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Въвеждат нови енергийни етикети на светлинните източници 
lighting-bulgaria.com, 01.09.2021 
https://lighting-bulgaria.com/article/2415-vavejdat-novi-energiyni-etiketi-na-svetlinnite-iztochnici?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2021
-09-01 
 
Вицепремиерът Пеканов за Плана за възстановяване: Късно е за нови проекти 
Дневник, 01.09.2021 
https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/09/01/4249022_vicepremierut_pekanov_za_plana_za_vuzstanoviavane/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Ново рязко поскъпване на природния газ - с 20.5% от септември. Тарифите на газа и CO2 емисиите ще влязат и в цената на парното, което вероятно ще 
поскъпне драстично от 1 януари 
Румяна Гочева, Капитал, 01.09.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/09/01/4248814_novo_riazko_poskupvane_na_prirodniia_gaz_-_s_205_ot/ 
 
От 20 септември тестват обединението на енергийните пазари на България и Румъния. Сериозен интерес за присъединяване на нови ВЕИ централи 
отчитат от ЕСО 
3E news, 14.09.2021  
https://3e-news.net//българия/от-20-септември-тестват-обединението-на-енергийните-пазари-на-българия-и-румъния_91599 
 
E3G отчита: Въглищните проекти през 2021 г. са в състояние на колапс 
3E news, 15.09.2021 
https://3e-news.net/анализи/e3g-отчита--въглищните-проекти-през-2021-г-са-в-състояние-на-колапс_91623 
 
Зад прехода към "Зелена енергия" стои алчността на големите корпорации. Интервю с 
Васко Начев, енергиен експерт, Блумбърг ТВ, предаване „Светът е бизнес“, 21.09.2021 г. 
Веселин Николов, Блумбърг ТВ България, 22.09.2021 
https://www.bloombergtv.bg/a/2-novini/98136-zad-prehoda-kam-zelena-energiya-stoi-alchnostta-na-golemite-korporatsii 
 
Делът на възобновяемата енергия да се увеличи до 40 процента се предлага в преразглежданата директива на ЕС. Енергийните цени ще бъдат тема и на 
срещата на ЕС през октомври 
3E news, 23.09.2021 
https://3e-news.net//събития/делът-на-възобновяемата-енергия-да-се-увеличи-до-40-процента-се-предлага-в-преразглежданата-директива-на-ес_91905 
 
Андрей Живков, служебен министър на енергетиката:  
За месец трябва да направим план за отказ от въглища. Нямаме много опции за намеса в цените на тока, казва още той пред "Капи тал" 
Ивайло Станчев, Капитал, 24.09.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/09/24/4257076_andrei_jivkov_za_mesec_triabva_da_napravim_plan_za/  
 
Комисията отпуска първите авансови плащания по механизма за възстановяване и устойчивост 
Институт за пазарна икономика, 24.09.2021 
https://ime.bg/bg/articles/komisiyata-otpuska-pyrvite-avansovi-plashtaniya-po-mehanizma-za-vyzstanovyavane-i-ustoiivost-/ 
 
Компенсации за бизнеса и промени в борсовата търговия заради скъпия ток. Служебният кабинет обяви пакет от мерки, които да помогнат на фирмите в 
енергийната криза, но ефектът от тях ще се усети най-рано през декември 
Ивайло Станчев, Капитал, 27.09.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/09/27/4258082_kompensacii_za_biznesa_i_promeni_v_borsovata_turgoviia/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Европа настоява България да каже кога ще затвори въглищните ТЕЦ. Служебното правителство смята, че това решение трябва да се вземе от бъдещото 
Народно събрание 
3E news, 27.09.2021 
https://3e-news.net/българия/европа-настоява-българия-да-каже-кога-ще-затвори-въглищните-тец_92049 
 
Правителството е готово с мерките за финансови компенсации на бизнеса за цените на електроенергията в размер на 600 - 650 млн. лв. 
3E news, 27.09.2021 
https://3e-news.net/българия/правителството-е-готово-с-мерките-за-финансови-компенсации-на-бизнеса-за-цените-на-електроенергията-в-размер-на-600---650-млн-
лв_92048 
 
Министър Живков:  
Само чрез актуализация на бюджета могат да се осигурят средства за енергийна подкрепа за бизнеса 
3E news, 28.09.2021 
https://3e-news.net/българия/министър-живков--само-чрез-актуализация-на-бюджета-могат-да-се-осигурят-средства-за-енергийна-подкрепа-за-бизнеса_92060 
 
Хиновски:  
Енергетиката на България трябва да бъде базирана на АЕЦ и ВЕИ, има нужда от изграждане на нови. Вместо енергийни помощи за бедните, държавата да 
изгради индивидуални фотоволтаични системи за бита и малкия и среден бизнес 
3E news, 29.09.2021 
https://3e-news.net/българия/хиновски--енергетиката-на-българия-трябва-да-бъде-базирана-на-аец-и-веи,-има-нужда-от-изграждане-на-нови_92125 
 
Анализ на АУЕР показва кое отопление излиза най-икономично през зимата 
3E news, 29.09.2021 
https://3e-news.net/анализи/анализ-на-ауер-показва-кое-отопление-излиза-най-икономично-през-зимата_92116 
 
АЕЦ "Козлодуй" продаде ток за 157 млн. лв. Цената е малко под пазарната. Първата мярка на правителството за решаване на въпроса с високата цена 
Ивайло Станчев, Капитал, 30.09.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/09/29/4258941_aec_kozlodui_prodade_elektroenergiia_za_157_mln_lv/ 
 
Климатични цели и енергийна трансформация в ЕС и България. Преходът към климатично неутрална електроенергийна система – ролята на 
съоръженията за съхранение на енергия 
3E news, 30.09.2021 
https://3e-news.net/анализи/преходът-към-климатично-неутрална-електроенергийна-система---ролята-на-съоръженията-за-съхранение-на-енергия_92164 
 
Умни сгради, водород, отворени данни, е-мобилност: какво ще си позволи София 
Анина Сантова, Капитал, 01.09.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/09/01/4248639_umni_sgradi_vodorod_otvoreni_danni_e-mobilnost_kakvo/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
200-мегаватов соларен проект започва да се строи в Гърция 
01.09.2021, publics.bg 
https://www.publics.bg/bg/news/26123/200-мегаватов_соларен_проект_започва_да_се_строи_в_Гърция.html 

 
Пилотен проект за отопление на водород и природен газ започна край британския град Нюкасъл 
3E news, 09.09.2021 
https://3e-news.net/събития/пилотен-проект-за-отопление-на-водород-и-природен-газ-започна-край-британския-град-нюкасъл_91423 
 
Алексей Милер:  
Завърши строителството на газопровода „Северен поток 2“ 
publics.bg, 10.09.2021  
https://www.publics.bg/bg/news/26232/ 

 
Шуменската "Алкомет" ще доставя компоненти за BMW. В нов завод за 13,5 мил. лв. компанията ще произвежда алуминиеви компоненти за електрически 
автомобили 
economy.bg, 16.09.2021 
https://www.economy.bg/business/view/47603/Shumenskata-Alkomet-shte-dostavya-komponenti-za-BMW 

 
Докладът на американските консултанти за „Топлофикация София“ ще бъде готов в края на месеца 
3E news, 17.09.2021 
https://3e-news.net/българия/докладът-на-американските-консултанти-за-топлофикация-софия-ще-бъде-готов-в-края-на-месеца_91707 

 
Да си посееш бъдеще в София. Българската столица стигна до финал на конкурса "Зелена столица на Европа" за 2023 г.  
Анина Сантова, Веселин Нанов, Капитал, 17.09.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/09/17/4254064_da_si_poseesh_budeshte_v_sofiia/ 

 
Стартира изграждането на зарядните станции за новите електрически автобуси на Бургас 
electrical-bulgaria.com, 20.09.2021 
 https://electrical-bulgaria.com/article/2610-startira-izgrajdaneto-na-zariadnite-stancii-za-novite-elektricheski-avtobusi-na-burgas?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Electrical-2021-09-20 

 
Парламентът е осъден да плати обезщетение от 2.5 млн. лева на ВЕИ производител.  
Мирела Веселинова, Капитал, 23.09.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2021/09/23/4256701_narodnoto_subranie_e_osudeno_da_plati_ot_25_mln_leva/  

 
Русенската "Син карс" иска да произвежда 20 000 лекотоварни електромобила годишно.  
Константин Николов, Капитал, 27.09.2021 
https://www.capital.bg/biznes/transport/2021/09/27/4257976_rusenskata_sin_kars_iska_za_godina_da_proizvede_20_000/ 
 
Локомотивите на бъдещето тръгват от Русе. Наследникът на най-стария жп завод в страната "Експрес Сервиз" прави все по-големи, мощни, но и зелени 
машини 
Мартин Димитров, Капитал, 28.09.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/09/28/4255690_lokomotivite_na_budeshteto_trugvat_ot_ruse 

 
България с първи в Европа завод за биоразградими и ядливи чаши за кафе 
3E news, 29.09.2021 
https://3e-news.net/българия/българия-с-първи-в-европа-завод-за-биоразградими-и-ядливи-чаши-за-кафе_92148 

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България, 
5 октомври 2021 г. 
 
Политиките за енергийна ефективност 

продължават да заемат челно място в 

експертните дискусии в България в 

началото на новия период на планиранe, 

но продължаващата политическа криза 

забави приемането на ключови планови 

документи и разработването на 

финансова рамка, необходима за 

осъществяване на планираните реформи. 

 

По-специално, Националният план за 

възстановяване и устойчивост (НПВУ) все 

още не е утвърден, като България е една 

от едва двете държави от ЕС, които още 

не са представили окончателна версия на 

ЕК. В качеството си на основен 

инструмент за насърчаване на 

инвестициите в енергийна ефективност, 

той отново е в центъра на вниманието, 

тъй като, от публикуването на първия 

проект в края на 2020 г. до днес, след 4 

ревизии, инвестиционните проекти за енергийна ефективност все още предизвикват 

противоречиви мнения и въпроси относно своята устойчивост и практическо приложение. 

 

В светлината на тези актуални въпроси и очакваните трети парламентарни избори в рамките 

на 2021 г., кръглата маса по проект BeSMART в България ще се стреми да надгради 

заключенията от предходното събитие (можете да се запознаете с информационния бюлетин 

тук), организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от 

осигуряване на приемственост и прозрачност на политиките, с цел укрепване на връзката 

между амбициозните стратегически цели и непосредствените инвестиционни приоритети и 

финансови инструменти. Представители на централните и местни власти, финансови 

институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, 

доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще 

обединят усилията си за постигане на общата цел, за да предложат варианти за оптимизация 

на окончателната версия на НПВУ и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на 

инвестиционните приоритети, които до голяма степен зависят точно от сътрудничеството 

между изброените заинтересовани страни. За тази цел ще бъде използван капацитетът на 

участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, 

Камара на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен 

Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, 

ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните 

групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички страни с отношение към 

темата.  

 

Водещи теми: 

• Концепция, реформи и инвестиционни проекти в подкрепа на енергийната ефективност в 
Националния план за възстановяване и устойчивост 

• Обновяване на жилищния сграден фонд (Проект 9a от НПВУ) 

• Обновяване на обществения сграден фонд (Проект 9б на НПВУ)          
Подкрепа за малки инсталации за възобновяема енергия (проект 10 от НПВУ) 

Събитието ще се проведе на 05 октомври 2021 г. от 10:30 ч., в комбиниран присъствен и 
онлайн формат. Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://
forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7  
 
С предварителната програма можете да се запознаете тук. 
 
Можете да се запознаете и с последния информационен бюлетин на паралелния проект 
SMAFIN – в подкрепа за интелигентно финансиране на енергийно ефективни сгради на 
Балканите – тук. 

Първи издания на Дни на почти нулевоенергийната сграда  

Завършиха първите две събития, посветени на нулевоенергийното строителство за 2021 г. Те 
бяха организирани от ЦЕЕ ЕнЕфект заедно с Камарата на 
строителите в България и подкрепата на Черноморския 
изследователски  енергиен център и са част от серия от 
местни инициативи, в които гражданите ще имат възможност 
безплатно и отблизо да се запознаят с най-новите тенденции 
в света на устойчивото строителство и зелената енергия. 
Събитията включват изложения на открито за компоненти и 
технологии, подходящи за нулевоенергийни сгради, 
обучения за професионалисти и граждани, кръгли маси и 
семинари по актуални теми, както и демонстрации и игри за 
най-малките.  
От 2 до 4 септември първи домакин на инициативата бе 
Професионалната гимназия по строителство и архитектура 
(ПГСА) в Пазарджик. В продуктовото изложение в двора на 
гимназията взеха участие 10 фирми и организации, които 
представиха най-новите материали за изолация и 
въздухоплътност, както и решения за вентилация с 
рекуперация и фотоволтаични инсталации. Паралелно със 
специализираното изложение се проведоха професионални обучения за строителни 
специалисти и проектанти, практически упражнения и фирмени презентации, а в съботния ден 
бяха предвидени игри и демонстрации за деца и възрастни, както и посещение на една от 
малкото сертифицирани пасивни сгради в България - еднофамилната жилищна сграда в 

местността Исака в пловдивското село Марково, 
изпълнена от „Оберон Концептбау".  
 
Акцент в програмата бе кръглата маса на тема 
„Професионално образование за почти 
нулевоенергийни сгради: Постигнати резултати, 
тенденции и бъдещо развитие". Нейн модератор бе 
Драгомир Цанев, като в срещата, която се състоя 
присъствено и онлайн, се включиха инж. Йордан 
Николов, председател на секция „Изолации" в КСБ и 
изп. директор на Българската асоциация за изолации 
в строителството, инж. Иван Делчев, председател на 
Областното представителство на КСБ в Пазарджик, 
Мария Тодорова от Министерството на образованието 
и науката, арх. Петър Мурджев, председател на 

Регионалната колегия на КАБ – Пазарджик, инж. Петя Иванова, директор на ПГСА – 
Пазарджик, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, преподавател в Строителния факултет на 
УАСГ, представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, на 
браншови организации, на строителни фирми и доставчици на материали и оборудване. 
 
 „Подобни семинари допринасят за постигането на поставените цели, защото само с такива 
малки крачки, като реализирането на Дни на нулевоенергийните сгради, можем да поемем в 
правилната посока", заяви от своя страна Мария Тодорова. Експертът от МОН информира, че 
ведомството планира две форми за сътрудничество между бизнеса и професионалното 
образование: чрез прилагане на секторен подход посредством общи споделени пространства 
за работа между бизнеса, професионалното и висшето образование, наречени „Секторни 
съвети на уменията“, както и чрез териториално сътрудничество. Тодорова заяви, че тези 
формати и проекти са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост на България, като 
целта е да се създадат 24 регионални екосистеми, които да бъдат около професионални 
гимназии. 
 
Втори домакин на Дни на почти нулевоенергийната сграда 
бе община Смолян. Събитието се проведе от 23 до 25 
септември, като в специализираното изложение на 
строителни материали и компоненти за енергийно 
ефективно строителство, този път имаше представяне на 
екологични отоплителни решения. На дневен ред отново 
бяха професионалните обучения за проектанти и 
строителни специалисти, като в допълнение се проведоха и 
семинари, насочени към общински администрации, 
инвеститори, енергийни агенции, като се проведе и отделен 
курс за собственици на сгради и домоуправители.  
 
Участниците имаха възможност да получат и безплатни 
консултации на място на площад „Свобода“ от 
представителите на проектите nZEB Roadshow и REPLACE, 
както и да разгледат конкретни технически решения от 
щандовете на фирмите-изложители. 
 
Инициативата продължава и през 2022 г. и ще предложи подобни събития в София, Бургас, 

Видин и Габрово. 

  

Церемония на Споразумението на кметовете за 2021 

 
От 2008 г. насам над 10 000 местни власти са част от Споразумението на кметовете, 
за да намалят емисиите си на парникови газове, да се адаптират към изменението на 
климата, да осигурят достъп до достъпна и устойчива енергия и като цяло да 
подобрят качеството на живот на своите граждани. 
 
През април 2021 г. инициативата навлезе в нова фаза, като официално постави 
началото на обновената си амбиция за по-справедлива и неутрална по отношение на 
климата Европа. 
 
В рамките на тази обновена амбиция подписалите я страни се ангажират да 
постигнат неутралност по отношение на климата до 2050 г., да увеличат целите си за 
намаляване на емисиите, да прилагат мерки за адаптиране към изменението на 

климата и да облекчат енергийната бедност чрез справедлив преход. Те също така се ангажират да приобщят своите 
граждани, предприятия и местни заинтересовани страни в прехода, като по този начин допринасят за Европейския пакт за 
климата. 
 
Онлайн церемонията ще се проведе на 7 октомври 2021 г. от 10:30 до 14:00 ч.  
 
Сред високопоставените лица, които ще открият церемонията, са: 
 
Давид Мария Сасоли, председател на Европейския парламент, Франс Тимерманс, изпълнителен вицепрезидент за 
Европейската зелена сделка. Участие ще вземат също така и Ерик Пиоле, кмет на Гренобъл - Зелена столица на 2022 г. 
Катарина Лур, заместник-кмет на Стокхолм, посланик на Пакта за климата и на Съвета на пакта. Андраш Хушар, посланик на 
Европейския пакт за климата в Унгария. Ариан Фейгъл-Бергер, посланик на Европейския пакт за климата в Германия.  
В последвала сесия на церемонията ще има представяне и от Кадри Симсон, комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, 
както и от Таня Христова, кмет на Габрово. 
 
Програмата включва и три паралелни тематични сесии, които ще се проведат от 12:30-14:00ч. : 
 

Готови за 55! 
Приетият на 14 юли 2021 г. пакет на ЕС "Готови за 55" внася безпрецедентна амбиция в програмите на държавите. С общи и 
съвместни усилия всички 27 държави - членки на ЕС, поеха ангажимента до 2050 г. да превърнат ЕС в първия неутрален по 
отношение на климата континент в света. За да постигнем това, трябва да намалим емисиите с поне 55% до 2030 г. в 
сравнение с нивата от 1990 г. и да го направим по справедлив, икономически ефективен и конкурентен начин. 
 

Европейският пакт за климата на местно равнище 
Като част от новия Пакт 2050, подписалите го страни се приканват да включат своята местни общности в прехода към 
климатична неутралност, създавайки местни климатични пактове. На тази сесия, организирана съвместно от Бюрото на 
Споразумението на кметовете и Секретариата на Европейския пакт за климата. 
 

Дългосрочни амбиции за 2050 г., защо и как 
В тази сесия, няколко членове на общността ще споделят своя опит с дългосрочната визия и планирането на прехода към 
климатична неутралност. 
 - Новият инструмент на ЕС за подкрепа на политиките за адаптиране на общините към климата  
Като част от мерките на ЕС за адаптация, които помагат за повишаване на устойчивостта на местно ниво, новият Инструмент 
за подкрепа на политиките (ИПП) ще подпомага местните и регионалните власти да преминат от планиране към действия за 
адаптация. В рамките на ЕС и Споразумението на кметовете този инструмент за подкрепа, насочен към адаптацията, ще 
предоставя техническа помощ за разработване и прилагане на устойчиви местни стратегии и планове за адаптация.  
 
Можете да се регистрирате тук. 

Развитие за енергийните кооперативи в България 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

На 21 октомври от 10:00 –12:00ч. ще се проведе уебинар „Развитие за енергийните кооперативи в България“, чийто 
организатори са ЦЕЕ ЕнЕфект, ОМЕЕ ЕкоЕнергия, Грийнпийс, Център за изследване на демокрацията, с подкрепата на 
Европейската климатична фондация. 
 
Събитието ще представи полезни практически съвети и примери, за да се насърчи развитието на възобновяема енергия на 
местно равнище в България. Местното производство на енергия е ключът към декарбонизираната икономика и решаваща 
стъпка в борбата с изменението на климата. Става дума за нещо повече от вятърни мелници и слънчеви панели. Енергията, 
произведена в дадена община, може да помогне за постигането на нов баланс между местните икономики и глобалната 
икономика. ЕС е определил посоката, но тъй като България закъснява с транспонирането на Директивата за възобновяемите 
енергийни източници, спешно са необходими бързи действия.  Енергийните общности могат да доведат до енергийна 
демокрация, прокарвайки път за икономика и общество, основани на сътрудничество, а не на конкуренция. 
 
Участници: български общини, НПО, сдружения на (съ)собственици, специалисти в областта на възобновяемите енергийни 
източници, доставчици на зелена електроенергия, публични дружества (топлофикационни дружества и др.), МСП 
 
Език: Български (със симултанен превод на английски) 
 
Можете да направите своята регистрация тук. 
 
 
Полезни връзки 
 
 
 Ръководство за енергийната общност: https://energy-cities.eu/publication/community-energy/ 
  "Решения за енергийни кооперативи" - общ доклад за България, Чехия и Гърция: https://cutt.ly/mcDRwEK 

 “Развитие на енергийните общности в България”- доклад (на английски и български) от E3Analytics: www.e3analytics.eu/
project/scaling-up-energy-communities-in-bulgaria/ 

 https://thegreentank.gr/en/ Аналитичен център за околната среда в Гърция 

 “ Развитие на децентрализираните фотоволтаични системи в България ” – доклад на E3Analytics, който предоставя 
изчерпателна информация за работата, свързана с енергийни общности: www.e3analytics.eu/project/scaling-up-distributed-
solar-pv-in-bulgaria/ 

 "Децентрализация на електроенергийното производство в България: законодателни и административни 
предизвикателства" – доклад на Центъра за изследване на демокрацията: https://csd.bg/bg/publications/publication/
development-of-small-scale-renewable-energy-sources-in-bulgaria-legislative-and-administrative-chal/  

НОВ ЕТАП ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ПО ПРОЕКТ EUROPEAN CITY FACILITY 

В третата покана за набиране на кандидатури по European City Facility ще бъдат избрани голям брой градове и общини, които 

ще получат безвъзмездни средства в размер на 60 000 евро, за да 

разработят своята инвестиционна концепция - първа стъпка към 

пълноценен бизнес и финансов план. 

 

Третият кръг за кандидатстване ще бъде отворен от 15 

октомври до 15 декември 2021 г. 

 

Екипът на EUCF насърчава градовете в целия ЕС вече да са 

определили своите проекти за устойчива енергия, да се свържат с експертите от своята страна и да се консултират с 

уебсайта и/или бюрото за помощ за всякакви въпроси относно допустимостта на тяхното заявление. 

 

В началото на месец ноември ще се проведе информационен уебинар с участието на националния експерт по проекта и 

представяне от бенефициенти в предишните етапи на кандидатстване. Ще Ви информираме за събитието своевременно, 

както и чрез социалните канали на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект. 

 

Междувременно, можете да се включите в уебинар за началото на поканата на 14 октомври от 11 ч. За регистрация, 

попълнете формата тук. 

 

Информация за процеса на кандидатстване по EUCF (критериите ще бъдат сходни). 

 

Цялата информация, включително преработените насоки за кандидатите и критериите за допустимост, ще бъдат достъпни 

скоро на уебсайта на EUCF. 

България вече има обучени консултанти по методиката на Европейските енергийни награди 

На 29 и 30 септември в София и онлайн се проведе партньорска среща и обучение за местни консултанти в рамките на 
проекта EXCITE по програма „Хоризонт 2020“. Инициативата е координирана 
от ЦЕЕ ЕнЕфект, като целта ѝ е да пренесе най-добрите практики в областта 
на енергийния мениджмънт, прилагайки доказаната във времето методология 
на Европейската енергийна награда (eea) в страните от Централна и Източна 
Европа.  
 
За целта проектът осигурява пряка техническа подкрепа за 3 пилотни града 
във всяка от участващите страни – България, Северна Македония, Румъния, 
Словения и Украйна. Заедно с това се предвиждат специализирани обучения 
за местни енергийни мениджъри, адаптирани бизнес модели за местни 
действия в областта на климата и широки кампании за гражданско участие.  
 
Сред предвидените дейности е и 
разработването на специална онлайн 
платформа за изграждане на 
капацитет, която да предлага 
възможности за смесено обучение, 

квалификация и сертифициране на общински енергийни мениджъри. Също така, за 
пилотните общини ще бъде организирано учебно пътуване в Австрия, както и участие 
в  международни партньорски срещи и обучения.  
 
Освен с възможности за международен обмен на опит и повишаване на престижа, 
сертифицираните по програмата на Европейската енергийна награда (eea) местни 
власти имат досег до една от най-успешните интегрирани системи за управление на 
качеството и присъждане на награди за общини. Тя подпомага общините в 
създаването на интердисциплинарни подходи за планиране, възползвайки се от 
взаимовръзки с паралелни инициативи, като стандарта ISO: 50001, планирането в 
рамките на Споразумението на кметовете, както и вече съществуващи местни инструменти за прилагането на ефективни 
мерки в областта на политиките за енергия и климат. 
 
На 15 октомври ще се проведе онлайн обучение и за общински специалисти, като освен пилотните по проекта общини – 
София, Бургас и Добрич, ще бъдат поканени и всички общини, членуващи в Споразумението на кметовете. 
 
Още за проекта можете да откриете на неговия уебсайт: http://www.excite-
project.eu/, както и да го последвате в Twritter. 
 
Информация за ееа 
Официален сайт на ееа 
 

Над 120 участници на Форум C4E в Брашов, Румъния 

 

C4E Forum бе официално открит на 21 септември в Брашов, Румъния след 

повече от година отлагане. 120 участници на място и поне още толкова 

онлайн говориха по най-нагорещените теми от сферата на енергийната 

ефективност, като от ЦЕЕ ЕнЕфект се включиха със семинар от 

предварителната програма на тема "Готов ли е строителният сектор за 

вълната на сградно обновяване" от новия ни проект  по програма 

ХnZEBReady. Този път сме колеги от Румъния, Чехия, Полша, Португалия и 

Хърватия, с които разработваме и предлагаме конкретни решения за 

повишаване на професионалната квалификацията в строителството. 

 

Програмата включи и тематични панелни сесии в различни малки 

конферентни зали, а по време на форума се проведе и сесия "Направи си 

сам" в рамките на два часа, в 

които участниците имаха 

възможност да организират уъркшоп по свой дизайн, групиран с развлекателна 

дейност. 

В рамките на дните от 21 до 24 септември богатата програма на форума предложи 

разнообразни сесии за участниците, като за ЦЕЕ ЕнЕфект това 

бяха представянията по теми, свързани с енергийната бедност, 

финансирането на проекти и зелените ипотеки, обученията за 

строителни професионалисти и управлението на енергия в 

общините. 

 

Сред официалните лица, които взеха участие, бяха Зузана Чапутова, президент на Словакия, Паула Пиньо, 

ръководител на отдел и понастоящем изпълняващ длъжността директор в ГД "Енергетика" на Европейската 

комисия, кметът на Брашов – Алън Колибан, представители на централни и местни власти. 

Възможности за общини по програма „Хоризонт Европа“ 

На Вашето внимание представяме две възможности за участие на общини по различни бъдещи проекти по програма 
„Хоризонт Европа“: 
 
Първата възможност е свързана със създаването на един или 
няколко тематични центрове (още наричани „хъбове“), които ще бъдат 
със следната насоченост: 
 
-  Местни стратегии за климата, планове за преход и неутралност по 
отношение на климата  
-  Ресурсна ефективност/енергийна ефективност и кръгова икономика  
-  Енергийни общности, местна енергия и просюмъри (едновременно 
производители и потребители)  
-  Отопление и охлаждане без изкопаеми горива  
-  Мобилни градове  
-  Цифрови платформи и мобилност 
 
В рамките на всеки хъб ще имате възможност да обменяте опит и да 
се учите чрез семинари, събития и учебни пътувания. Освен това ще 

получите подкрепа от изследователи с ранна кариера в проучване и изследване, което може да бъде от полза по актуално 
местно предизвикателство или тема на политиката, свързана със социалните и хуманитарните науки. Тези дейности ще 
бъдат изцяло подкрепени и финансирани от проекта (включително разходи за организация, кетъринг и пътни разходи, 
както и пряк достъп до финансиране за изследователски дейности за Вашите местни проекти и политики). 
 
Това ще се осъществи в рамките на проекта SSH CENTRE, който ще бъде подаден в рамките на поканата "Укрепване на 
изследователските общности в областта на социалните и хуманитарните науки (SSH) в дисциплините, свързани с климата, 
енергията и мобилността" на програма "Хоризонт Европа" (HORIZON-CL5-2021-D2-01-13). Предложението се координира от 
университета Anglia Ruskin със седалище в Кеймбридж (Обединеното кралство).  
 
Ако желаете да се включите, моля свържете се с giustino.piccolo@energy-cities.eu и kinga.kovacs@energy-cities.eu преди 1 
октомври с подписано писмо за подкрепа, в което да изразите интереса си да станете "град –домакин" за някой от 6-те 
хъба, или "град –мрежа", което означава да участвате в семинарите, организирани за всеки хъб.  
 
Втората възможност е за участие като пилотни партньори за проект по "Хоризонт Европа" за преход на крайбрежните 
общности и природосъобразни решения. Проектното предложение ще бъде представено в рамките на поканата по програма 
"Хоризонт Европа": "Интегриране на оценката, опазването и възстановяването на морските екосистемни услуги в социално-
икономически модели (Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities (HORIZON-CL6-
2022-COMMUNITIES-01) (с краен срок: 15 фев 2022 г., "Действия за иновации", общ бюджет от 9 млн. евро). 
 
Предложението се координира от Италианската национална агенция за нови технологии, енергетика и устойчиво 
икономическо развитие – ENEA, като Energy cities (energy-cities.eu) ще бъдат един от партньорите по проекта. 
 
Какви градове се търсят:  
Предложението е насочено към неутралния по отношение на климата преход на крайбрежните общности. Набират се 
крайбрежни градове/региони, които се интересуват от разработването на цифрови, природосъобразни и социални 
иновации, за предоставяне на съобразени с местното равнище решения, свързани с морската природа. В пилотните градове 
ще се обхванат основните местни социално-икономически сектори като развитие на туризма и развлекателни дейности, 
рибарство, аквакултури, транспорт, възобновяема енергия и други сектори на синята биоикономика, които ще улеснят 
интегрирането на морските екосистемни услуги в рамките на социално-икономическите модели.  
 
При проявен интерес към предложението, можете да изпратите имейл до Giustino Piccolo giustino.piccolo@energy-cities.eu, 
до петък 8 октомври, до обяд. 

Набират се общински проекти за климатична адаптация по Норвежката програма 

На 16 септември 2021 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения 
по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да 
намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на 
околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. 
 
Целта  на поканата е да се повиши капацитета на общините за оценка на техните стратегически 
планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия за намаляване на емисиите 
на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на 
климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за 
въвеждане на добри практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите от 
климатичните промени. 
 
Предвидените средства за финансиране по поканата са 1 652 138, 39 евро. Минималният размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 500 000 евро. 
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 16 ноември 2021 г. 
Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и 
наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/
Info/38943de6-4eab-4725-9273-252b283e16dc 
На  11 октомври  2021 г. (понеделник) от 10:00 часа  онлайн, ще се проведе информационен ден по обявената открита 
покана №3 „Климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ подкрепена от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/
novini/informaczionen-den 
В рамките на събитието ще се представят условията за кандидатстване, ще има възможност за задаване на въпроси, 
свързани с изготвянето на успешни проектни предложения. 
Можете да се регистрирате за участие в срок до 7 октомври тук.  
Непросредвствено преди събитието, регистрираните участници ще получат връзка за достъп до уебинара. 

 

Източник: EEA Grants 

Двадесет и две общини бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, 
финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. По реда на класирането им това 
са общините София, Бургас, Малко търново, Варна, Търговище, Поморие, Ловеч, Пловдив, Враца, Котел, Средец, 
Велинград, Сандански, Трявна, Хасково, Априлци, Велико Търново, Смолян, Кнежа, Пазарджик, Шабла и Русе. 

Соларна лаборатория бе открита в училище в Перник 

В края на месец септември екипът на „Грийнпийс“ – България и ръководството на Професионалната гимназия по енергетика 

и минна промишленост „Христо Ботев“, гр. Перник, откриха нова соларна лаборатория, изградена за целите на съвременния 

образователен процес в училището. 

 

По предложение на „Грийнпийс“ – България в 

лабораторията на ПГЕМП „Христо Ботев“, гр. Перник, е 

доставено и монтирано най-модерно оборудване за 

използване на слънчевата светлина и преобразуването ѝ 

в топлинна енергия чрез няколко различни технологии. 

Целта на изграждането на лабораторията е всички 

процеси да бъдат наблюдавани от учениците и 

впоследствие управлявани от тях под ръководството на 

преподавателите им по време на практическите 

упражнения. Така учениците в специалност 

„Топлотехника“ ще придобият нови знания и умения за 

работа с един от най-ценните възобновяеми източници на 

енергия – Слънцето. Със своето средногодишно 

количество на слънчево греене от 2150 часа България се 

нарежда сред най-благодатните държави в Централна и 

Източна Европа за развитието на фотоволтаичните 

технологии. 

 

Слънчевата енергия е ключов фактор за трансформацията на енергийната система и прехода от изкопаеми горива към 

100% възобновяеми източници за производство на електричество, отопление, охлаждане, както и в транспорта. Тази 

промяна е заложена в заявените намерения на Европейския съюз за намаляване на количеството парникови газове с най-

малко 55% до 2030 г., както и в съдържанието на Парижкото споразумение за климата, обявено през 2015 г. и подкрепено 

от почти всички държави по света. 

Източник: Greenpeace 
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