
 

С подкрепата на Община Бургас, на 26-27 октомври 2017 г. ще се проведе редовната 

XIX МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия  

Тази година наши партньори са: 

Френският институт в България 

Европейският институт за сградните характеристики 

Европейската мрежа „Енергийни градове“ и Офисът на Споразумението на кметовете  

Основни теми на конференцията: 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА  

МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ  

Очакванията на гражданите за продължение на Програмата растат, а заедно с това се увелича-

ват и отговорностите и задълженията на общините. Знаем ли обаче дали и при какви условия 

ще се развива Програмата? Какво ни е необходимо, за да бъдем активен и пълноценен парт-

ньор на гражданите и на правителството? За да бъдат изяснени тези въпроси и да бъдат чути и 

правилно разбрани нуждите на българските общини, за участие в конференцията са поканени  

Малина КРУМОВА  

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството 

Ивайло АЛЕКСИЕВ 

Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

Гинка ЧАВДАРОВА 

Изпълнителен директор на НСОРБ 

Веселина ТРОЕВА  

Изпълнителен директор на Националния център за териториално развитие 

Представители на български общини с водещи резултати в НПЕЕМЖС 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. 

УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ 

Възможностите за финансиране по Националния доверителен ЕкоФонд, Финансовия механизъм 

на европейската икономическа общност, Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми из-

точници и проектите по Хоризонт 2020 са теми от особена важност за местните власти. По вре-

ме на конференцията ще бъдат представени не само реални примери от водещи български об-

щини, но и новаторски теми от водещи европейски експерти в областта на сградното обновява-

не. Ще представим победителите в конкурса ЕКООБЩИНА и ще разкажем за успешните практи-

ки на домакините от Община Бургас и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.   

За участие са поканени:  

Атанаска НИКОЛОВА  

Заместник-министър на околната среда и водите 

Жечо СТАНКОВ 

Заместник-министър на енергетиката 

Димитър ДУКОВ 

Изпълнителен директор на ФЕЕВИ 

Франсоа-Кзавие КОВАНДИ 

Френски институт в България 

Марианджиола ФАБРИ 

Европейски институт за сградните характеристики 

Вярваме, че тези теми са важни за Вас. Убедени сме, че имате какво да споделите – 

при това така, че да бъдете чути! За да се случи това обаче, на 26 и 27 октомври тряб-

ва да бъдем заедно! 

Участието в конференцията е безплатно, като за членовете на ЕкоЕнергия ще бъде осигурена и 

безплатна нощувка. Пълната програма на събитието и връзка към регистрационната форма мо-

жете да намерите в уебсайта на ЕкоЕнергия. За повече информация и подробности, следете 

Фейсбук страницата на ЕкоЕнергия или се свържете с нас на тел. 02 963 17 14. 

 

В продължение на 20 години ЕкоЕнергия работи за устойчивото енергийно развитие на българс-

ките общини. От първия Закон за енергийната ефективност и утвърждаването на общинското 

енергийно планиране, до първата сертифицирана пасивна сграда в България, ЕкоЕнергия е ед-

новременно стожер на политиките за устойчиво енергийно развитие и проводник на най-новите 

европейски тенденции и практики. С помощта на десетки международни проекти и инициативи, 

ЕкоЕнергия е в основата на всички важни промени в националното законодателство за енергий-

на ефективност и на много от най-успешните проекти в тази област. Какъв е пътят напред? За 

да научите, заповядайте на нашата годишна среща! 

Съдържание: 

XIX международна конференция на 

ЕкоЕнергия: Бургас, 26-27 октомври 

2017 г. 

Големи и малки общини в състеза-

ние за приза „ЕКООБЩИНА“ 2017  

Зам.-министър Малина Крумова: От-

читаме сериозни спестявания на 

енергия и разходи за отопление в 

санираните блокове по НПЕЕМЖС  

Министерството на енергетиката 

предлага за обществено обсъждане 

проект на актуализирания НПДЕЕ 

Министър Нанков: Междуведомстве-

на работна група ще преразгледа 

методиката по Националната прог-

рама за енергийна ефективност  

Деница Николова: Осигуряваме до-

пълнително 213 млн. лв. за ремонт 

на училища и детски градини в 22 

общини  

Фондовете на МОСВ инвестират над 

100 млн. лв. в общински екологични 

проекти през 2018 г.  

Качеството на въздуха се подобря-

ва, но общините трябва да предпри-

емат още мерки  

Столична община започва дистанци-

онно измерване на емисиите на пре-

возните средства в града  

Нова възможност за българските 

общини да получат европейско приз-

нание за своите устойчиви енергий-

ни политики  

Промени в правилата на Евростат за 

увеличаване на инвестициите в 

енергийна ефективност  

Обзорен доклад: Действия на ЕС в 

областта на енергетиката и измене-

нието на климата  

Франция ще инвестира 20 млрд. ев-

ро в енергийния си преход  

Ученици ще се учат да пестят ток с 

Иви и Енчо  

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.  

XIX международна конференция на ЕкоЕнергия:  

Бургас, 26-27 октомври 2017 г. 

Брой 57, септември 2017 г. 

Обучения по пасивни и почти нулевоенергийни сгради 
Камара на строителите в България 
http://ksb.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2445:obucheniya-po-pasivni-i-pochti-nulevoenergiini-sgradi&catid=11:2014-06-25-07-27-

49&Itemid=287  

Зам.-министър Деница Николова: 
В партньорство с JASPERS ще ремонтираме 34 лечебни заведения, 27 центъра и 170 филиали за спешна помощ 
Градът.бг,14.09.2017  
http://gradat.bg/news/2017/09/14/3041599_zam-ministur_denica_nikolova_v_partnyorstvo_s_jaspers/ 

Зам.-министър Деница Николова: 
До 2023 г. ще модернизираме и обновим образователната инфраструктура в страната 
МРРБ, 14.09.2017  
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-do-2023-g-ste-modernizirame-i-obnovim-obrazovatelnata-infrastruktura-v-stranata/ 

Над 4 500 сертификата за енергийна ефективност са издадени след обновяване на жилищни сгради. В жилищните блокове у нас преобладават 
ниските класове - G, E, F, коментира експерт 
Миглена Иванова, Investor.bg, 29.08.2017 
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/nad-4-500-sertifikata-za-energiina-efektivnost-sa-izdadeni-sled-obnoviavane-na-jilishtni-sgradi-245671/ 

КЕВР ще предложи законови промени, за да може да санкционира нарушителите на пазара на електроенергия 
publics.bg, 30.08.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/16937/ 

КЕВР: ЕРП-тата да не обвързват преминаване от електроенергия за стопански към битови нужди с промяна на предназначението на обектите по 
ЗУТ 
publics.bg, 13.09.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/17023/ 

Нова наредба улеснява доставчиците на горива и енергия за транспорта 
С Наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на парникови газове през целия жизнен 
цикъл на горивата 
publics.bg, 13.09.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/17022/ 

Деница Николова:  
Стопяване на различията между малките и големи населени места ще е основен приоритет на МРРБ при председателството на ЕС 
МРРБ, 20.09.2017  
http://www.mrrb.government.bg/bg/denica-nikolova-stopyavane-na-razlichiyata-mejdu-malkite-i-golemi-naseleni-mesta-ste-e-osnoven-prioritet-na-mrrb-pri-

predsedatelstvoto-na-es/ 

Зам.-министър Деница Николова: 
Правим средата на живот и обкръжаващото ни пространство все по-добри и с по-висок стандарт за хората 
МРРБ, 25.09.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-pravim-sredata-na-jivot-i-obkrujavastoto-ni-prostranstvo-vse-po-dobri-i-s-po-visok-

standart-za-horata/ 

416 учебни заведения ще бъдат обновени с 624 млн. лв. по ОПРР 
МРРБ, 21.09.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/416-uchebni-zavedeniya-ste-budat-obnoveni-s-624-mln-lv-po-oprr/ 

Министър Николай Нанков:  
13 млн. лева ще бъдат инвестирани в образователна инфраструктура в област Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 
МРРБ, 22.09.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/ministur-nikolaj-nankov-13-mln-leva-ste-budat-investirani-v-obrazovatelna-infrastruktura-v-oblast-veliko-turnovo-po-

operativna-programa-regioni-v-rastej/ 

Заместник-министър Деница Николова в интервю за вестник „Строител“:  
Договорените средства по „ОПРР 2014 - 2020" са 61 % 
МРРБ, 25.09.2017  
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministur-denica-nikolova-v-intervyu-za-vestnik-stroitel-dogovorenite-sredstva-po-oprr-2014-2020-sa-61/ 

Николай Нанков:  
24 млн. лева ще достигнат до образователните заведения 
БНТ, Денят започва, 21.09.2017 
https://www.bnt.bg/bg/a/nikolay-nankov-624-mln-leva-shche-dostignat-do-obrazovatelnite-zavedeniya 

Зам.-министър Малина Крумова пред в. Строител: 
Ще разработим устойчив модел за финансиране на Националната програма за саниране 
МРРБ, 08.09.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-malina-krumova-pred-v-stroitel-ste-razrabotim-ustojchiv-model-za-finansirane-na-nacionalnata-programa-

za-sanirane/ 

Такси за ВЕИ централи, събрани след 30 юни 2014 г., подлежат на връщане. Как беше въведена и събирана таксата от 20% за производство на 
електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия 
Костадин Сирлещов, в. Капитал Daily, 25.09.2017 
http://www.capital.bg/printversion.php?storyid=3045620 

Цената на тока ще остане непроменена, въпреки предстоящото намаление на цената на природния газ, уточни председателят на КЕВР 
БТА, 25.09.2017  
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1658451 

Ямбол: Започна обновяването на три от най-старите и големи детски заведения в града 
Агенция Фокус, 11.09.2017 
http://www.focus-news.net/news/2017/09/11/2434711/yambol-zapochva-obnovyavaneto-na-tri-ot-nay-starite-i-golemi-detski-zavedeniya-v-grada.html 

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&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=No&utm_content=NRG-

newsletter&utm_campaign=NRG-2017-5 

Енергийна ефективност на парокондензатни системи 
 Сп. Енерджи ревю, бр. 5, септември 2017  
http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=104&rub=1083&id=869&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=No&utm_content=NRG-

newsletter&utm_campaign=NRG-2017-5 

Експертни дискусии за българската енергетика от списание Ютилитис. Първото събитие ще се проведе на 4 октомври в София 
publics.bg, 01.09.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/16964/ 

Големи и малки общини в състезание за приза „ЕКООБЩИНА“ 2017. Жури ще оценява кандидатурите през септември, обявяването на 
победителите е през октомври 2017 г.  
Екообщина, 05.09.2017 
http://ecoobchtina.bg 

Изложението LuxLive 2017 ще представи бъдещето на осветителните технологии, 15 и 16 ноември 2017, Лондон 
lighting-bulgaria.com, 13.09.2017 
http://lighting-bulgaria.com/article/1897-izlojenieto-luxlive-2017-shte-predstavi-badeshteto-na-osvetitelnite-tehnologii?

utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Lighting-newsletter&utm_campaign=Lighting-2017-09-13 

Издадоха нова книга за вътрешно сградни газови мрежи 
hvac-bulgaria.com, 25.09.2017 
http://hvac-bulgaria.com/article/1934-izdadoha-nova-kniga-za-vatreshno-sgradni-gazovi-mreji?
utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=HVAC-newsletter&utm_campaign=HVAC-2017-09-25 

Избрано от медиите 

Зам.-министър Малина Крумова: Отчитаме сериозни спестявания на енергия и разходи за отопление 

в санираните блокове по националната програма  

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, заедно с 
кмета на община Белене Милен Дулев откри обновения блок 4/43 в града. Жилищната сграда е 
обновена с над 803 хил.лв., осигурени по Програмата за енергийна ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 

„Програмата е важна за нас, защото постига ефекти, най-важният от които подобряване на жи-
лищните условия и енергийните характеристики на домовете“, посочи заместник-министър Кру-
мова след освещаването на сградата. По думите й в завършените миналата година блокове в 
цялата страна има сериозни спестявания, което се отразява и на доходите на домакинствата. 
„Наша задача е да продължим програмата. Работим за нейната оптимизация и търсим варианти 
за дългосрочно благоустройство на жилищните условия на територията на цялата страна, така 
че от подобрението на енергийните условия да могат да се възползват повече граждани, вклю-
чително и живеещите в еднофамилни сгради“, каза още заместник-министър Крумова.  

Ремонтните дейности са извършени върху разгъната застроена площ от 4267,44  м2. Подменени 
са мълниезащитата и заземителната инсталация, дограмата, поставена е топлинна изолация на покрива, пода и външните стени. Об-
новена е стълбищната клетка, а в общите части на сградата е въведено енергоспестяващо осветление. 

Очаква се инвестицията да доведе до  намаляване на потребяваната енергия с близо 762 хил. kWh/годишно и редуциране с 69% на 
енергийните разходи, като заедно с това  по прогнозни данни ще бъдат  спестени 305 тона годишно вредни емисии въглероден диок-
сид. 

43 души, живеещи в блока, ще усетят предимствата от въвеждането на мерките за енергийна ефективност и уюта, който създава но-
вият облик на сградата. 

Откриването на обновената жилищна сграда бе част от тържествата за  честванията на 53-годишнината от обявяването на Белене за 
град. 

Източник: МРРБ 

Големи и малки общини в състезание за приза „ЕКООБЩИНА“ 2017 

Жури с участието на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект оцени кандидатурите през септември, обявяването на победителите е на 

11 октомври 2017 г. 

Второто издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“, организиран от Френското посолство в България, 
привлича все по-голям интерес от страна на представителите на местната власт. Мотивирани от 
резултатите от миналогодишната инициатива, голяма част от областните градове са подали до-
кументи за участие в конкурса. И през 2017 г. броят на малките общини, които се борят за при-
за, значително надвишава общините с население над 40 000 жители. 

Над 37 общини подадоха повече от 50 кандидатури, с които се представят конкретните общинс-
ки политики в четирите категории „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на 
отпадъците“, „Енергийна ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност”. 

Подобно на първото издание на конкурса и през 2017 г., категорията „Устойчиво управление на 
отпадъците“ е най-атрактивна сред общините. Общо 24 броя са подадените въпросници в тази 
област, като пет от тях са на общини с население от над 40 000 жители, а 19 са общините с на-

селение под 40 000 жители. Втората най-предпочитана категория, спрямо броя на подадените кандидатури, е посветена на енергий-
ната ефективност. За отличието в нея ще се борят четири общини с население от над 40 000 жители и 10 общини с население от под 
40 000 жители. 

Някои от общините са подали документи и в четирите категории, което е доказателство за активната работа и установени добри прак-
тики във всички измерения на устойчивото развитие. 

Подаването на попълнените въпросници в четирите категории бе последният етап от състезателната част на конкурса „ЕКООБЩИНА“ 
2017. През месец септември жури от специалисти в различните области ще оценява кандидатурите. В края на процеса ще бъдат отли-
чени по две общини лауреати във всяка една от четирите категории. 

Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 11 октомври 2017 г., като на нея се очаква да присъстват представите-
ли на правителството и местната власт. Лауреатите ще получат специалните награди – учебно пътуване във Франция за двама предс-
тавители на общината, осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Министерството на околната 
среда и водите. Те ще имат за цел да представят на местната администрация добрите практики и да установят ползотворни двустран-
ни отношения. 

ЕкоЕнергия и ЕнЕфект са официални партньори на конкурса. Корпоративни партньори на проекта са „Рено Нисан“ България,  Saint-
Gobain Weber България, Schneider Electric България, „Софийска вода“ АД, част от „Веолия“. И та-
зи година, компаниите спонсорират конкурса, като по този начин декларират подкрепата си за 
устойчивото развитие и добрите практики на местната власт. 

За конкурс „ЕКООБЩИНА“  

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е 
стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на 
ресурсите“. Според нея всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до 
енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно 
единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните 
власти. 

Конкурсът се провежда за втора поредна година и е отворен за участието на всички български общини. Основните критерии, за които 
представителите на журито ще следят са: действителни постижения на общините в четирите разглеждани области;  проекти за след-
ващите пет години; значимост на средствата, отделени за разглежданите области, спрямо наличния ресурс; оригиналност на инициа-
тивите. Поканени да участват в „ЕКООБЩИНА“ са всички български общини, като техните кандидатури ще бъдат оценявани от екс-
пертно жури във всяка една област. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във всяка една от четирите катего-
рии, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души за категорията  „Устойчиво управление на во-
дите“ и до 40 000 души и над 40 000 души за останалите категории. 

Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg. Следете всички новини за инициа-

тивата и на нейната фейсбук страница. 

Източник: ЕкоОбщина 

Деница Николова: Осигуряваме допълнително 213 млн. лв. за ремонт на училища и детски градини  

в 22 български общини   

2 български общини ще получат допълнително 213 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 за обновяване на училища, детски градини и детски ясли. Това обяви във 
Велико Търново зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител 
на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова на съвместен брифинг с кмета на общината и 
председател на НСОРБ инж. Даниел Панов. 

Заместник-министърът обясни, че по този начин за обновяване на образователната инфраструк-
тура в рамките на програмния период до 2020 г. ще бъдат вложени над половин милиард лева 
само по линия на тази оперативна програма. В момента се изпълняват проекти за ремонт и обо-
рудване на общо 75 учебни заведения, които са собственост на общини, Министерството на об-
разованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на културата за 
общо над 350 млн. лв., които бяха първоначално осигурени от оперативната програма. Само 17 
от тези учебни заведения са общинска собственост, уточни Николова и допълни, че това е една 
от причините да се осигурят допълнителни средства за общините. Зам.-министърът на регио-
налното развитие и благоустройството отбеляза, че освен ремонт и ново обзавеждане за учеб-
ните заведения ще са допустими и ремонтни дейности в училищните дворове и прилежащите пространства. „Така ще модернизираме 
повече учебни заведения, обхващащи децата от най-ранна детска възраст. Освен това образованието е основен приоритет на прави-
телството и по този начин изпълняваме поетите ангажименти“, коментира още Деница Николова. „За нас е изключително приятно, че 
това се случва в навечерието на първия учебен ден на новата учебна година, защото учителите и учениците ще имат нова качествена 
среда, ще се учат в по-добри условия и ще получават по-качествено образование с новите технологии“, допълни още тя. 

Вече са оценени проектите на 16 от допустимите 22 общини. Там, където са готови с проектите и има избран изпълнител, може рабо-
тата може да започне веднага, а за останалите е необходимо да се проведат процедурите по избор на изпълнител и проектиране. 

Зам.-министър Деница Николова коментира, че в учебните заведения, където ремонтите по ОПРР ще продължат и по време на учебна-
та година, се правят с решение на бенефициента. „Все пак става въпрос за срокове, процедури за отчитане и извършване на дейнос-
ти в определено време. Доколкото всяка една процедура зависи от Закона за обществените поръчки, в някои от случаите изпълните-
лите не могат да влязат в изпълнение на договорите в планирания период, заради обжалвания. Планираме ремонтите във ваканцио-
нен период, но в някои изключения заради обществените поръчки за избор на изпълнител има ситуации, при които ще се наложи да 
се работи и през учебната година“, обясни тя. Николова подчерта, че са взети мерки и няма да има ученици, които да останат без 
класни стаи. Тя бе категорична, че се извършва мониторинг и няма да се допуснат пропуски или компромиси с извършването на ре-
монтните дейности. 

Източник: МРРБ 

Фондовете на МОСВ инвестират над 100 млн. лв. в общински екологични проекти през 2018 г.  

Планираните инвестиции за екологични инфраструктурни проекти за регионите през 2018 
г. са големи, което предполага и много сериозна строителна дейност. Това каза днес зам.-
министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на дискусионния форум 
„Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“, организиран от Кама-
рата на строителите в България (КСБ). Тя допълни, че освен по оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г., през 2018 г. МОСВ предоставя допълнително средс-
тва на общините. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазването на 
околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ) се осигурява фи-
нансов ресурс за над 100 млн. лв. Средствата се разпределят за проекти на общини, на-
сочени към рекултивация на стари депа, доизграждане на ВиК инфраструктура, подобря-
ване на съоръженията и мрежата за минерални води, както и за енергийна ефективност в 
публични сгради. 

Един от акцентите в политиката на МОСВ е намаляването на регулаторната тежест върху 
бизнеса и гражданите. Голяма стъпка в тази посока е направена в МОСВ, което първо приложи стандартизирани документи за общес-
твени поръчки при изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежа, припомни Николова. Документацията е изработена съвмест-
но с КСБ и отразява опита, натрупан от вече реализираните инвестиции по ОПОС. 

Според зам.-министъра основните инструменти на МОСВ – ОПОС, ПУДООС и НДЕФ, се допълват взаимно и осигуряват изграждането 
на базова екологична инфраструктура, което дава перспективи за бизнес развитие и гарантира качество на живот. Със средства от 
предприятието продължава работата по доизграждането на регионалните системи за управление на отпадъците в общините, които 
трябва да изпълнят задълженията си за закриване и рекултивация на старите сметища. Вече са изградени 51 от планираните 54 реги-
онални системи за управление на отпадъците. А с финансова помощ от ОПОС продължава изграждането на съоръжения за предвари-
телно третиране и компостиране на битови отпадъци в 28 региона. За насърчаване на рециклирането е обявена и процедура на стой-
ност 91,5 млн. лв. по ОПОС за инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. 

„Към момента са обявени процедури за 46% от общия бюджет на ОПОС, който е в размер на 3,5 млрд. лв.“, съобщи на форума и ди-
ректорът на програмата Цонка Дрянкова. Най-значителните инвестиции са в сектор „Води“ – 2,3 млрд. лв. 

Източник: МОСВ 

Качеството на въздуха се подобрява, но общините трябва да предприемат още мерки 

„Проблемът със замърсяването на въздуха е изключително сериозен и за решаването му 
трябва да бъдат положени усилия на всички нива. Обявих това за приоритет още с встъпва-
нето си в длъжност, защото качеството на атмосферния въздух е пряко свързано със здра-
вето на хората, но той е и много труден за решаване“. Това каза министърът на околната 
среда и водите Нено Димов пред депутатите от парламентарните комисии по околна среда 
и по здравеопазване, които обсъдиха на съвместно заседание чистотата на въздуха и мер-
ките за подобряването му. 

Превишенията на фини прахови частици (ФПЧ10) е основен проблем за качеството на въз-
духа в селищата. Според анализа на данните продължава тенденцията за намаляване на 
броя  на превишенията и на стойностите на средногодишната концентрация. 
„Наблюденията са от измервания за последните 6 години при различни метеорологични ус-
ловия. Нормите в българското и европейското законодателство още не са достигнати, но 
подобрението е устойчива тенденция“, подчерта министър Димов. 

Данните от измерванията за качеството на въздуха през 2016 г. показват, че вече има общини с постигнати изисквания за качеството 
на въздуха – като Девня, Добрич, Пирдоп и Сливен. „Това е положителна тенденция, при условие че доскоро България не докладва-
ше пред ЕК нито една община в съответствие с изискванията. Проблемът трябва да е ясно адресиран от местната власт, която да взе-
ме мерки за намаляване на замърсяването“, категоричен бе министърът. 

Качеството на въздуха ще бъде приоритетна тема и за българското председателство на ЕС. „Не само България, но още 15 държави са 
изправени пред наказателна процедура за качеството на въздуха“, каза Нено Димов. С решение на Съда на ЕС от 5 април т. г. Бълга-
рия бе осъдена за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10в атмосферния въздух за периода 2007-2014 г. и за липса на пла-
нове за подобряване на въздуха. Сега общините и МОСВ работят за решаване на проблема. 

Мерките за подобряване качеството на въздуха са в две посоки. По ОПОС 2014-2020 се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на проб-
лемните общини. В момента всички имат приети програми за това или са в процес на актуализация на общинските планове. Сключени 
са договори с общините Асеновград, Благоевград, Варна, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Перник, Пловдив, Шу-
мен. „От общинските власти зависи колко ефективно ще използват средствата. Те трябва точно да определят причините за замърся-
ването, начините за решаване на проблема, но и възможните източници на финансиране и сроковете за решаване на проблема с ка-
чеството на въздуха“, подчерта министърът. Общините регистрират два основни източника на замърсяване – битовото отопление с 
твърди горива и стария автомобилен парк. 

Разработва се Национална програма за качеството на атмосферния въздух с Международната банка за възстановяване и развитие. Тя 
се финансира по проект в рамките на ОПОС и трябва да е готова до март 2018 г., след което ще бъде приета от Министерския съвет. 
Документът ще набележи политики и мерки, които общинските власти не са в състояние да планират и приложат самостоятелно. Меж-
дуведомствена работна група трябва да анализира възможните мерки при горивата за битово отопление, като се стимулира ползване-
то на въглища с по-висока калоричност и по-ниско съдържание на сяра и пепел. Друга работна група ще определи начините  за по-
добряване качеството на въздуха при автомобилния транспорт и характеристиките, на които трябва да отговарят автомобилите. 

Министър Нено Димов коментира пред парламентарните комисии протестите в село Труд и Нова Загора срещу миризмите от дейността 
на биоцентралите там. „Ние нямаме законодателно основание за решение на проблема. След разговори с Министерството на здравео-
пазването започваме работа по нов регламент за отстояние на обектите от населените места, защото старата наредба е отменена. Ин-
сталациите за биомаса са съвременни технологии за решаването на екологични проблеми, но работата им не може да е за сметка на 
здравето и комфорта на хората в района“, категоричен беше министърът на околната среда и водите. 

Източник: МОСВ 

Столична община започва дистанционно измерване на емисиите на превозните средства в града 

Няколко дни след като ЕК обяви, че вредните емисии от автомобилите ще се отчитат в реални условия, по покана на Столична общи-
на (“Зелена София”) и съвместно с отдел „Пътна полиция“ на СДВР в столицата идва екип на испанската RSLab, който ще извърши 
дистанционно измерване на емисиите от автомобилите в реално време и без необходимост от тяхното спиране. 

В периода от 4.09 - 15.09.2017 г. на четири различни локации в града, мобилната лаборатория на RSLab  ще следи количествата 
финни прахови частици (ФПЧ), въглеводороди (HC), въглероден окис (CO) и азотен оксид (NOx). Това са основните замърсяващи еле-
менти на въздуха. 

Процесът на измерване на емисиите от разстояние не включва никаква намеса в трафика по пътните артерии. Той отнема секунди и 
започва в момента, когато превозното средство пресече инфрачервените (ИЧ) и ултравиолетовите (UV) лъчи, излъчвани от системата. 
Устройството може също така да отчита скоростта на движение и да заснема регистрационните номера с цел идентификация на еми-
сиите с конкретния вид автомобил, марка, двигател, година на производство. Всички данни от имерванията се изпращат директно на 
наблюдаван от оператор компютър, разположен в мобилната станция, паркирана по протежение на пътя. 

RSLabs имат дългогодишен опит в работата с администрациите в ЕС, както и с частни компании. В момента те работят съвместно с ис-
панското правителство и с Европейската комисия по проект за промяна на законодателството. Системата е сертифицирана по стан-
дарт ISO 17025, което удостоверява надеждността й. 

След приключване на изследването, собствениците на превозни средства с отчетени наднормени стойности на замърсяване, ще бъдат 
известени с писма. Резултатите от пилотното проучване ще бъдат обявени по време на конференцията SOFAIR през октомври, когато 
по покана на кмета в София ще дойдат кметове и представители на общинската администрация на Париж, Лондон, Талин, Виена и 
Букурещ, както и експерти, за обсъждане на мерки за справяне със замърсяването на въздуха. 

Инициативата за дистанционното измерване е на екипа на „Зелена София“ към Столична община, който подготвя кандидатурата на 
града в конкурса „Зелена столица на Европа“, организиран от Европейската комисия. 

Проектът се осъществява с подкрепата на Kapsch България. 

Източник: Столична община   

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на актуализирания  

Национален план за действие по енергийна ефективност  

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на актуализирания Национален план за действие по 
енергийна ефективност 2014-2020 г.  Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейска-
та комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от България след три години. 

До 2020 г. първичното енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18.46 млн. тона нефтен еквивалент (каквото 
би било без прилагане на мерки за енергийна ефективност) на 16.87 млн. тона нефтен еквивалент. Изпълнението на националните 
цели ще доведе до намаление през 2020 г. на първичната енергийна интензивност на страната с 41% спрямо тази през 2005 г., пред-
вижда документът. 

Мерките за постигане на енергийни спестявания се финансират от различни източници, сред които повечето оперативни програми, 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономи-
ческо пространство, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради и други. 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок (30 дни) на адрес: 
v.ilieva@me.government.bg. 

Проект на актуализиран Национален план за действие по енергийна ефективност 

Анекс 1 към плана 

Анекс 2 към плана 

Анекс 3 към плана 

Нова възможност за българските общини да получат европейско признание за своите  

устойчиви енергийни политики 

ЕкоЕнергия има възможност да съдейства за разработването или адаптирането на съществуващ план за целите на  

Европейските енергийни награди  

На серия от срещи между Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Австрийс-
ката енергийна агенция и ЕнЕфект (в качеството му на секретариат на ЕкоЕнергия) се 
обсъдиха възможностите за включване на български общини в инициативата Европейска 
енергийна награда (EEA).  

ЕEA е система за управление и сертифициране на качеството на плановете и дейностите 
в областта на енергийната ефективност на общините и регионите, която подкрепя мест-
ните власти при създаването на подходи за интердисциплинарно планиране и прилагане 
на ефективни мерки в областта на енергийната политика и климата. Успехът на ЕEA се 
основава на 4 стълба: 

Стимулира ефективното прилагане на национални и наднационални енергийни страте-
гии на местно равнище 
EEA ефективно превръща националните цели в препоръки за местна политика, давайки 

насоки на общините за разпределяне на техните ресурси за постигане на оптимална ефективност на предприеманите мерки. 
За общините от общините 
EEA се развива непрекъснато от общини и експерти на местно ниво от 1988 г. насам. Внимателният анализ на местния контекст е не-
разделна част от програмата. 
Програми за специфични дейности 
Общините от ЕЕА подготвят и изпълняват собствени планове за действие в дългосрочен план. Плановете се оценяват и коригират на 
всеки 4 години със съдействието на акредитирани експерти. 
Международен бенчмарк 
Усилията на общините се оценяват по отношение на индивидуалния им обхват на действие. Това позволява да се сравнят различните 
общини и да се създаде международна система за сравнение. 

ЕЕА в цифри: 
... 25 години опит 
... 1 346 общини  
... население от 40 милиона 
... най-голямата община: Кьолн, Германия (1,02 милиона жители) 
... най-малката община: Шамоа, Италия (103 жители) 

www.european-energy-award.org  

Министър Нанков: Междуведомствена работна група ще преразгледа методиката по НПЕЕМЖС  

Вече е сформирана междуведомствена работна група, която ще разгледа методиката на На-
ционалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предс-
тои работата на включените в групата експерти да стартира. Това обяви днес министърът 
не регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който заедно със замест-
ник-министър Малина Крумова проведе среща с членове на Управителния съвет на Камара-
та на строителите в България. 

Програмата трябва да се оптимизира, като се промени методиката и в нея се предвиди по-
строг контрол, каза още министър Нанков. Той посочи, че за тази цел с новия Устройствен 
правилник на министерството е създаден нов отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция 
„Жилищна политика“, която осъществява методическото ръководство на програмата. 

Регионалният министър напомни, че бъдещето на програмата зависи от дебатите, които ще 
бъдат проведени в Народното събрание. 

Заместник-министър Крумова посочи, че Камарата на строителите в България също може да даде насоки за добри практики по отно-
шение на качеството на изпълнение, неквалифицирания персонал и неспазването на изискванията за безопасност на места, които са 
констатирани при реализацията на отделни обекти. 

Стоим зад програмата. Тя има социален ефект, давайки работа на фирмите. Членовете на камарата имат задължението да спазват 
изискванията, но няма достатъчно квалифицирани кадри в страната, коментира от своя страна председателят на КСБ инж. Николай 
Станков.Затова по време на срещата бяха дискутирани и професионалното образование и обучение, което да осигури необходимите 
кадри за строителния бранш. 

По време на срещата беше коментирана също нормативната уредба, регламентираща строителния бранш. Министър Нанков посочи, 
че ще се върви в посока по-голяма електронизация на заявяване на услуги от администрацията, като се предвижда справки от регис-
трите да се извършват по служебен ред. Обсъдени бяха и въвеждането на типови договори и процедури при възлагането на общест-
вени поръчки, което ще намали възможностите за обжалване на процедурите и ще съдейства за по-доброто изпълнение на проектите. 

Източник: МРРБ 

Промени в правилата на Евростат за увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност  

В ръковoдство, публикувано на 19 септември, Евростат изясни счетоводните прави-
ла, прилагани при третирането на договори с гарантиран резултат (ДГР). ДГР са спо-
разумения, 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 инвес-
тиция може да бъде покрита от частен партньор и изплатена чрез гарантирани енергоспестявания. Предложените от Евростат проме-
ни 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 

Обзорен доклад: Действия на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата 

Според публикувания от Европейската сметна палата нов обзорен доклад за действията на ЕС в областта на енерге-
тиката и изменението на климата ефективните действия във връзка с производството на енергия са от съществено 
значение за борбата с изменението на климата. Производството и потреблението на енергия са източници за възник-
ването на 79 % от емисиите на парникови газове в ЕС, твърдят одиторите. Необходима е адаптация на дейността в 
отговор на промените в климата, дори ако усилията за намаляване на емисиите на парникови газове бъдат успешни. 
В края на века климатът в Европа ще е съществено по-различен, дори при повишаване на температурата с не повече 
от 2°C, както се предвижда в Парижкото споразумение от 2015 г. 

Обзорният доклад има за цел да представи преглед на действията на ЕС; да обобщи основната одитна дейност на Европейската смет-
на палата и националните одитни институции в ЕС; да определи основните предизвикателства, за да предостави информация, която 
да се използва за законодателния дебат и за бъдеща одитна дейност.  

Източник: http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=41824  

Франция ще инвестира 20 млрд. евро в енергийния си преход  

Френското правителство планира да инвестира 20 млрд. евро в план за енергиен преход. От тях 9 млрд. евро 
ще отидат за енергийна ефективност, 7 млрд. за възобновяема енергия и 4 млрд. за прехода към екологични 
транспортни средства, съобщава „Ройтерс“. 

Мерките за околната среда, изготвени от икономиста Жан Пизани-Фери и представени от френския премиер 
Едуар Филип в понеделник, са част от инвестиционен план на стойност 57 млрд. евро за периода 2018 – 2022 
г. 

Специални мерки ще има и за сградите, за които се счита, че допринасят за 20 на сто от парниковите емисии. 
Френското правителство възнамерява да задели 9 млрд. евро за програма за саниране, която ще е насочена 
към домовете на семейства с ниски доходи и към държавни сгради. 

Източник: Publics 

Ученици ще се учат да пестят ток с Иви и Енчо 

„Енергийните уроци” ще се проведат в школата от всички 9 административни области, които се обслужват 
от ЕВН -Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Пловдив и Пазарджик Хасково. 

Програмата „Часът на Иви и Енчо“ е съставена от занимателни обучения за енергия и екология и обхваща 
общо 57 училища за над 12 000 ученици от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас през предстоящата учебна 2017/18 годи-
на. Тя ще се провеждат от преподавателите в 4 учебни часа през годината в Часа на класа. За целите на 
обучението EVN ще предостави одобрени от Министерство на образованието и науката материали, полезни 
и занимателни подаръци за учениците и класа. 

И през новата учебна година в рамките на инициативата ще проведат различни конкурси с награди за учас-
тниците. Целта е учениците по класове да представят идеи за екологичен град, в който потреблението на 
енергия и вода е енергийно ефективно, разумно и екологично. 

Инициативата на EVN България е одобрена от МОН и се осъществява в партньорство с регионалните управ-
ления по образование. 

До края на учебната година над 28 100 ученици ще са преминали обучения за разумно използване на при-
родните ресурси. 

Източник: http://www.asenovgrad.net/news/437026/Uchenici-sthe-se-uchat-da-pestyat-tok-s-Ivi-i-Encho 
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