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Енергийно ефективното обновяване на жилищни сгради има нужда от нов модел. Съфинансирането на проектите от собствениците ще даде възможност 
повече имоти да бъдат ремонтирани 
Цвета Наньова, Капитал, 01.06.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/06/01/4352641_energiino_efektivnoto_obnoviavane_na_jilishtni_sgradi/ 
 
Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 29 май намалява с 35.08 %. Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието 
на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.84 %, а в разпределителната – с 18.09 на сто 
Маринела Арабаджиева, 3e-news, 01.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34015/delyt-na-vec-v-energijnija-balans-na-stranata-ot-nachaloto-na-godinata-kym-29-maj-namaljava-s-35-08 
 
Опасно е средствата за саниране отново да се управляват централизирано, предупреждават от Коалицията "Да обновим България". Мерките за 
обновяване на сградите по ПВУ трябва да стартират през юли, , а администрацията все още се бави с подготовката 
Рая Лечева, 3e-news, 01.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34016/opasno-e-sredstvata-za-sanirane-otnovo-da-se-upravljavat-centralizirano-preduprejdavat-ot-koalicijata-da-obnovim-bylgarija 
 
Над 70% от българите са готови да съфинансират санирането на домовете си. Основните проблеми за хората са свързани с неяснотите за 
кандидатстването, сочи проучване на „Алфа Рисърч“ 
Рая Лечева, 3e-news, 01.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34006/nad-70-ot-bylgarite-sa-gotovi-da-syfinansirat-saniraneto-na-domovete-si 
 
Анализатори: Планът на ЕС RePowerEu е твърде амбициозен, инвестициите са занижени, не се отчита поскъпването на суровините и липсата на 
производствени мощности 
3E news, 01.06.-2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34025/analizatori-planyt-na-es-re-power-eu-e-tvyrde-ambiciozen-investiciite-sa-zanijeni-ne-se-otchita-poskypvaneto-na-surovinite-i-lipsata-na-
proizvodstveni-moshtnosti 
 
Националният фонд за декарбонизация също ще подпомага гражданите да инвестират в обновяване на домовете си. Национална конференция в Бургас 
обсъжда възможностите за финансиране, а изложението в комплекс „Флора“ консултира домоуправители и строителни специалисти как да се включат. 
Рая Лечева, 3e-news, 02.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34051/nacionalnijat-fond-za-dekarbonizacija-syshto-shte-podpomaga-grajdanite-da-investirat-v-obnovjavane-na-domovete-si 
 
В Габрово създават два енергийни кооператива по програма LIFE 
3E news, 04.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34113/v-gabrovo-syzdavat-dva-energijni-kooperativa-po-programa-life 
 
Различни сценарии откриват до 6 млрд. лева дупка за финансиране обновяването в жилищния сектор у нас до 2030 година. Безвъзмездното финансиране не 
е достатъчно и е необходимо активното участие на граждани и бизнес 
Рая Лечева, 3e-news, 04.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34107/razlichni-scenarii-otkrivat-do-6-mlrd-leva-dupka-za-finansirane-obnovjavaneto-v-jilishtnija-sektor-u-nas-do-2030-godina 

 
Силвия Георгиева, НСОРБ:  
Имаме още много работа да свършим преди да пристъпим към Зеления преход 
3Enews, 06.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34171/silvija-georgieva-nsorb-imame-oshte-mnogo-rabota-da-svyrshim-predi-da-pristypim-kym-zelenija-prehod 

 
Д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект:  
Развитието на регионите между зелената трансформация и неслучилата се финансова децентрализация 
3E news, 07.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34168/d-r-dragomir-canev-en-efekt-razvitieto-na-regionite-mejdu-zelenata-transformacija-i-nesluchilata-se-finansova-decentralizacija 
 
Проектна компания ще управлява рекултивацията на 240 кв. км мини в енергийното сърце на България. В момента  планираме през каква квалификация 
трябва да преминат миньорите, за да се извърши цялостното преструктуриране на тази територия. 
Рая Лечева, 09.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34232/proektna-kompanija-shte-upravljava-rekultivacijata-na-240-kv-km-mini-v-energijnoto-syrce-na-bylgarija 
 
Пътят на Балканите към енергийна независимост: Единна платформа и REpowerEU. Регионът има нужда от 80 млрд. куб. метра на година, България 
потребява 3 млрд. 
Евгени Ахмадзай, Капитал, 13.06.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/06/13/4357310_putiat_na_balkanite_kum_energiina_nezavisimost_edinna/ 
 
Предизвикателствата пред новия енергиен план на ЕС. RepowerEU може да бъде частично съфинансиран с прехвърлени средства от кохезионните 
програми, което притеснява съзаконодателите и регионите в ЕС 
Моника Върбанова, Капитал, 14.06.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/06/14/4356935_predizviktelstvata_pred_noviia_energien_plan_na_es/ 
 
Деляна Иванова: 
Големи и малки жилищни сгради ще имат равен достъп до средствата за саниране 
МРРБ, 15.06.2022  
https://www.mrrb.bg/bg/delyana-ivanova-golemi-i-malki-jilistni-sgradi-ste-imat-raven-dostup-do-sredstvata-za-sanirane/ 
 
Собствениците ще финансират сами енергийното обследване и паспорт по мерките от Плана за възстановяване 
Рая Лечева, 3e-news, 21.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34566/sobstvenicite-shte-finansirat-sami-energijnoto-obsledvane-i-pasport-po-merkite-ot-plana-za-vyzstanovjavane 
 
Пасивни къщи в Бургаско –минимално по-висока цена спрямо стандартна модерна къща 
Рая Лечева, 3e-news, 21.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34558/pasivni-kyshti-v-burgasko-minimalno-po-visoka-cena-sprjamo-standartna-moderna-kyshta 
 
Слънчевото бъдеще на Бургас. По проект "Слънчеви градове" са заснети всички покриви в града, за да се проучат възможностите з а поставяне на 
фотоволтаици 
Десислава Лещарска, Капитал/Net Zero CO2 Economy, 24.06.2022 
https://www2.capital.bg/kreader/?broi=6100&type=special#post4353653  
 
Зам.-министър Иванова:  
Амбицията ни e да отворим програмата за саниране на есен 
МРРБ, 24.06.2022  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-ivanova-ambiciyata-ni-e-da-otvorim-programata-za-sanirane-na-esen 
 
Община Пловдив изгражда соларни централи върху публични сгради. Сега се пуска 30 кВт мощност върху спортната зала "Милен Добрев", подготвят се и 
други 20 микро-проекта, за които ще се търси финансиране по Плана за възстановяване 
Антон Чепилски, Капитал, 25.06.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/plovdiv/2022/06/25/4361952_obshtina_plovdiv_izgrajda_solrani_centrali_vurhu/ 
 
Енергийната ефективност и ВЕИ - средства за намаляване на вредните емисии до 2030 г. 
3E news, 26.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34699/energijnata-efektivnost-i-vei-sredstva-za-namaljavane-na-vrednite-emisii-do-2030-g 
 
Северна Македония позволява битовите соларни инсталации да са търговци на ток. Махат се административните пречки и се разрешава създаването на 
енергийни общности 
Евгени Ахмадзай, Капитал, 27.06.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/06/27/4362560_severna_makedoniia_pozvoliava_bitovite_solarnite/ 
 
Потребителски организации поискаха от Министерството на икономиката инициативи за „енергийно бедния“ потребител.  
3E news, 28.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34749/potrebitelski-organizacii-poiskaha-ot-ministerstvo-na-ikonomikata-iniciativi-za-energijno-bednija-potrebitel 
 
Куца диалогът между управляващи и кметове. Отношенията между двете страни не са достатъчно пълноценни, а от това страдат качественото изпълнение 
на проектите и самите жители 
Неда Василева, business.dir.bg, 29.06.2022  
https://business.dir.bg/ikonomika/kutsa-dialogat-mezhdu-upravlyavashti-i-kmetove 
 
Българските ВЕИ производители могат да получат допълнителни приходи чрез търговия с гаранции за произход на електроенергията 
Георги Велев, 3e-news, 30.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34817/bylgarskite-vei-proizvoditeli-mogat-da-poluchat-dopylnitelni-prihodi-chrez-tyrgovija-s-garancii-za-proizhod-na-elektroenergijata 
 
Стара Загора със заявка за първата у нас водородна долина 

Елена Балабанова, Радио Стара Загора, 04.06.2022  
https://bnr.bg/post/101657282/stara-zagora-sas-zaavka-za-parvata-u-nas-vodorodna-dolina 
 
До 50% повече електроенергия харчи неизолирано жилище, показва мониторинг на апартаменти в Габрово 

Рая Лечева, 3e-news, 05.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34118/do-50-poveche-elektroenergija-harchi-neizolirano-jilishte-pokazva-monitoring-na-apartamenti-v-gabrovo 

 
Индустриален логистичен парк в Бургас може да ползва енергия от анаеробна и фотоволтаична инсталация 
Рая Лечева, 3e-news, 05.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34116/industrialen-logistichen-park-v-burgas-moje-da-polzva-energija-ot-anaerobna-i-fotovoltaichna-instalacija 
 
Кметът на Бургас Димитър Николов:  
Общините имат нужда от подкрепа, предвидимост и регулярно финансиране. Общината обяви плановете си за изграждане на собствени фотоволтаични 
паркове, но има нужда от спешно облекчаване на процедурите 
Рая Лечева, 3e-news, 08.06.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/34223/kmetyt-na-burgas-dimityr-nikolov-obshtinite-imat-nujda-ot-podkrepa-predvidimost-i-reguljarno-finansirane 

Община Габрово, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за 

енергийна ефективност ЕнЕфект 

организират дискусионен форум под 

надслова „Кметовете говорят“, с 

централна тема „Финансиране и 

изпълнение на проекти за енергийна 

ефективност и ВЕИ“. Събитието ще се 

проведе на 7–8 юли 2022 г. в Община 

Габрово и се осъществява съвместно с 

Академия „Лидерите“ и с медийното 

партньорство на 3e-news. 

Общините имат ключово значение за 

реализирането на политиките за 

устойчива енергия и климат на местно 

равнище. За да изпълняват тези 

политики успешно и последователно те 

имат нужда от подкрепата не само на 

своите граждани, но и на съответните 

институции и професионални асоциации 

и експерти. Поради това в рамките на 

форума, в отделни панелни дискусионни 

сесии ще бъдат обсъдени теми, свързани 

със стратегическото планиране и ролята 

на енергийния мениджмънт на местно равнище, митът за финансовата децентрализация, 

отговорите на енергийната криза, изискванията на гражданите към сградното обновяване. От 

подиума на събитието представителите на местната власт ще имат възможност да споделят 

предизвикателствата, с които се сблъскват в усилията си да осигурят приложение на 

политиките за по-добро управление на енергията и наличните местни ресурси.  

По време на събитието в Габрово ще се проведат и демонстрации на строителни практики, 

интерактивен уъркшоп между граждани и кметове, обучения за строителни специалисти и 

граждани, както и специализирано продуктово изложение. 

С предварителната програма на събитието можете да се запознаете тук. 

Регистрация за участие: https://forms.gle/zxmsypYo9LH1YHVc7  

Съветът на ЕС прие преговорните си позиции по пет от законодателните предложения в пакета 
„Подготвени за цел 55“. Представеният от Европейската 
комисия през юли миналата година пакет ще даде 
възможност на ЕС да намали нетните си емисии на 
парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с 
равнищата от 1990 г. и да постигне неутралност по 
отношение на климата през 2050 г. Предложенията 
включват преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с 
емисии и забрана на превозните средства с двигатели с 
вътрешно горене до 2035 г., както и промени в Директивата 
за енергията от възобновяеми източници и Директивата 
относно енергийната ефективност. Постигнатото съгласие 
дава възможност на Съвета да започне преговори с 
Европейския парламент. 

Енергия от възобновяеми източници 

Съветът постигна съгласие да определи обвързваща цел на равнище ЕС за 40 % енергия от 
възобновяеми източници в общия енергиен микс до 2030 г. Заложената понастоящем 
цел на равнище ЕС е най-малко 32 %. Държавите членки ще трябва да увеличат своя 
национален принос, определен в техните интегрирани национални планове в областта на 
енергетиката и климата, които ще бъдат актуализирани през 2023 г. и 2024 г., за да постигнат 
колективно новата цел. 

Съветът определи индикативна цел за поне 49 % дял на енергията от възобновяеми източници 
в сградите през 2030 г.. 

Ще бъдат включени ускорени процедури за издаване на разрешения за проекти за енергия от 
възобновяеми източници в съответствие с приоритетите на плана RepowerEU, предложен от 
Комисията през май 2022 г. Целта е да се ускори внедряването на възобновяеми енергийни 
източници в контекста на плана на ЕС да стане независим от руските изкопаеми горива след 
руското нашествие в Украйна. 

Енергийна ефективност 

Бе постигнато съгласие за намаляване на потреблението на енергия на равнище ЕС с 
36 % за крайното потребление на енергия и с 39 % за първичното потребление на енергия до 
2030 г. Ключовата цел за намаляване на крайното потребление на енергия с 36 % на 
равнището на ЕС ще бъде обвързваща.  

Решението е всички държави членки да допринасят за постигането на общата цел на ЕС чрез 
индикативни национални приноси, определени от държавите членки в техните интегрирани 
национални планове в областта на енергетиката и климата, които ще бъдат актуализирани 
през 2023 г. и 2024 г.  

Предстои и постепенно повишаване на целта за икономии на енергия за крайното 
потребление на енергия. Държавите членки ще осигурят икономии в размер на 1,1 % от 
годишното крайно потребление на енергия от 1 януари 2024 г.; 1,3 % от 1 януари 2026 г.; и 
1,5 % от 1 януари 2028 г. до 31 декември 2030 г., с възможност за прехвърляне на най-много 
10 % от излишъците от икономии към следващия период.  

Публичният сектор от своя страна има специфичното задължение да постигне годишно 
намаление на потреблението на енергия с 1,7 % или, като алтернатива, с поне 1,9 % всяка 
година, ако се изключат общественият транспорт или въоръжените сили, което ще бъде 
обвързващо четири години след влизането в сила на регламента, като се започне постепенно с 
по-големите общини. В допълнение към това Съветът постигна съгласие, че от държавите 
членки ще се изисква да санират всяка година най-малко 3 % от разгънатата застроена площ 
на сградите, притежавани от публични органи. 

В допълнение бе решено пропорционален дял от икономиите на енергия в държавите членки 
да бъде насочен към уязвимите потребители. 

Съветът добави разпоредба относно прозрачността на потреблението на енергия в центровете 
за данни. От центровете за данни ще се изисква да публикуват информация за своето 
потребление на енергия всяка година от 2024 г. нататък. Комисията ще изготви публична база 
данни на ЕС, в която ще се събира информация за потреблението на енергия от центровете за 
данни. 

Източник: Съвет на ЕС 

МРРБ с проект за фискална децентрализация и подобряване на финансовото управление в 
общините 

Нов етап за набиране на кандидатури по проект European City Facility 

На 9 юни инициативата на ЕК откри своята четвърта покана за подаване на заявления с бюджет от почти 3 милиона евро, чиято 
цел е да подкрепи 48 града и техни сдружения при разработването на инвестиционни концепции 
за проекти в областта на климата и енергията. 

 

Какво финансира EUCF? 
 

Инструментът подпомага разработването на инвестиционна концепция, която представлява документ, предоставящ на 
инвеститорите и финансовите институции необходимата информация за оценка на даден проект и съответно за мобилизиране 
на средства за неговото изпълнение. 
 
Можете да се запознаете с процеса на кандидатстване тук. 
 

Можете да почерпите вдъхновение от някои европейски градове бенефициенти, 
като научите как град Кашкайш (Испания), провинция Жирона (Италия) и град 
Льоварден (Нидерландия) са подходили при кандидатстването, какви са техните 
амбиции и какви са съветите им за бъдещите кандидати – информацията за техния 
успех е достъпна тук.  
 
С примера на община Габрово след успешната им кандидатура можете да се 
запознаете тук. 
 
На 22-ри юли ще се проведе информационна онлайн среща за допълнителни разяснения, организирана от ЕкоЕнергия и ЦЕЕ 
ЕнЕфект, заедно с националния експерт по проекта, за която ще получите покана своевременно. 

Наградите на Споразумението на кметовете за 2022 

Нова стъпка към неутрална по отношение на климата Европа 

Град в светлината на прожекторите 
 

Наградите на Споразумението на кметовете „Град в светлината на прожекторите“ са чудесна възможност за изтъкване на 

постигнатия напредък и даване на добър пример не само за цялата общност на Конвента. 

Победителите в наградите за 2022 г. ще бъдат поканени да участват в Европейската седмица на регионите и градовете, като ще 

бъдат наградени в рамките на сесията "RePowerEU: ролята на градовете и регионите за ускоряване на прехода към 

възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност" на 12 октомври в Брюксел. 

Победителите ще получат също така: настаняване и покриване на пътните разходи за участие в сесията на Споразумението на 

кметовете; по-голяма публичност (интервюта в бюлетина на Споразумението, статии в блога, възможност за разработване на 

казус по един от реализираните от тях проекти);възможност да бъдат част от експертния състав на програмата за партньорско 

обучение. 

 

 

Наградата за Град в светлината на прожекторите за 2022 г. ще бъде връчена на три подписали инициативата: 

1 малка община (<10,000 жители) 

1 средно-голяма община (10,000- 250,000 жители) 

1 голяма община (>250,000 жители) 

Кой може да кандидатства? 

Поканата за Наградите на Споразумението за 2022 е отворена за всички присъединили те към Споразумението на кметовете. 

Важно е да се подчертае, че само членове, които са поели ангажимента за целите за 2030 за смекчаване и адаптация, са 

допустими в съответствие с всички изисквания на Споразумението, най-вече по отношение на отчитането.  

Как да участвате? 

Присъединилите се, които имат желание да кандидатстват за наградите за 2022 могат да попълнят формата за 

кандидатстване не по-късно от 31 юли 2022 г. Кандидатите се насърчават да добавят приложени снимки, инфографики, 

видеа, кратки документи, др. (ограничени до 2 броя за кандидатура, по възможност на английски език). 

Източник:Споразумение на кметовете 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва работа по проект „Развитие на фискалната 

децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. Целта му е да 

подкрепи финансовата автономност на общините у нас в съответствие с европейските практики и стандарти. В резултат от 

изпълнението му се очаква подобряването на правната, финансовата и стратегическата рамка за фискална 

децентрализация. 

В хибриден формат беше проведена встъпителна среща по проекта с участието на представители от Главна дирекция за подпомагане 

на структурните реформи към Европейската комисия и Експертния център за добро управление към Съвета на Европа, на МРРБ, 

НСОРБ и Сдружение „Форум Гражданско Участие“. 

При изпълнението на проекта ще се идентифицират предизвикателствата и ще бъдат разработени възможни решения. Предвиждат се 

работни срещи, дейности за изграждане на капацитет и обществени консултации. В технически доклад ще бъде направен анализ на 

съществуващата правна, административна и оперативна рамка на общините. Ще бъде изготвен доклад с препоръки за подобряване 

на законодателната и фискална рамка на основата на балансирана и ефективна децентрализация. Като резултат ще бъде разработен 

и документ с препоръки за административни, регулаторни и законодателни промени във финансирането на местните власти, 

базирани на европейската практика. На по-късен етап са предвидени обучения и съставяне на обучителни материали, които ще 

отговарят на нуждите на местните власти и ще допринесат за развитието на ефективни, отговорни и прозрачни институции на местно 

ниво. 

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез инструмента за Техническа помощ (TSI) и се изпълнява от Съвета на Европа в 

сътрудничество с Европейската комисия. Бюджетът му е 611 112 евро. Срокът за неговото изпълнение е до края на февруари 2024 г. 

В проекта участват още Министерство на финансите, НСОРБ,  заинтересовани организации или институции в България с особена 

експертиза и опит по темите на проекта и достъп до мрежа от национални експерти и др. Резултатите от проекта ще са предмет на 

дискусии в Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет и Националната платформа на 

партньорите за добро демократично управление на местно ниво. 

Източник: МРРБ 

Конкурс на ЕкоЕнергия за общински проект в областта на устойчивата енергия и климата 

В рамките на дискусионната среща „Кметовете говорят“, на 8 юли ЕкоЕнергия ще обяви своя ограничен конкурс за общински 
проект в областта на устойчивата енергия и климата, осъществен в периода 01.01.2021 – 30.06.2022 г. В конкурса могат да 
участват общините членки на ЕкоЕнергия. Той се организира в партньорство с Център за енергийна ефективност. 

Конкурсът има за цел да насърчи работата на общините в областта на енергийната ефективност и ВЕИ и да отличи онези от тях, 
които се стремят и постигат максимално високи и устойчиви резултати. Отличените проекти ще се публикуват като добри 
практики, които могат на насърчат и други общини да ги последват. 

Всяка община членка на ЕкоЕнергия може да подаде неограничен брой кандидатури. Общините подават кандидатурите си за 
участие по електронен път тук. 

Изисквания: 

За участие в конкурса могат да кандидатстват общински проекти, инициативи и планове за енергийна ефективност, осъществени в 
периода 01.01.2021 – 30.06.2022 г. Кандидатурите могат да са: 

(а) Проекти (за отделни обекти или за групи обекти) 

(б) Инициативи за засилено гражданско участие 

(в) Планове за енергийна ефективност 

Необходимите данни за кандидатстващите проекти, инициативи и планове са посочени във формулярите за участие (Формуляр за 
кандидатстване и Форма за подготовка на информационен материал), които ще бъдат публикувани на сайта на ОМЕЕ ЕкоЕнергия 
(ecoenergy-bg.net). На участниците се предоставят и помощни формуляри с указания за попълване. 

Жури и награден фонд: 

Кандидатурите ще се разглеждат и оценяват от независимо жури, излъчено от ОМЕЕ ЕкоЕнергия, ЕнЕфект и представители на 
АУЕР, Хабитат България и други. Оценяването ще се осъществи на два етапа. 

(а) Първият етап ще оцени съответствието на канидатурите с условията на конкурса и тяхната допустимост. Въз основа на този 
първи преглед журито може да отправи към участниците въпроси или искания за допълнителни пояснения. За отговори и 
допълнителни пояснения ще бъде предоставен едноседмичен срок. 

(б) Вторият етап на разглеждането ще се осъществи след получаването на отговорите и допълнителните пояснения и ще завърши с 
окончателно оценяване и класиране на подадените кандидатури.Наградният фонд на конкурса е 10 000 лв. Броят на наградите и 
техните размери ще се определят от журито, като се имат предвид желанията на участниците в конкурса, обявени в процеса на 
кандидатстване. 

Връчването на наградите ще се осъществи на публично събитие с участието на обявителя и неговите партньори. Събитието ще се 
предава пряко в Интернет. Запис на събитието ще се публикува в YouTube канала на ЕнЕфект. Резултатите от конкурса ще се 
публикуват в изданията и комуникационните канали на партньорите обявители. 

Обявяване на конкурса: 8 юли 2022 г. 

Краен срок за подаване на кандидатурите: 31 август 2022 г. 

Уточнителни въпроси: 1-10 септември 2022 г. 

Журиране: от 10-и до 30-и септември 2022 г. 

Информиране на наградените: 1-и октомври 2022 г. 

Церемония по награждаването: октомври 2022 г. 

 

Техническа подкрепа за развитие на енергийни общности  

На 21 юни бе анонсирана поканата на ЕК за различни видове техническа помощ за създаването на енергийни общности в 

градска среда. 

 Пряка техническа помощ – за най-малко 25 

енергийни общности посредством дни на 

енергийните общности, предоставени от експерти в 

сферата. 

 Изграждане на национален капацитет – чрез 

семинари и уебинари, проведени на местен език за 

най-малко 80 общности. 

 Обмен с други общности по конкретни теми и 

проблеми. 

 

Допълнителна информация, включваща видео-материал 

от информационния уебинар по откриването на поканата с подробни насоки за кандидатстване, ориентировъчни срокове и 

изисквания, както и пълен набор от необходимата документация ще откриете тук: https://energy-communities-

repository.ec.europa.eu/support_en  

 

Още за възможностите за техническа помощ за създаване на енергийни общности ще можете да научите и от уебинарът, който 

Споразумението на кметовете организира на 13 юли – https://www.eumayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2743-

webinar-in-support-of-energy-communities-for-climate-neutral-cities.html.   

Източник: ЕК 

Net Zero Cities – покана за неутрални по отношение на климата градове 

На 5 септември 2022 г. NetZeroCities ще обяви покана за пилотни градове, чиято цел е да бъдат приложени иновативни подходи 
за декарбонизация за период от две години. Изборът на пилотни 
проекти ще обхване всички тематични области, свързани с неутралност 
по отношение на климата,  като са предвидени финансиране и 
практическа помощ от консорциума на NetZeroCities. 

Общините, които проявяват интерес, са приветствани да се включат в 
някое от предстоящите информационни събития: 

4 юли 2022 г.: Програма NetZeroCities за пилотни градове: 
Критерии за подбор и процес на оценяване 

5 септември 2022 г.: Техническа информационна сесия 

Регистрация за информационните сесии 

Ръководство за пилотните градове 

Избраните пилотни градове ще бъдат обявени през февруари 2023 г. 

Източник:NetZeroCities 

 Манифест за набиране на местен персонал за климата 

Общините са изправени пред различни препятствия за осъществяване на 
политиките за устойчиво развитие на местно равнище. Недостигът на 
човешки ресурс и технически капацитет е сред основните 
предизвикателства, и в тази връзка манифестът е насочен към набиране и 
обучение на персонал в общините.  

Можете да се запознаете с кампанията тук. 

Инициативата е на Energy Cities, заедно с основните им партньори, и с 
финансовата подкрепа на Европейската фондация за климата, като целта е 
посланието да достигне до европейските и национални власти, които да 
подкрепят местните общности с необходимите кадри и ресурси за 
осъществяване на устойчиви енергийни амбиции по отношение на климата. 

Можете да разгледате и подпишете манифеста тук. 

Община Ямбол въвежда геотермална енергия в детска градина  

През юни се проведе встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална 
енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце“, гр. 
Ямбол“. 

Чрез изпълнението на проекта значително ще намалее потреблението на 
енергия и ще се подобрят битовите условия в сградите на детската градина, 
които са с обща площ над 8 900 квадратни метра. 

Предварителните изчисления сочат, че с новата инсталация за използване на 
геотермална енергия годишните емисии на въглероден диоксид на двете сгради 
ще намалеят с 400.77 тона, което ще окаже положителен ефект върху 
опазването чистотата на въздуха. „За първи път детска градина в Ямбол ще се 
отоплява и охлажда с геотермална енергия. Детска градина „Слънце“ е сред 
шестте избрани сгради в страната, в които ще се изгради инсталация от този 
тип. Надявам се, че въпреки тежките икономически условия и повишените цени на материалите, ще има изпълнители, които 
желаят да работят по този проект“, сподели кметът на Ямбол. 

Проектът е финансиран по Договор за БФП BGENERGY-1.002-0002-C01 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на 
ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. 

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/2022/06/01/4352641_energiino_efektivnoto_obnoviavane_na_jilishtni_sgradi/
https://3e-news.net/bg/a/authors/2/marinela-arabadjieva
https://3e-news.net/bg/a/view/34015/delyt-na-vec-v-energijnija-balans-na-stranata-ot-nachaloto-na-godinata-kym-29-maj-namaljava-s-35-08
https://3e-news.net/bg/a/authors/9/raja-lecheva
https://3e-news.net/bg/a/view/34016/opasno-e-sredstvata-za-sanirane-otnovo-da-se-upravljavat-centralizirano-preduprejdavat-ot-koalicijata-da-obnovim-bylgarija
https://3e-news.net/bg/a/authors/9/raja-lecheva
https://3e-news.net/bg/a/view/34006/nad-70-ot-bylgarite-sa-gotovi-da-syfinansirat-saniraneto-na-domovete-si
https://3e-news.net/bg/a/authors/5/3e-news
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