
 

След шока от изравнителните сметки за парно, за някои 

от клиентите на топлофикациите в страната дойде ред 

отново да си спомним, че зимата е неизбежна, а с нея и 

по-високите енергийни разходи, които трябва да пред-

видим в семейния бюджет. По тази причина БТА потърси 

за коментар експерти от Агенцията за устойчиво енер-

гийно развитие /АУЕР/ и от платформата за енергийно 

спестяване за домакинствата и бизнеса за това как да 

намалим разходното перо за ток и парно, което по оцен-

ки на статистиката е средно около 18 на сто в семейна-

та хазна. 

С уговорката, че няма и не може да има някакви средни стойности на квадратен метър за по-

добряване на енергийната ефективност на жилищата ни, Людмил Костадинов, главен експерт 

анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия, инди-

видуални цели в Агенция за устойчиво енергийно развитие, коментира, че средно около 174 

лева за квадратен метър разгъната застроена жилищна площ излиза енергийното обновяване на 

апартамент в многофамилна жилищна сграда по Националната програма за енергийна ефектив-

ност на многофамилни жилищни сгради през 2018 г. Тогава са били направени инвестиции от 

560 756 хиляди лева, за да се реновират 3 225 647 кв. метра разгъната застроена площ, което 

прави 174 лева на квадратен метър жилищна площ. При други равни условия разходите за изо-

лация на еднофамилна жилищна сграда на единица жилищна площ ще са значително по-големи 

в сравнение с многофамилна сграда, посочват още от Агенцията. 

От Агенцията напомнят, че има действия за подобряване на енергийната ефективност, които не 

изискват допълнителни разходи и те са валидни както за еднофамилни, така и за многофамил-

ни жилищни сгради. Например напълно достатъчно е да поддържаме температура 20-21 градуса 

в жилището през отоплителния период. Всеки градус повече в отопляваните помещения означа-

ва 5-6 процента допълнителен разход на енергия за отопление. Един час преди лягане можем 

да намалим температурата в помещението до 15 градуса - добра температура за сън. Ако не 

ползваме помещението за по-дълъг период от време (дни, седмици), трябва да поддържаме не 

повече от 6-7 градуса - колкото да предпазим отоплителната инсталация от замръзване, напом-

нят от Агенцията. Не трябва да покриваме радиаторите с ламперии, предмети, дрехи, пердета, а 

отопляваните помещения трябва да се проветряват за кратко и интензивно - 5-10 минути, с от-

ворени прозорци (при условие, че няма система за изкуствена вентилация). През отоплителния 

период, когато се стъмни, спускаме щорите на прозорците, а през деня ги вдигаме, за да про-

пускаме слънчевите лъчи. 

За повече информация четете ТУК 
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Европейска и национална политика 
 
ЕС е лидер в устойчивото финансиране за приспособяване към изменението на климата 
Стратегията на съюза включва създаването на "зелени" облигации 
Валдис Домбровскис, Капитал, 30.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2019/07/30/3944957_es_e_lider_v_ustoichivoto_finansirane_za/ 
 
Приеха изменения в Закона за чистота на атмосферния въздух 
ecology-bulgaria.com, 02.08.2019 
http://ecology-bulgaria.com/article/2675-prieha-izmeneniia-v-zakona-za-chistota-na-atmosferniia-vazduh?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology
-2019-08-02 
 
Расте броят и на започнатите нови сгради, и на издадените разрешителни за строеж 
Татяна Димитрова, Дневник, 02.08.2019 
https://www.dnevnik.bg/biznes/2019/08/02/3946545_raste_broiat_i_na_zapochnatite_novi_sgradi_i_na/?
utm_source=capital.bg&utm_medium=widget&utm_content=homepage&utm_campaign=owned-media&ref=embed 
 
Доган и Ковачки: абонирани да получават милиони. Двамата отново ще си разделят 52 млн. лв. от студения резерв.  
Ивайло Станчев, Капитал, 02.08.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/02/3946430_dogan_i_kovachki_abonirani_da_poluchavat_milioni/ 
 
Цените на газа в Европа продължават да падат. Същевременно увеличаващото се глобално предлагане може да доведе и до запълване на капацитета на 
хранилищата 
Пламена Кацарова, Капитал, 04.08.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/08/04/3946586_cenite_na_gaza_v_evropa_produljavat_da_padat/ 
 
ГБС вероятно ще спечели търг по "Турски поток" за 350 млн. лв. Самият газопровод е под въпрос заради обжалвания в съда 
Ивайло Станчев, Капитал, 06.08.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/08/06/3947852_gbs_veroiatno_shte_specheli_turg_po_turski_potok_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Нова база данни за мониторинг на енергoпотреблението и въглеродните емисии 
powerindustry-bulgaria.com, 07.08.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2932-nova-baza-danni-za-monitoring-na-energopotreblenieto-i-vaglerodnite-emisii?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-08-08 
 
Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" произведе 145 млн. лв. загуба през полугодието. Финансовото състояние на централата продължава да се влошава 
въпреки помощта от БЕХ от 800 млн. лв. 
Ивайло Станчев, Капитал, 07.08.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/08/07/3948246_durjavnata_tec_marica-iztok_2_proizvede_145_mln_lv/ 
EMI: Къде ли ще отидат квотите от дерогацията през фаза 4 на СТЕ? 
3e-news, 08.08.2019  
https://3e-news.net/анализи/emi-къде-ли-ще-отидат-квотите-от-дерогацията-през-фаза-4-на-сте_69911 
 
Алесандро Морето:  
Инвестирахме в ТЕЦ „Контур Глобал МИ 3“ над 240 млн. евро в екология и безопасни условия на труд. Отбелязваме 10 г. от завършването на мащабната 
рехабилитация и модернизация, с която станахме първата ТЕЦ на Балканите в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и 
опазване на околната среда, каза директорът на централата 
3e-news, 09.08.2019  
https://3e-news.net/интервюта/алесандро-морето-инвестирахме-в-тец-контур-глобал-1_69908 
 
България и Туркменистан подписаха двустранни документи в области от взаимен интерес 
МРРБ, 11.08.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/bulgariya-i-turkmenistan-podpisaha-dvustranni-dokumenti-v-oblasti-ot-vzaimen-interes-83182/ 
 
"Булгаргаз" е завела съдебен иск за 35 млн. лв. срещу "Топлофикация София". Общинското дружество е най-големият клиент на държавния газов 
доставчик, като общо просрочията му са над 120 млн. лева 
Ивайло Станчев, Капитал, 12.08.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/08/12/3949905_bulgargaz_e_zavela_sudeben_isk_za_35_mln_lv_sreshtu/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
МРРБ кани юридически лица с нестопанска цел да участват в разработването на оперативната програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. 
МРРБ, 13.08.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-kani-yuridicheski-lica-s-nestopanska-cel-da-uchastvat-v-razrabotvaneto-na-operativnata-programa-za-podkrepa-na-regionite-za-perioda-2021-2027
-g/ 
 
ТЕЦ - как и защо властта организира монументални стопански нещастия. Анализ на Красен Станчев, Институт за пазарна икономика 
3e-news, 13.08.2019  
https://3e-news.net/анализи/тец-как-и-защо-властта-организира-монументални-стопански-нещастия_70018 
 
Реалистичен поглед върху рестриктивната политика в ЕС към въглищните централи 
Красен Станчев, Институт за пазарна икономика,16.08.2019 
https://ime.bg/bg/articles/realistien-pogled-vyrhu-restriktivnata-politika-v-es-kym-vyglishtnite-centrali-/ 
 
Преминаването изцяло на ВЕИ енергия изисква сериозни промени в електропреносната система и пазарния модел 
3e-news, 17.08.2019 
https://3e-news.net/анализи/преминаването-изцяло-на-веи-енергия-изисква-сериозни_70122 
 
Министър Петкова: 
Ще се борим за запазване стратегическото място на въглищните централи за българската енергетика 
Министерство на енергетиката, 18.08.2019 
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-shte-se-borim-za-zapazvane-strategicheskoto-myasto-na-vaglishtnite-centrali-za-balgarska-2756.html?
p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 
 
Само България от ЕС е сред 20-те най-замърсяващи със серен диоксид в света 
Вера Стаевска, Дневник, 19.08.2019 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/08/19/3950217_samo_bulgariia_ot_es_e_sred_20-te_nai-zamursiavashti/?
utm_source=capital.bg&utm_medium=widget&utm_content=homepage&utm_campaign=owned-media&ref=embed 
 
Глобалната енергийна карта - къде е ЕС 
3e-news, 19.08.2019  
https://3e-news.net/анализи/глобалната-енергийна-карта-къде-е-ес_70146 
 
България е в топ 20 на най-замърсените със серен диоксид държави. Миналия месец Европейската комисия заведе дело срещу България точно заради 
високите нива емисии край Стара Загора 
Мила Чернева, Капитал, 19.08.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/19/3952513_bulgariia_e_v_top_20_na_nai-zamursenite_sus_seren/ 
 
В Скопие беше подписан Меморандум за разбирателство между МРРБ и Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония 
МРРБ, 20.08.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/v-skopie-beshe-podpisan-memorandum-za-razbiratelstvo-mejdu-mrrb-i-ministerstvoto-na-mestnoto-samoupravlenie-na-republika-severna-makedoniya/ 
 
Световен отровител 19 със серен двуокис е България (обзор). 350 000 тона от отровния газ изхвърлила страната ни в атмосферата през 2018 г. 
Труд, 20.08.2019 
https://trud.bg/световен-отровител-19-със-серен-двуокис/ 
 
Министър Петкова: 
Всеки, който разполага с информация за нередности на пазара на електроенергия, може да сезира КЕВР 
Министерство на енергетиката, 22.08.2019 
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-vseki-koito-razpolaga-s-informaciya-za-nerednosti-na-pazara-na-elektroenergiya-moj-2761.html 
 
Министър Петкова:  
Стратегическите инвеститори са тези, които ще строят АЕЦ „Белене“. Процедурата беше отворена, свободна за кандидатстване от всички възможни 
заинтересовани страни, заяви енергийният министър по бТВ на въпрос за участието на фирми на бизнесмена Христо Ковачки 
3e-news, 21.08.2019  
https://3e-news.net/интервюта/министър-петкова-стратегическите-инвеститори-са-тези-които-ще-строят-аец-белене_70212 
 
Опасно ядро около АЕЦ "Белене". Интересът само от руска и китайска страна и липсата на сериозен частен инвеститор показва, че проектът за нова 
ядрена централа не е икономически изгоден 
Ивайло Станчев, Капитал, 22.08.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/08/22/3953887_opasno_iadro_okolo_aec_belene/ 
 
Ковачки - невидимият енергиен бос. Институциите се правят, че не виждат свързаност между фирмите от групата на Христо Ковачки 
Капитал, 22.08.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2019/08/22/3954094_kovachki_-_nevidimiiat_energien_bos/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Във въздуха се надушва промяна. Съдът на ЕС постанови стриктни изисквания за измерването на въздушните замърсители, които про менят местните 
законови рамки 
Марина Станева, Капитал, 22.08.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/08/23/3954132_vuv_vuzduha_se_nadushva_promiana/ 
 
МРРБ кани юридически лица с нестопанска цел да се включат в разработването на програми за трансгранично сътрудничество 
МРРБ, 23.08.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-kani-yuridicheski-lica-s-nestopanska-cel-da-se-vklyuchat-v-razrabotvaneto-na-programi-za-transgranichno-sutrudnichestvo/ 
 
Експерти срещу промените в ЗЕ: Ще влошат бизнес средата, увеличават волатилността на пазара и дискриминират участниците 
3e-news, 26.08.2019  
https://3e-news.net/анализи/експерти-срещу-промените-в-зе-ще-влошат-бизнес_70315 
 
Защо си мислят, че този път ще бъде различно с АЕЦ „Белене“? Анализ на Илиян Василев, Bulgaria Analitica 
3e-news, 26.08.2019  
https://3e-news.net/анализи/защо-си-мислят-че-този-път-ще-бъде-различно-с-аец-белене_70341 
 
OilPrice: Ще може ли Европа да се избави някога от зависимостта от руските енергийни ресурси? 
3e-news, 27.08.2019  
https://3e-news.net/анализи/oilprice-ще-може-ли-европа-да-се-избави-някога-от-зависимостта-от-руските-енергийни-ресурси_70336 
 
Европа има нужда от платформа като Amazon за управление на слънчевите централи. 
Соларната платформа на Интернет на нещата ще има ключово предимство пред общите системи сега 
3e-news, 28.08.2019 
https://3e-news.net/анализи/европа-има-нужда-от-платформа-като-amazon-за-управление-на-слънчевите-централи_70374 
 
Правителството прие Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г. 
3e-news, 28.08.2019  
https://3e-news.net/българия/правителството-прие-стратегия-за-корпоративна-социална-отговорност-2019-2023-г_70380 
 
Кабинетът разреши на БЕХ да вземе 215 млн. лв. държавно гарантиран заем от ЕИБ за газовата връзка с Гърция. Кредитът ще бъде усвоен до 3 години със 
срок за изплащането му до 25 години 
3e-news, 28.08.2019  
https://3e-news.net/българия/правителството-разреши-на-бех-да-сключи-договор-за_70382 
 
МС одобри позицията на България по дело пред Съда на ЕС, свързано с изкупуването на енергия от ВЕИ. Делото касае спор между БОСОЛАР и ЧЕЗ 
Електро България 
publics.bg, 28.08.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20847/МС_одобри_позицията_на_България_по_дело_пред_Съда_на_ЕС_свързано_с_изкупуването_на_енергия_от_ВЕИ.html 
 
Изследване на ЕК прогнозира 220 хил. нови позиции в сектор ВЕИ 
powerindustry-bulgaria.com, 29.08.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2947-izsledvane-na-ek-prognozira-220-hil--novi-pozicii-v-sektor-vei?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-08-29 
 
Енергийна ефективност и ВЕИ в общини, сгради, улично осветление, промишленост, транспорт, изменение на климата, управление на отпадъците 
 
Светът отдавна е открил топлата вода: А защо я забравя? 
3e-news, 31.07.2019  
https://3e-news.net/анализи/светът-отдавна-е-открил-топлата-вода-а-защо-я-забравя_69694 
 
Обсъден бе регламент за електрическите тротинетки в Столична община 
Подготвят се мерки за насърчаване на екологичния начин на придвижване в градски условия, но с гарантиране на основни правила за безопасност 
3e-news, 31.07.2019  
https://3e-news.net/българия/обсъден-бе-регламент-за-електрическите-тротинетки-в-столична-община_69699 
 
Пловдивският производител на роботи "Милара" влиза в бизнеса с електрокамиони. Компанията прави 10 млн. евро инвестиция, за да сглобява, а в близко 
бъдеще и създава модели на малки товарни автомобили 
Михаил Ванчев, Капитал, 31.07.2019  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/31/3945041_plovdivskiiat_proizvoditel_na_roboti_milara_vliza_v/  
 
56 нови електробуса в Бургас 
powerindustry-bulgaria.com, 01.08.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2923-56-novi-elektrobusa-v-burgas?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-08-01 
 
Соларни пари от покрива. Слънчевите панели поевтиняват и това прави възвращаемостта от инвестицията по-бърза 
Ивайло Станчев, Капитал, 02.08.2019 
https://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2019/08/02/3945966_solarni_pari_ot_pokriva 
 
113 млн. лв. са задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз". Директорът на топлофикационното дружество е оптимист, че ще бъдат 
извършени над 60% от планираните ремонтни дейности 
publics.bg, 02.08.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20740/113_млн_лв_са_задълженията_на_Топлофикация_София_към_Булгаргаз_.htm 

Покажи как обновяваме родното ти място. МРРБ ти помага да представиш как се модернизират български градове с европейско финансиране 
МРРБ, 04.08.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/pokaji-kak-obnovyavame-rodnoto-ti-myasto/ 
 
ЕНЕРГО-ПРО съветва клиентите как да пестят електроенергия при използване на климатиците 
publics.bg, 05.08.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20743/ЕНЕРГО-ПРО_съветва_клиентите_как_да_пестят_електроенергия_при_използване_на_климатиците.html 
 
Близо 8 млн. лв. дава Столичната община за филтри за комини. Мярката ще има спорен ефект, но е знак, че общината се е пробудила за проблема с 
мръсния въздух 
Мила Чернева, Капитал, 06.08.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/06/3947673_blizo_8_mlnlv_dava_stolichna_obshtina_za_filtri_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
ВяЕЦ „Св. Никола“ произведе над 166 000 MWh електроенергия за първите седем месеца на 2019 г. Ветроенергийният парк е в основата на създадената 
Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците 
publics.bg, 07.08.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20753/ВяЕЦ_„Св_Никола“_произведе_над_166_000_MWh_електроенергия_за_първите_седем_месеца_на_2019_г_.html 
 
Увеличават служителите в ДАМТН заради изискването да контролират твърдите горива за отопление. Новите функции на агенцията са вменени с промени 
в Закона за чистотата на атмосферния въздух 
publics.bg, 07.08.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20756/Увеличават_служителите_в_ДАМТН_заради_изискването_да_контролират_твърдите_горива_за_отопление.html 
 
ЧЕЗ Трейд продава зелена енергия на ПроКредит Банк. Благодарение на сътрудничеството между двете организации от началото на годината търговската 
банка намали с 318 тона вредните си емисии 
publics.bg,  08.08.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20759/ЧЕЗ_Трейд_продава_зелена_енергия_на_ПроКредит_Банк.html 
 
Учени: Добивът на шистов газ е в основата на увеличеното изхвърляне на метан в атмосферата 
3e-news, 19.08.2019  
https://3e-news.net/технологии/учени-добивът-на-шистов-газ-е-в-основата-на-увеличеното-изхвърляне-на-метан-в-атмосферата_70140 
 
Интер Пауър реализира електроинсталация в жилищна кооперация в Габрово 
electrical-bulgaria.com, 19.08.2019 
http://electrical-bulgaria.com/article/2351-inter-pauar-realizira-elektroinstalaciia-v-jilishtna-kooperaciia-v-gabrovo?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Electrical-2019-08-19 
 
Близо два пъти по-евтина е топлата вода с газ, отколкото с ток. „Овергаз Мрежи“ има 2 400 вече газифицирани клиенти от януари до юли 2019 г. 
publics.bg, 20.08.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20806/   
 
BиK дpyжecтвaтa в Πepниĸ, Bидин и Cилиcтpa cтapтиpaт вoдни пpoeĸти зa 209 млн. лв. 
Светла Добрева, Градът, 21.08.2019 
https://gradat.bg/infrastruktura/vik-druzhestvata-v-pernik-vidin-i-silistra-startirat-vodni-proekti-za-209-mln-lv 
 
София дава 36.5 млн. лв. за изгаряне на RDF от завода за боклуци. Най-вероятни изпълнители са циментовите заводи, както и фирми, свързани с 
енергийния бизнесмен Христо Ковачки 
Анина Сантова, Капитал, 22.08.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/22/3954082_sofiia_dava_365_mln_lv_za_izgariane_na_rdf_ot_zavoda/ 
 
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради два соларни парка на свой лоялен клиент. Парковете са с инсталирана пикова мощност по 30 kWp всяка 
publics.bg, 22.08.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20818/ 
 
Въглищата за битово отопление трябва да се забранят. Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и старши политически съветник за ЦИЕ на 
Европейската климатична фондация 
Десислав Янкулов, Bloomberg TV Bulgaria, 22.08.2019  
https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2019-08-22/vaglishtata-za-bitovo-otoplenie-tryabva-da-se-zabranyat 
 
Не знам дали ще спасим планетата, но поне да дишаме: 10 стъпки за по-чиста енергия в България! 
Боян Рашев, www.sustainability.bg, 22.08.2019  
https://www.sustainability.bg/не-знам-дали-ще-спасим-планетата-но-пон/?fbclid=IwAR2nGJMz1yfMR0ZhQNUQS8GPDKEav4A8Op_l6ei7ogE3fCvycLhfiTjUR-8 
 
София кандидатства за закупуването на 52 нови електробуса. Средствата ще бъдат осигурени по програма "Околна среда" 
publics.bg, 26.08.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20834/София_кандидатства_за_закупуването_на_52_нови_електробуса.html 
 
Таско Ерменков:  
Няма яснота какъв точно боклук горят ТЕЦ-овете, близки до Ковачки. Централите трябва да използват биомаса, а всъщност внасят италиански боклук 
3e-news, 26.08.2019  
https://3e-news.net/българия/таско-ерменков-няма-яснота-какъв-точно-боклук-горят-тец-овете-близки-до-ковачки_70334 
 
С над 3 000 ще се увеличат газифицираните клиенти в София 
3e-news, 27.08.2019  
https://3e-news.net/българия/с-над-3-000-ще-се-увеличат-газифицираните-клиенти-в-софия_70352 
 
Министър Димов подписа договори за изграждане на водна инфраструктура с ВиК Пловдив и Ямбол 
3e-news, 28.08.2019  
https://3e-news.net/българия/министър-димов-подписа-договори-за-изграждане-на-водна-инфраструктура-с-вик-пловдив-и-ямбол_70400 
 
Събития 
 
БНКО организира посещение на IstanbulLight 2019, Истанбул, 19-22.09.2019  
industryinfo.bg, 28.08.2019 
http://industryinfo.bg/article/24857-bnko-organizira-poseshtenie-na-istanbullight-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2019-08-28 

Избрано от медиите 

Интер Пауър реализира електроинсталация в жилищна кооперация в Габрово 

Интер Пауър планира изпълнението на електроинсталация и система "умен дом"  в жи-
лищна кооперация в Габрово. Компанията изгради и системи за видеонаблюдение, 
контрол на достъп, интернет, телевизия и аудио. 

Проектът на Интер Пауър включва още доставка на битово, декоративно LED осветле-
ние, ключове и контакти. Освен осветление, е изградена и система Умен Дом, която е 
проектирана от ЕЛКО ЕП България. За нея е използвана кабелна BUS система за до-
машна автоматизация с възможност за управление на климат контрол на водно-подово 
отопление с газов котел, управление на LED осветление, на завеси и хоризонтални 
вътрешни щори, включване и следене на авариен бойлер. 

Системата позволява и управление на: кухненски уреди и възможност за изключване 
от сензор за дим; перално помещение и възможност за изключване от сензор за на-
воднение; гладачно оборудване и изключване контакта на ютията. 

Източник: electrical-bulgaria.com 

Как да намалим разходите за ток и парно? Съвети дават  

експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

София кандидатства за закупуването на 52 нови електробуса. Средствата ще бъдат осигурени по 

програма "Околна среда" 

Столичната община подаде апликационната форма по проекта за купуване на 52 нови електробуса 
по програма "Околна среда". С тях ще бъде осигурен транспорт от кварталите до спирки на метро-
то, съобщиха от пресцентър на СО.  

Маршрутите за кв."Горна Баня", "Овча купел", "Люлин" и "Витоша ВЕЦ Симеоново" са разработени 
и предстои тяхното обсъждане.  

Електробусите ще са два вида. Тридесет от тях ще са с дължина от 5,5 до 7,5 метра, а останалите 
22 буса ще са между 7,6 и 9,6 метра.  

Тази година Столична община кандидатства за финансиране по ОПОС с 3 проекта - за трамваи, 
електробуси и тролеи, припомня БТА. 

От миналата година в София се движат първите 20 електрически автобуса, които са 12-метрови. 

Източник: publics.bg  

Над 50 снимки по кампанията на МРРБ „Моят град е моята крепост“. Паркове, площади и детски  

градини най-оценявани от гражданите 

Жителите на Враца, Стара Загора, Пловдив, Петрич,  Монтана и  Добрич най-

активни до момента 

Над 50 снимки на проекти, допринасящи за модернизирането и подобряването на 

градската среда, са получени за 20 дни в Министерството на регионалното разви-

тие и благоустройството (МРРБ) в рамките на инициативата „Покажи как обновя-

ваме родното ти място“. Тя започна на 4 август и е част от образователно-

патриотичната кампания на регионалното министерство „Моят град е моята кре-

пост“, която стимулира популяризиране на проектите, с които се обновяват голе-

мите общински центрове и обекти на културната, туристическата, образователна-

та, социалната, здравната и пътна инфраструктура. 

Към момента най-активни са гражданите на Враца, Стара Загора, Пловдив, Монта-

на, Добрич и Петрич, от които населени места са получени най-много снимки.  

Преобладават кадрите на обновените паркове, площади, санирани блокове, както 

и реновирани училища и детски градини. 

Идеята е гражданите да покажат с фотоси как се развиват градовете с инвестици-

ите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и с предход-

ните проекти, реализирани по ръководените от МРРБ европрограми.  Така всеки има възможност да подкрепи родния си град, като по-

каже обновени паркове и площади, междублокови пространства, детски градини, училища, жилищни и обществени сгради, спортни 

площадки и центрове, рехабилитирани пътища, културни и туристически обекти, реновирани здравни заведения, обществен транс-

порт и внедрени интелигентни решения за управление на населените места. 

Инициативата продължава до 30 септември. Снимките за участие в конкурса се изпращат на имейлpress@mrrb.government.bg.  

Най-добрите кадри и посланията към тях ще бъдат включени в календар за 2020 г., предвидени са и атрактивни награди.  Задължи-

телно е при изпращането им да бъдат посочени име и адрес на автора, телефон, възраст, както и описание на мястото, където е нап-

равена снимката и мнение защо този обект Ви впечатлява. 

Източник: МРРБ 

Защо пожарите Амазонието са криза за целия свят? 

Рекорден брой пожари, опустошаващи Амазонка, предизвикаха междуна-
родно възмущение заради огромното значение на тропическите гори за 
околната среда по целия свят и подтикнаха бразилския президент Джаир 
Болсонаро да изпрати военните за справяне на пожарите. Ето какво трябва 
да знаем за бедствието. 

ЗАЩО ТОВА ИМА ЗНАЧЕНИЕ? 

Амазонието – 60% от което се намира в Бразилия – е най-голямата тропи-
ческа гора в света. Смята се за изключително богатство от гледна точка на 
биологичното разнообразие, защото там има много уникални видове расте-
ния и животни. Но това не е всичко. Гъстата джунгла абсорбира огромно 
количество въглероден диоксид от света – парниковият газ, за който се смя-
та, че е най-големият фактор за изменението на климата. Затова учените 
казват, че запазването на Амазонка е жизненоважно за борбата с глобално-
то затопляне. 

НЕ СА ЛИ ТОВА ОБИЧАЙНИ ПОЖАРИ? 

Горските пожари в цяла Бразилия са достигнали най-високото си ниво поне от 2013 г. насам и са нараснали с 84% тази година ( в пе-
риода до 23 август) в сравнение със същия период на миналата година, според бразилската агенция за космически изследвания INPE. 
Досега е имало 78 383 пожара. От тях приблизително половината са били само през август. Осем от деветте държави по Амазонието 
отбелязват увеличение на пожарите. Жителите на някои от регионите говорят за ръст от 146%. Обитателите на Рондония и Амазонас 
заявиха, че всяка година има пожари, но никога не са го виждали такова зловещо нещо като сега, докато облаци дим покриват целия 
регион. 

НЕ СА ЛИ ТОВА ЕСТЕСТВЕНИ ЗА ПРИРОДАТА ПОЖАРИ, САМОПРОЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДАТА? 

Пожарите в Амазонието често се запалват нарочно, за да се прочисти земята от дърветата. След „дърводобива“ спекулантите изгарят 
останалата растителност, за да я разчистят с надеждата да продадат земята на земеделските стопани. За региона е ахарактерен т. 
Нар. Сух сезон, през който тези пожари могат лесно да се разпространят и излязат извън контрол. Природозащитниците казват, че 
онези, които са запалили пожарите, са били силно мотивирани, след като неколкократно Болсонаро призовава за „по-голямо развитие 
на Амазонието“ и са сметнали, че навярно няма да бъдат наказани. Резултатът е ръст на обезлесяването от 67% на годишна база за 
първите седем месеца на 2019 г. и повече от три пъти само за юли. 

ЗАЩО СЕ НАМЕСВАТ СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ? 

Френският президент Еманюел Макрон нарече пожарите „международна спешна ситуация“ и „екоцид“. Той разкритикува правителст-
вото на Бразилия, че не прави повече за защитата на тропическите гори. 

Офисът на Макрон заяви в изявление, че ще се противопостави на евентуалното одобрение на споразумението за свободна търговия 
между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур. 

Британският премиер Борис Джонсън и германският канцлер Ангела Меркел заявиха, че са загрижени за унищожаването на Амазонка, 
но подчертаха, че блокирането на търговския договор не е правилният отговор. 

В неделя Макрон заяви, че лидерите на САЩ, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада са на път да договорят 
„глобален договор“ по време на годишната среща на върха, предвиждаща „техническа и финансова помощ“ за страните, засегнати от 
пожарите, включително Бразилия. 

КАК РЕАГИРАТ БРАЗИЛЦИТЕ? 

Бразилците излязоха по улиците, за да протестират срещу бездействие на правителството при пожарите. Протести имаше в повече от 
дузина градове. Гражданите затвориха главни пътища в големи градове. Демонстрации бяха проведени при бразилските посолства в 
Париж и Лондон. 

В социалните медии вече има хаштаг #PrayForAmazonas (моли се за Амазонието). 

КАКВО ОЗНАЧАВА ВСИЧКО ТОВА ЗА НАС 

Учените се опасяват, че продължителното унищожаване на Амазонието може да доведе до преломна точка, след която регионът ще 
навлезе в самостоятелно поддържащ се цикъл на изчезване на гората, тъй като тя ще започне да се превръща от тропическа гора в 
савана. 

Бразилският климаатолог Карлос Нобре смята, че 15-17% от ценния регион на Амазонието вече са унищожени. В началото изследова-
телите смятали, че преломната точка ще бъде 40%. Но това се промени предвид глобалното затопляне, повишаващо температурите в 
региона и водещо до нарастващ брой пожари. Сега Нобре казва, че най-вероятната повратна точка е между 20-25%. 

Ако това ниво бъде достигнато, отмирането на гората ще отнеме 30 до 50 години. През това време около 200 милиарда тона въглеро-
ден диоксид ще бъдат изпуснати в атмосферата, казва Нобре. Това ще направи невъзможно за света да ограничи глобалното затопля-
не в диапазона 1,5 до 2 градуса по Целзий – целта, поставена с надежда да се избегнат най-опустошителните ефекти от изменението 
на климата. 

Източник: Greentech 

56 нови електробуса в Бургас 

Община Бургас започва изпълнението на проект по ОП "Околна среда" за модернизация на градския тран-
спорт, включваща закупуването на 56 бр. електробуси от последно поколение. 

Използването им ще помогне за повишаване чистотата на атмосферния въздух в града. С осигуряването 
на новите електробуси ще се увеличи и честотата на преминаване по спирките вътре в града, както и ком-
форта на пътниците. 

През тази година в общинското транспортно дружество Бургасбус стартираха стажове на ученици от бур-
гаските професионални гимназии, а в средните училища се откри нова специалност за работа с електри-
чески превозни средства. 

Източник: powerindustry-bulgaria.com 

В началото на август EK реши да инвестира неизразходвани средства от прог-

рамата NER300 за подкрепа на иновационни проекти с ниски въглеродни еми-

сии по InnovFin Energy Demo Projects (EDP), финансов инструмент на ЕС, уп-

равляван от Европейската инвестиционна банка. Първите три проекта се въз-

ползват от подкрепа от около 73 милиона евро. 

Инвестирането на неизразходваните средства от първата покана за участие в 
конкурс по програмата NER300 дава възможност за навременна подкрепа на 
обещаващи проекти преди старта на Фонда за иновации през 2020 г. 

Проектите се възползват от финансиране, подкрепено от фондовете на NER300 
като избраните проекти се фокусират върху иновативната технология за енер-
гията на вълните (Wave Roller), плаващи офшорни вятърни технологии 
(Windfloat) и ултрабързи зарядни станции за електрически превозни средства и 
батерии за съхранение на енергия (Greenway EV Charging Network). 

InnovFin EDP финансира проекти за иновативна възобновяема енергия, улавя-
не и съхранение на въглерод (CCS), интелигентни енергийни системи и съхранение на енергия като помага за преодоляване на труд-
ностите от демонстрация до комерсиализация. Финансовият инструмент е изцяло задвижван от пазара и предоставя подкрепа за при-
емливи проекти 

Благодарение на допълнителните вноски от изразходваните средства NER300, InnovFin EDP вече разполага с повече средства за нови 
операции. 

Източник: ЕК  

ЕК ще инвестира неизразходвани средства от програмата NER300 за подкрепа на  

иновационни проекти 

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 
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