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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.  

Една десета от световната електроенергия миналата година е била от слънце и вятър. Чистата енергия за пръв път е повече от произведената от въглища, 
показва доклад на Ember 
Васил Минков, Капитал, 01.04.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/03/04/4331187_edna_deseta_ot_svetovnata_elektroenergiia_minalata/ 
 
Броят на интелигентните сгради по света ще достигне 115 милиона през 2026 г. 
ТД Инсталации, 01.04.2022  
https://www.tech-dom.com/bg/broyat-na-inteligentnite-sgradi-po-sveta-shte-dostigne-115-miliona-prez-2026-g-/2/2363/ 
 
Страните може сами да определят правната форма за енергийните кооперативи. Печалбата не би трябвало да е движещата сила при децентрализацията на 
енергийната система. 
Рая Лечева, 3e-news, 04.04.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/32173/stranite-moje-sami-da-opredeljat-pravnata-forma-za-energijnite-kooperativi-spodelja-svetoslav-stojkov-ot-institut-krygova-ikonomika 
 
Десетте най-големи градове с достъп до 1 млрд. лв. от „Развитие на регионите“ 
МРРБ, 03.04.2022 
https://www.mrrb.bg/bg/desette-naj-golemi-gradove-s-dostup-do-1-mlrd-lv-ot-razvitie-na-regionite/ 
 
Ограничаване на глобалното затопляне до 1.5°C изглежда все по-трудна цел. Според новия доклад на климатичната група на ООН възможностите за 
смекчаване на промените в климата намаляват 
Николай Петков, Капитал, 10.04.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/04/10/4333614_ogranichavane_na_globalnoto_zatopliane_do_15c_izglejda/ 
 
Над 1000 малки фабрики с опция за грант за спестяващи енергия машини и съоръжения. Документите за евросубсидията се подават в началото на май, а 
проектите трябва да са завършени за 10 месеца 
Мара Георгиева, Капитал, 12.04.2022 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/04/12/4335482_nad_1000_malki_fabriki_s_opciia_za_grant_za/ 
 
Зам.-министър Стефан Аспарухов: 
Умните сгради са ключов фактор за развитието на устойчиви градове 
МРРБ, 13.04.2022 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-stefan-asparuhov-umnite-sgradi-sa-klyuchov-faktor-za-razvitieto-na-ustojchivi-gradove/ 
 
За енергийно обновяване на жилищни и публични сгради са предвидени близо 2,2 млрд. лв. 
МРРБ, 14.04.2022 
https://www.mrrb.bg/bg/za-energijno-obnovyavane-na-jilistni-i-publichni-sgradi-sa-predvideni-blizo-2-2-mlrd-lv/ 
Агриволтаичните ферми са нов подход към по-устойчиво бъдеще. Концепцията комбинира производството на слънчева електроенергия със 
селскостопанска дейност на едно и също място 
Радина Калдамукова, Капитал, 17.04.2022 
https://www.capital.bg/biznes/zemedelie/2022/04/17/4337077_agrivoltaichnite_fermi_sa_nov_podhod_kum_po-ustoichivo/ 
 
МРРБ стартира две европейски програми за общо 360 млн. евро 
МРРБ, 18.04.2022  
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-startira-dve-evropejski-programi-za-obsto-360-mln-evro/ 
 
Зам.-министър Петрова:  
Новите пазарни условия наложиха преосмисляне на приоритетите за енергийна сигурност 
3E news, 19.04.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/32672/zam-ministyr-petrova-novite-pazarni-uslovija-nalojiha-preosmisljane-na-prioritetite-za-energijna-sigurnost 
 
Доклад: Дори и при най-песимистичния сценарий инсталираните слънчеви мощности през 2050 г. ще достигнат 14,5 ТВт 
3E news, 19.04.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/32666/doklad-dori-i-pri-naj-pesimistichnija-scenarij-instaliranite-slynchevi-moshtnosti-prez-2050-g-shte-dostignat-14-5-t-vt 
 
17 жилищни блока са санирани през 2021 г. по Националната програма. От старта ѝ през 2015 г. енергийно обновяване са получили общо 1 939 
многофамилни жилищни сгради в страната 
3E news, 20.04.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/32719/17-jilishtni-blokove-sa-sanirani-prez-2021-g-po-nacionalnata-programa 
 
Какво включва новата програма за саниране и кой може да участва. В Плана за възстановяване има заложени 1.6 млрд. лв. за енергийна ефективност на 
сградите. Ето какво ще се плаща с тях и какви са сроковете 
Мария Дойкова, Капитал, 21.04.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/04/21/4338214_kakvo_vkljuchva_novata_programa_za_sanirane_i_koi_moje/ 
 
ВЕИ с внушителен дял от новонсталираните енергийни мощности през 2021 г. 
powerindustry-bulgaria.com, 21.04.2022 
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3323-vei-s-vnushitelen-dial-ot-novoinstaliranite-energiyni-moshtnosti-prez-2021-g- 
 
Инженерите виждат нови възможности за намаляване на вредните емисии при строителство на сгради. Компонентата „вграден въглерод“ може да се 
окаже ключова за намаляването на парниковите емисии в сектора 
Георги Велев, 3e-news, 21.04.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/32739/injenerite-vijdat-novi-vyzmojnosti-za-namaljavane-na-vrednite-emisii-pri-stroitelstvo-na-sgradi 
 
ЕК и МАЕ представиха план от 9 стъпки за пестене на енергия, спасяване на планетата и Украйна 
Георги Велев, 3e-news, 24.04.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/32803/ek-i-mae-predstaviha-plan-ot-9-stypki-za-pestene-na-energija-spasjavane-na-planetata-i-ukrajna 
 
Войната в Украйна поставя под натиск сектора на биогоривата. ЕК дава зелена светлина на страните членки за временно намаляване на биокомпонента в 
горивата, за да успокои опасения за продоволствената сигурност 
Моника Върбанова, Капитал, 26.04.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/04/26/4338751_voinata_v_ukraina_postavia_pod_natisk_sektora_na/ 
 
29 сгради ще бъдат санирани през 2022 г. със средства от бюджета 
МРРБ, 26.04.2022  
https://www.mrrb.bg/bg/29-sgradi-ste-budat-sanirani-prez-2022-g-sus-sredstva-ot-byudjeta/ 
 

ЕК: България ще създаде първата регионална платформа в ЕС за общо закупуване на газ и електроенергия 
България обмисля варианти да съди Газпром за спрените доставки 
3E news, 29.04.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/32969/ek-bylgarija-shte-syzdade-pyrvata-regionalna-platforma-v-es-za-obshto-zakupuvane-na-gaz-i-elektroenergija 
 
София ще купи още четири трамвая и четири електробуса срещу 22 млн. лв. Единственият кандидат за трамваите е полската компания PESA, която ще 
доставя още 25 мотриси за линии 4, 5 и 18 
Анина Сантова, Капитал, 10.04.2022  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/04/10/4334208_sofiia_shte_kupi_oshte_chetiri_tramvaia_i_chetiri/ 
 
Изграждат се пречиствателни станции за отпадъчни води по Плана за възстановяване и устойчивост  
water-bulgaria.com, 28.04.2022 
https://water-bulgaria.com/article/2907-izgrajdat-prechistvatelni-stancii-za-otpadachni-vodi-po-plana-za-vazstanoviavane-i-ustoychivost 
 

София с план "Б", ако спре "тотално" газът. Един ден може да работи "Топлофикация София" в летен режим на работа в най-лошия сценарий, в който 
няма доставки на природен газ от 1 юни 
Вести.бг, 28.04.2022 
https://www.vesti.bg/bulgaria/sofiia-s-plan-b-ako-spre-totalno-gazyt-6142299 
 
Министерството на енергетиката ще си сътрудничи с австрийската федерална провинция Бургенланд в областта на климатичната неутралност 
powerindustry-bulgaria.com, 28.04.2022,  
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3325-me-shte-si-satrudnichi-s-avstriyskata-federalna-provinciia-burgenland-v-oblastta-na-klimatichnata-neutralnost 

 
Хабитат България с препоръки към националната жилищна политика 
Нова ТВ, 19.04.2022 
https://nova.bg/news/view/2022/04/19/365406/хабитат-българия-с-препоръки-към-националната-жилищна-политика/ 

Какво означават промените в 

директивата за енергийните 

характеристики за сградите за 

националните политики в сградния 

сектор? Този въпрос събра водещи 

експерти, евродепутати и 

представители на правителството в 

София. 

Енергийната ефективност на сградите 

е сред най-важните приоритети на ЕС 

и трябва да бъде такъв и за България, 

особено в ситуация на енергийна 

криза и външнополитическа 

несигурност. Тя е и устойчивото 

решение на проблемите с енергийната 

бедност и чистотата на въздуха, като наличните средства по различните линии на 

международно финансиране трябва да насочат към проекти с високо качество и доказани 

енергийни спестявания, които на свой да привлекат частни инвестиции за масово обновяване 

на сградния фонд. 

Това беше изводът от събитието, което се проведе на 13 април в хотел Балкан по инициатива 

на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Хабитат България като част от инициативата 

„Renovate Europe“. 

Повече от 60 представители на публичните власти и енергийни експерти обсъдиха бъдещето на 

програмите за енергийна ефективност и националната стратегия за обновяване на сградния 

фонд в светлината на новите европейски стандарти, както и важността на работата с местните 

власти и гражданите за извличане на максимални ползи с наличния публичен ресурс. 

„Енергийната ефективност е най-разумното решение за справяне с енергийните кризи и в 

частност с енергийната бедност. В момента ние имаме възможност да направим това усилие 

социално поносимо и да осигурим дълготраен ефект за уязвимите групи, като в същото време 

преодолеем зависимостта от чужди енергийни ресурси“, каза Радан Кънев, депутат в ЕП, 

докладчик в ЕП по Директивата за енергийните характеристики на сградите от страна на 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. 

„При настоящите условия, публичните средства ще стигнат до много малка част от гражданите 

и ефектът ще е пренебрежим. Необходима са решителна реформа в политиките, нови 

финансови инструменти, отлични резултати от пилотните дейности и активна комуникация за 

засилено участие на гражданите в процеса“, сподели Драгомир Цанев, изпълнителен директор 

на ЕнЕфект. 

В събитието се включиха още: Борислав Сандов, заместник министър-председател и министър 

на околната среда и водите на РБ, Цветелина Пенкова, депутат в ЕП, докладчик в сянка по 

Директивата за енергийните характеристики на сградите от страна на Комисията 

по промишленост, изследвания и енергетика, Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Юлиян Попов, старши сътрудник на Европейската 

климатично фондация, Иван Велков, председател на УС на Българската фасилити мениджмънт 

асоциация. 

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност 

ЕкоЕнергия организират национална конференция „Устойчиво финансиране на проекти за 

енергийна ефективност и ВЕИ“, която ще се проведе на 2–4 юни в Бургас, Експо център 

“Флора” и онлайн в платформата Zoom. 

Създаването на Национален фонд за декарбонизация е ллючова реформа в Националния план 

за възстановяване и устойчивост (НПВУ), от която се очаква да спомогне за решаването на 

редица проблеми, свързани  с фрагментацията на наличните инструменти за финансиране и 

трудностите за привличане на пазарни инвестиции. В рамките на НПВУ, неговото 

структуриране е с ясна цел за „подпомагане на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез 

устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициенти – крайни потребители 

на енергия – с оглед максимално постигане на целите за декарбонизация на българската 

икономика.“ Фондът следва да се използва за предлагане на безвъзмездна финансова и 

техническа помощ, съчетана с финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции 

и/или комбинация от тях. 

Именно структурирането на този фонд, подпомагано от проект за техническа помощ на ГД 

Енергетика, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, ще бъде във фокуса на 

поредната кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България.  

Наред с представителите на екипа, работещ по структурирането на Фонда, за участие в 

сесиите са поканени представители на търговските банки, публичните финансови институции, 

енергийни експерти, както и местните власти, от които в голяма степен зависи реализацията 

на проекти в разглежданите области. Ще бъде използван целият потенциал на партньорите по 

проект BeSMART – АУЕР, Еконолер, НДЕФ, БСК, КСБ, АЕЕ, УАСГ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, 

общините Столична и Габрово. 

 

Освен кръглата маса, съпътстващата програма предвижда редица атрактивни мероприятия, 

посветени на предизвикателствата пред проектирането и строителството на почти 

нулевоенергийни сгради (ПНЕС) в България. Конференцията също така ще предложи поглед 

върху успешните практики и технологичните иновации за проектиране и строителството на 

почти нулевоенергийни сгради от Европа и България, както и върху съвременните тенденции 

професионалното образование и обучение в областта на енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници. От 2 до 4 юни в програмата са включени:  

 
 Специализирано изложение на строителни материали и компоненти, подходящи за почти 

нулево-енергийни сгради 
 Учебен семинар за проектанти и строителни специалисти, както и семинар за 

домоуправители и собственици на жилища 
 Провеждане на демонстрации и фирмени представяния на най-новите строителни 

материали, изделия и технологии  
 Занятия за деца 
 Посещение на сертифицирана пасивни сгради в близост до Бургас 
 
Допълнителна информация очаквайте скоро на Фейсбук-страниците и сайтовете на ЦЕЕ 
ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, както и на проекта BeSMART. 

 

 

Европейската комисия одобри Националния план за възстановяване на България 

Техническа помощ за проекти за обновяване за общини 

 
 

Общините с население до 100 хил. души в страната ще могат да кандидатстват за техническа помощ  за преобразуване на 

съществуваща инфраструктура или обществени пространства. Проектите за трансформация ще бъдат подкрепени по линия на 

„Нови европейски местни инициативи Баухаус“ (New European Bauhaus Local Initiatives). Общини, градове, области, както и 

агломерации или група от общини и функционални зони (включително трансгранични области) могат да кандидатстват с 

разработени проектни идеи до 23 май т.г. Ще бъдат избрани 20 предложения, които ще бъдат разработени от експерти в 

проекти, с които може да се кандидатства след това за финансиране от европейски фондове или национално финансиране. 

Проектните идеи трябва да включват трите основни ценности на Новия европейски Баухаус – устойчивост, естетика и 

приобщаване. Те ще трябва да допринасят за поне една от четирите области на действие: ремонт на съществуващи сгради и 

обществени пространства, въвеждане на кръгова икономика и въглеродна неутралност, опазване и преобразуване на обекти на 

културното наследство, адаптиране и преобразуване на жилищни сгради или регенериране на градски или селски пространства. 

Участниците трябва да подадат онлайн формуляр за кандидатстване на английски език. Насоки за кандидатите могат да бъдат 

открити тук. 

Новият европейски Баухаус има за цел да превърне европейската Зелена сделка в културно, ориентирано към човека, 

положително и осезаемо преживяване за всички, насърчавайки трансформацията и адаптирането на градовете в цяла Европа 

чрез красиви, устойчиви и приобщаващи места. 

Повече информация за инициативата и как да кандидатствате може да откриете на следния адрес: https://c.ramboll.com/local-

support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus 

Източник: МРРБ 

Националният доверителен екофонд набира проекти по Програма „Микропроекти за климата“ 

Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ 

 

 

 

 

 

 

 

Типове проекти, които ще се финансират са: 

• Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, софтуер, изграждане на малка инфраструктура), водещи до 

директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени, които се 

реализират в обекти общинска или държавна собственост, както и собственост на БАН; 

• Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени (разработване на стратегии /програми /

доклади /анализи, образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания). 

Бенефициенти по проектите могат да бъдат институции, които са представени в УС на НДЕФ и юридически лица, с изключение 

на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите. 

Проектите се номинират с мотивирано писмено предложение от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да 

номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. 

Безвъзмездната субсидия за проект е до 50 000 лева. В общия размер на стойността по проектите за изграждане на малка 

инфраструктура, се включват и разходи за образователни дейности и / или обучение по проблемите на изменението на климата 

и адаптация към климатичните промени - до 20% от стойността на проект. В субсидията влиза финансиране на дейностите по 

проекта, както и разходи за администриране, които общо не могат да надхвърлят 3% от стойността на целия проект. 

Допустими дейности:  

• По ПМПК са допустими всички видове дейности, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови 

газове или адаптация към климатичните промени, с изключение на дейностите, които са допустими по другите програми на 

НДЕФ в т.ч. и разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност; на сгради и части от сгради в експлоатация, 

включително изготвяне на доклади от обследването; 

• За обекти, общинска или държавна собственост, при реализация на малки инфраструктурни проекти, са допустими само 

дейности за въвеждане или усъвършенстване на системи за енергиен мениджмънт на обектите, свързани с инвестиции в 

прилагане на: 

 Мерки за мониторинг, контрол, автоматично управление и оптимизиране на осветителните инсталации.; 

 Мерки за мониторинг, контрол, автоматично управление и оптимизиране на електроснабдителните системи; Мерки за 

мониторинг, контрол, автоматично управление и оптимизиране на системите за осигуряване на микроклимата и топла вода за 

битови нужди, които включват инвестиции в следните компоненти: Измервателни и устройства за мониторинг (директен и/или 

дистанционен), включително такива, които позволяват събиране и представяне на подробна информация за консумацията. 

Чувствителни компоненти (сензори, датчици и т.н.) за установяване и преобразуване на физичните и химични параметри в 

зоната на контрол и въздействие на тези системи в т.ч. – на температура; влажност, налягане, качество на въздуха, осветеност 

и други; Контролери, регулатори, изпълнителни механизми, задвижки, честотни регулатори и други – регулиращи и 

управляващи устройства за съответните системи, включително и необходимата периферия, комуникационни модули, софтуер и 

интерфейс. Интегрирани системи за сграден мениджмънт, позволяващи визуализация и мониторинг на състоянието на 

различните системи в реално време, контрол, управляващи и оптимизационни функции. 

Срокът за кандидатстване е до 17.30 ч. на 31.05.2022 г. 

 

Информация за параметрите на проектите на: https://ecofund-bg.org/wp-content/uploads/2022/04/0422_Pokana_Mikroproekti-i-

Ukazaniia.pdf  и https://ecofund-bg.org/wp-content/uploads/2020/04/Operativno_Rakovodstvo_PMPK.pdf 

 
Европейската комисия одобри Плана за възстановяване и устойчивост на 
България, по който страната очаква да получи над 12 млрд. лева. Това беше 
съобщено в четвъртък по време на посещение на председателката на 
Комисията Урсула фон дер Лайен в София. 
Планът за възстановяване на България беше върнат няколко пъти за 
преработване. Основните забележки бяха в областите на енергетиката и 
върховенството на правото. България е 23-ата държава в Европейския съюз 
(ЕС), чийто план е одобрен от Европейската комисия, каза Урсула фон дер 
Лайен в четвъртък. 
 
„Това е изключителен план“, каза Фон дер Лайен на пресконференция. 
„Планът на България отговаря на изискващите критерии, които заедно 
установихме. Той комбинира инвестиции в зеления и дигиталния преход с 
реформи по отношение на структурните предизвикателства, които имаме.“ 
 

„Този план е работещ, иновативен и наистина ще финансира промяната в България“, каза премиерът Кирил Петков. 
 
Преди България да може да получава пари по Плана, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки. Срокът за това е 
два месеца. 
 
Председателката на Европейската комисия каза, че Планът на България отговаря на приоритетите на Механизма за 
възстановяване – зелен преход и дигитализация. 
 
Комисията посочва, че 59% от парите по Плана ще отидат за мерки в подкрепа на целите в областта на климата. Това включва 
инвестиции за ускоряване на декарбонизацията енергетиката и утрояване на производството на електроенергия от възобновяеми 
източници до 2026 г. Също така и за изграждане на капацитет за съхранение на електроенергия, намаляване на емисиите на 
парникови газове от енергийния сектор с 40% до 2025 г. и определяне на рамка за постепенното премахване на въглищата. Част 
от парите ще отидат и за саниране на сгради и за устойчив транспорт. 
 
Източник: Свободна Европа 
 
С резюме на общинските инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост, подготвено от екипа на НСОРБ, можете да се 
запознаете тук. 
 
По темата, можете да чуете и интервю за БНР с Драгомир Цанев в предаването „Хоризонт до обед“ тук. 

Нов Kонсултативен съвет за Зелената сделка 

Новият Консултативен съвет за Европейската зелена сделка се очаква да заработи до месец. До 5 май тече обществено 

обсъждане за създаване на съвета и за правилник за организация на неговата дейност, пише в 

сайта за обществени консултации strategy.bg. 

През последните близо две години Консултативният съвет реално не функционира, защото неговият 

състав се определя от действащото правителство. Новият съвет ще се сформира, за да отговори на 

очакванията за създаване на актуален и действащ състав на Консултативен съвет към заместник 

министър-председателя по климатични политики, който да подпомага изпълнението на целите на 

правителството за развитие на Европейската зелена сделка и за реализиране на националните 

приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо 

развитие, социалната справедливост, опазването, възстановяването и адаптирането на околната 

среда. Това е начин да се реализира хоризонталния подход при решаване на проблемите, свързани 

с климатичните промени и зелената трансформация по пътя към Зеления преход на България. 

Част от целите му ще бъдат също да координира консултативния процес и дискутиране на 

предложения за решения и изготвяне 

на детайлни анализи и модели по отношение на европейските цели за неутралност към климатичните изменения за 2030 и 2050 

г. и промените в законодателството свързани със законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ съвместно със заинтересованите 

страни.  Ще реализира взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и 

прилагане на решенията свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за климатична неутралност. Ще работи 

по актуализиране на националните планове, позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК за зелената 

сделка. Консултативният съвет ще инициира и трябва да постига целите на реформите, свързани със зеленият компонент в 

Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Съветът се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Председател на Съвета е заместник министър-

председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите. Заместник-председател на Съвета е министърът 

на енергетиката или определен от него заместник-министър на енергетиката и ще влизат представители на всички министерства, 

ще участват представители на работодателските организации, синдикати и неправителствен сектор. Секретарят на Съвета се 

определя със заповед на министър-председателят по предложение на заместник министър-председателят по климатични 

политики и министър на околната среда и водите. 

Към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка се създават седем ресорни комисии: Комисия за енергиен преход; 

Комисия за устойчива мобилност; Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност; Комисия за 

таксономията и устойчивите финанси; Комисия за развитие и прилагане на иновациите кръговата и биобазирана икономика; 

Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразие и интегрирането на решения, 

базирани на природата; Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената 

сделка и климатичните промени. 

 
Източник: 3е-news 

София и Габрово сред 100-те неутрални градове в Мисията на ЕС 

На 28 април Европейската комисия обяви кои са 100-те неутрални по отношение на климата до 2030 г. градове в Мисията на 

ЕС. От получените рекорден брой кандидатури, 377, от 27-те страни – 

членки и още 9 държави, асоциирани или с потенциал за асоцииране 

към Хоризонт Европа, Габрово и София са единствените представители от 

страната ни, които са включени в т.нар. Мисия на първите 100 климатично 

неутрални и интелигентни градове до 2030 г. 

 

100-те града представляват 12% от населението на ЕС и очакванията са 

те да бъдат водещи центрове за постигане на климатична неутралност и 

да се превърнат в европейски иновационни хъбове. 

 

360 милиона евро е финансирането до 2023 г. Ключов елемент е 

разработването на договори за климата от избраните градове, адаптирани към конкретните местни условия. Всеки договор ще 

включва план за действие, времева рамка и инвестиционна стратегия с цел постигане на климатична неутралност до 2030 г. Те 

ще бъдат създадени в сътрудничество между регионалните и местни власти, гражданите, академичните и научните среди, 

бизнеса. Ползите за градовете включват и техническа помощ, работа в мрежа, споделяне на добри практики чрез специално 

създадена за мисията платформа „Градове с нулеви емисии“. 

 

Иновациите, гражданите и регионите са в центъра на решенията за постигане на климатична неутралност в Европа. 

Сътрудничеството, съвместното очертаване на предизвикателствата с гражданите на градовете и споделената отговорност при 

реализирането на инициативите за всеки град са в основата на мисията на първите 100 климатично неутрални града. 

 

Повече информация за мисията и 100-те избрани града: 

https://ec.europa.eu/…/fil…/eu-cities-mission-meet-cities_en 

https://ec.europa.eu/…/presscorner/detail/en/QANDA_22_2592 

https://m.youtube.com/watch?v=MbzPpUnzLzo&feature=youtu.be 

Детска ясла в Бургас ще се отоплява с геотермална енергия 

Бургаската детска ясла №3 ще има климатична инсталация за отопление и охлаждане, захранвана с геотермална енергия.  

За покриване на отоплителния и охладителния товар на сградата, 

както и за битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени 

два агрегата. Чрез специална система от тръби те ще използват 

температурата от 5 до 23 градуса от два сондажа на дълбочина 

между 100 и 120 метра, без да черпят вода от тях. Усвоената от 

земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до 

геотермален колектор, от който ще се разпределя към 

термопомпени агрегати. 

Община Бургас получи и необходимото официално одобрение в 

местния парламент, за да стартира реално финансиране и 

изпълнение на проекта. В рамките на проекта ще се внедри 

система за мониторинг на потреблението на енергия. Чрез 

ултразвуков топломер ще се отчита генерираната енергия за 

отопление и охлаждане от термопомпените агрегати. Ще се 

инсталират и контролни електромери. 

Използването на геотермалната енергия ще се осъществява по проект "Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална 

термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас", финансиран по програма 

"Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

Партньор по проекта е норвежката Norsk Energi, дългогодишен партньор на община Бургас при реализирането на различни 

инициативи в областта на енергийната ефективност. 

 

Източник: hvac-bulgaria 

http://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/523447281004161
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://www.excite-project.eu/
https://comact-project.eu/
https://energymeasures.eu/
https://re-modulees.eu/
https://www.euki.de/en/euki-projects/congregate/
http://www.eneffect.bg/text/?category_id=239
https://outphit.eu/en/
https://www.nzebroadshow.eu/
https://www.smafin.eu/
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/03/04/4331187_edna_deseta_ot_svetovnata_elektroenergiia_minalata/
https://www.tech-dom.com/bg/broyat-na-inteligentnite-sgradi-po-sveta-shte-dostigne-115-miliona-prez-2026-g-/2/2363/
https://3e-news.net/bg/a/authors/9/raja-lecheva
https://3e-news.net/bg/a/view/32173/stranite-moje-sami-da-opredeljat-pravnata-forma-za-energijnite-kooperativi-spodelja-svetoslav-stojkov-ot-institut-krygova-ikonomika
https://www.mrrb.bg/bg/desette-naj-golemi-gradove-s-dostup-do-1-mlrd-lv-ot-razvitie-na-regionite/
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