
 

Дали светът щеше да е едно по-добро място за живее-

не, ако градовете имаха повече възможности и сила 

да вземат глобални решения? Дали нашият път към 

устойчиво енергийно производство и потребление ще-

ше да е поне наполовина по-кратък, ако ангажимен-

тите, които поемаме и изпълняваме като градове, се 

приемаха и на национално и световно равнище? В 

мислите и делата на повече от 250 кметове и общинс-

ки експерти, които взеха участие в годишната среща 

на европейската мрежа „Енергийни градове” (Energy 

Cities) отговорът без съмнение е „Да” – и то не без со-

лидни основания… 

Гласът на градовете трябва да се чуе на всички нива 

на управление, като особено важно е взаимодействието с националните правителства – това е 

едни от най-важните акценти на новата програмна рамка и на Споразумението на кметовете за 

климата и енергията, което от тази година има нова структура на управление и финансиране, 

отново под координацията на Energy Cities. Дейностите предвиждат все по-активно участие и 

подпомагане на съвместни събития на национално равнище с представители на местните и из-

пълнителната власт, партньорства между градове от различни региони на Европа и света, както 

и представяне на примери от експерти от водещи градове в събитията и конференциите на мес-

тните мрежи – поддържащи структури на Споразумението, каквато е и ЕкоЕнергия.  

А успешни примери не липсват – и това бе доказано в повече от 40 интерактивни сесии, посве-

тени на изводите и резултатите от успешни проекти от цяла Европа, Азия и Африка. От общнос-

тни схеми за финансиране (crowd funding) на проекти за енергийна ефективност в Белгия, през 

активно обсъждане с местните жители на новата стратегия и проектите за енергийна ефектив-

ност и устойчив транспорт в Лион, до изключително бързото развитие на Споразумението в Ук-

райна и Беларус и новият правителствен координатор в Чехия – всички тези успешни примери 

отново ни убедиха, че там, където има воля и желание, успехите не закъсняват и стават основа 

за нови силни проекти. А както вече споделихме с Вас във Фейсбук профила на ЕкоЕнергия, 

годишната среща на Energy Cities е събитието, в единственото пасивно нещо са сградите – ни-

кой от участниците не може да остане безучастен, защото ентусиазмът е повече от заразителен. 

Какво още може и трябва да направи Споразумението на кметовете за нас? Проучване на ЕК и 

Офиса на Споразумението, с обещанието гласът на участниците да бъде чут и отразен в новия 

договор за управление, който е в сила от тази година: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/

CoMNeeds 
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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.  

Ако кметовете управляваха света… 
Годишната среща на Energy Cities посочи пътя за общи глобални действия                    

на местните власти  

Брой 52, април 2017 г. 

Таня Христова, кмет на община Габрово:  
Искаме да превърнем Габрово в град на интелигентните решения 
Силвия Златкова, в. Капитал Daily, Специално приложение Регионален бизнес, 27.04.2017 
http://www.capital.bg/kreader/?i=special&issueid=5111#post2961816 

Индустриално Габрово се възражда, Севлиево е в подем. Бизнесът в двата града продължава да инвестира и да открива нови работни места 
Силвия Златкова, в. Капитал Daily, Специално приложение Регионален бизнес, 27.04.2017 
http://www.capital.bg/kreader/?i=special&issueid=5111&storyid=2961761#post2961761 

МРРБ открива нови възможности за модернизацията на детски градини, училища и спортна база 
МРРБ, 29.04.2017 
http://www.mrrb.government.bg/mrrb-otkriva-novi-vuzmojnosti-za-modernizaciyata-na-detski-gradini-uchilista-i-sportna-baza/ 

УО публикува разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002
-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" 
Министерство на енергетиката, 05.04.2017 
http://www.mi.government.bg/bg/news/uo-publikuva-razyasnenie-vav-vrazka-s-postapili-vaprosi-otnosno-zadadeno-iziskvane-v-usloviyata-za-kan-2936.html?

p=eyJwYWdlIjo5fQ== 

Арх. Виолета Комитова пред вестник „Сега“:  
За саниране на всички 70 000 панелки ще трябват 70 млрд. лв. 
МРРБ, 27.03.2017  
http://www.mrrb.government.bg/arh-violeta-komitova-pred-vestnik-sega-za-sanirane-na-vsichki-70-000-panelki-ste-tryabvat-70-mlrd-lv/ 

Kъдe и c ĸoлĸo ca ce yвeличили BEИ мoщнocтитe в cвeтa? 
mоnеу.bg, 03.04.2017 
https://money.bg/economics/kade-i-s-kolko-sa-se-uvelichili-vei-moshtnostite-v-sveta.html 

Регионалните различия в България и страните от ЕС 
Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика, 07.04.2017 
http://ime.bg/bg/articles/regionalnite-razliiya-v-bylgariya-i-stranite-ot-es/1  

Глобалните инвестиции във ВЕИ намаляват, но стават по-ефективни. Инсталираните мощности във възобновяеми енергийни източници са 
нараснали през 2016 г. 

Йоан Запрянов, Капитал Daily, 09.04.2017 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/04/09/2949862_globalnite_investicii_vuv_vei_namaliavat_no_stavat/ 

Министър Спас Попниколов в интервю за БТА:  
Не е ясен механизмът, по който е определена референтната стойност от 290 лв. в Националната програма за саниране 
МРРБ, 11.04.2017  
http://www.mrrb.government.bg/ministur-spas-popnikolov-v-intervyu-za-bta-ne-e-yasen-mehanizmut-po-kojto-e-opredelena-referentnata-stojnost-ot-290-lv-

v-nacionalnata-programa-za-sanirane/ 

Зам.-министър В. Комитова:  
В програмата за саниране има три съществени проблема: необосновано високи цени, наддоговаряне на одобрения финансов ресурс и липса на 
физическа проверка на строителните дейности 
МРРБ, 13.04.2017 
http://www.mrrb.government.bg/zam-ministur-v-komitova-v-programata-za-sanirane-ima-tri-sustestveni-problema-neobosnovano-visoki-ceni-

naddogovaryane-na-odobreniya-finansov-resurs-i-lipsa-na-fizicheska-proverka-na-stroitelnite-dejnosti/ 

Виолета Комитова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство, в предаването на БНР „Преди 
всички” 
МРРБ, 13.04. 2017 
http://www.mrrb.government.bg/violeta-komitova-zam-ministur-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-v-slujebnoto-pravitelstvo-v-predavaneto-na-bnr-

predi-vsichki/ 

Обсъждане на проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални 
услуги” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 
МРРБ, 13.04.2017  
http://www.mrrb.government.bg/obsujdane-na-proekt-na-ukazaniya-za-planirane-izpulnenie-i-otchitane-na-indikatora-za-produkt-naselenie-polzvasto-

podobrenite-socialni-uslugi-po-prioritetna-os-1-ustojchivo-i-integrirano-gradsko-razvitie-na-oprr-2014-202-79402/ 

Пакетът за чиста енергия предвижда повече съгласуване на регионално ниво. Намерението за взимане на решения на регионално ниво и по-
строгите мерки за въглеродни емисии бяха акценти в специализиран семинар, организиран от Kinstellar и Linklaters 
publics.bg, 27.04.2017  
http://www.publics.bg/bg/news/16022/ 

Проучват потенциала на биогаза като източник на чиста енергия 
renewables-bulgaria.com, 27.04.2017 

http://renewables-bulgaria.com/article/2141-prouchvat-potenciala-na-biogaza-kato-iztochnik-na-chista-energiia 

Служебният министър на енергетиката Николай Павлов:  
ЕС въвежда механизъм за солидарност при газови кризи 
publics.bg, 28.04.2017  
http://www.publics.bg/bg/news/16038/ 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/04/28/2961389_bulgarskiiat_sindrom_gazprom/?ref=email_capital 

Завършват първата жилищна сграда по BREEAM в България. Проектът е до Борисовата градина и басейн "Дианабад" в столицата 
Николай Тодоров, Градът.бг, 07.04.2017  
http://gradat.bg/news/2017/04/07/2949210_zavurshvat_purvata_jilishtna_sgrada_po_breeam_v/ 

Напредва реконструкцията на Американския колеж в София 
Радостина Попова, Градът.бг, 12.04.2017  
http://gradat.bg/news/2017/04/12/2952025_napredva_rekonstrukciiata_na_amerikanskiia_kolej_v/  

Вижте с колко паднаха разходите на обитателите на санирания блок 27 в "Славейков" 
Burgas24.bg, 17.03.2017 
https://news.burgas24.bg/711224.html# 

БалБок Инженеринг отличи общините от системата за събиране на опасни битови отпадъци 
ecology-bulgaria.com, 27.04.2017 
http://ecology-bulgaria.com/article/2242-balbok-injenering-otlichi-obshtinite-ot-sistemata-za-sabirane-na-opasni-bitovi-otpadaci 

Национален семинар "Енергетика на осветлението" ще се проведе в София 
lighting-bulgaria.com, 12.04.2017 
http://lighting-bulgaria.com/article/1841-nacionalen-seminar--energetika-na-osvetlenieto--shte-se-provede-v-sofiia 

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 
powerindustry-bulgaria.com, 26.04.2017 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2424-xxii-nauchna-konferenciia-s-mejdunarodno-uchastie-emf-2017 

Стартира кандидатстването за конкурса за най-зелени компании в страната 
ecology-bulgaria.com, 28.04.2017 
http://ecology-bulgaria.com/article/2243-startira-kandidatstvaneto-za-konkursa-za-nay-zeleni-kompanii-v-stranata 

Избрано от медиите 

Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики  

Повече от 70 представители на местните власти, правителството, финансиращи институ-

ции и бизнеса взеха участие в организираната от Община Габрово международна кон-

ференция на мрежата за устойчиви обществени поръчки по проект „SPP Regions“ на те-

ма „Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики“. Събитието се про-

веде на 5 и 6 април 2017 г. в ритуалната зала на Общината със съдействието на Общин-

ската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ и подкрепата на проект „EmBuild“.  

Сред основните акценти на конференцията бе представянето на нови инструменти за 

оценка на енергийни спестявания по проекти за обновяване на публичните сгради, как-

то и споделяне на опит в провеждането на процедури в мрежата за зелени обществени 

поръчки. Лектор от Австрийската енергийна агенция запозна аудиторията със съвремен-

ните измерения на общинския енергиен мениджмънт, а гости от Сименс – България и Ню 

Системс запознаха участниците с възможностите за сътрудничество и съвместно осъщес-

твяване на проекти за енергийна ефективност. 

В рамките на конференцията бяха разгледани и възможностите за подпомагане на общините по текущи проекти и проектни предло-

жения на „ЕнЕфект“ и „ЕкоЕнергия“ и ползите за общините от включването им в мрежата. Особен интерес предизвиква и панелната 

дискусия с представители на общините по проект ECHOES относно прехода към интелигент-

ни енергийни решения в градовете, инициирана от Университета по архитектура, строителс-

тво и геодезия – София. Бе проведено и посещение на общински обекти и жилищни сгради с 

въведени енергоспестяващи мерки, между които първата сертифицирана пасивна сграда в 

България – детска градина „Слънце“, природо-математическа гимназия „Академик Иван Гю-

зелев“ и жилищни блокове, обновени по Националната програма за енергийна ефективност. 

Именно тези посещения предложиха чудесна възможност за директен обмен на опит между 

общинските специалисти, свързан с изпълнението на конкретни проекти, което е най-

важната функция на събитията на общинската мрежа ЕкоЕнергия – мястото, на което можем 

да получим съвет и помощ от хората, които познават най-добре нашите проблеми.  

Презентациите от събитието можете да намерите в уебсайта на ЕкоЕнергия, а още снимки от 

събитието - в нашия Фейсбук профил.  

Деца се учат да пестят енергия  

Деца се учат да пестят енергия в училище като полагат грижа за осветлението и отоплението 

в сградите. Учениците разполагат с уреди за измерване на  температурата, въглеродния дву-

окис и осветеността на помещенията. Резултатите ползват за вземане на решения къде да 

изгасят осветлението, дали да намалят отоплението, как и кога да проветряват стаите. Целта 

е да им бъде топло и комфортно в училище, но в същото време да не се пилее енергия, раз-

каза изпълнителният директор на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) Камелия Геор-

гиева в рамките на конференцията „Учениците пестят енергия в своето училище“. 

Дейностите са част от пилотна инициатива в две столични училища от район „Люлин“ и две 

учебни заведения в община Самоков, която ще продължи до март 2018 г. Тя е част от Проект 

за опазване на климата чрез подобрено поведение на потребителите в европейските учили-

ща, осъществяван от НДЕФ с финансовата подкрепа на германското министерство на околна-

та среда. 

По данни на германските партньори само от енергоефективното поведение на учениците се спестяват по 3-4 хиляди лева на сезон. 

Икономиите ще се ползват за екскурзии в планината или за купуване на нови уреди за измервания, посочи Камелия Георгиева. 

НДЕФ финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност в училища в цялата страна. Сред тях са смяна на дограми, ос-

ветление и поставяне на изолации на сградите. 

„За всички ни е изключително ценно, че има възможност към тези инвестиционни мерки в учебните заведения да стартират и дейнос-

ти, които разширяват познанията и променят поведението на децата и младите хора“, каза на конференцията заместник-министърът 

на околната среда и водите Ренета Колева. Тя отбеляза, че подобни проекти дават възможност за по-добри и устойчиви резултати в 

общата борба за справяне с предизвикателствата с климатичните промени. 

Източник: МОСВ 

Скандалът с емисиите от колите: нужен е по-строг контрол, заключава ЕП  

Парламентът настоява за премахване на слабостите в контрола над производителите на коли 

Повечето държави-членки и Европейската комисия не са свършили нужното, 

за да попречат на производителите на коли да манипулират тестовете за 

емисиите, заключава докладът на анкетната комисия на ЕП по скандала. Де-

путатите започнаха разследване през декември 2015 г., след като стана яс-

но, че Фолксваген са фалшифицирали резултатите от тестовете на своите 

дизелови коли. В препоръките, приети на 4 април, Парламентът предлага 

редица мерки за предотвратяване на подобни практики в бъдеще. 

Смята се, че Фолксваген и други производители са използвали компютърен 

софтуер, за да заблудят за количествата вредни газове, изпускани във въз-

духа от техните модели. Програмата е била способна да разбере кога се из-

мерват емисиите от автомобила и временно да намали мощта на двигателя, а 

оттук и емитираните газове. На пътя същата кола би могла да изпуска до 40 

пъти повече вредни емисии. 

Разминаванията между лабораторните тестове и поведението на колите в реални условия не са били тайна, а използването на подоб-

ни програми е било забранено още преди скандала, но съответните власти на национално и европейско ниво са пренебрегнали за-

дълженията си да упражнят контрол. 

„Държавите-членки са били много, много меки при прилагането на европейското законодателство. Те са се съсредоточили върху ин-

тересите на националната автомобилна индустрия вместо върху интересите на обикновените хора и чистотата на въздуха“, казва Гер-

бен-Ян Гербранди (АЛДЕ, Холандия). 

Парламентът предлага тестовете да се провеждат в различни условия от реалния живот и да не са строго фиксирани, а да съдържат 

някои променящи се елементи, за да бъде по-трудно манипулирането им. Депутатите също така искат засилен европейски надзор над 

автомобилната индустрия с ясно формулирани изисквания. 

Виновните производители трябва да компенсират засегнатите от скандала потребители, казва още Парламентът в приетия доклад. 

Източник: Европейски парламент 

Eкоинспектори ще пътуват с електромобил  

Четири проекта на Община Габрово ще получат финансиране от националната кампания „За 

чиста околна среда – 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Общата стойност 

на проектите е 39 590,16 лв. 

Инициативата е на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и е насочена към общи-

ни, кметства, училища и детски градини от цялата страна. 

Сред постъпилите 1 000 заявления на общини и кметства с предложение за финансиране са 

232 проекта със средства до 10 000 лв., сред които и проектите на Община Габрово: 

„Облагородяване на озеленена площ в село Гарван“, „Облагородяване на детски кът в село 

Велковци“, „Облагородяване на детски кът в село Борики“ и „Изграждане на зона за спорт и 

кът за отдих в озеленена площ в кв. „Младост“. 

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на окол-

ната среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и 

желание за опазване на околната среда у хората. 

Протоколът с одобрените проектни заявления, подлежащи на финансиране в кампания „За чиста околна среда – 2017“, е публикуван 

на интернет страницата на ПУДООС. 

Източник: Община Габрово 

Пасивни сгради за всички, пасивни сгради за хората 

Вече отдавна знаем много за предимствата на пасивните сгради – многократно по-ниски смет-

ки за енергия в сравнение с традиционните сгради и икономическа рентабилност, доказани 

материали, качество на строителството, развитие на местната икономика и намаляване на за-

висимостта от енергийните доставки. Сякаш обаче по-рядко обръщаме внимание на това, кое-

то всъщност е най-важното за една пасивна сграда – качеството на живот, комфорта, здравос-

ловните и хигиенични условия на обитаване. Именно това бе водещата тема 21-ата междуна-

родна конференция „Пасивна къща”, която се проведе на 28-30 април във Виена. Събитието 

не случайно събра повече от 1200 участници, представители на 45 държави от всички конти-

ненти – защото качеството на живот и здравето са теми, които са еднакво важни за всички 

нас.  

А пасивната сграда предлага решение, което е валидно навсякъде – от Канада до Чили, от 

Швеция до Австралия и Нова Зеландия, в общества с високи доходи и такива, които все още 

вървят по пътя на развитите държави. Както обикновено в последните години, посетителите от Азия показаха завиден растеж, като 

групата от над 200 представители на Китай бе допълнена с допълнена с гости от Япония, Корея, Тайван и Индия. За разлика от пред-

ходните издания на конференцията обаче вече бяха представени и резултатите от пасивни сгради в експлоатация в тези държави, а 

резултатите са наистина впечатляващи. Домакините от Австрия също не останаха назад, като демонстрираха резултатите от повече от 

20 години устойчиви енергийни политики на национално, регионално и местно равнище, с особен акцент върху включването на мла-

дите хора. Участниците в конференцията имаха възможност да се включат в една от 5-те опознавателни обиколки на пасивни сгради 

с различна функционалност (жилищни, административни, образователни и други), а за първи път имаше и велотур по изключително 

добре поддържаната мрежа от велосипедни алеи  в града.  

Както по време на тези обиколки, така и от посланията в повече от 100 лекции и примерите в над 60 щанда на производители на ма-

териали и компоненти за пасивни сгради в съпътстващото изложение, за пореден се наложи изводът, че технологиите, от които имаме 

нужда, вече са налице – това, което ни е необходимо, е воля, решителност, знания и дългосрочна визия за развитие. Развитието на 

пазара води до решения, които само преди няколко години изглеждаха невъзможни - от дограма с вградена механична вентилацион-

на система с рекуперация (идеално решение при обновяване) до компактни системи за вен-

тилация, отопление, охлаждане и битова гореща вода, комбинирани с инсталации за произ-

водство на енергия от ВЕИ. Цените на подобни инсталации също стават все по-достъпни, 

като решения за вентилация с рекуперация на еднофамилни сгради или апартаменти се 

предлагат на централноевропейския пазар за около 3000 евро, с всички включени компо-

ненти и инсталация.  

Българското участие на конференцията също бе запомнящо се, Светлин Добревски (Пасивна 

къща България) имаше възможността да открие панел, посветен  на пасивните сгради в раз-

лични климатични области, с лекцията „Климатични зони с топло лято и студена зима - пос-

тройте Пасивна къща!”. Проектът Train-to-NZEB на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕ-

фект пък беше представен с филм и директни разговори с гостите на основния щанд на Инс-

титут Пасивна къща – Дармщат, Германия. В рамките на този проект, ЕнЕфект официално 

ще открие нов обучително-демонстрационен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сгра-

дите в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София на 16-и май т.г. 

Решение на Съда на ЕС за неспазване от България на нормите за качество на атмосферния въздух  

Съдът на ЕС в Люксембург постанови решението си по дело С-488/15, според което 

България не е изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици във 

всички агломерации и зони на страната, както и за изготвяне и изпълнение на планове 

за качество на въздуха, за да бъде периодът на превишаване на пределно допустимите 

стойности възможно най-кратък. С настоящото решение не са наложени финансови 

санкции на България. 

За изпълнение на съдебното решение е необходимо мобилизиране на усилията на 

всички заинтересовани страни и активното съдействие на населението. 

Проблемът с наднормените нива на фини прахови частици съществува на национално 

ниво. Основните причини за него са използването на твърди горива за отопление от 

населението и остарелият автомобилен парк. Не е възможно прилагането на еднократ-

ни мерки, които да доведат до решаването на проблема и от изключително значение е 

индивидуалното поведение на всеки член на обществото. Изборът на отопление трябва 

да се прави и в зависимост от това какво ще бъде въздействието му върху атмосферния въздух. Трябва да се използват съвременни 

горивни устройства (които отстраняват замърсяванията преди изпускането им във въздуха) и горива, които отделят ниски емисии на 

прах (природен газ, пелети). Използването на автомобили, трябва да бъде съобразено освен с личното удобство и с това, че са осно-

вен замърсител на въздуха, особено в големите градове. 

Националното законодателство определя основна роля на общинските власти за постигане на необходимото качество на атмосферния 

въздух на местно ниво. 

Резултатите от мониторинга на атмосферния въздух показват, че планираните и изпълнявани от местните власти мерки не са доста-

тъчно ефективни, предвид продължаващите проблеми с наднормени нива на ФПЧ10 на територията на почти цялата страна. Това се 

дължи на недостатъчна активност на общините при търсенето и прилагането на подходящи мерки, недоброто им финансово състоя-

ние, липсата на необходимия капацитет, както и на недостатъчната активност на гражданите и неправителствените организации. 

За решаването на проблема с наднормените нива на фини прахови частици през последните години МОСВ предприе стъпки за разра-

ботване и прилагане на мерки на национално ниво. Създадена е приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

в оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез която се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на общините с нарушено качество 

на въздуха. Предвиденият финансов ресурс е насочен към основните източници на ФПЧ10 – битовото отопление и транспортът. Сред-

ствата, макар и крайно недостатъчни за решаване на проблема на национално ниво, са приоритетно насочени към тези общини, кои-

то са посочени в съдебното решение. В рамките на тази ос през юли 2016 г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за разработване/актуализация на общинските програми за качеството на въздуха. 

Подписано е и се изпълнява споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за оказване на съ-

действие за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на 

емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух във връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 

(директивата за таваните). Целта на разработването на Националната програма за качество на въздуха е идентифициране на източ-

ниците на замърсяване, но също и на приложимите мерки, отговорните институции, сроковете за изпълнение, финансирането, евен-

туалното създаване на финансови облекчения и др., като крайната цел е постигане на нормите за качество на въздуха. 

Националният доверителен екофонд финансира и изпълнява проекти за енергийна ефективност и подмяна на горивната база в сгра-

ди държавна и общинска собственост и субсидира закупуването на електрически превозни средства от държавни и общински структу-

ри. 

Продължава работата на междуведомствена работна група (с участието на експерти от МИ, МЕ, МТСП, ДАМТН, БИС, НСОРБ и др.), ко-

ято трябва да предложи варианти за промени в законодателството, насочени към ограничаването на съдържанието на сяра и пепел 

във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление. 

Източник: МОСВ 

Габрово с 4 одобрени проекта в кампанията „За чиста околна среда“  

В подкрепа на активната си политика за опазване на околната среда Община Бургас получи нов 

електромобил. Превозното средство е предоставено от Volkswagen Burgas Westauto на администра-

цията за безвъзмездно ползване в продължение на две седмици. Колата ще бъде използвана от еко-

инспекторите от дирекция "Околна среда".  

Електромобилът е марка Volkswagen е-Golf. Той е с нулеви вредни емисии и впечатляващ пробег до 

300 км. с едно зареждане на батерията. Ключът за автомобила беше връчен на зам.-кмета по евро-

пейски политики и екология Руска Бояджиева от управителя на Volkswagen Burgas Westauto Kраси-

мир Маринов. 

Екоинспекторите от Община Бургас получиха подробни инструкции как да използват електромобила 

от сервизния инженер Мартин Маринов. 

Община Бургас продължава да работи за насърчаването на екологично чистия транспорт. До момента в града има изградени две уст-

ройства за зареждане на електромобили. Едното от тях се намира на обществения паркинг на ул. "Генерал Гурко", а второто е в под-

земния паркинг при Операта. Собствениците на електромобили пък имат правото да паркират безплатно в синята зона на града. 

Източник: Община Бургас  
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