
 

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България  

 

Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, 

Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за 

да повиши информираността на публични и частни заинтересовани страни и да стимулира 

сътрудничеството между тях за разработване на мащабни инвестиционни програми и схеми за 

финансиране на проекти за енергийна ефективност. В периода 2016—2019 г. форумите за 

инвестиции в устойчива енергия включиха над 30 събития в 15 държави; от началото на 2021 

г. подобни събития се организират в рамките на серия от проекти по програма Хоризонт 2020 

на ЕС.  Събитията, проведени в София на 28 юни 2018 г. и на 11 юни 2019 г., събраха над 150 

участници, работещи по финансирането на енергийната ефективност – представители на 

финансовия сектор, националното правителство и местните власти, собственици на проекти, 

участници във веригата за доставки, местни и регионални енергийни агенции и консултанти. 

Най-новата инициатива в тази сфера, по която ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект ще сътрудничат, е 

BeSMART по програма Хоризонт 2020, които заедно с проекта SMAFIN целят да надградят 

постигнатото от тези форуми, като се постави началото на постоянна платформа за участие на 

заинтересованите страни в разработването, изпълнението и мониторинга на програми и 

инструменти за финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ във всички икономически 

сектори, със специален фокус върху сградното обновяване. В тази връзка, на 19 май 2021 г. 

планираме провеждането на национална кръгла маса „Климат и енергия: политики и 

финансови механизми за устойчиво възстановяване в новия планов период“, която да 

обедини ключови представители на всички заинтересовани страни с отношение към темата. 

За тази цел ще бъде използван капацитетът на участващите партньори от българска страна – 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на строителите в Бъгария, 

Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер 

България, Алианц за енергийна ефективност, Столична община и Община Габрово. 

Очаквайте повече информация по комуникационните канали на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект през 

следващите седмици! 
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КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА 
УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД 

Променен е Устройственият правилник на Министерството на енергетиката 
publics.bg, 31.03.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24687/Променен_е_Устройственият_правилник_на_Министерството_на_енергетиката.html 
 
Сирма е сред основателите на „Зеления Център“ 
publics.bg, 31.03.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24680/Сирма_е_сред_основателите_на_„Зеления_Център“.html 

Зелен борсов индекс ще насърчава компаниите за въвеждане на екологични и социални практики за въглеродна 
неутралност 
3E news, 31.03.2021 
https://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/зелен-борсов-индекс-ще-насърчава-компаниите-
за-въвеждане-на-екологични-и-социални-практики-за-въглеродна-неутралност_86355 
 
Открита е процедурата за номинации за Годишните награди на НСОРБ 2021 
НСОРБ, 31.03.2021 
https://www.namrb.org/otkrita-e-procedurata-za-nominacii-za-godishnite-nagradi-na-nsorb-2021 
 
ВЕИ представят отлична нискорискова инвестиционна възможност за домакинствата 
Капитал, 01.04.2021  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/04/01/4192172_vei_predstaviat_otlichna_niskoriskova_investicionna/ 
 
Световните сили се надпреварват да развиват проекти за зелен водород 
3E news, 01.04.2021 
https://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/световните-сили-се-надпреварват-да-развиват-
проекти-за-зелен-водород_86374 
 
Акуо разширява хидро активите си в България 
publics.bg, 01.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24691/Акуо_разширява_хидро_активите_си_в_България.html 

КЕВР даде два лиценза за организиране на газова борса у нас 
publics.bg, 02.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24710/КЕВР_даде_два_лиценза_за_организиране_на_газова_борса_у_нас.html 

Bosch слага началото на кампания за устойчиво развитие в България 
publics.bg, 01.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24699/Bosch_слага_началото_на_кампания_за_устойчиво_развитие_в_България_.html 
 
Енергийната трансформация в предизборната кампания 
Капитал, 01.04.2021  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/04/01/4192748_energiinata_transformaciia_v_predizbornata_kampaniia/ 

Мащабен проект за производство на зелен водород стартира в Германия 
3E news, 04.04.2021 
https://3e-news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/мащабен-проект-за-производство-на-зелен-водород-стартира-в-
германия_86474 

Китай ще инвестира 9 трлн. долара до 2060 г. в чисти енергийни източници 
3E news, 04.04.2021 
https://3e-news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/китай-ще-инвестира-9-трлн-долара-до-2060-г-в-чисти-енергийни-
източници_86471 

Енергийният преход може да бъде успешен само с технологии за улавяне и съхранение на СО2 (CCS) 
3E news, 04.04.2021 
https://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/енергийният-преход-може-да-бъде-успешен-само
-с-технологии-за-улавяне-и-съхранение-на-со2-(ccs)_86476 

Енергетиката ни преминава към „зелен режим“ на работа – започват проекти за ВЕЦ на Дунав и нова беземисионна ТЕЦ 
3E news, 01.04.2021 
https://3e-news.net/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/енергетиката-ни-преминава-към-зелен-режим-на-
работа-–-започват-проекти-за-вец-на-дунав-и-нова-беземисионна-тец_86390 

Водородна революция или нов биткойн 
Капитал, 03.04.2021  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/04/03/4193284_vodorodna_revoljuciia_ili_nov_bitkoin/ 

Enel Green Power и Monsson Alma ще разработят 1 GW слънчева и вятърна енергия в Румъния 
publics.bg, 05.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24723/
Enel_Green_Power_и_Monsson_Alma_ще_разработят_1_GW_слънчева_и_вятърна_енергия_в_Румъния.html 

Базирани в Албания компании ще инсталират две слънчеви фотоволтаични централи с мощност 100 MW 
publics.bg, 01.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24722/
Базирани_в_Албания_компании_ще_инсталират_две_слънчеви_фотоволтаични_централи_с_мощност_100_MW.htm 

Сърбия отваря възможност за ВЕИ търговете и солари за собствени нужди 
Капитал, 04.04.2021  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/04/04/4193128_surbiia_otvaria_vuzmojnost_za_vei_turgovete_i_solari/ 
 
2 736 895 са издадените от КЕВР електронни сертификати за произход на стоката електрическа енергия 
3E news, 04.04.2021 
https://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/2-736-895-са-издадените-от-кевр-
електронни--сертификати-за-произход-на-стоката-електрическа-енергия-_86468 

България все още е далеч от икономическо сближаване на регионите 
3E news, 03.04.2021 
https://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/българия-все-още-е-далеч-от-
икономическо-сближаване-на-регионите_86461 

Столична община засажда зелен филтър от Сребролистни липи край Цариградско шосе 
3E news, 06.04.2021 
https://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/столична-община-засажда-зелен-филтър
-от-сребролистни-липи-край-цариградско-шосе_86527 
 
„Еврохолд“ очаква сделката с ЧЕЗ да е финализирана до края на полугодието 
publics.bg, 09.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24773/„Еврохолд“_очаква_сделката_с_ЧЕЗ_да_е_финализирана_до_края_на_полугодието.html 

Коалиция „За зелен рестарт“ представи първия по рода си „Учебник по бъдеща история на България“ 
publics.bg, 09.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24777/
Коалиция_„За_зелен_рестарт“_представи_първия_по_рода_си_„Учебник_по_бъдеща_история_на_България“.html 

Заработи първата вятърна електроцентрала, изградена изцяло с руско оборудване 
publics.bg, 09.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24778/Заработи_първата_вятърна_електроцентрала_изградена_изцяло_с_руско_оборудване_.html 

Норвегия инвестира 1,4 млрд. евро в един от най-големите вятърни паркове 
publics.bg, 09.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24774/Норвегия_инвестира_1_4_млрд_евро_в_един_от_най-големите_вятърни_паркове_.html 

Саудитска Арабия въведе в експлоатация първата си соларна електроцентрала 
publics.bg, 09.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24772/
Mохамед_бин_Салман_бин_Абдул_Азиз_Ал_Сауд_Саудитска_Арабия_въведе_в_експлоатация_първата_си_соларна_електроцентрала_
.html 

ДА СТИГНЕШ ДО МОРЕТО С ТОК ОТ “КАУФЛАНД” 
Капитал, 01.04.2021  
https://www.capital.bg/partners/kaufland/5/ 

Русия планира да заеме 20 процента от световния пазар на водород през 2030 г. 
3E news, 12.04.2021 
https://3e-news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/русия-планира-да--заеме-20-процента-от-световния-пазар-на-водород-през-
2030-г_86733 

Нови технологии и иновации в строителството през 2021 г. 
БАИС, 10.04.2021 
https://bais.bg/нови-технологии-и-иновации-в-строителството-през-2021-г/ 
Атомна суперяхта ще предлага 10-дневна разходка за 3 млн. долара 
publics.bg, 15.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24824/Атомна_суперяхта_ще_предлага_10-дневна_разходка_за_3_млн_долара.html 

Мария Габриел: Творческият потенциал на регионите e ключов за осъществяване на инициативата „Нов европейски 
Баухаус“ 
publics.bg, 15.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24820/
Мария_Габриел_Творческият_потенциал_на_регионите_e_ключов_за_осъществяване_на_инициативата_„Нов_европейски_Баухаус“.ht
ml 

ЕК включва ядрената енергетика в официалния регистър на екологично чистите източници 
3E news, 14.04.2021 
https://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/ек-включва-ядрената-енергетика-в-официалния-
регистър-на-екологично-чистите-източници-_86794 

Бъдещето не дими  
Филип Морис България, 15.04.2021 
https://storio.bg/partners/pmi/1/ 
 
Бум на нови мощности вятър и солари в Североизточна България 
Капитал, 13.04.2021  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/04/13/4197269_bum_na_novi_moshtnosti_viatur_i_solari_v/ 

В Панагюрище направиха първа копка по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради 
Строител, 08.04.2021 
https://vestnikstroitel.bg/news/247221_в-панагюрище-направиха-първа-копка-по/ 
 
„Умни“ стойки за велосипеди изникнаха на три локации в София 
Economic, 16.04.2021 
https://www.economic.bg/bg/a/view/umni-stojki-za-velosipedi-izniknaha-na-tri-lokacii-v-sofija 
 
Министерският съвет прие доклад за работата на Работната група за Зелената сделка 
publics.bg, 21.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24880/
Министерският_съвет_прие_доклад_за_работата_на_Работната_група_за_Зелената_сделка.html 

Правителството одобри промени в Закона за опазване на околната среда 
publics.bg, 21.04.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24878/Правителството_одобри_промени_в_Закона_за_опазване_на_околната_среда.html 

Работна група на ЕП ще оценява националните планове за възстановяван 
3E news, 22.04.2021 
https://3e-news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/работна-група-на-еп-ще-оценява-националните-планове-за-
възстановяване_87068 

Слънцето и вятърът водят най-бързия енергиен преход, който светът някога е виждал 
3E news, 21.04.2021 
https://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/слънцето-и-вятърът-водят-най-бързия-енергиен-
преход,-който-светът-някога-е-виждал_87027 

„Най-бялата на света“ боя отразява 98% от слънчевата светлина 
https://greentech.bg/archives/80105?fbclid=IwAR3NGtkbonepbOiz_s6NHxDyrspSJeQFl65nRFn4MJpBtVAXH5j4K53o30g 

Силвия Георгиева: Всеки лев, вложен в саниране, е инвестиция в гражданите 
БНР, 27.04.2021 
https://bnr.bg/horizont/post/101459540?fbclid=IwAR0jecbNXkNBHP5GO7Cq6Dk_zYFtlVDJI1braR2Kg1IRCwX74ttO2TQADsY 
 
Нов термоелектричен материал обещава да преобърне енергетиката 
Green tech,19.04.2021 
https://greentech.bg/archives/80107?fbclid=IwAR0O3h07yDrJmOjCtXV50ShMjhqataCN-tKFKgChXk1lSM-nUvpuYvH1MQI 
 
Произведоха батерии за електромобили, които могат да се зареждат за 5 минути 
Енерджи ревю, 06.04.2021 
https://www.energy-review.bg/bg/proizvedoha-baterii-za-elektromobili-koito-mogat-da-se-zarezhdat-za-5-minuti/2/1117/ 
 
Енерго-про изгради фотоволтаична централа в Севлиево 
Енерджи ревю, 06.04.2021 
https://www.energy-review.bg/bg/energo-pro-izgradi-fotovoltaichna-centrala-v-sevlievo/2/1115/ 

Развитието на инженерната инфраструктура и подобряването на енергийната ефективност са залегнали в Програмата за 
София 
Строител, 22.04.2021 
https://vestnikstroitel.bg/tema/248364_развитието-на-инженерната-инфрастру/ 
 
Нацоналният план за възстановяване и устойчивост е от ключово значение, за да продължи икономическото развитие на 
страната 
Строител, 22.04.2021 
https://vestnikstroitel.bg/tema/248726_националният-план-за-възстановяване/ 

Замразеният проект АЕЦ „Белене“ вече има сайт 
Economic, 23.04.2021 
https://www.economic.bg/bg/a/view/zamrazenijat-proekt-aec-belene-veche-ima-sajt 
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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.  

Европейски проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради  

 

ЕК стартира събирането на проекти за водородни технологии и решения 

На 20 април 2021 г. от 10:00 до 13:00 ч., се проведе уебинар, посветен на енергийна 

ефективност, като елемент от политиката за зеления преход и предизвикателствата 

пред българските местни власти: „Устойчиво възстановяване чрез енергийна 

ефективност на сградния фонд“, организиран от НСОРБ и Посолството на Франция в 

България. 

Събитието бе насочено към популяризиране усилията на местните власти от България и 

Франция за постигане на целите в сферата на енергийния преход, като възможност да 

се насърчи сътрудничество и опосредстви обменът на знания и внедряване на добри 

практики.  

По време на първата сесия Н.Пр. г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в 

България, приветства участващите, след което думата бе дадена на г-жа Силвия 

Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. Последва представяне на мерките на национално ниво в сферата на енергийната 

ефективност в България, в което г-жа Цветелина Атанасова от МРРБ коментира научените уроци и постигнатото през програмните 

периоди на ОПРР 2007-2013 и 2014-2020 г. А от френска страна презентира Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество 

от Министерство на енергийния преход на Франция. 

След последвала дискусия и пауза, по време на втората част бяха представени конкретни добри практики на местно равнище от двете 

държави. Обзор на опита на Бургас и постиженията, предизвикателствата и плановете в сферата на енергийната ефективност на 

сградния фонд направи г-жа Чанка Коралска, заместник-кмет на община Бургас. Нейното представяне бе последвано от г-н Тиери 

Вилм от Еврометрополия Страсбург, който очерта енергийната политика и 

използването на европейските фондове в рамките на Зеления пакт на ЕС. По-

късно кметът на община Червен бряг, г-н Цветан Димитров, се включи с опита на 

общината с въвеждането на технологии за производство на водород. От своя 

страна, кметът на община Юнгерсайм, г-н Жан-Клод Менш, разказа за работата по 

трансформирането на общината в еко-селище с нулев въглероден отпечатък. 

Накрая експерт от ЦЕЕ ЕнЕфект направи обзор на пилотните проекти и пътни 

карти за дълбоко сградно обновяване в петте български общини, част от проекта 

„Нашите сгради“ на Европейската климатична инициатива, EUKI. 

 
МС одобри Плана за възстановяване и устойчивост 

Европейски законодателен акт за климата 

Комисията приветства постигнатото на 21 април предварително споразумение между 

съзаконодателите относно Европейския законодателен акт за климата. С Европейския 

законодателен акт за климата, който е един от ключовите елементи на Европейския зелен пакт, 

се утвърждава ангажиментът на ЕС за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на 

климата, както имеждинната цел за намаляване до 2030 г. на нетните емисии на парникови 

газове с най-малко 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. С това споразумение относно 

Европейския законодателен акт за климата се отбелязва ключов етап за Комисията. 

В допълнение към целта за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата 

днешното споразумение укрепва европейската рамка за действия в областта на климата, като 

въвежда следните елементи: 

 

 амбициозна цел в областта на климата за 2030 г. за намаляване на нетните емисии с най-малко 55 % в сравнение с равнищата 
от 1990 г. с яснота относно приноса на намаляването и поглъщанията на емисиите; 

 признаване на необходимостта от увеличаване на въглеродните поглътители на ЕС чрез по-амбициозен регламент относно 
земеползването, промените в земеползването и горскотостопанство, за което Комисията ще направи предложения през юни 
2021 г.; 

 процес за поставяне на цел в областта на климата за 2040 г., като се вземат предвидпредложението и примерният бюджет за 
парниковите газове за периода 2030—2050 г.,които Комисията трябва да публикува; 

 ангажимент за отрицателни емисии след 2050 г.; 

 създаване на Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който щепредоставя независими научни 
становища; 

 по-стриктни разпоредби относно адаптирането към изменението на климата;висока степен на съгласуваност на всички политики 
на Съюза с целта за неутралност поотношение на климата; 

 ангажимент за взаимодействие със секторите, за да бъдат изготвени специфични заотделните сектори пътни карти, очертаващи 
пътя към постигане на неутралност поотношение на климата в различните области на икономиката. 

Комисията представи предложението си за Европейски законодателен акт за климата на 4 март 2020 г. След като предварително 
споразумение от 21 април бъде официално одобрено от Парламента и Съвета, Европейският законодателен акт за климата ще бъде 
публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила. 

Източник: ЕК 

На заседание, проведено на 28 април 2021 г. Министерският 

съвет взе решение за одобряването на Плана за 

възстановяване и устойчивост, като предстои той да се 

депозира пред Европейската комисия (ЕК) за предварителна 

оценка. 

Ден по-рано, заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет 

на община Троян, Донка Михайлова, изпълнителният директор 

на Сдружението, Силвия Георгиева, и експерти от екипа на 

Сдружението, заедно с представители на работодателските 

организации, синдикатите, както и ръководствата на 

Икономическия и социален съвет и на Фискалния съвет 

участваха в първото заседание на Парламентарната комисия 

по бюджет и финанси за представяне на вижданията си по 

документа. 

Работата по подготовката на Плана е стартирала през лятото 

на 2020 г., като министерства, ведомства и агенции са 

формулирали общо 107 проекта за включване в 

стратегическия документ. Финалният вариант на Плана 

включва 49 големи проекта и 37 реформи, като предвижда и 

инвестиции за подкрепа на бизнеса, както и такива за социално включван. Важно е и Плана да се разглежда в общия контекст на 

очаквания от страната ни до 2030 г. европейски ресурс от близо 50 млрд. лв., посочи вицепремиерът Томислав Дончев. От тях по 

линия на кохезионната и общата селскостопанска политики, както и по Фонда за справедлив преход се очакват над 16 млрд. евро, 

като ресурсът по Плана е около ¼ от общото европейско финансиране.  

Планът включва широк набор от инвестиции в различни сфери и сектори, като акцентът е върху дигитализацията, икономическата 

трансформация и декарбонизацията. Чрез тях се търсят трайни ефекти за повишаване на икономическия потенциал и икономическо

-социалната устойчивост, като същевременно адресират и препоръките на ЕК в рамките на икономическия семестър 2019-2020 г. 

Съществена част от плана е програмата за енергийна ефективност, която ще включва и инвестиции в еднофамилни жилищни 

сгради, както и дейности за модернизиране на уличното осветление и публичната инфраструктура. За бизнеса са заделени над 900 

млн. лв. за индустриални зони и техническа модернизация. 

Заместник-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова посочи, че по оценки между 6 и 8 млрд. лв. ще са инвестициите на 

местно ниво. Тя открои приоритетните за общините проекти, заложени в Плана. На първо място това е интегрираната програма за 

енергийна ефективност на сградния фонд, която се предвижда да обхване както частни така и обществени сгради, в това число и 

еднофамилни. Михайлова подчерта, че НСОРБ работи активно за продължаване на възможността с публични ресурси да бъдат 

реновирани многофамилните сгради, защото това се оценява високо от гражданите. НСОРБ не разглежда тези дейности като 

„саниране“ и „стиропор“, а като комплекс от инвестиции, водещи до подобряване на съответния енергиен клас на сградите. 

Общините имат и готовност с близо 90 проекта за инвестиции в улично осветление.  Другите важни приоритети в Плана за 

възстановяване са програмата за изграждане, довършване и реконструкция на водоснабдителните и канализационни системи, в 

това число и на пречиствателни станции за отпадъчни води, за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж. Сдружението настоява 

ресурсът да бъде увеличен и да бъде разширен обхватът на инвестициите и те да обхванат и агломерациите между 2 и 5 хил. е.ж. 

Планът не включва и 2 много важни теми за общините. Това са децентрализацията, като в тази посока Сдружението предложи 

реализацията на проект по Плана за сериозни данъчни реформи. Вторият проект е за местно икономическо развитие на база 

неизползвания потенциал на общините. В момента този модел се пробира в 10 общини, като предложението на НСОРБ е с 100 млн. 

лв. от Плана той да се въведе на цялата територия на страната. 

Крайният срок за депозирането на Плана пред ЕК, съгласно Регламента за механизма за възстановяване и устойчивост е 30 април. 

Според съобщения на ЕК плановете ще могат да се депозират до 2022 г., като за момента е депозиран само този на Португалия. 

Резюме на трета актуализирана версия на Плана е публикувана на интернет-страницата на НСОРБ.   

Във връзка с Програмата за енергийна ефективност група непративелствени организации, бизнес асоциации и експерти, сред които 

ЦЕЕ ЕнЕфект, Хабитат България, За Земята, БАИС и други, публикуваха декларация, с която можете да се запознаете тук  

Нови амбиции за Споразумението на кметовете   

В онлайн церемония, състояла се на 21 април, Политическият съвет на Споразумението на 

кметовете представи новата си визия за по-справедлива и климатично неутрална Европа, 

както и новите амбиции на градовете и регионите в постигането на общоевропейските 

климатични цели.  

Понастоящем Конвента засилва ролята си, като привежда ангажимента си в сферата на климата 

към целта на ЕС за климатична неутралност до 2050г.  

 

Към момента 44 български общини са част от движението, като общият 

брой присъединени надхвърля 10 хиляди, които получават техническа 

подкрепа и финансови насоки за разработване и изпълнение на енергийни 

и климатични планове. 

Събитието на 21 април бе повод Европейският комитет на регионите да 

обяви началото на Камарата на националните посланици, които да 

подкрепят и засилят инициативата във всяка държава членка, да участват 

в специфични за дадена държава дейности и да засилят връзките и 

сътрудничеството с членовете на Европейския парламент и националните 

правителства. Камарата на националните посланици също има за цел да 

установи контакт с градовете и общините, които биха могли да се възползват от техническа подкрепа и финансови насоки и да 

станат активни агенти за осъществяване на климатични действия. 

Съставът на Камарата включва по един представител от всяка една от 27-те държава членка на ЕС. 

Представител на българските местни власти е Таня Христова, кмет на Габрово.  

Списък с всички представители можете да видите тук. 

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и общините Бургас 

и Габрово участват в серия от проекти по програма Хоризонт 2020 на ЕС и Европейската климатична инициатива EUKI, 

с които се стремят да подпомогнат изпълнението на проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни 

сгради и да намалят широкоразпространената в България енергийна бедност.  

С помощта на проектите EnergyMeasures (www.energymeasures.eu),  ComAct (www.comact-project.eu) и CONGREGATE 

(www.euki.de/en/euki-projects/congregate/) те провеждат серия от изследвания за ефекта от енергоспестяващите мерки върху 

домакинствата, с които се опитват да докажат необходимостта от допълнителни инвестиции за обновяване на жилищните сгради.  

В рамките на тези проекти, през 2021-2023 година в общините Габрово и Бургас ще се проведат редица инициативи, които директно 

ще подпомогнат заинтересовани граждани в подготовката и прилагането на мерки за енергийна ефективност. Те включват енергийни 

обследвания на многофамилни сгради (по 4 в Бургас и Габрово), директна подкрепа за прилагане на нискобюджетни 

енергоспестяващи мерки в общо 600 домакинства, и проучвания на потреблението на енергия от домакинствата преди и след 

изпълнението на мерките.  

Можете да се запознаете с допълнителна информация на страниците на проектите, както и материали, които сме разработили по 

някои от тях: 

• Брошура по проект ComAct 

• Опис на техническите мерки за енергийна ефективност в енергийно бедните домакинства 

• "Решения за енергийни кооперативи" - общ доклад за България, Чехия и Гърция по проект CONGREGATE 

 

 

Европейската комисия отправя покана до всички над 1 
000 членове на Европейския алианс за чист водород да 
представят проекти за възобновяеми и нисковъглеродни 
водородни  технологии  и решения.  Това  е  важна  
стъпка  в  изграждането  на портфейл от  жизнеспособни  
инвестиционни  проекти  за  постигане  на  целите, 
заложени в Стратегията за използване на водорода за 
неутрална по отношение на климата Европа. 

Крайният срок запредставянена проекти е 7 май. На 
следващото заседание на форума по въпросите на 
водорода на 17-18 юни ще бъде направен преглед  на  
проектите  и  ще се предоставят възможности  за 
установяване  на контакти. 

Целта  на стратегията  на  ЕС за  използванена  водорода 
е  да  се ускори внедряването  на  чист  водород  в  
Европа. В  Стратегията  се  поставя цел замонтиране  на 
електролизьори  със  сумарна  мощност 6GW  за  водород  
от възобновяеми  източници  до  2024  г. и  на  
електролизьори  за  водород  от възобновяеми източници 
със сумарна мощност 40 GW до 2030 г. 

Източник: ЕК 

Устойчиво възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд  

Белград, Скопие, София, Загреб се състезават за европейска награда „Зелена столица 2023“ 

Белград, Скопие, София и Загреб участват в надпреварата за Европейската награда за зелена 

столица 2023 (EGCA). Състезанието се организира от Европейската комисия. Столиците на 

Сърбия, Северна Македония, България и Хърватия ще се състезават за наградата, учредена 

през 2010 г., заедно с турските градове Измир и Газиантеп. Наградата, подобно на 

Европейското зелено листо на Европа, въведена през 2015 г., има за цел да подкрепи 

екологичните постижения на градовете и стремежа им към градска устойчивост и 

екоиновации. 

Финалистите ще представят план за действие за това как техният град възнамерява да 

изпълни своята Европейска година на зелената столица, проекти и дейности, които планира да 

изпълни, за да укрепи екологичната устойчивост на града, както и комуникационна стратегия. 

Победителите ще бъдат обявени тази година и ще получат награди от общо 1 млн. евро. 

Източник: Publics.bg 

София с онлайн карта с енергийни паспорти 

Интерактивна онлайн карта с енергийните паспорти на 
кварталите и населените места в Столична община 
създадоха от „Софияплан” в сътрудничество със 
софийската енергийна агенция „Софена“. Паспортите 
показват актуалното състояние и прогнозите зa енергийно 
развитие на съответния квартал с хоризонти 2030-2040-
2050 г. 

Всеки паспорт включва данни за енepгoпoтpeблeниeтo пo 
видoвe изтoчници, пo ĸoличecтвa и пo дял нa мepĸитe зa 
cпecтявaнe cпopeд cпeцифиĸaтa нa дадения ĸвapтaл и 
oчaĸвaниятa зa неговото paзвитиe. Целта е картата да се 
превърне в основа за устойчивото планиране на 
енергийната инфраструктура в Столична община. 

Картата дава възможност за мониторинг и анализ на 
промените в енергийното развитие на различните части на 
територията. Изводите могат да помогнат при подбора на 
най-подходящи мерки за развитието на енергийната 
инфраструктура в съответния квартал и населено място в 
общината. 

Картата е разработена на базата на подробен анализ на cъщecтвyвaщaтa eнepгийнa инфpacтpyĸтypa и пpoгнoзи за развитието ѝ до 
2050 година. Анализът е направен в сътрудничество със „Софена” по повод актуализацията на Общия устройствен план и 
разработването на Програма за София. 
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