
 

Първото събитие е в Пазарджик и Пловдив на 2 –4 септември, а инициативата ще обхване 
територията на цялата страна 

 

Камарата на строителите в България и Центърът за 

енергийна ефективност ЕнЕфект организират серия 

от местни инициативи, в които гражданите ще имат 

възможност безплатно и отблизо да се запознаят с 

най-новите тенденции в света на устойчивото 

строителство и зелената енергия. Събитията 

включват изложения на открито за компоненти и 

технологии, подходящи за нулевоенергийни сгради, 

обучения за професионалисти и граждани, кръгли 

маси и семинари по актуални теми, както и 

демонстрации и игри за най-малките.  

Първите Дни на нулевоенергийните сгради ще се проведат в град Пазарджик на 2-4 

септември 2021 г., като домакин е Професионалната гимназия по строителство и 

архитектура, а специален фокус на събитието е професионалното образование в областта на 

енергийната ефективност. Предвидена е кръгла маса по темата с участието на представители 

на МОН и НАПОО, като паралелно ще бъдат проведени демонстрационни обучения за 

строителни специалисти и проектанти с участието на някои от най-популярните фирми за 

строителни материали и компоненти.  

В продуктовото изложение в двора на гимназията ще вземат участие 10 фирми и 

организации, като ще бъдат представени най-новите материали за изолация и 

въздухоплътност, както и решения за вентилация с рекуперация и фотоволтаични 

инсталации. В съботния ден са организирани игри и демонстрации за деца и възрастни, както 

и посещение на една от малкото сертифицирани пасивни сгради в България – в село 

Марково, Пловдив.  

Регистрацията за събитието все още е отворена, като пълна информация е налична в 

уебсайтовете, както и в специалната страница на събитието във Фейсбук.  

За регистрация за кръглата маса, посветена на тенденциите в професионалното образование 

и обучение, попълнете следната форма: https://forms.gle/3Wa2hU4fAkwWzfds6  

Участието в специализираните обучения за проектанти и строителни специалисти също е 

безплатно, като е необходима единствено регистрация тук. Можете да се запознаете с 

пълната програма на всички дейности тук. 

След събитието в Пазарджик, Дни на нулевоенергийните сгради предстоят в Смолян на 23-

25 септември, а 2022 г. ще предложи подобни събития в София, Бургас, Видин и 

Габрово.  
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Дни на почти нулевоенергийната сграда в 7 български града 

Избрано от медиите 

Покана за участие в процедура за подбор на пилотни общини за 
създаване на енергийни кооперативи в България  

Инструменти в подкрепа на местните власти, 

разработвани от ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект: 

 

Помощ за общини за 

включване в 

Европейската енергийна 

награда в Централна и 

Източна Европа.  

 

 

Енергийни обследвания 

на многофамилни 

жилищни сгради и 

технически проучвания 

за борба с енергийната 

бедност в български 

общини 

 

Общински 

информационни 

центрове за консултации 

за сградно обновяване  

 

Технико-икономически 

анализи на общински 

проекти за енергийни 

общности  

 

За въвеждане на системи 

за общински енергиен 

мениджмънт в 

българските общини 

 

 

Обновяване с готови 

компоненти и системи за 

управление на 

потреблението в 

обновени сгради 

 

Строителни изложения и 

обучения за строителни 

професионалисти в 

различни български 

общини 

 

 

Национални и 

регионални кръгли маси 

за инвестиции в 

енергийна ефективност 

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.  

   

 

 

 

 

 

 

В усилията за подобряване на публичния сграден фонд в България, стартиралият тази година 
проект на Европейската климатична инициатива EUKI – CONGREGATE, ще подпомага 
действията, свързани с климата на местно ниво, като активно въвлече представители на 
местните общности, власти и бизнеса. Проектът ще се се изпълнява в 5 държави в Централна и 
Югоизточна Европа, като първата част от дейностите е свързана с комуникационна кампания в 
подкрепа на обновяването на сградния фонд, като са предвидени и технико-икономически 
проучвания за енергийни кооперативи в българските общини. 

Експертният екип на проекта е разработил открита процедура за набиране на кандидат-
общини, като на този етап да бъдат избрани по три общини във всяка страна - България, 
Гърция и Чехия, с които ще бъдат подписани споразумения за партньорство.  

За кандидатстване е необходимо да попълните формата на този линк. Допълнителна 
информация за проекта можете да видите тук. 
 
Набирането на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор започва от 01.09.2021 
г. и е с краен срок на приемане на документи 30.09.2021 г. 
 
Този процес ще бъде последван от проучване за потенциала за създаване на енергийни 
общности за възобновяема енергия, което включва събиране и анализ на данни за сградния 
фонд в пилотните общини. За тази цел ще бъдат разработени и представени въпросници за 
предоставяне на общи данни за сградите, потреблението на енергия и местоположението им. 
Ще бъдат проведени посещения на място от експерти по проекта, като след анализ на 
събраната информация, ще бъдат идентифицирани най-подходящите обекти за внедряване на 
инсталации за възобновяема енергия. 

 
Партньори в CONGREGATE са INZEB (Гърция), SEVEn (Чехия), ProNZEB (Румъния), Факултетът 
по строителство от Загребския университет (Хърватия), като от България това са Центърът за 
енергийна ефективност ЕнЕфект и Центърът за изследване на демокрацията. 
 
Можете да се запознаете с публикувания общ доклад за България, Чехия и Гърция – „Решения 
за енергийни кооперативи“. 

 

 

Форум C4E – Най-голямото събитие за енергийна ефективност в ЦИЕ 

 

От 21 до 24 септември ще се състои едно от най-интересните събития в 
сферата на енергийната ефективност за региона на Централна и Източна 
Европа - C4E форумът, като тази година той ще се проведе в живописния 
планински курорт Пояна Брашов, Румъния. 

За пленарните заседания са поканени високопоставени лектори от 
страните от ЦИЕ и ЕС, както и от международни институции. Първата 
неформална среща на всички участници ще е по време на коктейл за 
добре дошли след пленарното откриване и вечерята, на която думата се 
дава и на спонсорите за кратко представяне. 

Програмата включва и тематични панелни сесии, като в зависимост от 
броя на презентациите, са възможни до 5 паралелно протичащи сесии в 
различни малки конферентни зали. Предвидени са по 3 кратки (12 
минути) презентации по конкретна тема, последвани от модерирани 
дискусии. 

ЦЕЕ ЕнЕфект ще вземе участие в 4 от семинарите на тема енергийна 
бедност, обучения, обновяване на жилищни сгради и финансиране за 
енергийна ефективност.  

Също така ще има и работни срещи със специализирани семинари, подготвени от партньори и спонсори, с продължителност 60 
минути, като новост тази година ще е допълнителна сесия за „спорни идеи“ в атрактивен формат. 

По време на форума ще се състои и сесия "Направи си сам" в рамките на два часа, в които участниците могат 
заедно да организират напр. уъркшоп по жонглиране, отборно бягане с джогинг и др., като ще бъде осигурен 
достъп до велосипеди или друго оборудване за възможни активни начини за прекарване на това време. 

Регистрацията е отворена до 2 септември 2021 г., като участниците от района на ЦЕЕ се ползват с намалена такса. 
Повече информация можете да откриете тук: https://c4eforum.net/register/   

Пълната програма е достъпна на този линк: https://c4eforum.net/programme-outline-2020/  

Удължен срок за Наградите на Споразумението на кметовете за 2021  

Град в светлината на прожекторите 
 
 

 
Срокът за кандидатстване за Наградите на Споразумението на кметовете „Град в светлината на прожекторите“ е удължен до 3 
септември. 
 
 
Кой може да кандидатства? 
 
Поканата за Наградите на Споразумението за 2021 е отворена за всички присъединили се 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.  
 
Важно: Ако сте се присъединили към 2020 целите и искате да кандидатствате, имате възможност – спазвайки условието, че ще 
подновите своята амбиция за Споразумението на кметовете преди 1 октомври 2021 г.  
 
Победителите ще бъдат обявени в церемонията на Споразумението на кметовете и поканени да споделят повече за своите местни 
действия и стратегии. С тях ще се проведе интервю, включено в бюлетина на Конвента, специални статии на уебсайта, както и 
едногодишна допълнителна видимост в медийните съобщения. 
 
Наградата за Град в светлината на прожекторите за 2021 ще награди три подписали инициативата: 
1 малка община (<10,000 жители) 
1 средно-голяма община (10,000- 250,000 жители) 
1 голяма община (>250,000 жители) 
 
Как да участвате? 
 
Присъединилите се, които имат желание да кандидатстват за наградите за 2021 могат да попълнят формата за кандидатстване 
до края на работния ден на 3 септември. 
 
Кандидатите се насърчават да добавят приложени снимки, инфографики, видеа, кратки документи, др. (ограничени до 2 броя за 
кандидатура, по възможност на английски език). 
 

Столичната община внедрява система за производство на зелена 

енергия и умни комунални услуги в най-голямата детска градина в 

София и България – 76 ДГ „Сърничка“ в кв. Младост. Проектите са 

пилотни и са част от Програмата „Пясъчник за иновации“ на Столичната 

община и звеното ѝ за дигитализация, иновации и икономическо 

развитие “Иновативна София”. 

На покрива на детското заведение са монтирани соларни панели, с 

които градината ще може да произвежда електрическа енергия за 

собствени нужди. Фотоволтаичната система ще генерира по екологичен 

начин до 30% от необходимата електроенергия. Очаква се спестените 

средства за електроенергия да изплатят инвестицията за около 8 

години. 

 

Другото нововъведение са устройствата, монтирани в 20-те групи на детската 

градина, които измерват и показват качеството на въздуха. Устройствата имат 

индикатори за относителната влажност на въздуха, въглероден диоксид и за 

наличието на фини прахови частици. Децата разбират за състоянието на околната 

среда по реакцията на електронно канарче, което променя настроението си на 

дисплея на уредите. Информацията в реално време ще помага както на учителите и 

помощник-възпитателите като им подава данни за състоянието на въздуха в 

спалните и занималните, така и на децата за изграждането на навици и отношение 

към околната среда. 

За първи път в България същата технология ще бъде приложена и в жилищни сгради 

в градовете Бургас и Габрово в рамките на европейските проекти за енергийна 

ефективност в многофамилни сгради, по които ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект сътрудничат в разработването на  финансови, 

технически и организационни инструменти в подкрепа на ефективното обновяване и устойчиво намаляване на енергийната 

бедност. 

 

Източник: ДГ „Сърничка“ 

Община Бургас стартира подмяната на старите 
отоплителни уреди на дърва и въглища с нови устройства 
на екологично гориво. Те се осигуряват безплатно по 
проект "Българските общини работят заедно за 
подобряване на качеството на атмосферния въздух" по 
програма LIFE. 
  
Целта на реализирането на проекта е да се намали нивото 
на замърсяване на атмосферата, а дейностите обхващат 
районите Централна градска част, квартал "Възраждане" 
и комплексите "Лазур", "Братя Миладинови" и зона Г на 
"Меден рудник". 
  
В пилотната фаза на проекта бяха одобрени над 80 
кандидати, които до началото на новия отоплителен сезон 
ще получат новите уреди в домовете си. Според 
предварителния график монтирането на новите печки, 
които ще ограничат отделянето на фини прахови частици 
и вредни емисии във въздуха, трябва да приключи до 
средата на месец октомври т. г. 
  
Очаква се да бъдат подменени уредите на още 1914 
домакинства. 
 
LIFE-IP Clean Air e насочен към изпълнение на Програмите за качеството на атмосферния въздух на Столична община, 
Община Бургас, Община Русе, Община Стара Загора, Община Велико Търново и Община Монтана. 
 
Източник: lifeipcleanair.eu 

  Програма на Габрово за насърчаване на зелени иновации 
 
10 вдъхновяващи компании ще продължат своето участие във втория етап на Gabrovo Green 
Accelerator. Подредени по азбучен ред, това са: 

Байки Фън ЕООД с участници Диана Бонева и Галин Бонев в категория: Екологичен транспорт 

Гормоли ООД участници Христо Ваташки, Инна Линник и Драгомир Димитров в категория: Друго 

Джо Лийс ЕООД  с участници Атанас Николов и Ивайло Раднев в категория: Управление на 
отпадъци 

Кинетик Аутомотив ЕООД с участници Теодосий Теодосиев, Иван Петров, Антон Иванов, Васил 
Андреев, Иван Николаев, Явор Янков, Димитър Станев в категория: Екологичен транспорт 

Клаудрак ООД  с участници Марта дьо Гуцал, Деан Безлов, Димитър Петров Петров, Димитър 
Руменов Райнов, Петър Маринов Петров в категория: Управление на отпадъци 

Май Стори Травел ЕООД с участници Йонка  Бакърждиева-Агалова и  Алекс Томбойкс в категория: Устойчиво развитие 

Народно читалище „Будителите“ с участници Айлийн Блекмор, Мариана Проданова и Велина Махлебашиева в категория: 
Друго 

Ренерко ООД с участници Ивайло Цонев и Ненчо Стефанов в категория: Екологичен транспорт 

Сенстейт технолоджис АД с участници Светослав  Матеев, Ива Хинкова, Дебора Димитрова, Даниел Хилев, Радослав Желев, 
Диян Йорданов и Радомир Желев в категория: Управление на отпадъците 

Фабрика Креативност ЕООД с участници Илия Дечков и Иван Иванов в категория: Градска среда 

 

Финалистите бяха избрани от екип от експерти на Община Габрово и 

Gabrovo Innovation Camp от общо 15 участващи отбора и ще преминат 

през обучителна програма по темите Кръгова икономика, Стратегия, 

Маркетинг, Продажби, Иновации, Проектен мениджмънт и 

Презентационни умения. Чрез онлайн обучителни модули, те ще бъдат 

подпомогнати от доказани професионалисти да структурират правилно 

бизнеса си, да изготвят ефективни бизнес планове и да подготвят 

успешни презентации. Финалът на Gabrovo Green Accelerator ще се състои 

в Габрово на 9.10.2021 г., когато компаниите ще представят пред жури 

своите проекти и най-добрите ще получат възможност да спечелят 

голямата награда от 25 000 лв. от акселераторската програма на Община 

Габрово. 

Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект: 
Санирането на жилищните сгради трябва да се подпомага само частично от държавата 
Михаил Митев, Bloomberg TV Bulgaria, предаването „Клуб Investor”, 31.07.2021 
https://www.bloombergtv.bg/a/20-klub-investor/96343-saniraneto-na-zhilishtnite-sgradi-tryabva-da-se-podpomaga-samo-chastichno-ot-darzhavata 
 
Само политиците ли са виновни за безизходицата в енергетиката. Приказката за сламката в окото на другия и гредата в нашето е по-актуална от всякога 
Симеон Белорешки, Капитал, 01.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/01/4238362_samo_politicite_li_sa_vinovni_za_bezizhodicata_v/ 
 
Новите зелени данъци: 9 отговора кой ще ги плаща и защо 
Йовка Димитрова, Дневник, 02.08.2021 
https://www.dnevnik.bg/evropa/na_edna_masa_s_evropa/2021/08/02/4233440_novite_zeleni_danuci_9_otgovora_soi_shte_gi_plashta_i/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Темата за трансформацията на въгледобивния сектор е позната само за 10 на сто от българите. Близо половината от българите са запознати със 
съществуването на климатичните промени, като ясно осъзнават и кои са основните източници на емисии у нас 
3E news, 02.08.2021 
https://3e-news.net/анализи/темата-за-трансформацията-на-въгледобивния-сектор-е-позната-само-за-10-на-сто-от-българите_90282 
 
Три държави получиха първите евромилиарди за възстановяване от пандемията 
3E news, 03.08.2021 
https://3e-news.net/свят/три-държави-получиха-първите-евромилиарди-за-възстановяване-от-пандемията_90348 
 
Българската енергетика - какво да се прави? 
3E news, 05.08.2021 
https://3e-news.net/анализи/българската-енергетика---какво-да-се-прави-_90412 
 
Майсторът на най-скъпия ток. Защо електроенергията в България стигна рекордни стойности и какво може да се направи, за да не губи бизнеса 
конкурентоспособност 
Ивайло Станчев, Капитал, 05.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/05/4239851_maistorut_na_nai-skupiia_tok/ 
 
Близо 52 млн. евро за велоалеи и екологичен транспорт предвижда Планът за възстановяване. Целта е интегрирани транспортни системи да бъдат 
изградени в 10 от по-малките общини на България до 5 години 
Рая Лечева, 3E news, 05.08.2021 
https://3e-news.net/събития/близо-52-млн-евро-за-велоалеи-и-екологичен-транспорт-предвижда-планът-за-възстановяване_90413 
 
Новият доклад на ООН за климата е червен код за човечеството. Но учените казват, че катастрофата може да бъде избегната, ако светът действа бързо 
Рая Лечева, 3E news, 09.08.2021 
https://3e-news.net/анализи/новият-доклад-на-оон-за-климата-е-червен-код-за-човечеството_90524 
 
Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия: 
Ако България изготви адекватен план за преход към нисковъглеродна енергетика бихме получили подкрепа за трудните реформи  
Георги Велев, 3E news, 11.08.2021 
https://3e-news.net/събития/ако-българия-изготви-адекватен-план-за-преход-към-нисковъглеродна-енергетика-бихме-получили-подкрепа-за-трудните-реформи_90599 
 
Адаптираме домовете и сградите за по-екологично бъдеще 
Репортаж за БНР, ''Рестартирай Европа'' с участието на Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект, и Диана Иванова, управител на агенция за недвижими 
имоти 
Свобода Атанасова, БНР Бургас, 11.08.2021 
https://bnr.bg/burgas/post/101511069/adaptirame-domovete-i-sgradite-za-po-ekologichno-badeshte 

 
Индустрията със смесени реакции за предложения от ЕС въглероден данък. Компаниите искат повече финансова подкрепа в процеса на декарбонизация 
Капитал, 12.08.2021 
Ексклузивно съдържание от The Economist 
https://www.capital.bg/biznes/promishlenost/2021/08/12/4241909_industriiata_sus_smeseni_reakcii_za_predlojeniia_ot_es/ 
 
Комитова сложи край на драмите с данък "сграден паспорт". Блокове и къщи ще плащат за обследвания и технически досиета само при основен ремонт 
Ребека Борисова, в. Сега, 14.08.2021 
https://www.segabg.com/hot/category-economy/komitova-slozhi-kray-na-dramite-danuk-sgraden-pasport 
 
10 процента скок на дела на слънчевата енергетика в общото производство на ЕС отчита Ember 
3E news, 19.08.2021 
https://3e-news.net/свят/10-процента-скок-на-дела-на-слънчевата-енергетика-в-общото-производство-на-ес-отчита-ember_90814 
 
Министър Живков:  
Ако България не транспонира новата Директива за насърчаване на производството от ВЕИ отива на съд 
3E news, 19.08.2021 
https://3e-news.net/българия/министър-живков--ако-българия-не-транспонира-новата-директива-за-насърчаване-на-производството-от-веи-отива-на-съд_90827 
 
Времето се влошава, времето изтича. Политиките за адаптиране към климатичните промени стават крайно наложителни 
Кирил Кирчев, Капитал, 20.08.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2021/08/20/4244482_vremeto_se_vloshava_vremeto_izticha/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Румен Гълъбинов:  
Трябва да се въведе инструмент срещу енергийна бедност за малкия и средния бизнес 
Кристиан Костурков, 3E news, 18.08.2021 
https://3e-news.net/анализи/румен-гълъбнов--трябва-да-се-въведе-инструмент-срещу-енергийна-бедност-за-малкия-и-среден-бизнес_90788 
 
Полша залага на ядрената енергия и природния газ. Първата атомна централа трябва да е завършена през 2033 г. 
Тодор Шишков, Капитал, 24.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/24/4245817_polsha_zalaga_na_iadrenata_energiia_i_prirodniia_gaz/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Гърция продължава с приватизацията на енергийния си сектор. Държавата продава дяловете си в DEPA и DEDDIE като част от плана си за 
възстановяване 
Мери Иванова, Капитал, 29.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/29/4247488_gurciia_produljava_s_privatizaciiata_na_energiiniia_si/ 
 
Български вятър в платната на МЕТ. Базираната в Швейцария група придобива втори вятърен парк в България, което я превръща в ключов играч на 
пазара 
Иглика Филипова, Капитал, 27.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/27/4246704_bulgarski_viatur_v_platnata_na_met/ 
 
Геотермалната енергия идва. Бавно. Планът за възстановяване предвижда над 44 млн. евро за развитие на подобни проекти в България 
Румяна Гочева, Капитал, 27.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/27/4246647_geotermalnata_energiia_idva_bavno/ 
 
България и немската провинция Саксония може да си сътрудничат в областта на енергийната ефективност 
МРРБ, 26.08.2021 
https://www.mrrb.bg/bg/bulgariya-i-nemskata-provinciya-saksoniya-moje-da-si-sutrudnichat-v-oblastta-na-energijnata-efektivnost/ 
 
Сърбия въвежда стимули за домакинствата да инсталират слънчеви панели 
Георги Велев, 3E news, 31.07.2021 
https://3e-news.net/събития/сърбия-въвежда-стимули-за-домакинствата-да-инсталират-слънчеви-панели_90256 
 
София дава 34.4 млн. лв. за ток за уличните лампи и завода за боклук 
Анина Сантова, Ивайло Станчев, Капитал, 09.08.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/08/09/4240507_sofiia_dava_344_mln_lv_za_tok_za_ulichnite_lampi_i/  
 
Минералната вода влиза и в жилищен комплекс 
Румяна Гочева, Капитал, 14.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/imoti/2021/08/14/4210414_mineralnata_voda_vliza_i_v_jilishten_kompleks/ 
 
Производството на електромобили Tesla в Германия може да започне през октомври 
3E news, 13.08.2021 
https://3e-news.net/технологии/производството-на-електромобили-tesla-в-германия-може-да-започне-през-октомври_90668 
 
Руската Aurus представя луксозна лимузина на водород. Не е изключено в бъдеще моделът да влезе и в серийно производство 
3E news, 23.08.2021 
https://3e-news.net/технологии/руската%C2%A0aurus%C2%A0представя-луксозна-лимузина-на-водород%C2%A0_90927 

 
Френски проект за слънчева енергия с мощност 1 GW ще включва батерии и водород 
publics.bg, 27.08.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/26063/ 

 
Добиването на слънчева енергия от Космоса става все по-реална възможност 
Тодор Шишков, Капитал, 29.08.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/08/29/4247165_dobivaneto_na_sluncheva_energiia_ot_kosmosa_stava_vse/ 

На 30 и 31 август 2021 г. в Бургас 

се проведе и среща на партньорите 

по проекта, на която заедно с 

представители на общинското 

ръководство бяха обсъдени 

възможности за бъдещи съвместни 

дейности. 

 

Първата „умна“ детска градина в България 

 
BeSMART – Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност 

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 стремежа да се 

надгради постигнатото от тези форуми ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект ще сътрудничат по две 

паралелни инициативи по програма „Хоризонт 2020“ – проектът SMAFIN и BeSMART, като 

целта е изграждането на постоянна платформа за участие на заинтересованите страни в 

разработването на политики и  структурирането на новаторски финансови схеми, 

стимулиращи инвестициите в енергийна ефективност. 

 

Първата национална кръгла в рамките на двата проекта се проведе на 19 май 2021 г. в София, под наслов „Климат и енергия: 

политики и финансови механизми за устойчиво възстановяване в новия планов период“, като през следващите 3 години в 

различни градове в Бълагрия ще бъдат организирани  общо 12 кръгли маси за инвестиции в устойчива енергия.  

 

Дейностите по BeSMART включват: 

 

 Въвличане на всички заинтересовани страни в открит диалог 

 Разпространение на добрите практики, инициативи и инструменти 

 Изграждане на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит 

 Провеждане на девет национални кръгли маси с широко медийно отразяване 

 Конкретни препоръки за разработване на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност 

 

Очаквани ползи: 

 

 Активно участие и ползване на информация от “първа ръка” за дизайна на новите финансови схеми за енергийна 

ефективност 

 Повишен потенциал за разработване и управление на проекти за дълбоко, енергийноефективно обновяване на сградите 

 Подкрепа на местните Плановете за устойчива енергия и изменение на климата до 2030 година и на стратегиите за 

обновяване на сградите 

 Тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна бедност и по-добро качество 

на въздуха. 

 

Следващата кръгла маса ще се проведe на 5 октомври в София и онлайн, като предстои официалното ѝ анонсиране 

 

Допълнителна информация можете да откриете на сайта на проекта  https://www.besmartproject.net/, страницата във Face-

book, LinkedIn, и профила в Twitter. 

Schneider Electric, Община Пловдив и Енергийна агенция Пловдив в кампания за борбата с 
енергийната бедност 

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на 

енергийния мениджмънт и автоматизацията, стартира втората 

фаза на социално отговорната си инициатива #ДариЕнергия. 

Целта на кампанията е борбата с енергийната бедност. Тя се 

реализира в рамките на световната кауза на Schneider Electric 

енергията да бъде достъпна навсякъде, за всеки и по всяко 

време. 

По време на втората фаза на #ДариЕнергия ще бъдат 

определени 2019 семейства от Пловдив и региона, които 

живеят в енергийна бедност. В следващите месеци и преди 

зимния сезон доброволци от благотворителни организации и 

служители на Schneider Electric ще раздадат на нуждаещите се 

специални пакети с пособия за подобряване на енергийната 

ефективност в дома, както и материали със съвети за 

елиминиране на енергийните загуби в домакинствата. 

Пакетите се състоят от аератори за увеличаване на обема на 

водната струя на домашните чешми, което води до намалено потребление на вода, разклонители със защита, които пазят 

уредите, включени в тях, както и енергоспестяващи LED лампи. 

Борбата с енергийната бедност е мисия на компанията на глобално ниво, която е сред основните полета на дейност на 

фондацията Schneider Electric. Енергийно бедните в България са над 1,5 млн. души и чрез инициативи като #ДариЕнергия целта 

е да се постигне подпомагане с физически устройства за пестене, както и обучение за оптимизиране на потреблението и 

широка осведоменост. 

В #ДариЕнергия Schneider Electric си партнира с Община Пловдив и Енергийна агенция Пловдив. В общинската програма на 

Пловдив се предвижда безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с по-екологично отопление на електричество, пелети, 

газ или централно парно отопление. Целта е да се намали въздействието на домакинствата, използващи твърдо гориво, върху 

качеството на атмосферния въздух, като бъде намалено количеството на фини прахови частици. 

„Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) припозна каузата на #ДариЕнергия и се включи с екипи за 

окомплектоване на енергоспестяващите пакети, които през следващите месеци ще бъдат доставени на нуждаещите се 

семейства. За достигането до семействата основна роля играят доброволците на НАРД, активно се включва и фондация „ДА“, 

които чрез широката си мрежа от партньори достигат до най-нуждаещите се. В проекта чрез извършване на доставки се 

включват и Speedy. Веригите магазини Praktiker и Mr.Bricolage – част от партньорската мрежа за продажби на Schneider, както и 

Филкаб, ключов дистрибутор на компанията у нас – подпомогнаха проекта със специална организация за доставките на 

необходимите изделия в пакетите. 

 
Източник: 3е-news 

Община Бургас стартира подмяната на домакински отоплителни уреди по програма LIFE 

Финалисти в Gabrovo Green accelerator  

Три общински сгради със система за енергиен мониторинг в Габрово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модерна система за мониторинг ще следи енергийните потоци в три образователни институции от Габрово. Това са детска 

градина „Първи юни“ и училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Васил Левски“. Измервателната техника е придобита по 

проект, който се финансира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по програма „Микропроекти за климата“. 

С изградената в детското заведение интегрирана система за сграден мениджмънт ще бъдат получавани данни за 

потреблението на енергия в реално време, ще се осъществява контрол и оптимизация на ресурсите. ДГ „Първи юни“ е сред 

обектите, в които са въведени най-много мерки за енергийна ефективност, тя е единствената с фотоволтаична уредба. 

В административната сграда на Община Габрово е инсталирана обща операторска станция, към която са присъединени и 

системите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“ – в тях по друг проект е въведена сградна автоматизация. 

Така ще се наблюдават трите обекта, а в бъдеще ще могат да бъдат добавяни и други общински сгради. 

Връзката между отделните системи се осъществява чрез интернет. Монтирана е полева автоматика, температурни сензори и 

отчитащи устройства, компютърни конфигурации, приложен софтуер и др. За работа с новата техника е проведено обучение. 

Проектът е първи етап от цялостна система за енергиен мениджмънт. Очакванията са той да доведе до 33% годишна икономия 

на електрическа енергия, равняваща се на 40 631 киловатчаса с екологичен еквивалент спестени емисии на парникови газове 

от 31 тона. 

Финансовата подкрепа от НДЕФ е 50 хиляди лева, а собственото финансиране е в размер на 7 900 лева. Изпълнител на 

дейностите е „Ню Систем“ ООД от град София. 

 
Източник: НСОРБ 
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