
 

Енергийната ефективност и обновяването на сградите е клю-
чова тема на национално и европейско ниво – нужно е да ра-
ботим заедно, за да постигнем европейските цели в тази сфе-
ра. Това заяви министърът на регионалното развитие и благо-
устройството Лиляна Павлова по време на лидерската среща 
на върха за енергийната ефективност в Мадрид, на която бе 
ключов говорител. Тя посочи, че темата придобива все по-
голямо значение и е важен елемент на публичните политики 
за осигуряване на безопасни и устойчиви градове и по-добро 
качество на живот.   

„Няколко са важните елементи, за които трябва да се погри-
жим на национално ниво, за да бъдат постигнати европейски-

те цели за енергийна ефективност: ясна визия и цялостно свързана рамка, законодателна рам-
ка, политическа ангажираност и партньорство, както и конкретни инициативи, проекти, програ-
ми“, подчерта на форума министър Павлова. 

Тя изтъкна също, че сме изправени пред нарастваща обществена загриженост за последиците 
от изменението на климата, енергийната зависимост и изчерпването на енергийните ресурси. 
Това превръща достъпността на цените на енергията и намаляването на консумацията на енер-
гия на сградите в жизненоважен и спешен въпрос, както на национално, така и международно 
ниво. От решаващо значение е стратегическата визия на международно равнище и затова е из-
ключително важно, че вече имаме една обща рамка – споразумението от Париж. То е мост меж-
ду днешните политики и климата преди края на века, допълни министър Павлова.   

В изказването си Лиляна Павлова акцентира върху това, че България активно участва в раз-
личните формати на сътрудничество, които да подпомагат и допринасят за успешното изпълне-
ние на политиките за обновяване на сградите, обмен на добри практики и знания с европейски 
партньори. Глобалният дневен ред за градовете и наскоро приетият Пакт от Амстердам, който 
зададе дневния ред за градовете на ЕС, поставят специално ударение върху достъпните и енер-
гийноефективни жилища в градските райони - посока, която българското правителство е твър-
до решено да следва. В този контекст, енергийната ефективност на сградите е дългосрочен 
приоритет за кабинета като през последните няколко години се превърна в основна политика. 

Министър Павлова обърна внимание, че българското правителство е предприело на национално 
ниво редица стъпки за подобряване на енергийната ефективност - от прилагането на законода-
телни мерки до разработването на конкретни политики и програми. България работи вече десет 
години за справяне с предизвикателствата пред енергийната ефективност и обновяването на 
съществуващите сгради, а националната програма за енергийна ефективност на многофамилни-
те жилищни сгради е най-мащабната инициатива в областта.   

По време на лидерската среща на върха Лиляна Павлова подчерта, че успехът на всяка нацио-
нална политика, включително енергийната ефективност и обновяването на сгради, зависи в го-
ляма степен от устойчивостта на конкретната инициатива, програма и финансов модел. В също-
то време публичността е от решаващо значение и работата за повишаване на информираността 
на гражданите за ползите от този процес трябва да продължи.   

Участниците във форума бяха приветствани във видео адрес и от заместник-председателя на 
Европейската комисия с ресор енергиен съюз Марош Шефчович. Срещата, която се провежда в 
Мадрид, събра 200 представители на институции, неправителствен сектор, университети, биз-
нес и др., работещи по проблемите свързани с обновяването на съществуващите сгради. В рам-
ките на формата се обсъдиха перспективите за изработване на дългосрочни стратегии за обно-
вяване на съществуващия сграден фонд и постигане на целите, залегнали в споразумението за 
борба с климатичните промени от Париж. Акцентът на срещата бе подобряването на енергийна-
та ефективност на съществуващите сгради, включително възможности за финансиране на прог-
рами и проекти, иновации в сектора и др. 

Източник: МРРБ  

Срещата в Мадрид бе организирана в рамките на европейския проект BUILDUPON. ЕкоЕнергия 

бе представена от Драгомир Цанев, заместник-директор на секретариата на мрежата ЕнЕфект, 
който бе лектор в рамките на кръгла маса на тема „Местни политики за енергийна ефектив-
ност“.  
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Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

тел. 02 963 17 14; 02 963 07 23; 02 963 02 69; 02 963 21 69 

факс: 02 963 25 74 
e-mail: ecoenergy@ecoenergy-bg.net 

www.ecoenergy-bg.net 

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация 

се поема от авторите. Тя не отразява задължително 

мнението на Европейската общност. Европейската агенция 

за конкурентоспособност и иновации и Европейската 

комисия не носят отговорност за използваната по какъвто и 

да е начин информация, съдържаща се в нея.  

Енергийната ефективност и обновяването на сградите е 

ключова тема на национално и европейско ниво  

Брой 45, септември 2016 г. 

Националният иновационен фонд набира проекти за финансиране. Срокът за кандидатстване е от 30 септември до 31 октомври 2016 г. 
Мара Георгиева, в. Капитал Daily, 24.08. 2016 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/08/24/2816516_nacionalniiat_inovacionen_fond_nabira_proekti_za/?ref=email_mblok 

Индустрията е против връщането на високите цени за малките ВЕИ централи. България е заплашена от нови санкции от ЕК при връщане на 
преференциите 
в. Капитал Daily, 28.08.2016 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/08/28/2818523_industriiata_e_protiv_vrushtaneto_na_visokite_ceni_za/ 

ЕБВР отпуска още 20 млн. евро за енергийна ефективност в домовете. Специализираните кредити в новия етап на програмата за енергийно 
обновяване на жилища REECL ще се дават от Банка Пиреос и ОББ 
Мария Иванова, в. Капитал Daily, 01.09.2016 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/09/01/2821074_ebvr_otpuska_oshte_20_mln_evro_za_energiina/ 

До 4000 домакинства могат да кандидатстват за програмата на ЕБВР за енергийна ефективност. Кредитната линия на ЕБВР е в размер на 20 млн. 
евро, с допълнителни 4,4 млн. евро безвъзмездна помощ от Фонд "Козлодуй" 
publics.bg, 02.09.2016 г.   
http://www.publics.bg/bg/news/14091/ 

Европейската банка за възстановяване и развитие разширява програмата си за енергийна ефективност в жилищния сектор в България 
Наталия Топчиева, REECL, 02.09.2016 
http://reecl.org/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%
d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd/  

Модерни технологии ще се финансират по програмата на енергийна ефективност на ЕБВР. За първи път новостроящи се сгради също ще могат да 
получат кредитиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност 
Наталия Топчиева, REECL, 02.09.2016 
http://reecl.org/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%
d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bf/ 

Сключват 91 договори по ОПРР с общините в периферните райони за енергийна ефективност 
Градът.бг, 02.09.2016  
http://gradat.bg/news/2016/09/02/2821237_skljuchvat_91_dogovori_po_oprr_s_obshtinite_v/ 

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие: 
След 2018 г. собствениците ще участват с 20% в санирането. Строим язовири, за да няма режим на водата. 
Димитър Илиев, в. Стандарт, 09.09.2016 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-09-09&article=263146 

Павлова: 300 милиона лева отиват за Южна България по програмата за регионално развитие 
Novinite.bg, 12.09.2016 
http://novinite.bg/articles/121772 

„Козлодуй“ ще субсидира до 2019 г. последен транш за "Енергийна ефективност" 
Novinite.bg, 17.09.2016 
http://novinite.bg/articles/122320 

Павлова: Енергийната ефективност – ключова на национално и европейско ниво 
Standartnews.com, 21.09.2016 
http://www.standartnews.com/balgariya/pavlova_energiynata_efektivnost_klyuchova_na_natsionalno_i_evropeysko_nivo-343563.html 

Инж. Димитър Манков, специалист "Продукти и приложения" - направление "Сградни системи", Schneider Electric – България 
Системата за сградна автоматизация, базирана на HomeLYnk, е ефективна и приложима за еднофамилни къщи 
Градът.бг, 09.09.2016  
http://gradat.bg/news/2016/09/09/2824245_inj_dimitur_mankov_sistemata_za_sgradna_avtomatizaciia/ 

ЛИДЛ откри първата по рода си интелигентна сграда в ритейл сектора в България. Обектът, в кв. "Младост"2 на столицата , е с оптимизирани 
вътрешните пространства, нови функционалности, дизайн и фокус енергийната ефективност 
Таня Тодорова, Градът.бг, 11.09.2016 
http://gradat.bg/news/2016/09/11/2825356_lidl_otkri_purvata_po_roda_si_inteligentna_sgrada_v/ 

От октомври 2016 г. МСП, големите предприятия и общините могат да повишат енергийната си ефективност в осветлението с LED Mercury 
Сибола, 16.09.2016 
http://cibolabg.com/bg/Ot-oktomvri-2016-g-MSP-golemite-predpriyatiya-i-obshtinite-mogat-da-povishat-energiynata-si-efektivnost-v-osvetlenieto-s-LED-
Mercury.p599 

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустрията 
Сп. ТД Инсталации, бр. 4, септември 2016 
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2070 

Термопомпени бойлери 
Сп. ТД Инсталации, бр. 4, септември 2016 
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2069 

Как се създават модерни и устойчиви училища 
Градът.бг, 26.09.2016 
http://gradat.bg/news/2016/09/26/2832890_kak_se_suzdavat_moderni_i_ustoichivi_uchilishta/ 
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Министър Лиляна Павлова: Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“                      
ще бъдат създадени три фонда 

Въз основа на решение от последните дни със средствата от Оперативна програма „Региони в рас-

теж“ 2014 – 2020, които ще бъдат насочени към т.нар. финансови инструменти ще бъдат създаде-

ни само 3 фонда – за градско развитие за София, за Северна България и Южна България. Това 

обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието 

си в кампанията „Региони в растеж“ в Пловдив днес. Тя напомни, че доскоро се предвиждаше и 

създаването на отделен фонд за туризъм.   

Регионалният министър обясни, че във фондовете за градско развитие ще има две кредитни линии 

за проекти. Едните проекти ще бъдат за градско развитие, а другите – за туристически обекти. 

Стартовият капитал на фонда за Южна България е 95 млн. лв. от ОПРР, като очакваме да активи-

раме поне още толкова от банковия и финансовия сектор и така да създадем един фонд с около 

200 млн. лв., с който да отпускаме дългосрочни нисколихвени кредити за инвестиции, свързани с 

градската среда, информира министърът. Отделно от този фонд, тъй като вече няма да има отде-

лен туристически фонд, ще има нов фонд, който ще подкрепя културно-историческо наследство и 

развитието на туристически атракции. Имаме общо 100 млн. лв. стартов капитал от оперативната програма, като примерен вариант за 

разпределението им е по 40 млн. лв. за Северна и за Южна България и 20 млн. лв. за София, но предстои това да бъде уточнено и 

прецизирано. С тези средства ще може да бъде финансирана голяма част от 250-те паметника на културата с национално и световно 

значение, каквито имаме определени в страната, подчерта Павлова. За всеки един от тях ще се кандидатства за финансиране с биз-

нес план, като 50 % от необходимата инвестиция може да се   предостави безвъзмездно от програмата и 50% да е от регионалния 

фонд за развитие на туризма и туристическите атракции финансиране по ОПРР. Така че всъщност да увеличим ресурса, с който да 

подкрепяме развитието на културно историческото наследство и туристическите атракции, обърна внимание тя.   

Постигнахме съгласие за новия принцип на с Министерството на финансите и Фонда на фондовете, така че оттук нататък предстои да 

обявим процедура, да търсим фондов мениджър за всеки един от тези три фонда, който в последствие да предоставя финансиране за 

проектите, за които говорим и се надявам това да се случи в най-скоро време. Бенефициенти могат да бъдат общини, църкви или ми-

нистерства, съобщи министърът. 

Източник: МРРБ 

Лагер за иновации в Габрово – нестандартен отговор на съвременните предизвикателства  

Лагер за иновации - Gabrovo Innovation Camp 2016 ще се проведе в 
Габрово в първите дни на октомври, по инициатива на президента Ро-
сен Плевнелиев и президента на Комитета на регионите на ЕС Марку 
Маркула. Събитието ще се осъществи с подкрепата на Областен инфор-
мационен център – Габрово и евродепутатите Ева Паунова и Андрей 
Новаков. 

Gabrovo Innovation Camp 2016 си поставя за цел да изяви таланта и 
въображението на младите хора, които заедно ще търсят иновативни 
решения на важни за съвременното общество предизвикателства.  

Участниците ще работят съвместно от 1 до 3 октомври 2016 г., насочва-
ни от ментори. Отборите ще търсят иновативни решения в четири ос-
новни предизвикателства - Тhe factories of the future; Urban 

transformation; Innovation education; XXI century democracy (Фабрики на бъдещето; Градска трансформация; Иновации и образова-
ние; Демокрацията на 21 век). 

Gabrovo Innovation Camp 2016 разполага с профили в социалните мрежи – https://www.facebook.com/GbInnoCamp/?fref=ts, https://
twitter.com/gabrovo2016 и набира участници. В лагера могат да се включат всички желаещи на възраст над 17 години, мотивирани да 
развиват творчески идеи в иновативни социални решения. Лагерът ще се провежда на територията на Националната Априловска гим-
назия и ще завърши с представяне на разработените идеи и награждаване в зала Възраждане. 

Идеята за организиране на лагер за иновации в Габрово с подкрепата на Комитета на регионите и Президентството възникна през ап-
рил тази година на среща между двамата президенти и кмета на Габрово Таня Христова. 

Провеждането на лагери за иновации в различни европейски региони е сред инициативите на Комитета, които имат за цел да стиму-
лират младите европейци да разработват съвместно иновативни идеи за правене на бизнес, а също така чрез наука и образование да 
търсят конкретни решения на значими обществени проблеми.  

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е официален партньор на инициативата. 

Източник и повече информация: www.gabrovoinnovationcamp.eu  

Община Лом: обмен на опит и добри практики с партньорите в Норвегия  

В рамките на проект "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора  в 
с. Добри Дол  и  административната сграда на Община Лом" бе проведено посещение за 
обмен на опит добри практики в  Норвегия от партньорите по проекта. Договор BG04-02-
03-055-003 се реализира от Община Лом в партньорство с фирмите  „Норконсулт“- от нор-
вежка страна  и „ЕнЕфект Консулт“ – от българска.  

Основната цел на визитата бе запознаване на българския екип с добри практики в област-
та на енергийната ефективност в сгради, с фокус върху отоплителни инсталации, енерги-
ен мениджмънт и използване на ВЕИ в обществения и публичния сектор. Посещението  се 
проведе в рамките на 3 дни в столицата Осло и главния офис на „Норконсулт“ - най-
голямата и една от водещите мултидисциплинарни консултантски фирми в скандинавския 
регион с близо 3000 служители и 52 представителства и офиси в целия свят.  

По време на визитата бяха посетени един от големите старчески домове в Осло (Økern nursing home) основно реконструиран през 
2014 г.; детска градина (Teglverket kindergarten) - ново изградена нулево енергийна сграда; най-голямата в Норвегия специализира-
на болница по физиотерапия и рехабилитация Sunnaas hospital - чието разширение е проектирано от Норконсулт и топлоцентралата 
Nesodden bioenergy plant с мощност 1MW - осигуряваща топлинна енергия за същата болница и старчески дом разположен в близост. 

По време на визитата бе проведена и работна среща в сградата на Норконсулт, на която 
присъства и г-н Джони Лий, съветник по енергийните въпроси на Omsorgsbygg Oslo KF - 
общинско предприятие в Осло, което изгражда, поддържа и управлява общински сгради.  
Г-н Лий запозна партньорите по проекта с енергийната стратегия на община Осло, както и 
изключително амбициозните цели, които си е поставило ръководството с цел намаляване 
на консумацията на емисиите на парникови газове с 95% до 2030 г (спрямо нивата през 
1990 г.). В допълнeние, експертите на Норконсулт демонстрираха  добри практики на уп-
равленско и експертно ниво, с акцент върху управление на отоплителните инсталации, 
както и управление на енергията в сградите.   

Проектът на Община Лом включва изграждане на топлопровод до два социални дома за 
възрастни хора с деменция. Домовете ще се отопляват, оползотворявайки неизползваната 
до момента топлинна енергия от съседна кравеферма, като се очаква разходите за енер-
гия да бъдат намалени с над 50%. Освен това в сградата на Община Лом ще бъде монтиран нов котел, използващ биомаса, като се 
очаква разходите за отопление на сградата да намалеят с повече от 70%. В момента се провежда процедурата по избор на изпълни-
тел на строително-монтажните работи, като предстои оценка на подадените оферти. 

 

  

Стратегия за децентрализация за периода 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за 
децентрализация 2016–2019 г.  

На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg) са публикувани 
Стратегия за децентрализация 2016-2025 г., както и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–
2019 г. Документите са приети с Решение № 735 на Министерския съвет от 08.09.2016 г. Стратегията и Програмата могат да бъдат 
изтеглени от тук. 

Стратегията си поставя за цел властите на общинско и регионално ниво да предоставят качествени публични услуги при активно 
включване на гражданите в управлението. 

Усилията ще се насочат в посока: 

 Устойчиви, ефективни и прозрачни общински финанси, и създаването на условия за регионално развитие и икономически рас-

теж; 

 Провеждане на местна политика в интерес на българските граждани; 

 Подобряване на обхвата, ефективността и качеството на местните услуги. 

Целите на стратегията са следните: 

 Стратегическа цел 1 – Прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори; 

 Стратегическа цел 2 – Установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво; 

 Стратегическа цел 3 – Граждански контрол върху действията на публичните институции; 

 Стратегическа цел 4 – Повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регио-
нално развитие. 

Предвижда се ръководството и координацията на изпълнението на Стратегията за децентрализация да продължи да се осъществява 
от Съвета за децентрализация на държавното управление. 

Предишната стратегия за децентрализация обхващаше периода 2006 - 2015 г. 

------------------------------ 

Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. е приета със същото Решение № 735 на Ми-
нистерския съвет от 08 септември 2016 г. 

Източник: МРРБ / www.strategy.bg  

ДЕЙСТВИЕ! Полезни практики от панелните квартали  

През 2016 ONE ARCHITECT URE WEEK се фокусира върху механизмите за 

участие на гражданите в създаването на градска среда. Фестивалът изс-

ледва и се учи от практиките на съжителство в българските панелни 

квартали. “ДЕЙСТВИЕ! Полезни практики от панелните квартали”  желае 

да надскочи класическия фестивален формат. В опит да бъдат създадени 

нови форми на организация на градската среда, ONE ARCHITECTURE 

WEEK предприема реални действия, които целят да развият инструменти 

за взаимодействие между граждани и среда преди, по време и след фес-

тивала. 

Квартал Тракия в Пловдив, мястото и вдъхновението на ONE ARCHITEC-

TURE WEEK 2016, е панелно предградие от 70-те години на миналия век, 

проектирано с много амбиция, но реализирано като типичен социалисти-

чески квартал-спалня. Изграден върху оптимистичната визия за индуст-

риално бъдеще, Тракия е място, чиято реализирана форма бива същест-

вено повлияна от икономически, социални и политически фактори. С времето жителите на Тракия вземат нещата в свои ръце и прев-

ръщат квартала си в гигантска лаборатория. В тази лаборатория вече години наред се осъществяват голям брой трансформации и 

адаптации, всички те водени от интуицията на обитателите на квартала. 

“ДЕЙСТВИЕ! Полезни практики от панелните квартали”  ще действа по два начина. От една страна ще вникне в лабораторната среда, 

създадена в Тракия през последните 50 години, поравно разпределени между комунистическата и капиталистическата системи. От 

друга, ще предприеме реални действия в квартала, подкрепяйки процеси на споделено взимане на решения и реализирайки структу-

ри, които да помагат за колективното създаване на градска среда. 

Четирите основни метода за взаимодействие с Тракия, които фестивалът ще използва са; ангажирано проучване, приложно образова-

ние, квартално веселие и споделено знание. Базирайки се на тях,“ДЕЙСТВИЕ! Полезни практики от панелните квартали”  ще бъде ка-

тализатор, чиято цел е да подсили връзките между вече съществуващите места, хора, процеси и истории в квартала. 

ИСТОРИЯ 

ONE ARCHITECTURE WEEK е ежегоден международен фестивал за съвременна архитектура и градска среда. Стартирал като двудневна 

конференция през септември 2008 г. под името Sofia Architecture Week, днес фестивалът се е превърнал в десетдневна платформа за 

обсъждане и действие по теми, важни за българските градове. 

Основните цели на ONE ARCHITECTURE WEEK са да повиши нивото на осъзнаване на градската среда от страна на обществото, да сти-

мулира активно и отговорно отношение към света около нас, както и да инициира действия за видима и положителна промяна на ка-

чеството на архитектурата и градското планиране в България. Наситената и разнообразна програма на фестивала включва презента-

ции, изложби, дискусии, лекции, работилници, обиколки, детска програма, прожекции и намеси в градската среда. Програмата на 

ONE ARCHITECTURE WEEK е част от културния календар на Пловдив и е в подкрепа на Пловдив – Европейска столица на културата 

през 2019. 

Източник: www.onearchitectureweek.com/about/  

Бизнес акселератор за чисти технологии отваря врати в България  

Кандидатствайте до 30-ти септември 2016! 

Клийнтех България (Cleantech Bulgaria) и Клаймът КИК (Climate-KIC) канят всички иноватори 

с бизнес идеи за справяне с изменението на климата, да се включат в програмата “Start-up 

Accelerator”, която стартира през октомври 2016г. в гр. София.  

Клаймът КИК Акселератор е най-мащабната европейска предприемаческа инициатива, насо-

чена към подпомагане развитието на стартиращи компании (early stage start-ups) с фокус 

чисти технологии и решения за справяне с климатичните промени. Програмата предлага ин-

тензивна тримесечна програма за българските предприемачи, по време на която да придоби-

ват ключови умения за развиване и валидиране на бизнес идеята си, презентиране и водене 

на преговори с потенциални инвеститори и клиенти. Акселераторът подпомага стартиращите 

компании да развият своя бизнес на международно ниво чрез подкрепа до 15 000 евро, мен-

торство и достъп до топ-европейска експертиза и възможности за подкрепа за следващо ета-

пи (later stage) на развитие.  

Кандидатствайте, ако:  

 имате стартираща фирми в ранен стадий на развитие (до 3 години към момента на подаване на документи за участие), оперира-

щи в сферата на чистите технологии;  

 сте иноватор с пазарна идея, в ранен стадий на развитие (без регистрирали фирма, но желаете да се развивате като предприе-

мачи).  

 имате революционна идея, свързана с нови технологии и със значителен благоприятен ефект върху климата в някоя от следните 

области: урбанизъм и преход към интелигентни градове, устойчиви производствени системи, води и използване на земята, фи-

нансови инструменти, свързани с климата; енергии и енергийна ефективност и нови бизнес модели;  

 мотивирани сте да постигнете глобален успех;  

 решени сте да посветите време да участвате във всички тренинги и дейности на акселераторската програма;  

 имате добро ниво на английски език (поне на ниво B2).  

За повече информация, правила и начин на кандидатстване към програмата: http://www.climate-kic.org/ris/accelerator  

Модернизирането на районната отоплителна централа в к-с „Меден рудник“, гр. Бургас                         
е на финалната права 

Основните строително-монтажни дейности по проекта за обновяване на Районната 

отоплителна централа в к-с "Меден рудник" са към своя край. В това се увериха 

лично представителят на финансиращата институция - програмният директор на Ди-

рекция за водни ресурси и енергия към Министерство на петрола и енергетиката в 

Кралство Норвегия Бьорн Оули, Мариана Нителеа от Посолството на Кралство Нор-

вегия в Румъния и представители на българското министерство на енергетиката. 

Те се запознаха отблизо с монтирания нов и напълно автоматизиран водогреен ко-

тел, който ще произвежда енергия чрез контролирано изгаряне на биомаса от дър-

весни пелети и трески. Той разполага с максимална мощност от 1650 kW, вграден 

бункер за гориво с обем 1400 л. и противопожарна система. Новият котел замени 

стария, който беше неефикасен, силно корозирал и с многобройни течове и аварии. 

Това е първият котел с такава голяма мощност за изгаряне на биомаса, който ще се използва за обществени нужди в бургаски реги-

он. Той става част от Централата, която се използва за топлоснабдяване на две училища и една детска градина в "Меден рудник": ОУ 

"Елин Пелин", СОУ "Константин Петканов" и ЦДГ "Морска звезда". 

Гостите разгледаха още новия комин и силоза /обем 30 куб.м./ за складиране на дървените пелети, както и новите инсталации на 

помпеното помещение и тръбите, използвани за новата подземна разпределителна топлопроводна мрежа от Централата до двете учи-

лища и детската градина, които тя захранва. По трасето до учебните заведения са прокарани нови тръбопроводи от фабрично преи-

золирани тръби, състоящи се от стоманени тръби, изолирани с полиуретанова пяна и и обвивка от полиетиленова тръба. 

Предстоят провеждане на тестове на работата на новите инсталации и пускането им в експлоатация за новия отоплителен сезон. Ще 

бъде изготвен план за оптимизиране на работата на отоплителната централа, което  

В рамките на проекта ще се проведат обучения за граждани и специалисти и ще бъде организирано международно изложение на про-

изводители на енергийно-ефективни електроуреди за дома, производствени мощности за бизнеса, мощности за производство на 

енергия от ВЕИ и строителни материали. 

Подробна информация за събитията и напредъка по проекта е достъпна на интернет страницата му -  www.energygrants-burgas.eu. 

Доставката и монтажът на котела и инсталацията от подземни топлопроводи са част от изпълнението на проекта "Повишаване на 

енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник" 

BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г. 

Финансирането на проекта е осигурено от Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механи-

зъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Партньори на Община Бургас са "Технически Университет - София - 

Технологии" ЕООД и фирма "NORSK ENERGI" - Норвегия. Изпълнител на обекта е бургаската фирма "Термал Инженеринг" ООД. 

Източник: www.energygrants-burgas.eu 
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