Брой 58, октомври 2017 г.

Българските общини настояват за продължаване на
Националната програма за енергийна ефективност
XIX-та международна конференция на ЕкоЕнергия завърши с призив за
Съдържание:
децентрализация на финансовите механизми и засилена роля на местните власти при
Българските общини настояват за
изпълнението и контрола върху проектите
Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради доказа, че общините са най-добрите изпълнители на политиките за
енергийна ефективност. За да бъдат те още поуспешни обаче е необходимо да бъдат подкрепени
целево от държавата, а защо не – и от бизнеса и неправителствения сектор.

продължаване на Националната
програма за енергийна ефективност

Министър Николай Нанков: 500 млн.
лв. са разплатени към ББР по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради
Около това становище се обединиха повече от 70
участници в XIX-та годишна международна конферен- Министерството на енергетиката
ция на ЕкоЕнергия, която се проведе на 26-27 октомпредлага за обществено обсъждане
ври в Бургас с подкрепата на проект EmBuild. В събитието взеха участие Малина Крумова, заместник- проект на актуализирания НПДЕЕ
министър на регионалното развитие и благоустройство, Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, изпълнителните директори на НДЕФ и ФЕЕВИ Камелия Георгиева и Димитър Дуков, представители на АУЕР, НСОРБ, КСБ, БАИС, кметове, заместник-кметове и общински специалисти от
20 български общини.

Министър Нанков: Междуведомствена работна група ще преразгледа
методиката по Националната програма за енергийна ефективност

Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, подчерта
необходимостта от приемане на дългосрочна визия за по-нататъшно развитие на политиките в
жилищния сектор и конкретно на Националната програма за енергийна ефективност в сътрудничество с ЕкоЕнергия и неправителствения сектор. Бяха поставени акценти върху необходимостта за децентрализация на програмата и финансовите механизми, които да осигурят бъдещо активно участие на гражданите
в процеса на обновяване. Специално внимание беше
обърнато на необходимостта от засилване на комуникационната кампания и изграждането на капацитет за изпълнение на проектите, а не на последно място – и за
все по-засилено прилагане на ЗУЕС.

782 жилищни сгради са вече обновени по Националната програма за
енергийна ефективност

Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката,
анонсира предложеното 150-процентно увеличаване на
средствата за енергийна ефективност в новия етап на
Механизма за финансиране на ЕИП (т.нар. Норвежка програма). Бяха представени новите 5
приоритетни области, сред които за първи път ще има компонент, посветен на почти нулевоенергийните сгради – стандартът, който публичните власти ще са задължени да следват след
края на 2018 г. Заместник-министър Станков заяви готовността си за активно сътрудничество с
ЕкоЕнергия за организиране на серия от събития за популяризиране на програмата и резултатите от нея.

Церемония по връчване на наградите “ЕкоOбщина” 2017

Предложение за нова Национална
жилищна стратегия ще бъде представено до края на ноември
Европейската енергийна мрежа обсъди проблемите на енергийната
бедност в Европа

Експертен съвет в МОСВ обсъди
мерки по изменението на климата

Геотермалното отопление в общините с минерални води може да бъде
използвано като мярка за намаляваСпециално внимание бе отделено на организирания не на замърсяването на въздуха
от Посолството на Република Франция в България
конкурс “Екообщина”, в който общините членки на
ЕкоЕнергия традиционно окупираха първите места.
Бяха представени редица успешни практики, които с
помощта на ЕкоЕнергия ще бъдат разпространени
сред всички български общини. Темата беше обвързана с подходите и подкрепата на общините за изпълнение на устойчиви обществени поръчки, които са
предмет на последния проект на ЕкоЕнергия - SPP
Regions.

Годишна среща на местните власти
2017 г. 15 - 17 октомври, к.к. Албена
Обсъждат се нови екостандарти за
отоплителните уреди на твърдо гориво
Избрано от медиите

По време на конференцията членовете на Общото събрание на ЕкоЕнергия обсъдиха редица теми, свързани с дейностите на Мрежата през 2018 г. Сред тях са организирането на предстоящата международна конференция под егидата на ЕкоЕнергия в рамките на българското председателство на ЕС през март 2018. Тя ще се осъществи съвместно с европейската общинска мрежа
за енергийна ефективност “Енергийни градове” (Energy Cities), Офиса на Споразумението на
кметовете и Генералната дирекция “Енергетика” на Европейската комисия. Заедно с това се все
решение за организирането на четири регионални срещи на ЕкоЕнергия по актуални теми в общините Бургас, Габрово, Горна Малина и Добрич, както и предложение за учредяване на сертификат за качество на ЕкоЕнергия.
Като резултат от събитието ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на общини и специалисти в енергийния сектор подкрепиха с декларация готовността си да участват
съвместно с държавата за продължаване на политиките в областта на енергийната ефективност
като основа за създаване на реални пазарни механизми, с които качествено да се подобрят условията на живот в българските градове.
Материалите от конференцията са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия на адрес: www.ecoenergybg.net, както и в страницата на мрежата във Фейсбук.

„Считам, че експертизата, която е изградена от хората, занимаващи се с енергийна ефективност на местно ниво е от
изключително значение, когато искаме да постигне нещо реално по отношение на енергийната ефективност. Разчитам на активният диалог, който ще проведем по отношение на вашата визия, вашите идеи, за да се придвижим напред и да изградим една дългосрочна визия. Без такава дългосрочна визия, ще правим инцидентни и частични неща,
които ще имат краткотраен ефект и категорично няма да постигат целта, която си поставяме заедно.“
Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
„Един от най-важните стълбове на Енергийния съюз е именно енергийната ефективност. Целта ще бъде да бъдем
най-малко 30% по-енергийно ефективни до 2030… Всички мерки по Норвежката програма, с изключение на тези,
които са насочени към бизнеса и ВиК дружествата, се очаква да бъдат финансирани с 60 % грант. Всичко, което
искаме да насочим към общините, бихме желали и кандидатствали да бъде финансирано на 100 %, както е било до
момента. Договаряме и 150% повече средства за енергийна ефективност в сравнение с предходния период.“
Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката
„Ние, общините, успяхме реално да стартираме или по-скоро с наша намеса Националната програма за енергийна
ефективност започна най-сетне да се реализира. Можем да предложим решения, които биха подобрили и биха направили така, че изключително важната програма за ЕЕ в много фамилните сгради да продължи и то не просто да
продължи, а да продължи в правилната посока… Вече сме в етап, в който трябва да отправим поглед и малко понапред. Вече започна дебатът за политиките, които ще се реализират след 2020 г.“
Таня Христова, кмет на Община Габрово и председател на УС на ЕкоЕнергия
Енергийната ефективност е търговска дейност, но в сгради и обекти, които са добре поддържани. Ние за съжаление
на поддържаме добре нашите сгради и съоръжения. Тогава се явява нуждата от субсидии, които са нещо полезно,
особено за българските условия. Но те трябва така да се дозират, че да могат да покрият тази част от инвестицията,
която няма как енергията да плати (...) В този смисъл механизмът на НДЕФ може да бъде изключително полезен като
предостави тази допълваща компонента, която ни е необходима.“
Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници

Декларация
на участниците в XIX-та редовна годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
Участващите в XIX-та редовна годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия представители на
български общини потвърждават своята категорична подкрепа към държавната политика за финансиране на проекти за енергийна
ефективност в жилищния сграден фонд. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради демонстрира приложимостта и положителния ефект на тези политики за подобряване на условията на живот и градската среда. Въпреки
обективната невъзможност за продължаване на програмата при същите условия, общините членове на ЕкоЕнергия заявяват готовността си да продължат да работят за извличането на максимални обществени ползи от прилагането на подобни политики. Те се обединяват около настоящите
Предложения за по-нататъшно развитие на инструментите в подкрепа на енергийната ефективност в жилищните сгради,
които изхождат от сегашните параметри на НПЕЕМЖС и целят да поставят
начало на плавен преход към все по-дълбоко енергийно обновяване на жилищните сгради с активното участие на гражданите.
1. Да се въведе допълнителен компонент “Техническа помощ”, чрез
който да се подобрят условията за професионално управление и
контрол върху изпълнението на програмата от страна на общините.
Този компонент ще осигури непрекъснато повишаване на капацитета на
основните участници в програмата – общините и местната професионална
общност (фирми за енергийни обследвания, проектиране и строителство) –
за подготовка и изпълнение на проектите и дейностите по програмата. Подобен ресурс ще позволи поддържането на местни специализирани звена
за енергийна ефективност, което ще допринесе за постигане на строг контрол върху качеството на енергийните обследвания, проектите и строителното изпълнение при санирането на съществуващите жилищни сгради, за да се осигури максимална ефективност на вложените публични средства.
2. При неизбежното намаляване на дела на публичното съфинансиране трябва да се повишават доверието и ангажираността на крайните потребители, за да не загубят провежданите политики своите скорост и обхват.
Въвеждането на възможност за обновяване до по-високи енергийни класове, включително и по метода „стъпка по стъпка“, както и
гарантирането на качеството на изпълнение на проектите ще създадат условия чрез влаганите публични средства да се мобилизират
допълнителни (небюджетни) финансови ресурси, в т.ч. от частни и корпоративни източници. По този начин ще се повишат заинтересоваността и отговорността на гражданите и финансиращите институции за максимално ефективно оползотворяване на инвестициите.
Така ще може да бъде оползотворен целият потенциал за енергийни спестявания в конструктивно устойчивите сгради, без да се предизвикват излишни разходи или дискомфорт за обитателите, предизвикан от влошен микроклимат в сградите. Заедно с това чрез провеждането на системен мониторинг е необходимо да се осигурят измерими и доказуеми резултати за реалните ползи от програмата
(енергийни и финансови спестявания, намалени въглеродни емисии, борба с енергийната бедност, ефект върху качеството на обитаване и ползи за чистотата на атмосферния въздух), които са неизменна част от изпълнението на следващото предложение.
3. Необходимо е да се провежда системна и мащабна комуникационна кампания на национално и местно равнище с оглед на постигане на устойчивост на провежданите политики и ограничаване на очаквания отлив на интерес при намаляване на дела на публичното съфинансиране.
Тя трябва да се ръководи методически от МРРБ, да се финансира от програмата и да се подпомага активно от общините и местните
неправителствени организации. Заедно с това следва да се планират целеви средства за финансиране и популяризиране на резултатите от амбициозни пилотни проекти с високи енергийни показатели, отговарящи на нормите към и след 2020 г. Специален акцент
трябва да се постави върху работата с децата и младежите, у които чрез програмата да се възпитава отношение към устойчивото използване на ресурсите, стопанисването на сградните фондове и опазването на околната среда.
4. Инструментите в подкрепа на енергийната ефективност в жилищните сгради следва да са неизменна част от политиките в областта на енергетиката,
опазването на околната среда и териториалното развитие.
Решаващо условие за успеха и устойчивостта на всяка програма за енергийна ефективност са нейните предвидимост, достоверност, доказуемост на резултатите и ограничаване на възможните рискове. Това са основните компоненти при изграждането на
обществено доверие към програмите и към институциите, които ги изпълняват. За тази
цел инструментите в подкрепа на енергийната ефективност в жилищните сгради трябва да са стриктно обвързани чрез измерими цели и конкретен принос с Националния
план за действие за енергийна ефективност (като част от Националната енергийна
стратегия) и Националната жилищна стратегия. Трябва да се разработи и утвърди дългосрочна стратегия с пътна карта за обновяване на жилищните сградни фондове с хоризонт до 2050 г. (с измерими цели до 2030 г.) с ясно определени параметри и срокове, които да са предмет на активно оповестяване на населението.
В заключение, ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на български общини, специалисти, общественици и гости
потвърждават готовността си да подкрепят и участват активно в усилията на държавата в областта на енергийната ефективност и да
продължат дейността си за формиране на подходящи знания и умения за качествено разработване и изпълнение на общинските енергийни планове и на заложените в тях конкретни мерки и дейности за енергийна ефективност.

Министър Николай Нанков: 500 млн. лв. са разплатени към ББР по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Tърсят се варианти за бъдещо финансиране на програмата
По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради не са похарчени 2 млрд. лв. Министерството на регионалното развитие и
благоустройството /МРРБ/ е разплатило към Българската банка за развитие 500
млн. лв., а тя към българските общини – около 1 млрд. лв. за трите години от 2015
г. до сега. Имаме да реализираме дейности за още 1 млрд. лв. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков пред журналисти в Бургас.
Колкото по-малко се политизират нещата и се поставят на експертна плоскост, толкова по-добре ще вървят, посочи той и напомни, че още в началото на програмата е
тръгнала с неверни съждения и политизиране. Средствата не са похарчени, а са
вложени в адекватни ремонти и благодарение на мерките за енергийна ефективност
са налице спестявания между 40 и 60 процента в отделните апартаменти, допълни
министърът.
Николай Нанков припомни, че се търси вариант как да продължи бъдещото финансиране на програмата. Големият проблем на програмата не са експертизата, строителите, общините или механизмът, по който се изпълнява, а че се политизира. Ако я прекратим, основателно ще се каже, че само 5% от населението или 15 % от живущите в жилищни блокове са се облагодетелствали от санирането.
Затова не искаме да я прекратяваме, а да я продължим, категоричен беше той.
Регионалният министър коментира и темата с контрола по Националната програма, уточнявайки че са активирани всички видове. Към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството има нов отдел за контрол на програмата, инициирани са и промени в
методическите указания за подобряване на контрола, посочи Нанков.
Във връзка със спекулации по отношение на сгради в етап на изпълнение, които са с протекли покриви, министърът коментира, че
има строители, които не са толкова опитни, допуснали са грешка, като са разкрили покрива в дъждовно време, но нанесените щети
са за тяхна сметка, а не за програмата. Ние сме заложили силни защитни механизми и не случайно гаранцията за добро изпълнение е
толкова висока. Програмата, с леки подобрения, трябва да има бъдеще, защото дава реален ефект за хората, заяви Нанков.
За високите блокове, при които има установени отклонения, не става въпрос за некачествени материали. Напротив, те са много качествени. Там изпълнители и кметове са били подведени със сертификата на материала, коментира още министърът и посочи, че, ако
собственик на апартамент закупи материали за изолация, няма да направи лабораторен анализ за качеството им, а ще провери сертификата и декларираното в него. Не говорим за преопаковане. В координация с кмета и службите по пожарна безопасност до 10 дни
ще намерим начин за обезопасяване на тези сгради, които не отговарят на изискванията на пожарната за клас „C“, след изпълнение
на мерките по програмата, информира министърът. Сезирали сме ЕК, румънското правителство, разбира се и прокуратурата, допълни
той и посочи, че и в страната има контролни органи, с които предстои да бъде направена нова среща.
Източник: МРРБ

782 жилищни сгради са вече обновени по Националната програма за енергийна ефективност
Към 18.10.2017 г. общо 782 многофамилни жилищни сгради в цялата страна са вече изцяло
реновирани и въведени в експлоатация, след като бяха обновени по Националната програма
за енергийна ефективност. Облагодетелствани от подобрената жилищна инфраструктура са 93
840 човека, живеещи в тях.
Изпълнението на програмата продължава. В процес на изпълнение са строително-монтажни
работи по още 612 сгради. Предстои да бъдат реализирани мерки за подобряване на енергийната ефективност по още 628.
Одобрени за реновиране и с вече сключени договори за целево финансиране по Националната
програма за енергийна ефективност са общо 2022 многофамилни жилищни сгради. Най-много
от тях се намират в Област Бургас - 236, като 75 са вече обновени и въведени в експлоатация,
а по 132 са стартирали строително-монтажни дейности. 189 са сградите, които са одобрени за
саниране в Област Благоевград, от които 117 са с изпълнени дейности. Трета по брой сключени договори е област Хасково с общо 180 договора и 86 вече изцяло обновени блока.
Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Източник: МРРБ

Предложение за нова Национална жилищна стратегия ще бъде представено до края на ноември
До пет години трябва да бъде готова и кадастралната карта на цялата страна
„До пет години трябва да бъде готова окончателно кадастралната карта на цялата страна
и това е един от приоритетите в работата на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Работи се усилено по преобразуването на картите на възстановената
собственост и на земеразделителните планове на кадастрални карти, предстои изчистването на т.нар. явни и фактически грешки, които са най-много в линейните обекти в зоните около урбанизираните територии, където граничат със земеделските земи.“
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при участие във форум “Property, идеи & инвестиции“ в столицата. На събитието Валентин Йовев призова представителите на местната власт за по-голяма инициативност по отношение електронния достъп до услуги за гражданите, давайки за пример електронната и общодостъпна вече кадастрална карта, предоставяна от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Той съобщи още, че вече има разговори с почти всички общини в страната за откриване на офиси за обслужване на граждани с кадастрална информация, за улеснение на населението и бизнеса.
По време на форума заместник-регионалният министър потвърди активната подкрепа, която МРРБ оказва на общините, осигурявайки
финансов ресурс за изработването на общи устройствени планове. „Само за тази година, от месец май до октомври, са извършени и
са в процес на извършване финансови трансфери към общините в размер на 1 036 345 лв.“, обясни Йовев.
„В посока подобряване на жилищната среда в регионите, от една страна, и на бизнес климата по места, от друга, е и новата Национална жилищна стратегия 2017-2030, която се разработва в момента“, подчерта заместник-министърът и коментира, че новата стратегия има за цел, на базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, да бъде разработен нов „работещ“ модел на българската жилищна система, в който да бъде намерено решение на някои основни проблеми, като
например остарелия и неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване; рискът от конструктивни проблеми
в част от сградния фонд; високата енергоемкост на съществуващия сграден фонд; ниския комфорт и нездравословни условия на обитаване и други. „Разработваната в момента жилищна стратегия ще съдържа цялостен пакет от цели на държавната жилищна политика, средствата за постигането им и отговорностите на заинтересованите страни – гражданите, държавата, общините, частния и неправителствения сектори“, коментира заместник-министърът и съобщи, че се очаква окончателният проект на Стратегията да бъде завършен до края на ноември тази година.
Източник: МРРБ

Европейската енергийна мрежа обсъди проблемите на енергийната бедност в Европа
EnR е доброволна мрежа, която в момента наброява двадесет и четири
европейски енергийни агенции, отговарящи за планирането, управлението или прегледа на националните програми за научни изследвания, развитие, демонстрация или разпространение в областта на
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и
намаляването на изменението на климата.
Като член на Европейската енергийна мрежа (EnR) Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) взе участие в среща на „Thinking
Group“ на EnR, която се проведе на 27 септември 2017 г. в гр. Залцбург, Австрия. Срещата беше организирана от настоящото председателство на Мрежата – Румънския енергиен регулатор ANRE, с подкрепата на Австрийската енергийна агенция и местното правителство на Залцбург. Темата на срещата на членовете на мрежата беше енергийната бедност по смисъла на Директивата за енергийната
ефективност и възможностите за борба с нея. На събитието присъстваха представители на енергийните агенции от Австрия, България
(АУЕР), Румъния, Италия, Франция, Великобритания, Португалия, Холандия, Германия и Швеция. Темата за енергийната бедност в Европа е особено актуална напоследък във сръзка с предстоящите промени в Директива 2012/27/ЕС, с които ЕК ще изисква от държавите-членки да предвидят мерки за намаляване на енергийната бедност чрез изпълнението на националните си схеми за задължения
по чл. 7 от Директивата.
По време на срещата на Мрежата бяха представени практики от Австрия, Франция, Италия и Великобритания, както и бяха обсъдени
основните проблеми пред държавите при изпълнението на европейското законодателство.
Председателството на Мрежата представи проекта на консултативен документ „Енергийната бедност в Европейския съюз и в страните
-членки“, чието одобрение от страна на членовете на EnR предстои в началото на следващата година. След това той ще бъде официално внесен в Европейската комисия.
Посещението в Австрия беше използвано и за провеждане на редовната експертна среща в рамките на сътрудничеството между АУЕР
и Австрийската енергийна агенция. Съвместният работен семинар с АЕА се проведе на 26 септември 2017 г. и беше посветен на дискусия по срещаните проблеми в България и Австрия при изпълнението на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС. АУЕР представи промените
в българската схема за задължения, приети със Закона за енергийна ефективност в края на 2016 г., с които бяха въведени алтернативни мерки за постигане на спестяванията, определени по чл. 7 от ДЕЕ. АЕА представи австрийската схема за задължения, която също се изпълнява чрез смесен подход. Експертите от България и Австрия обсъждиха също и някои от предстоящите промени в Директива 2012/27/ЕС, засягащи изискванията за изпълнението на Националните схеми за задължения за енергийна ефективност.
Източник: АУЕР

Церемония по връчване на наградите “ЕкоОбщина” 2017
ЕнЕфект и ЕкоЕнергия за втора година са партньори в конкурса на Френския институт в България
На официална церемония снощи, бяха наградени общините лауреати във второто издание
на конкурс „ЕКООБЩИНА“. Инициативата се организира от посолството на Република
Франция в България и има за цел да отличи общините с най-добри практики в областта на
устойчивото развитие.
Домакин на събитието бе Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Официални гости бяха Нено Димов, министър на околната среда и водите и Деница Николова,
зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Двете министерства са основни партньори на инициативата.
Н. Пр. Ерик Льобедел благодари на министрите за ползотворното сътрудничество и подкрепата. „Можем да споделим задоволството си от отличното партньорство, което изградихме. Този конкурс илюстрира отличното ниво на българо-френските двустранни отношения,
откроени с посещението на президента Еманюел Макрон в България през месец август тази година, както и добрите практики на българските общини в областта на устойчивото
развитие“, каза той в обръщението си пред гостите.
В конкурса участие взеха 37 общини, които подадоха повече от 50 кандидатури в четирите категории: „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Енергийна ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност”.
Победителите в „ЕКООБЩИНА“ 2017 са:
Категория „Устойчиво управление на водите“


Община Драгоман – победител в категорията с население под 10 000 жители



Община Павликени – победител в категорията с население над 10 000 жители

Категория „Устойчиво управление на отпадъците“


Община Златоград – победител в категорията с население под 40 000 жители



Столична община – победител в категорията с население над 40 000 жители

Категория „Енергийна ефективност на сградите“


Община Смядово – победител в категорията с население под 40 000 жители



Община Габрово – победител в категорията с население над 40 000 жители

Категория „Устойчива мобилност“


Община Самоков – победител в категорията с население под 40 000 жители



Община Бургас – победител в категорията с население над 40 000 жители.

Лауреатите бяха наградени от официалните лица, както и от представители на корпоративните партньори на „ЕКООБЩИНА“ 2017. Те
получиха специалните награди – учебно пътуване във Франция за двама представители на общината, осигурени от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и от Министерството на околната среда и водите, чрез оперативните програми
„Околна среда“ и „Региони в растеж“.
„Голяма част от политиката, която правим на национално ниво се провежда и достига до гражданите именно през местните власти.
Затова опитът, който общините могат да придобият при сътрудничество с една страна, като Франция, е безценен. Благодарим на
всички участници в „ЕКООБЩИНА“ и заявяваме, че вероятно ще продължим да партнираме на Посолството на Франция в тази инициатива“, каза министър Димов в обръщението си към гостите на церемонията.
„През годините подходът ни по отношение на опазването на околната среда се променяше към по-добро. Вече търсим заместването
на едно превозно средство с алтернативен начин на предвижване, както и подобряване на околната среда, чрез изграждане на паркове и детски площадки, и разширяване на зелените площи. Радвам се, че благодарение на конкурса „ЕКООБЩИНА“ можем не просто
да отличим конкретни общини, които са подобрили качеството на живот на своите жители, но и да покажем отношение към околната
среда“, каза по повод конкурс „ЕКООБЩИТА“ зам.-министър Николова.
И тази година компаниите „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Schneider Electric България, „Софийска вода“ АД,
част от „Веолия“ спонсорираха конкурса. С този ангажимент те декларираха подкрепата си за устойчивото развитие и добрите практики на местната власт.
Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ ще се проведе и през следващата 2018 година. Организаторите от Френското посолство предвиждат въвеждането на нови категории, които да оценят дейностите за подобряване начина на живот на хората в градовете и насърчаването на
спорта за всички.
Източник: ЕкоОбщина

Експертен съвет в МОСВ обсъди мерки по изменението на климата
Представители на държавни институции, научни среди, неправителствени организации и бизнеса взеха участие в четвъртото
заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата, проведено на 17 октомври и ръководено от зам.-министъра на
околната среда и водите Атанаска Николова.
Обсъден беше следващият етап от разработването на Националната стратегия за адаптация, финансирана по проект „Национална
стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.
По изпълнението на този проект МОСВ сключи споразумение със Световна банка за подкрепа и консултантски услуги при
подготовката на стратегията. Бяха представени два междинни доклада – единият описва моделирането на подхода за
макроикономическите последици от изменението на климата, другият дава основните констатации от проекта на секторните оценки.
Експерти от Световната банка описаха разработването на докладите и мерките за адаптация по сектори. Дискутирани бяха
приоритетите при мерките и потенциални връзки между тях, както и междусекторни въпроси и предстоящи съвместни действия.
Зам.-министър Николова отбеляза, че ще продължи търсенето на широко обществено участие при разработването на стратегията и
ще се разчита на конструктивната и експертна оценка и на членовете на националния експертен съвет, за да бъде подготвен работещ
и ефективен документ. Тя призова участниците в съвета да представят конкретни предложения и становища по докладите до 31
октомври.
Източник: МОСВ

Геотермалното отопление в общините с минерални води може да бъде използвано като мярка за
намаляване на замърсяването на въздуха
В ръковoдство, публикувано на 19 септември, Евростат изясни счетоводните правила, прилагани при третирането на договори с гарантиран резултат (ДГР). ДГР са
споразумения, които гарантират минимални резултати от мерките за повишаване на
енергийната ефективност. Промените ще улеснят инвестирането в публични сгради
- училища, болници и други обществени сгради, които съставляват повече от 10%
от общия сграден фонд на ЕС, с цел подобряване на енергийната ефективност. Заедно с това инвестициите в тези обществени сгради също така ще спомогнат за борба с енергийната бедност и социалното изключване.
Договорите с гарантиран резултат в публичния сектор са ефективен инструмент за
повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради и други публични
инфраструктури, тъй като първоначалната инвестиция може да бъде покрита от
частен партньор и изплатена чрез гарантирани енергоспестявания. Предложените
от Евростат промени изясняват обстоятелствата, при които тези договори могат да
бъдат записани в държавните баланси и следователно да улеснят публичните органи да ги използват. Това също е в съответствие с третия стълб на инвестиционния план на Европейската комисия, който има за цел да
премахне регулаторните бариери пред инвестициите. Той също така проправя пътя за развитието на по-силен пазар на доставчици на
енергийни услуги, включващ много малки и средни предприятия.
Актуализираната бележка за насоките ще помогне на националните статистически институти (НСИ) на държавите-членки на ЕС да
разберат по-добре въздействията от инвестициите, свързани с енергийната ефективност, върху държавните баланси.
Източник: ЕК

Годишна среща на местните власти 2017 г. 15 - 17 октомври, к.к. Албена
Повече от 1100 бяха участниците в XII-та Годишна среща на българските местни власти –
кметове, председатели на общински съвети и съветници, секретари и експерти от общинските
администрации. Участие във форума взеха и 120 представители на бизнеса и партньорските
организации, както и близо 60 представители на централната изпълнителна власт.
Три дни те дискутираха по основните приоритети – въвеждането на електронното управление, намаляването на административната тежест и изграждането на кадрови капацитет, както
и успешното провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС и подготовката на
бъдещия програмен период след 2020 година.
Общините поставиха отново въпроса за разширяване на техните правомощията, за финансово и кадрово обезпечаване на законово възложените им отговорности. Те настояха за увеличаване на капиталовите им разходи за общинската пътна инфраструктура, за помощ от държавата за общинските болници, за адекватно регулиране на заплащането на общинските служители.
Националното сдружение потвърди позицията си по новата методика за такса смет и отново заяви, че промяната трябва да се случи
по плавен и балансиран начин и да бъде поносима за гражданите.
В тематичните форуми и в пленарните сесии представителите на общините и на централната власт заявиха категорична готовност да
си партнират за най-доброто решаване на наболелите проблеми в местните общности. Израз на желанието за партньорство бе и подписването на първото споразумение между НСОРБ и Народното събрание, което регламентира механизмите на взаимодействие на законодателния орган с местните власти. С него законодателната власт се ангажира за провеждането на диалога на различни нива, за
периодични съвместни дискусионни срещи, за взаимодействие между постоянните комисии на Народното събрание и НСОРБ.
Подписано бе и традиционното споразумение на НСОРБ с правителството. Местната и централната власт се споразумяха да си взаимодействат за своевременен обмен на информация по нормативни промени, за постигане на по-добър баланс между права, отговорности и ресурси за общините, за разширяване и подобряване на предварителната и последваща оценка на въздействие на нормативни актове и за съгласуване на позициите при отстояване на националните интереси пред институциите на Европейския съюз.
Традиционна част от Годишната среща стана изложението „Общинско ЕКСПО“. Тази година в него участваха 25 фирми-изложители, а за трети път със свои щандове се представиха и общини.
Част от дневния ред на общинския форум бе официалното връчване на Европейския
етикет за иновации и добро управление на местно ниво на общините Банско, Бяла Слатина, Вълчи Дол, Габрово, Горна Оряховица, Девня, Димитровград, Добрич, Кнежа,
Павликени, Поморие, Русе, Самоков, Свищов, Смядово, Троян и Търговище.
ЕкоЕнергия имаше удоволствието да участва в събитието заедно с Община Габрово с
общ щанд и участие във форум, посветен на енергийната ефективност в сградите.
Източник: НСОРБ

Обсъждат се нови екостандарти за отоплителните уреди на твърдо гориво
През 2019 г. влизат в сила нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди и трябва да се намери механизъм
за прилагането им, така че те да доведат до максимален ефект върху намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. Това съобщи министърът на околната сред и водите Нено Димов на форум „Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда” по
време на ХII годишна среща на местните власти в курорта „Албена“, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Основен акцент на форума бяха мерките на общинско ниво за намаляване на замърсяването на въздуха и управлението на отпадъците.
„Замърсяването на въздуха е от най-съществените проблеми и местната власт трябва да го приеме с необходимата сериозност”, призова кметовете министърът. Според него най-трудно при решаването на проблемите с качеството на атмосферния въздух е да се намери социално-икономически баланс. Той призова местната власт да участва активно в работата на двете работни групи, които ще
обсъждат мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление и от автомобилния транспорт.
„Виждането ни в момента е, че трябва да намерим начин да ограничим вноса и продажбата на горива с високо съдържание на сяра и
пепел и да въведем нови стандарти за отоплителните уреди“, каза Нено Димов. Решението обаче ще бъде взето след широка експертна дискусия на кръгла маса през ноември с всички заинтересовани страни. Предложенията за намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт и контрола при регистрация на коли с вредни емисии също ще се обсъждат на кръгла маса следващия месец.
Министър Димов призова кметовете да кандидатстват за 111 млн. лв. по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 за
мерки за реализация на общинските програми за чистотата на атмосферния въздух.
По отношение на управлението на отпадъците министър Димов отбеляза, че вече са закрити 96 от 113 общински депа, но остават три
общини, които не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци. Сега други общини поемат техните отпадъци и не е
справедливо всички да плащат цената, обясни министърът. Той изрази увереност, че до края на годината общините ще закрият старите депа, така че да не се стигне до ефективни санкции по наказателната процедура срещу България.
Министърът информира кметовете и за новия подход за управление на европейската екологична мрежа Натура 2000, който въвежда
териториалния принцип. Отговорността за управление на зоните от Натура 2000 ще е на областните управители, но общинските власти ще имат основна роля за намирането на баланс между икономическото развитие, интересите на местните общности и опазването
на околната среда, подчерта министърът.
Източник: МОСВ

Избрано от медиите
През 2018 г. няма да се заделят пари за саниране
Елена Геловска, Дневник, 26.09.2017
http://m.dnevnik.bg/biznes/2017/09/26/3048406_prez_2018_g_niama_da_se_zadeliat_pari_za_sanirane/
Санирането ще продължи и остава безплатно, обяви министър Нанков
Дневник, 29.09.2017
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/09/29/3050806_saniraneto_shte_produlji_i_ostava_bezplatno_obiavi/
Зам.-министър Деница Николова:
МРРБ ще защитава политиката за балансирано развитие на регионите, като основен приоритет по време на председателството на ЕС
МРРБ, 30.09.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-mrrb-ste-zastitava-politikata-za-balansirano-razvitie-na-regionite-kato-osnoven-prioritetpo-vreme-na-predsedatelstvoto-na-es/
Обявена е покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти по програма за транснационално сътрудничество
„ДУНАВ“ 2014-2020
МРРБ, 03.10.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/obyavena-e-pokana-za-nabirane-na-proektni-predlojeniya-po-fonda-za-razrabotka-na-proekti-po-programa-zatransnacionalno-sutrudnichestvo-dunav-2014-2020-80018/
ВЕИ секторът се развива по-бързо от очакваното в световен мащаб
Expert.bg, 04.10.2017
https://www.expert.bg/VEI-sektoryt-se-razviva-po-byrzo-ot-ochakvanoto-v-svetoven-mashtab-636749.html
МАЕ очаква скок от 40% на мощностите за зелена енергия до 2022 г. Възобновяемите източници ще осигуряват 29% от глобалния енергиен микс
след пет години, прогнозира агенцията
Кирил Кирчев, Капитал Daily, 04.10.2017
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/10/04/3053485_mae_ochakva_skok_ot_40_na_moshtnostite_za_zelena/
66 млн. лв. от ОПРР за нисколихвени кредити за реализиране на инвестиции в градската среда и западнали индустриални територии. Подписано е
Финансовото споразумение за Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по ОПРР 2007-2013 г.
Градът.бг, 07.10.2017
http://infrastructure.bg/news/2017/10/07/3056109_66_mln_lv_ot_oprr_za_niskolihveni_krediti_za/
Заради санирането строителното министерство надхвърлило неправомерно бюджета си за 2016 г.
Дневник, 10.10.2017
http://m.dnevnik.bg/biznes/2017/10/10/3056873_zaradi_saniraneto_stroitelnoto_ministerstvo/
Зам.-министър Деница Николова:
Енергийната ефективност и модерният градски транспорт са ключови за подобряване на околната среда и качеството на живот
МРРБ, 11.10.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-energijnata-efektivnost-i-moderniyat-gradski-transport-sa-klyuchovi-za-podobryavane-naokolnata-sreda-i-kachestvoto-na-jivot/
Фондът на фондовете поема управлението на 66 млн. лв. по JESSICA. Парите са под формата на нисколихвени дългосрочни кредити от програмата
JESSICA, която беше финансирана от ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013
Лилия Игнатова, Капитал Daily, 12.10.2017
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/10/11/3057938_fondut_na_fondovete_poema_upravlenieto_na_66_mln_lv_po/
BNP Paribas се насочва към финансиране на проекти за зелена енергия
Това е поредната френска банка, която ще ограничи кредитирането на конвенционалните енергийни източници
Капитал Daily, 12.10.2017
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2017/10/11/3057672_bnp_paribas_se_nasochva_kum_finansirane_na_proekti_za/
Сградите в ЕС с по-висока енергийна ефективност до 2050 г.
Expert.bg, 12.10. 2017
https://www.expert.bg/building/Sgradite-v-ES-s-po-visoka-energijna-efektivnost-do-2050-g--638282.html
400 евро годишно са очакваните икономии за домакинствата от мерките за енергийно етикетиране. Потреблението на електрическа енергия в
бита възлиза на над 25% от общата консумация на енергия в ЕС
publics.bg, 17.10.2017
http://www.publics.bg/bg/news/17215/
България пое председателството на Дунавската стратегия на ЕС за една година
МРРБ, 19.10.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/bulgariya-poe-predsedatelstvoto-na-dunavskata-strategiya-na-es-za-edna-godina/
Зам.-министър Деница Николова:
България ще защитава намаляването на различията между регионите в ЕС като основен приоритет при председателството на съюза
МРРБ, 24.10.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-bulgariya-ste-zastitava-namalyavaneto-na-razlichiyata-mejdu-regionite-v-es-kato-osnovenprioritet-pri-predsedatelstvoto-na-suyuza/
Компаниите ще получат допълнително 154 млн. лв. за енергийна ефективност. Субсидиите по "Конкурентоспособност" ще бъдат разпределени
сред малки и средни предприятия с висока оценка на проектите в процедурата от 2016 г.
Иглика Филипова, Капитал, 24.10.2017
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/10/24/3065307_kompaniite_shte_poluchat_dopulnitelno_154_mln_lv_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=sutreshenblok
Министър Нанков в интервю за в. "Стандарт":
"Изграждаме не само магистрали, но и училища"
МРРБ, 26.10.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/ministur-nankov-v-intervyu-za-v-standart-izgrajdame-ne-samo-magistrali-no-i-uchilista/
Фондовете за градско развитие ще инвестират 370 млн. лв. в приходоносни проекти на принципа на ПЧП
Светла Добрева, Градът.бг, 26.10.2017
http://gradat.bg/news/2017/10/26/3066602_fondovete_za_gradsko_razvitie_shte_investirat_370_mln/
Зам.-министър Деница Николова:
Търсим механизми за реализация на проекти и в по-малките градове
Светла Добрева, infrastructure.bg, 27.10.2017
http://infrastructure.bg/news/2017/10/27/3067278_zam-ministur_denica_nikolova_tursim_mehanizmi_za/
Инж. Юлий Армянов, управител на "ТАНГРА - АВ" ООД:
Енергийна ефективност в системите за вентилация и климатизация на сгради
Building Innovation Forum 2017, 28 септември, Sofia Event Center
Градът.бг, 29.09.2017
http://gradat.bg/news/2017/09/29/3050836_inj_julii_armianov_upravitel_na_tangra_-_av_ood/
Радослава Радева, Шнайдер Електрик България:
EcoStruxure - новата IoT платформа на Шнайдер Електрик за сгради
Building Innovation Forum 2017, 28 септември, Sofia Event Center
Градът.бг, 29.09.2017
http://gradat.bg/news/2017/09/29/3050743_radoslava_radeva_shnaider_elektrik_bulgariia/
Павел Мариников, директор "Бизнес развитие", "Веолия Енерджи Сълюшънс България":
Нашата дейност повишава дългосрочната стойност на активите
Building Innovation Forum 2017, 28 септември, Sofia Event Center
Градът.бг, 29.09.2017
http://gradat.bg/news/2017/09/29/3050586_pavel_marinikov_direktor_biznes_razvitie_veoliia/
Антон Иванов, "Силико" ООД:
Енергийната ефективност на прозорците най-лесно може да бъде повишена с подмяна на алуминиевия дистанционер на стъклопакета
Building Innovation Forum 2017, 28 септември, Sofia Event Center
Градът.бг, 29.09.2017
http://gradat.bg/news/2017/09/29/3050509_anton_ivanov_siliko_ood_energiinata_efektivnost_na/
Нова технология произвежда енергия от замърсен въздух
Сп. Енерджи ревю, бр. 5, септември 2017
http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=104&rub=1085&id=871
Системно решение за отопление от Ховал използва директната слънчева енергия
hvac-bulgaria.com, 02.10.2017
http://hvac-bulgaria.com/article/1940-sistemno-reshenie-za-otoplenie-ot-hoval-izpolzva-direktnata-slancheva-energiia?
utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=HVAC-newsletter&utm_campaign=HVAC-2017-10-02
Енергоефективна ли е сградата в която живеете?
EnerGbg – Платформа за енергийно спестяване в дома
http://www.energbg.com/zhilishtni-sgradi-energbg/
Ще санират още 20 блока в град Добрич
В. 24 часа, 08.10.2017
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/6486382
Ремонтът на Зимния дворец за 4 млн. лв. стартира в понеделник. На 25 септември за изпълнител по ЕСКО договор бе избран консорциум "Зимен
дворец 2017" ДЗЗД
Градът.бг, 13.10.2017
http://gradat.bg/news/2017/10/11/3057770_remontut_na_zimniia_dvorec_za_4_mln_lv_startira_v/
SFS Residence на STARH с още една международна награда. Отличието е в категория "Зелена архитектура" на The American Architecture Prize
Градът.бг, 11.10.2017
http://gradat.bg/news/2017/10/11/3057245_sfs_residence_na_starh_s_oshte_edna_mejdunarodna/
Обявиха победителите в конкурса ЕКООБЩИНА 2017
ecology-bulgaria.com, 12.10.2017
http://ecology-bulgaria.com/article/2337-obiaviha-pobeditelite-v-konkursa-ekoobshtina-2017?
utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Ecology-newsletter&utm_campaign=Ecology-2017-10-13
Министър Димов награди общините с най-добри практики в устойчивото развитие
publics.bg, 12.10.2017 г.
http://www.publics.bg/bg/news/17192/
Развитието на велосипедния транспорт донесе награда "Екообщина" на Самоков
Дневник, 11.10.2017
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/10/11/3057841_razvitieto_na_velosipedniia_transport_donese_nagrada/
Многофункционален комплекс Сан Стефано Плаза. Сграда на годината 2017. Категория „Сгради с елементи на зелена архитектура“
Сграда на годината, 2017
http://buildingoftheyear.bg/bg/buildings/view/683/Mnogofunktzionalen-kompleks-San-Stefano-Plaza-.html#.WfgszVuCzs0
Общините настояват за продължаване на програмата за енергийна ефективност
citybuild.bg, 30.10.2017
http://www.citybuild.bg/news/obshtinite-nastoiavat-prodylzhavane/35671
България ще е домакин на Европейската фасилити мениджмънт конференция (5-8 юни 2018 г.)
Христо Николов, Градът.бг, 03.10.2017
http://gradat.bg/news/2017/10/03/3053136_bulgariia_shte_e_domakin_na_evropeiskata_fasiliti/
Инвестициите за енергийно обследване се възвръщат в кратки срокове. Разговор с инж. Станислав Андреев, управител на ЕнЕфект Консулт
Сп. Агробиотехника, бр. 6/2017
http://agrobio.elmedia.net/bg/2017-6/interview/инвестициите-за-енергийно-обследване-се-възвръщат-в-кратки-срокове_01467.html

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.
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

