
 

Традиционната конференция на ЕкоЕнергия събра по нетрадиционен начин близо 90 
участника и изпрати ясно послание към изпълнителната власт 

„Поздравления за всички вас, които дръзнаха да 
повдигнат една изключително важна тема, към която 
точно по време на криза трябва да подходим много 
сериозно. Вместо да чакаме да се случи нещо, което 
със сигурност ще се случи след коронавирус 
пандемията, трябва да мислим и работим иновативно, 
за да може политиката за енергийна ефективност да 
бъде инструмент, който местните власти успешно и 
стабилно ще използват.“ 

С тези думи днес кметът на Габрово и председател на 
Управителния съвет на „ЕкоЕнергия“ Таня Христова се 

обърна към участниците в ХХII конференция на общинската мрежа под надслов „Климат и 
енергия: стратегическа рамка, финансови механизми и техническа подкрепа за 
местните власти“. Традиционното събитие на организацията тази година се състоя под 
формата на онлайн семинар, в който се включиха близо 90 представители на общините, 
бизнеса, институции на централно, регионално и местно ниво. 

Конференцията акцентира върху ролята и възможностите за общините в енергийния преход, 
стратегиите за обновяване на сградния фонд и системите за енергиен мениджмънт. Бяха 
обсъдени перспективите в полза на местните власти в контекста на националния интегриран 
план за климат и енергия до 2030 г. 

Според зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков България си е поставила за цел 
да постигне 27-процентна енергийна ефективност до 2030 г., като за целта ще трябва да се 
ангажира и голям дял от частния сектор. 

„Очакваме от общините да създадат възможност за всеки един инвеститор, който желае да 
произвежда възобновяема енергия, максимално бързо да придвижва проекта си – отбеляза 
Станков. – Насърчаваме общините да започнат да произвеждат енергия, не само да 
консумират. Целим да бъдат създадени енергийни общности – производител на възобновяема 
енергия, който няма нужда от нея в момента, да може да я сподели с друг участник на пазара, 
като за това спомага и улесненото законодателство.“, допълни зам.-министърът. Заместник-
министър Станков сподели и новините около напредъка на програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“: вече приключва оценяването 
на над 100 подадени предложения по процедура "Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", а в най
-скоро време се открива процедура „Използване на геотермалната енергия“, към която 
надеждата е също да има голям интерес. 

Не по-малък интерес предизвика представянето на Националната стратегия за обновяване на 
съществуващия сграден фонд от изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, 
който наблегна на изключително високите цели както към обхвата, така и към енергийните 
параметри на конкретните проекти. Това означава както необходимост от изграждане на 
местен професионален капацитет, така и сериозна подкрепа за местните власти за 
комуникация с гражданите и контрол върху изпълнението на проектите. За тази цел се 
предвижда специален компонент за техническа подкрепа към предвидения нов 
Декарбонизационен фонд, който се очаква да концентрира средства от различни източници за 
финансиране на програми, насочени към конкретни сектори от националния сграден фонд. 

Експерти от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект представиха серия от инструменти в 
областта на енергийното планиране и енергийния мениджмънт, разработени по проектите 
„Нашите сгради“ и “MEMS”, които се доказват като изключително полезни при разработването 
на краткосрочни и дългосрочни програми за енергийна ефективност и конкретни 
инвестиционни проекти. В това число влиза и изцяло новата онлайн система за енергиен 
мениджмънт и моментално графично визуализиране на справки за енергийното потребление, 
която ще е свободно достъпна за членовете на ОМЕЕ ЕкоЕнергия. Не на последно място, беше 
обърнато внимание на възможностите за безвъзмездна финансова подкрепа за разработване 
на общински инвестиционни стратегии по инициативата EU City Facility, на която ще бъде 
посветен следващия уебинар на Мрежата.  

С презентациите, изнесени по време на събитието на „ЕкоЕнергия“, можете да се запознаете 
на: http://www.ecoenergy-bg.net/bg/menu2/events/conference… 
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 Мерките за енергийна ефективност са разумното решение за 
изхода от кризата 

Видеоконференция на министрите на енергетиката на ЕС: Влияние на пандемията COVID-19 върху 

енергийния сектор 

Xърватското председателство на ЕС организира на 28 април 2020 г. 
видеоконференция на министрите на енергетиката и комисаря по енергетиката г-жа 
Кадри Симсън с цел да обсъдят въздействието на пандемията COVID-19 върху 
енергийния сектор. Хърватският министър на околната среда и енергетиката г-н 
Томислав Чорич ръководи видеоконференцията. 

Министрите стигнаха до разбирането, че енергийният сектор ще играе централна 
роля по време на икономическото възстановяване след кризата. Подчертано 
беше значението на европейската Зелена сделка и националните планове за климата 
и енергетиката (NECP). Отчетена бе необходимостта да се запази фокусът върху 
постигането на целите, въпреки очакваните трудности поради забавянето на 
икономиката.  

Министрите подчертаха, че предложението на Комисията за „Вълна за 
обновяване“ (Renovation Wave) в сградния сектор може да бъде изключително силен 
двигател за възстановяване, особено за МСП, тъй като би създало нови местни 
работни места, като същевременно допринесе за значително намаляване на 
емисиите. За успешното прилагане на такава мярка обаче е важно да се гарантира наличието на адекватни финансови механизми. 
Подчертана бе ролята на електрификацията и подкрепатата за по-нататъшното развитие и изпълнение на проекти за вятърна и 
слънчева енергия в открито море. Беше предоставена и подкрепа за внедряването на иновативни технологии. 

В края на срещата хърватското председателство обяви, че въз основа на дебата ще се подготви и изпрати общо послание на 
министрите на енергетиката на ЕС за мерките в отговор на кризата COVID-19 и икономическото възстановяване. 

Източник: Хърватско председателство на ЕС 

3.1 млрд. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са достъпни за кандидатстване 

Целият финансов ресурс на управляваната от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) вече е 
отворен за кандидатстване. Така бенефициентите на европрограмата ще имат достъп до 
3,1 млрд. лв. за проекти по 23 процедури и схеми за постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на регионите. 

Към момента по ОПРР са сключени 616 договора на стойност 2,685 млрд. лв. Изплатени са 
над 1,6 млрд. лв. за изпълнени проекти, като 47 млн. лв. от тях са преведени в периода 
на извънредното положение, което действа от 13 март насам. 

Най-голям процент от евросредствата към днешна дата се влагат за обновяване и 
модернизиране на големите български градове, за което са сключени общо 165 договора. 
Инвестициите за обновяване на паркове, алеи, изграждане на пешеходни пространства и 
улици, интегриран градски транспорт, ремонт на образователна, социална и културна 
инфраструктура, включително театри, музеи, галерии и т.н., възлизат на над 1,376 млрд. 

лв. В градовете вече са въведени мерки за енергийна ефективност в 71 обществени сгради, модернизирани са над 1,8 млн. кв. м 
градски пространства, а подобрените линии на обществения транспорт надхвърлят 30 км. 

В 28-те по-малки населени места, бенефициенти на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., се изпълняват 202 проекта на обща стойност 
185 млн. лв. Те са за повишаване на енергийната ефективност в обществени, административни и жилищни сгради, като към момента 
са обновени 432 постройки. 

Сред основните приоритети на програмата са и инвестициите в образователна инфраструктура, за чието модернизиране до момента 
са вложени 470 млн. лв. Вече са обновени 120 общообразователни и професионални училища, спортни и културни училища от 
национално и регионално значение, в които се обучават над 68 хил. ученици. Ремонтирани са и 13 висши учебни заведения. 

Повече на: МРРБ  

Доклад на ЕС: България не харчи добре парите за енергийна ефективност 

Нов доклад посочва пропуските в разходването на евросредствата в 5 държави членки 

България е сред държавите членки на ЕС, които според нов доклад на Европейската 
сметна палата не разходват достатъчно ефективно средствата по европейските 
програми, чрез които се финансират проекти за енергийна ефективност. Сметната 
палата е направила проверка на финансираните от ЕС програми в България, Чехия, 
Ирландия, Италия и Литва, които общо са разпределили 2,9 млрд. евро за проекти за 
повишаване на сградната енергийна ефективност. Според анализа става ясно, че 
разходната ефективност не е била определящ фактор при разпределянето от страна на 
държавите членки при финансирането на мерки за енергийна ефективност и конкретни 
проекти. 

Финансираните от ЕС проекти не акцентират достатъчно върху постигането на 
максималния потенциал на енергоспестяване за всяко инвестирано евро. 
Според доклада на Сметната палата България, Чехия и Италия все още не използват за 
основа на оперативните си програми надеждна оценка на енергийното потребление, 
нито определят количествено потенциалните икономии на енергия и нуждите от 
инвестиции. От Сметната палата препоръчват да се подобри планирането, подборът и 
мониторингът на инвестициите с цел повишаване икономическата ефективност на 
разходите. 

Източник: Publics.bg 

Създава се консултативен съвет по въпросите за Европейската зелена сделка 

Правителството одобри постановление, с което се създава консултативен съвет, който да 
отговаря за въпросите, произтичащи от Европейската зелена сделка (както е известно 
Съобщение СОМ  (2019) 640 final на Европейската комисия).  

Зелената сделка е обобщение на приоритетите на новата Европейска комисия по 
въпросите за околната среда, борбата с климатичните промени със заявка за 
устойчиво икономическо развитие на тези условия. Тя е и основа за редица проекти на 
законодателни и незаконодателни актове, които ЕК ще представи през 2020 г. и пред 
следващите няколко години.  

В състава на новия съвет влизат всички министри, занимаващи се с темите от обхвата на 
Съобщение СОМ(2019) 640 final, представители на президентската институция, 
парламентарно представените политически сили, национално представителните 
работодателски и синдикални организации, научната и академичната общност. 

Източник: Publics.bg 

Община Генерал Тошево кандидатства за саниране на още девет сгради 

Община Генерал Тошево кандидатства с две проектни предложения за 
повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в града. Те са 
подадени в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на 
проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. Общият финансов 
ресурс, необходим за санирането на всичките 9 сгради – 7 многофамилни и 2 
обществени е в размер на 2 952 590.77 лв. 

Важно е да се отбележи, че Община Генерал Тошево успя да включи в двете 
проектни предложения всички кандидати, подали своите документи в обявения 
от Общинска администрация срок и според изискванията на програмата. 
Едното проектно предложение предвижда обновяване на многофамилни жилищни 
сгради с адреси: ул. „Раковски“ №1, ул. „Ал. Димитров“№3, ул. „Велико 
Маринов“ №4 и ул. „Д. Благоев“ №34 в град Генерал Тошево. Общата стойност на 
проектното предложение е 1 476 097.49 лв. 

Другото проектно предложение предвижда обновяване на многофамилни 
жилищни сгради с адреси: ул. „Г. Кирков“ №1, ул. „Ал. Стамболийски“ №2А и ул. 
„Станьо Милев“ №15, както и обществени сгради с адреси: СУ „Никола Й. 
Вапцаров“, ул. „В. Априлов“ №9 и ДГ „Пролет“, ул. „Хр. Ботев“ №18 в град Генерал Тошево. Общата стойност на това проектно 
предложение е 1 476 493.28 лв. 

Проектните предложения включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради. 
Планираните дейности по тях, ще доведат до удължаване живота на конструкциите и ще позволят по-нататъшно устойчиво 
управление на поддръжката им, с оглед по-добри и качествени услуги на населението в града. Ще бъде достигнато по-високо ниво на 
енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и ще бъдат подобрени 
експлоатационните характеристики на сградите. Всичко това ще осигури по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо 
качество на жизнената среда. 

В рамките на следващите няколко месеца, Управляващият орган ще проведе конкурентен подбор на всички подадени проектни 
предложения от всичките 28 общини, допустими по програмата. След това ще бъде изготвено и крайното класиране с одобрените 
кандидати, като надеждите на Община Генерал Тошево са и двете предложения да бъдат сред класираните за безвъзмездно 
финансиране по процедурата. 

Източник: НСОРБ 

Шесто издание на конференцията BEHAVE 2020 - 21-23 октомври 2020 г. 

Европейската енергийна мрежа (EnR), съвместно с Копенхагенски център за енергийна ефективност и UNEP DTU 
Partnership (част от Техническия университет на Дания) организират шестото издание на конференцията BEHAVE 
2020.  

Фокусът на събитието тази година е върху прилагането на поведенческите разбирания в енергийната 
ефективност. Като важна конференция за националните енергийни агенции в Европа, BEHAVE предоставя 
уникален форум за политиците, академичните среди, индустрията и практиците да споделят идеи и опит в 
насърчаването на ефективни решения за подобряване на енергийната ефективност и смекчаване на влиянието 
върху климата. 

Дата на провеждане: 21-23 октомври 2020 г. 

Място: Копенхаген, Град на ООН  

Фокусни области: Интегриране на поведенчески разбирания за по-бързо и по-широко подобряване на 
енергийната ефективност и климатична неутралност. 

Повече на: АУЕР 

Светът може да има нулевовъглеродна енергийна система до 2050 г. 

Точно сега правителствата по света могат да очертаят пътя към една напълно 
декарбонизирана енергийна система и тя да стане факт до средата на века. Това 
е шанс да се съживят икономиките, засегнати от коронавируса. Нужно е да се 
подготвят пакети от мерки за стимулиране на чистите енергийни технологии. 

В момента повечето правителства въвеждат мащабни пакети от стимули, за да 
потушат икономическия шок от коронавируса. Все по-често се чуват гласове, 
призоваващи за „зелено възстановяване“ от кризата. Група от 180 
европейски политици, компании, депутати и инициативи миналата седмица 
призова ЕС да обедини мерките си за икономическо спасяване с тези за опазване 
на климата. 

В своята първи годишен обзор за възобновяемите енергийни източници по света 
Международната агенция за възобновяема енергия IRENA заяви, че изборите на 
правителствата ще помогнат да се реши дали пандемията ще доведе до забавяне 
или до ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика. „Правителствата 
нямат всички необходими пари. Така че те трябва да изберат приоритети“, заяви генералният директор на IRENA Франческо Ла 
Камера пред Ройтерс. „Въпросът е на какво ще дадат приоритет. И ние демонстрирахме, че възобновяемите енергийни източници са 
най-добрият начин за създаване на работни места, най-добрият начин за въздействие върху БВП”. 

Правителствата имат широк спектър от възможности за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, според Ла Камера. Те 
варират от данъчни кредити за потребителите, които купуват слънчеви панели за домовете си, до публични инвестиции за 
подобряване на взаимосвързаността между националните електропреносните мрежи или препроектиране на мрежите, за да се справят 
с по-големия дял на възобновяемата енергия. 

На фона на настоящите правителствени политики, светът е на път да инвестира 95 трилиона долара в периода 2016-2050 г. в 
енергийни системи. Това би оставило емисиите на въглероден диоксид на приблизително същото ниво, на което са днес. По този 
начин няма как да бъдат постигнати „температурните цели“ на Парижкото споразумение от 2015 г. за предотвратяване на 
катастрофалните промени в климата. 

Ако националните политики сега отключат 110 трилиона долара инвестиции за същия период, до 2050 г. те ще намалят вредните 
емисии на енергийния сектор с до 70% под днешните нива. Подобно ниво на инвестиции би довело до растеж на глобалния БВП с 
2,4% повече в сравнение с настоящите планове и четири пъти повече работни места в сектора на възобновяемите енергийни 
източници. По този начин ще се компенсира загубата на работни места в сферата на изкопаемите горива, а и други индустрии. 

За да може светът да постигне изцяло декарбонизирана енергийна система до средата на века ще са необходими инвестиции от 130 
трилиона долара. Инвестициите трябва да се съсредоточат върху възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и 
електрификацията, казва IRENA. 

Според агенцията, всеки 1 долар, изразходван за енергийния преход, ще доведе до възвръщаемост от $ 3-8: чрез намаляване на 
разходите, свързани с щети, породени от изменението на климата и смъртоносните последици от замърсяването на въздуха върху 
здравето. 

Източник: Greentech.bg  

Теменужка Петкова, министър на енергетиката 
Преходът към нисковъглеродна икономика ще бъде сериозно предизвикателство за нас през идните години 
Енерджи Инфо БГ, април 2020 
http://energyinfo.bg/catalog-statia.aspx?id=112 
 
Комбинацията от ВЕИ и ядрената енергетика подобрява баланса на системата. Зеленият водород ще бъде в центъра на бъдещата енергийна 
система на Европа, заяви  
3E news, 23.04.2020 
http://3e-news.net/комбинацията-от-веи-и-ядрената-енергетика-подобрява-баланса-на-системата_76424 
 
Приеха доклад за дейността на междуведомствената работна група във връзка със Зелената сделка 
publics.bg, 29.04.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21926/
Приеха_доклад_за_дейността_на_междуведомствената_работна_група_във_връзка_със_Зелената_сделка.html 
 
Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
Работим за създаването на условия за формирането на коректни и обективни критерии за енергийна ефективност 
Енерджи Инфо БГ, април 2020 
http://energyinfo.bg/catalog-statia.aspx?id=117 
 
Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор 

Страната ни се присъедини към единния пазар "в рамките на деня" чрез българо-румънската граница 
Енерджи Инфо БГ, април 2020 
http://energyinfo.bg/catalog-statia.aspx?id=115 
 
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 
60 милиона лева над бюджета по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 
МРРБ, 01.04.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/upravlyavastiyat-organ-na-op-regioni-v-rastej-2014-2020-ste-moje-da-sklyuchva-dogovori-za-predostavyane-na-bezvuzmezdna-
finansova-pomost-do-60-miliona-leva-nad-byudjeta-po-prioritetnata-os-1-ustojchivo-i-integrirano-grad-83882/ 
 
Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради  към 27.03.2020 г. Справка по 
общини 
МРРБ, 06.04.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/ 
 
Посредникът на Ковачки е спрял да купува тока на "Топлофикация София". Фирмата "Гранд енерджи дистрибюшън" не може да пласира 
енергията заради срива на цените на борсата 
Ивайло Станчев, Капитал, 09.04.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/09/4052520_posrednikut_na_kovachki_e_sprial_da_kupuva_toka_na/ 
 
Въпросът с връщането на парите от "Газпром" отново влиза в парламента. Решение за индустрията има, но то може и да не бъде разписано в 
поправките на Закона за енергетиката 
Румяна Гочева, Капитал, 12.04.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/12/4053036_vuprosut_s_vrushtaneto_na_parite_ot_gazprom_otnovo/ 
 
Електроснабдяването – по-важно от всякога! Каква е ролята на потребителите в осигуряването му? 
Институт за енергиен мениджмънт, 14.04.2020 
https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5e943f3d500ccb0100fbaa44 
 
"Топлофикация София" може да получи 40 млн. лв. от поевтиняването на газа. След два месеца всеки клиент ще знае каква сума ще му бъде 
възстановена 
Румяна Гочева, Капитал, 14.04.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/14/4054515_toplofikaciia_sofiia_moje_da_poluchi_40_mln_lv_ot/ 
 
"Демократична България": Парите за инсталацията за RDF да отидат към болниците 
Групата в общинския съвет на София ще внесе предложение за референдум относно изграждането на съоръжението за горене на отпадъци 
Анина Сантова, Капитал, 14.04.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/04/14/4054348_demokratichna_bulgariia_parite_za_instalaciiata_za_rdf/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Секторен анализ на енергетиката в България по данни от 2020 
powerindustry-bulgaria.com, 15.04.2020 
http://powerindustry-bulgaria.com/product/129-sektoren-analiz-na-energetikata-v-balgariia-po-danni-ot-2020?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2020-04-23 
 
Енерго-Про изгради нов соларен парк в Добрич 
powerindustry-bulgaria.com, 16.04.2020 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/3107-energo-pro-izgradi-nov-solaren-park-v-dobrich?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2020-04-23 
 
Цената на природния газ може да падне с нови 6.67% от май. "Булгаргаз" ще актуализира допълнително предложението си заради динамиката на 
световните пазари 
Румяна Гочева, Капитал, 23.04.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/23/4057995_cenata_na_prirodniia_gaz_moje_da_padne_s_novi_667_ot/ 
 
Зам.-министър Николова:  
От 617 договора по ОПРР 50 са спрени, от които 36 заради извънредното положение 
МРРБ, 25.04.2020  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-nikolova-ot-617-dogovora-po-oprr-50-sa-spreni-ot-koito-36-zaradi-izvunrednoto-polojenie/ 
 
Домакинствата плащат двойно по-скъп ток от борсовия. Цените на електроенергията за бита в България се определят административно и не 
зависят от случващото се на пазара и в икономиката като цяло 
Ивайло Станчев, Капитал, 27.04.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/27/4059415_domakinstvata_plashtat_dvoino_po-skup_tok_ot_brosoviia/ 
 
Влагането на 110 трлн. долара във ВЕИ ще създаде 50 млн. работни места. Подобна инвестиция има потенциал да доведе до спестявания от 50 
трилиона до 142 трилиона долара до 2050 г., посочват от агенцията за възобновяема енергия 
investor.bg, 27.04.2020 
https://www.investor.bg/nachalo/0/a/vlaganeto-na-110-trln-dolara-vyv-vei-shte-syzdade-50-mln-rabotni-mesta-303198/ 
 
Плененият енергиен преход. Решенията за бъдещето на въглищната енергетика зависят изцяло от държавата, която се бави с политиките и 
мерките и създава несигурност 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.04.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2020/04/28/4039425_pleneniiat_energien_prehod/ 
 
Пандемията обърка плановете на Германия за постепенно загърбване на въглищата. Има голяма вероятност през тази година да не бъде изведена 
от експлоатация нито една въглищна централа заради проблемите около COVID-19 
investor.bg, 28.04.2020 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/pandemiiata-obyrka-planovete-na-germaniia-za-postepenno-zagyrbvane-na-vyglishtata--303300/ 
 
Фон дер Лайен:  
„Зелената сделка“ ще бъде двигателят на възстановяването на ЕС. „Зеленият“ подход ще помогне на европейските икономики да станат по-
устойчиви, подчерта председателят на ЕК 
investor.bg, 29.04.2020  
https://www.investor.bg/evropa/334/a/fon-der-laien-zelenata-sdelka-shte-byde-dvigateliat-na-vyzstanoviavaneto-na-es-303393/ 
 
Правителството прие актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 
МРРБ, 29.04.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/pravitelstvoto-prie-aktualizaciya-na-nacionalnata-koncepciya-za-prostranstveno-razvitie/ 
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