна онлайн за представителите на българските общини, 

участващи в проекта.  

Всички презентации от провелата се конференция може да намерите ТУК. 
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Амбициозен проект: гръцки остров става 

първият без въглеродни емисии 

Избрано от медиите 

Брой 95, ноември 2020 г. 

 Обновяването на сградите – ключът в ръцете на местните 
власти за излизане от кризата 

Избрано от медиите 

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.  

Откриване на Технологичен парк към Технически университет - Габрово 

Втори информационен семинар: "Общински енергиен мениджмънт - ползи, добри практики и 

възможности за внедряване в българските общини." 

125,2 млн. лв. са предвидени за саниране на сгради за спорт и култура 

125,2 млн. лева се предвижда да бъдат насочени към сгради за спорт и култура по 

интегрираната програма за енергийна ефективност, която е част от Националния план за 

възстановяване и устойчивост. Те ще бъдат включени в нея като специфични обекти. Това 

съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 

Николова на онлайн консултация с юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата 

на енергийната ефективност. 

Тези обекти попадат в обхвата на публичните административни сгради, които се предвижда 

да бъдат финансирани по програмата. В компонента се включват също общинските и всички 

ведомствени сгради на централната администрация на територията на страната. 

Над 417,5 млн. лв. е индикативният бюджет за повишаване на енергийната ефективност за 

публичните сгради от общо 3 млрд. лв., предвидени за такива мерки в стълба „Зелена 

България“ на Националния план. 70% от него или над 292 млн. лв. са за 

административни здания на централната и местната администрация. Част от 

публичните сгради ще бъдат финансирани по линия на определените 

бюджети на секторните ведомства. Такива са обекти от здравната, 

образователната и социалната инфраструктура. 

При изпълнението на проектите допустими за финансиране ще са 

обследването за енергийна ефективност, съставяне на технически паспорт на 

сградата, разработване на инвестиционен проект и строителният и 

авторският надзор. При строително-монтажните работи за повишаване на 

енергийната ефективност ще се финансира също внедряване на 

възобновяеми енергийни източници, включително енергоспестяващи мерки за 

достигане на енергиен клас А с оползотворяване на енергия от възобновяеми 

източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др. 

Източник: МРРБ  

Предстоящо: 

Онлайн форум Right to Energy, който 

ще се проведе 1-3 декември 2020 г. 

Повече информация за програмата и 

възможност за регистрация, можете да 

откриете тук 

Международен онлайн форум „Ден на 

иновациите—Зелена, дигитална и 

устойчива икономика“, който ще се 

проведе на 03.12.2020 г. От 14:00 ч., 

безплатно участие 

Линк за регистрация 

3 обучителни семинари за оценяване 

на енергийната ефективност по 

проект ODYSSEE-MURE: 

 Първа сесия:ODYSSEE 

Индикатори и помощни средства за 

ЕЕ индикатори (30.11.2020, 

10ч.CET)  

 Втора сесия:Мониторинг на ЕЕ 

постижения с напреднали 

индикатори(7.12.2020, 14ч.CET) 

 Трета сесия:Представяне на 

MURE база данни и помощни 

средства за ЕЕ политики (7.12.2020 

г., 14:30 ч.CET)  

Линк за регистрация 

Последен безплатен учебен уебинар 

за домоуправители и общински 

специалисти, организиран от ЕнЕфект 

съвместно с ЕкоЕнергия и Стопанския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 

четвъртък, 3-и декември, от 17:30 ч.  Линк 

за повече информация и регистрация ТУК 

Уебинар за тенденциите в сградната 

енергийна ефективност, организиран 

от Odyssee-Mure към Energy Efficiency 

Academy, 8 декември, от 14:00ч. CET 

Линк за регистрация 

Близо 103 млн. лв. са предвидени за саниране на къщи 

Близо 103 млн. лв. е индикативният бюджет, предвиден за мерки за енергийна ефективност на еднофамилни 

жилищни сгради в рамките на интегрираната програма за енергийна ефективност, включена в проекта на 

Национален план за възстановяване и устойчивост. За първи път собствениците на къщи ще имат достъп до 

безвъзмездни средства за саниране. Предстои след одобрение на плана от ЕК да се изготвят изискванията, с които 

ще се подават заявления пред общините. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Деница Николова по време на публичната онлайн консултация по Плана с Управителния съвет  на 

Националното сдружение на общините в Република България, министерствата на енергетиката, на културата, на младежта и спорта, 

на вътрешните работи и др., на която бе дискутирана Интегрираната програма за енергийна ефективност. 

3 млрд. лв. са планираните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, с които ще се прилагат мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на обществени, частни и индустриални сгради и ще се изграждат модерни системи за улично осветление. 

1,7 млрд. лв. е общият ресурс, предвиден за жилищни сгради, от които над 90% - за многофамилни. С 417 млн. лв. ще се финансират 

публични здания, а над 282 млн. лв. са средствата за промишлени предприятия. 452 млн. се предвижда да се насочат за енергийно 

ефективно улично осветление, включително въвеждането на интелигентни системи за неговото управление. 

Бенефициенти ще са общини, областни администрации и министерства, като мерките по отношение на промишлените предприятия и 

уличното осветление ще се изпълняват и чрез възможности за публично-частни партньорства. 

Източник: МРРБ 

 

Към формулиране на ясни политики и мерки за преодоляване на енергийната бедност в България 

Във връзка с провежданите реформи в енергийния сектор и в контекста на актуалната европейска 

проблематика през последните години, в България все по-често се поставя във фокуса на 

общественото внимание т.нар. „енергийна бедност“.  

ЕкоЕнергия и ЕнЕфект стартираха два нови проекта по програма Хоризонт 2020, посветени на 

борбата с енергийната бедност – „Energy Measures“ and „ComAct“, като по време на ежегодната 

конференция на ЕкоЕнергия бяха анонсирани и възможности за мониторинг на потреблението и  подкрепа на 

обновяването на жилищни сгради, като най-устойчиво решение на този проблем. 

Предвид липсата на дефиниция и на ясни параметри на проблема, все повече се налага необходимостта от по-

широко обществено обсъждане и стимулиране на професионален и политически интерес към темата. В тази връзка, в началото на 

ноември бе проведен онлайн дебат за климатичната неутралност и енергийната бедност, организиран от Американския университет 

в България. Във стимулиращата кръгла маса участие взеха експерти от ЕнЕфект, участници от представителството на ЕК в България, 

Институт за структурни изследвания от Варшава, Полша, представители на регионални енергийни агенции, институти и 

неправителствения сектор. Енергийната бедност бе засегната като тема от ЕнЕфект и на втория семинар от още един проект по 

Хоризонт2020 - Odyssee-Mure, в който фокусът бе поставен върху българските политики за енергийна ефективност.  В 4 различни 

сесии бяха обсъдени конкретни препоръки за борбата с енергийната бедност, опитът на община Бургас и на Столична община за 

справяне със замърсеността на въздуха, тенденции и политики за енергийната ефективност в 

България, както и други държави в ЕС. 

Сериозното отражение на дълбокото енергийно обновяване и зеленото финансиране в борбата 

срещу енергийната бедност бяха във фокуса и на провелия се на 27 ноември уебинар Comprehen-

sive solutions to Energy Poverty, част от международната инициатива SMARTER Finance for Families, в 

която ЕнЕфект и ЕкоЕнергия също имат активно участие и с програмата „Зелен дом & Зелена 

ипотека“. 

  

В рамките на проект MEMS (Municipal energy management systems support-

ing sustainable financing of local climate actions) бе организиран втори 

информационен семинар – „Общински енергиен мениджмънт – 

добри практики и роля при привличане на финансиране“. Събитието 

се проведе на 25 ноември 2020г., като основен акцент бе анонсирането на 

възможностите и критериите за внедряване на системи за енергиен 

мениджмънт в български общини с подкрепата на MEMS, изпълняван от 

ЕнЕфект и Националния доверителен екофонд, с подкрепата на 

Европейската климатична инициатива (EUKI). Както и в изданието по време 

на конференцията на ЕкоЕнергия, бяха представени добрите практики в 

областта на общинския енергиен мениджмънт и ролята му при привличане 

на финансиране от публични и частни източници, както и новата общинска 

енергийна информационна система, достъпна онлайн за представителите 

на българските общини, участващи в проекта.  

На информационния семинар участие взеха 43 представители от общински 

администрации. На него също така бе анонсирана публикацията на 

Ръководство за създаване и внедряване на система за управление на енергията в общини, което е достъпно тук. 

Изнесените презентации можете да откриете тук. 

Общите указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие са 
публикувани 

В подготовка за следващия програмен период Управляващият орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува Актуализирани общи указания за подготовка на 

проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от 

ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г. 

 

Актуализацията на документа спрямо първоначално публикуваната през юли 2020 г. версия 

отразява напредъка в текущия процес на програмиране и подготовка за следващия програмен 

период и е предназначена да осигури прозрачност и навременна информираност на всички 

заинтересовани страни. Документът представя общата визия за изпълнение на приоритета за 

интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 по новата Програма за 

развитие на регионите 2021-2027 и в тази връзка има за цел да послужи на заинтересованите страни на местно ниво като отправна 

точка за стартиране на процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за следващия програмен период, като 

се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране след 2020 г.  

Източник: МРРБ 

Министерският съвет одобри актуализираната рамкова позиция по Зелената сделка 

Министерският съвет одобри актуализираната рамкова позиция по 
Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, 
Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
до Комитета на регионите "Европейска зелена сделка". Актуализацията е 
свързана с необходимостта от отчитане на постигнатия напредък и развитие в 
съответните сектори на политиката, в съответствие с публикуваните нови 
инициативи в изпълнение на времевия график на пътната карта към Зелената 
сделка. 

С актуализираната позиция България отбелязва, че би могла да подкрепи 
предложеното повишаване на целта за намаление с 55% на емисиите СО2 до 
2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., при условие, че бъдат осигурени 
адекватни компенсаторни механизми. Необходимо е също да бъде гарантирано 
балансирано и справедливо разпределение на ползите и тежестите, 
съпътстващи прехода, между отделните държави членки. 

Постигането на така декларираните по-амбициозни цели ще бъде 

предизвикателство за България, поради което ще бъде необходимо адекватно 

финансиране, особено в рамките на бюджета на ЕС, при отчитане на 

националните нужди и специфики. Евентуалното увеличение на енергийните 

цели на ниво ЕС следва да се реализира на база използване на най-

разходооправдания потенциал и адекватни стимули, а не чрез налагане на нови по-високи обвързващи национални приноси от 

държавите членки, се отбелязва в позицията. 

Източник: publics.bg 

  Първият извънстоличен Технопарк бе открит днес в Габрово. На церемонията в кампуса 

на Техническия университет присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, 

областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на ИА "ОП" Наука и 

образование за интелигентен растеж" Кирил Гератлиев, бивши ректори на академичното 

заведение, ръководители на лаборатории, представители на бизнеса, гости от други 

университети в страната. Виртуален поздрав към участниците в откриването отправи 

министърът на образованието Красимир Вълчев.  

Технологичният парк включва в себе си общо 18 лаборатории от Център за 

компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и 

енергоспестяващи системи и технологии“, Център за 

върхови постижения „Национален център по 

мехатроника и чисти технологии“, Център за 

компетентност „Квантова комуникация, 

интелигентни системи за сигурност и управление на 

риска“ (QUASAR) и Център за 

компетентност  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансирани от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Повече информация за новооткритата научна инфраструктура може да прочетете тук. 

Източник: Община Габрово 

НПО ще могат да кандидатстват по програма LIFE във връзка с Европейската зелена сделка 

Зелената сделка (Green Deal), известна още като Зеления пакт, цели да направи Европа климатично 

неутрална до 2050 г. На фона на икономическата криза, провокирана от пандемията COVID-19, 

гражданското общество и неправителствените организации (НПО) търсят начини да предприемат 

действия, чрез които да допринесат за постигане на устойчиво развитие. 

В тази връзка, през декември месец, по програма LIFE ще бъде отворена покана за набиране на 

проектни предложения. По нея ще могат да кандидатстват НПО, работещи в областта на околната 

среда и климата. 

Очаква се отварянето на поканата да е през средата на декември месец 2020 г., а проектните 

предложения ще могат да се подават до 31 март 2021 г. - 17:00 ч. (брюкселско време). 

Пълната информация, относно детайлите по поканата и критериите за допустимост, ще бъдат достъпни тук.  

Анкетата на WISE-ACT 2020 относно автономните превозни средства 

Интересувате ли се от автономен транспорт? А любопитно ли ви е от какво се интересуват хората, които познават тенденциите в 

автономния транспорт? 

Анкетата е налична на следния адрес: https://wiseact.limequery.com/143323?lang=bg 

WISE-ACT е голяма мрежа от 150 експерти в 41 страни, която се фокусира върху по-широките въздействия и оценка на сценариите 

за развитие на автономния и свързан с него транспорт. Нашата анкета е първо по рода си на международно ниво; то се стреми да 

оцени предпочитанията на ползвателите и приемането на нови услуги на мобилността от рода на Автономните превозни средства.  

Амбициозен проект: гръцки остров става първият без въглеродни емисии 

Малкият егейски остров Астипалея е разположен между Санторини и Кос. Скоро 

той ще се превърне в пример за климатично неутрална мобилност. Поне това 

предвиждат плановете на Фолксваген и гръцкото правителство, според които в 

следващите години гръцкият остров, чиято площ е около 100 квадратни километра, 

ще се превърне в пример за CO2-неутрална мобилност – с електромобили, 

електрически скутери и велосипеди, както и със самоуправляващи се пътнически 

микробуси. 

Амбициозният план предвижда около 1500 автомобили с двигатели с вътрешно 

горене да бъдат заменени от 1000 електромобила. Властите в Атина ще финансират 

закупуването на превозните средства, които вероятно ще са моделите ID.3 und 

ID.4 на Фолксваген. Субсидиите ще са в размер на до 12 500 евро на автомобил. 

Германският автомобилен гигант от своя страна ще ги предложи на цена, не 

надвишаваща тяхната себестойност, и ще инвестира десет милиона евро в проекта 

в средносрочен план. Очаква се участието на гръцката държава да бъде сходно. 

Астипалея може да се превърне в идеалната лаборатория за мобилността на бъдещето, казва Майк Щефан: Целта е да се 

демонстрира, че въглеродно неутралната мобилност в дадена екосистема може да бъде внедрена напълно до 2040 или 2050 година. 

Източник: DW.com 

Франс Тимерманс:  
Сега е моментът държавите от ЕС да започнат обновяване на сградите си 
3E news, 29.10.2020 
http://3e-news.net/събития/франс-тимерманс--сега-е-моментът-държавите-от-ес-да-започнат-обновяване-на-сградите-си_81550 
 
Могат ли изборите в САЩ да повлияят на енергийните политики у нас? 
3E news, 02.11.2020 
http://3e-news.net/събития/могат-ли-изборите-в-сащ-да-повлияят-на-енергийните-политики-у-нас-_81653 
 
България e нa 20-то място по емисии на глава от населението от здравеопазването.  
Здравеопазването допринася за 4,4% от общите глобални емисии на парникови газове 
3E news, 02.11.2020 
http://3e-news.net/анализи/българия-e-нa-20-то-място-по-емисии-на-глава-от-населението-от-здравеопазването_81976 
 
Петкова:  
В Плана за възстановяване и устойчивост не се предвиждат средства за ТЕЦ-овете 
3E news, 03.11.2020 
http://3e-news.net/българия/петкова--в-плана-за-възстановяване-и-устойчивост-не-се-предвиждат-средства-за-тец-овете_81671 
 
Хората няма да доплащат за саниране и по новата програма за енергийна ефективност 
publics.bg, 05.11.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/23466/ 
 
Ще осигурим ли просперитета на следващото поколение в България? Становище на коалиция „За зелен рестарт“ по повод представянето на българския 
план за възстановяване и устойчивост по Механизма „Следващо поколение ЕС“ 
МOVE.BG, 05.11.2020 
https://move.bg/green-coalition-position 
 
Испания планира ВЕИ революция до 2050 г. Държавата смята да сложи край на петте си ядрени централи в близките десетилетия 
Румяна Гочева, Капитал, 08.11.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/11/08/4136130_ispaniia_planira_vei_revoljuciia_do_2050_g/ 

 
В серия от срещи МРРБ ще представи мерките за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост 
МРРБ, 10.11.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/v-seriya-ot-sresti-mrrb-ste-predstavi-merkite-za-energijna-efektivnost-po-nacionalniya-plan-za-vuzstanovyavane-i-ustojchivost/ 
 

1,178 млрд. евро са предвидени за областите, засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика 
МРРБ, 10.11.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/1-178-mlrd-evro-sa-predvideni-za-oblastite-zasegnati-ot-prehoda-kum-neutralna-po-otnoshenie-na-klimata-ikonomika/ 
 
Регионалните планове за енергиен преход се нуждаят от Пътна карта с конкретни срокове и дейности, стиковани с местните власти 
3E news, 11.11.2020 
http://3e-news.net/събития/регионалните-планове-за-енергиен-преход-се-нуждаят-от-пътна-карта-с-конкретни-срокове-и-дейности,-стиковани-с-местните-
власти_81924 
 
МРРБ ще представи мерките за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събранията със заинтересованите лица 
ще се провеждат онлайн 
3E news, 11.11.2020 
http://3e-news.net/събития/мррб-ще-представи-мерките-за-енергийна-ефективност-по-националния-план-за-възстановяване-и-устойчивост_81940 
 
МАЕ: Производството на ВЕИ ще изпревари въглищата до 5 г. В Европейския съюз увеличаването на капацитета за зелена енергия ще скочи през 2021 
г. 
3E news, 11.11.2020 
http://3e-news.net/анализи/мае--производството-на-веи-ще-изпревари-въглищата-до-5-г_81921 
 
Вълната на саниране – огромна възможност за икономическо възстановяване на Европа. 
Във фокуса на програмата за България е обучаването на квалифицирана работна ръка 
В. Строител, 12.11.2020  
https://vestnikstroitel.bg/tema/238194_вълната-на-саниране-огромна-възможн/ 
 
С 511 млн. лв. по линия на Плана за възстановяване и устойчивост ще се модернизира електроенергийната инфраструктура 
Министерство на енергетиката, 12.11.2020 
https://www.me.government.bg/news/s-511-mln-lv-po-liniya-na-plana-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-shte-se-modernizira-elektroenergiinata-infrastruktura-2861.html 
 
Зa Зелената сделка и ĸaĸ тя щe ce oтpaзи в ceĸтop „Сгради“ 
Градът, ноември 2020 
https://gradat.bg/content/zelenite-zhilishcha-i-zelenata-sdelka 
 
Умна мрежа, глупав ток. Дигиталното управление на енергийната мрежа може да спести голяма част от загубите на ток 
Ивайло Станчев, Капитал, 13.11.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/11/12/4138245_umna_mreja_glupav_tok/ 
 
Облекченията за нови ВЕИ-та стигнаха до парламента. Ще се обсъжда отпадането на вноските във фонда "Сигурност на електроенергийната система" 
от 5% върху приходите на нови зелени мощности 
Румяна Гочева, Капитал, 14.11.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/11/12/4138502_oblekcheniiata_za_novi_vei-ta_stignaha_do_parlamenta/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
България с достъп до финансов ресурс по нова европейска програма, ще изпълняваме общи проекти със страните от Средиземноморието 
МРРБ, 15.11.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/bulgariya-s-dostup-do-finansov-resurs-po-nova-evropejska-programa-ste-izpulnyavame-obsti-proekti-sus-stranite-ot-sredizemnomorieto/ 
 
За Маришкия въглищен басейн и териториалните планове за Справедлив преход 
Славчо НЕЙКОВ, експерт по енергийна политика, publics.bg, 16.11.2020 
https://www.publics.bg/bg/publications/356/ 
 
Борисов:  
На 1 януари следващата година в България ще влезе азерски газ 
3E news, 16.11.2020 
http://3e-news.net/българия/борисов--на-1-януари-следващата-година-в-българия-ще-влезе-азерски-газ_82090 
 
50-годишната ера на въглищата ще приключи до 2025 г. Инсталирането на мощности с възобновяема електроенергия ще достигне рекордно ниво през 
2020 г., показва доклад на Международната енергийна агенция 
3E news, 17.11.2020 
http://3e-news.net/свят/50-годишната-ера-на-въглищата%C2%A0ще-приключи-до-2025-г_82147 
 
Сделката за CEZ влиза за одобрение в КЕВР. Критериите, по които регулаторът ще прави оценка, все още са неясни и това може да създаде проблем за 
придобиването 
Румяна Гочева, Капитал, 17.11.2020  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/11/17/4140124_sdelkata_za_cez_vliza_za_odobrenie_v_kevr/ 
 
ЕК насърчава възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации 
publics.bg, 19.11.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/23606/ 
 
Енергията след коронавируса ли? Вижте Китай! Как ще изглеждат енергийното потребление и миксът на световно ниво след пандемията - анализ на 
експерта по управление на околна среда Боян Рашев 
Вести.бг, 19.11.2020 
https://www.vesti.bg/sviat/energiiata-sled-koronavirusa-li-vizhte-kitaj-6117852 
 
Как ВЕИ в България зависят от лигнитните ни ТЕЦ? 
3E news, 26.11.2020 
http://3e-news.net/събития/как-веи-в-българия-зависят-от-лигнитните-ни-тец-_82388 
 
ЕК: Парниковите емисии достигнаха най-ниското си ниво от 30 години 
3E news, 30.11.2020 
http://3e-news.net/свят/ек--парниковите-емисии-достигнаха-най-ниското-си-ниво-от-30-години_82525 
 
Дания ще строи слънчева централа с мощност от 300 МВт 
3E news, 02.11.2020 
http://3e-news.net//събития/-дания-ще-строи-слънчева-централа-с-мощност-от-300-мвт_81659 
 
В Европа през септември са били продадени повече електрифицирани превозни средства от дизелови такива 
3E news, 03.11.2020 
http://3e-news.net/събития/в-европа-през-септември-са-били-продадени-повече-електрифицирани-превозни-средства-от-дизелови-такива_81675 
 
Българска компания участва в най-големия енергиен проект в Австралия. Най-мащабната слънчева и вятърна ферма в света, с прогнозна стойност от 
$36 млрд, ще изнася зелен водород към Азия 
3E news, 05.11.2020 
http://3e-news.net/свят/българска-компания-участва-в-най-големия-енергиен-проект-в-австралия_81748 
 
Съживяват се идеи за соларни централи в Космоса 
Дневник, 24.11.2020 
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/11/24/4142456_sujiviavat_se_idei_za_solarni_centrali_v_kosmosa/?ref=home_NaiNovoto 
 
Дружество поиска да гори боклук и опасни отпадъци в Девня 320 дни в годината 
Спас Спасов, Дневник, 09.11.2020 
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/11/09/4132795_drujestvo_poiska_da_gori_bokluk_i_opasni_otpaduci_v/Декларация%20за%20поверителност/ 
 
Coфияплaн пpeдcтaви ĸлючoви плaнoвe и cтpaтeгии зa paзвитиeтo нa гpaдa 
Гpaдът, 17.11.2020 
https://gradat.bg/infrastruktura/sofiyaplan-predstavi-klyuchovi-planove-i-strategii-za-razvitieto-na-grada 
 
Монтират новите отоплителни уреди по проекта за преход към екологично отопление във Велико Търново 
hvac-bulgaria.com, 23.11.2020 
 https://hvac-bulgaria.com/article/2364-montirat-novite-otoplitelni-uredi-po-proekta-za-prehod-kam-ekologichno-otoplenie-vav-veliko-tarnovo 
 
Съживяват се идеи за соларни централи в Космоса 
Дневник, 24.11.2020 
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/11/24/4142456_sujiviavat_se_idei_za_solarni_centrali_v_kosmosa/?ref=home_NaiNovoto 
 
С поставяне на нови перки Германия може да удвои производството на ток от вятър 
3E news, 27.11.2020 
http://3e-news.net/събития/с-поставяне-на-нови-перки-германия-може-да-удвои-производството-на-ток-от-вятър_82420 
 
Община Червен бряг първа в страната инвестира във водородна система за отопление на училище 
publics.bg, 27.11.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/23676/ 
 
30 български общини обсъдиха потенциала на енергийните общности у нас 
3E news, 26.11.2020 
http://3e-news.net/събития/30-български-общини-обсъдиха-потенциала-на-енергийните-общности-у-нас_82408 
 
Водородната стратегия на България залага на ВЕИ, хидроенергийни мощности и ядрена енергия. Най-сериозно приложение и търсене се очаква първо 
в транспорта и промишлеността 
3E news, 26.11.2020 
http://3e-news.net//събития/водородната-стратегия-на-българия-залага-на-веи,-хидроенергийни-мощности-и-ядрена-енергия_82386 
 
Международни лидери ще обсъдят постигането на устойчиво бъдеще на Global Impact conference, 1-2 декември 2020 г. 
publics.bg, 20.11.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/23618/ 

Становище на ЕнЕфект по Плана за 
възстановяване и устойчивост на България и 
Програма за енергийна ефективност 
 
В становището, изготвено от Центъра за 

енергийна ефективност ЕнЕфект, коментарите и 

предложенията са насочени към раздел „Кръгова 

и нисковъглеродна икономика“ на стълб „Зелена 

България“ в Плана за възстановяване и 

устойчивост на България, както и към паралелно 

представената от МРРБ за целите на изпълнение 

на плана Програма за енергийна ефективност. 

Можете да се запознаете със становището тук.  
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