
 

XX юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнер-

гия, която ще състои на 19 и 20 март 2018 г. в 

Дома на Европа в София, е вече в официалния 

календар на събитията на българското председателст-

во на ЕС. 

Конференцията ще акцентира върху политиките и мер-

ките за борба с енергийната бедност и за повишаване 

на чистотата на атмосферния въздух: теми с особена 

значимост и присъствие в медийното пространство, но 

с определени дефицити при формирането на общест-

вено мнение и разработването на конкретни инстру-

менти. Заедно ще защитим тезата, че работещите ре-

шенията и на двата проблема – безспорно от национално и европейско значение - са на местно 

равнище, и засиленото участие на местните власти в разработването и прилагането на механиз-

ми за преодоляването им е от ключово значение. Ще представим убедителни доказателства, че 

енергийната ефективност е най-устойчивото решение на тези проблеми, и ще настоя-

ваме стратегическите планове и конкретните инструменти да поставят в основата си мерки за 

намаляване на потребността от енергия – така, както програмите за енергийна ефективност 

трябва да имат специално отношение към елиминиране на енергийната бедност и подобряване 

качеството на въздуха.  

Събитието, което има за цел да се превърне в регионален форум по темата с подкрепа на най-

високо европейско равнище, ще събере представители на централните и местни органи на 

властта, за да обсъдят ефектите от стратегическия и политическия подход на ЕС към процеса 

на формирането на националните политики в региона на Югоизточна Европа, прехода към мно-

гостепенното управление и система за стимулиране, която да насърчава местните власти да 

разработват собствени политики по отношение на достъпа на граж даните до енергий-

ни услуги.  

Събитието е насочено и към специалистите в енергийния сектор, производителите и дистрибу-

торите на електроенергия и НПО, които са активни в политиката по климата и енергетиката. 

Сред стратегическите документи, които ще бъдат обсъдени, са Националния план за действие 

за енергийна ефективност 2017-2020 (съвместно с Националния план за привличане на инвес-

тиции в обновяването на сградния фонд - чл.4/ДЕЕ), Стратегията за адаптиране към изменение-

то на климата и Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична 

община до 2020 г. и Националната жилищна стратегия, позиционирани в светлината на проме-

ните в преработките на Директивата за ЕЕ и Директивата за енергийните характеристики на 

сградите, които се очаква да бъдат одобрени по време на българското председателство на ЕК.  

Конференцията ще насочи конкретни препоръки към гореспоменатите стратегически докумен-

ти, които могат да бъдат отразени в конкретните програми за изпълнение, които се очаква да 

бъдат приети през 2018 г. На ниво ЕС конференцията ще даде видимост на политическите огра-

ничения във връзка с борбата срещу енергийната бедност, като се съсредоточи върху необхо-

димостта от подкрепа на дългосрочни политики и мерки на пазара, които имат устойчиво въз-

действие върху здравословните и удобни условия на живот за европейските граждани на дос-

тъпни цени. 

Събитието е част от серия срещи с фокус върху подкрепата за местните власти за прилагане на 

политики и мерки за енергийна ефективност, организирани от ЕкоЕнергия в рамките на българ-

ското председателство на ЕС 

 Новаторски методи за енергийно обновяване (среща по проект iBROAD), 13 февруари 

2018 г., София; 

 Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини, 

26-27 април 2018 г., Габрово: част от официалната програма на българското председател-

ство на ЕС. Фокус: финансиране на проекти за улично осветление 

 По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности, 20-22 

юни 2018 г., Бургас: част от официалната програма на българското председателство на 

ЕС. Фокус: възможности за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското ико-

номическо пространство 2014-2020 

 Обновяване на съществуващия сграден фонд. Добрич, индикативен период: април 2018 

 Дългосрочни визии за развитие и общинско енергийно планиране. Горна Малина, индика-

тивен период: май 2018 

Регистрацията за XX юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия вече е отворена на адрес 

https://goo.gl/forms/yXCWc7OauZhQiXME2; предварителната програма е достъпна в нашия сайт, 

а информация в реално време – във Фейсбук профила на Мрежата  

Съдържание: 

XX юбилейна годишна конференция 

на ЕкоЕнергия в официалната прог-

рама на българското председателст-

во на ЕС 

Заместник-министър Деница Нико-

лова: Нужна е ревизия на всички 

стратегически документи за регио-

нално развитие  

Новите сгради и сградното обновя-

ване като ключова част от енергий-

ния преход: Габрово и Смядово на 

учебно посещение в Париж  

Първо учебно посещение във Фран-

ция за Бургас и Самоков, лауреати в 

категорията „Устойчива мобилност” 

на конкурса ЕКООБЩИНА 2017  

Климатичната среща в Париж: с как-

во се ангажираха световните лидери 

и бизнеса 

Румен Радев: Не можем повече да 

се преструваме, че климатичните 

промени не са проблем  

Европейският индекс визуализира 

данните за качеството на атмосфер-

ния въздух в България  

Йорданка Фандъкова: Над 480 млн. 

лв. са предвидени за проекти и дей-

ности, насочени към чистотата на 

въздуха  

ПУДООС отпуска над 75,5 млн. лв. 

за опазване на околната среда през 

2018 г. 

WWF със серия от семинари в подк-

репа на новоизградената платформа 

за сътрудничество “Централна и Из-

точноевропейска мрежа за устойчи-

ва енергия”  

Съдействие за повишаване качест-

вото на енергийните услуги в общи-

ните  

Избрано от медиите 

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.  

Брой 60, декември 2017 г. 

Малина Крумова: 
Планираме по-устойчив модел на саниране. Той ще включва повече участие на хората и общините, включително чрез задължителни елементи, 
казва зам.-министърът на регионалното развитие 
Огнян Георгиев, Капитал Daily, 05.12.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/05/3091343_malina_krumova_planirame_po-ustoichiv_model_na_sanirane/ 

Кабинетът одобри план за икономиката до 2020 г. 
Дневник, 06.12.2017 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/12/06/3092123_kabinetut_odobri_plan_za_ikonomikata_do_2020_g/ 

Регулаторът прие нови стари цени за вятърната енергия. Решението на КЕВР е със същите параметри като това от 2012 г., което беше отменено от 
съда 
Иглика Филипова, Капитал, 29.11.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/11/29/3086738_regulatorut_prie_novi_stari_ceni_za_viaturnata_energiia/ 

Защо има смисъл да рециклирате. Системата за преработка на отпадъци в София работи, макар и все още трудно и с побутване. За да произвежда 
повече смисъл и пари, трябва да участват повече хора 
Лия Панайотова, Капитал, 01.12.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/01/3088439_zashto_ima_smisul_da_reciklirate/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum 

Приеха нова наредба за строителните отпадъци 
ecology-bulgaria.com, 01.12.2017 
http://ecology-bulgaria.com/article/2375-prieha-nova-naredba-za-stroitelnite-otpadaci?

utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Ecology-newsletter&utm_campaign=Ecology-2017-12-01 

Анализът на възможността въглищните ТЕЦ да получат дерогация се очаква през януари 
publics.bg, 05.12.2017  
http://www.publics.bg/bg/news/17497/ 

EURELECTRIC обяви нова дългосрочна визия за прехода към чиста енергия в Европа 
publics.bg, 06.12.2017 г. 
http://www.publics.bg/bg/news/17515/ 

Работодатели предлагат всички сделки на свободния пазар да стават на енергийната борса. Законодателни промени биха повишили 
прозрачността на пазара 
publics.bg, 06.12.2017  
http://www.publics.bg/bg/news/17514/ 

От 1 януари всички производители на ток над 5 MW ще са длъжни да продават на енергийната борса. Минималната санкция за нарушение на 
Закона за енергетиката ще стане 20 хил. лв. 
publics.bg, 07.12.2017 г. 
http://www.publics.bg/bg/news/17538/ 

Министерството на енергетиката предлага промяна в ЗЕ. Занапред далекопроводите и газопроводите ще се изграждат само с учредяване на 
сервитутно право. Срокът на общественото обсъждане на предложените промени е до 5 януари. 
publics.bg, 07.12.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/17527/ 

Законодателна промяна може да промени сериозно цената на тока  
actualno.com, 08.12.2017 
https://www.actualno.com/business/zakonodatelna-promjana-moje-da-promeni-seriozno-cenata-na-toka-news_648493.html?

utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news 

Енергийната комисия подкрепи идеята на борсата да се търгува цялата свободна електроенергия. Това ще попречи на производителите на ток да 
правят собствени търгове 
Ивайло Станчев, Капитал, 10.12.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/10/3094112_energiinata_komisiia_podkrepi_ideiata_na_borsata_da_se/ 

АУЕР проведе едноседмично обучение на експерти по енергийна ефективност от общински и областни администрации  
АУЕР, 11.12.2017 
(http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9934:obuchenie-po-ee-za-obshtinski-i-oblastni-

administracii&catid=57:sabitiq-category&lang=bg&acm=862_158) 

ДНСК ще засили контрола върху дейността на общините по одобряване на технически и инвестиционни обекти 
МРРБ, 11.12.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/dnsk-ste-zasili-kontrola-vurhu-dejnostta-na-obstinite-po-odobryavane-na-tehnicheski-i-investicionni-obekti/ 

Допълниха наредбата за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението 
powerindustry-bulgaria.com, 13.12.2017 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2571-dopalniha-naredbata-za-ekodizayn-na-produkti--svarzani-s-energopotreblenieto?

utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Power-newsletter&utm_campaign=Power-2017-12-13 

"Развод" с въгледобива и "зелени" облигации - обещанията на климатичната среща в Париж 
Дневник, 13.12.2017 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/12/13/3096572_razvod_s_vugledobiva_i_zeleni_obligacii_-/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 

На път сме да загубим битката срещу глобалното затопляне, предупреди Макрон 
Дневник, 13.12.2017 
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/13/3096316_na_put_sme_da_zagubim_bitkata_sreshtu_globalnoto/ 

Парламентът прие законова поправка, която може да измени значително цената на тока  
Actualno.com,13.12.2017 
https://www.actualno.com/business/parlamentyt-prie-zakonova-popravka-kojato-moje-da-izmeni-znachitelno-cenata-na-toka-news_649334.html?

utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news 

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова пред Banker Special:  
България може да изведе Европа в ново измерение 
МРРБ, 18.12.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministurut-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-denica-nikolova-pred-banker-special-bulgariya-moje-

da-izvede-evropa-v-novo-izmerenie/ 

Министър Нанков пред 24 часа: 
След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна 
МРРБ, 19.12.2017  
http://www.mrrb.government.bg/bg/ministur-nankov-pred-24-chasa-sled-nyakolko-godini-severna-bulgariya-ste-se-razviva-burzo-kato-yujna/ 

Разград и шест общини ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци по ОПОС 
Инфраструктура.бг, 30.11.2017 
http://infrastructure.bg/news/2017/11/30/3088416_razgrad_i_shest_obshtini_shte_izgrajdat_instalacii_za/ 

Петрич ще изгражда две инсталации за обработка на отпадъци за над 10,3 млн. лв. 
Инфраструктура.бг, 29.11.2017  
http://infrastructure.bg/news/2017/11/29/3087697_petrich_shte_izgrajda_dve_instalacii_za_obrabotka_na/ 

С близо 17 млн. лв. ще бъдат подобрени условията в две училища в град Видин 
МРРБ, 04.12.2017  
http://www.mrrb.government.bg/bg/s-blizo-17-mln-lv-ste-budat-podobreni-usloviyata-v-dve-uchilista-v-grad-vidin/ 

AES се насочва към новите технологии, в България промяната зависи от пазара 
Компанията е увеличила производство на електроенергия в централата си в Гълъбово и вятърния парк "Св. Никола" 
Капитал, 05.12.2017 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/12/05/3091457_aes_se_nasochva_kum_novite_tehnologii_v_bulgariia/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=sutreshenblok 

Представят иновативен подход за ревитализация на междублоковите пространства.Културна идентичност и енергийна ефективност при 
ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София 
Радостина Попова, Градът.бг, 05.12.2017  
http://gradat.bg/news/2017/12/05/3090973_predstaviat_inovativen_podhod_za_revitalizaciia_na/ 

ЕТЕМ: Ключови трендове са сложните геометрични сградни обвивки 
profit.bg, 13.12.2017 
https://profit.bg/kompanii/etem-klyuchovi-trendove-sa-slozhnite-geometrichni-sgradni-obvivki/ 

Община Тервел разработва проект за модернизиране на уличното осветление 
lighting-bulgaria.com, 13.12.2017 
http://lighting-bulgaria.com/article/1934-obshtina-tervel-razrabotva-proekt-za-modernizirane-na-ulichnoto-osvetlenie?

utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Lighting-newsletter&utm_campaign=Lighting-2017-12-13 

Община Добричка обновява уличното осветление 
lighting-bulgaria.com,15.11.2017 
http://lighting-bulgaria.com/article/1920-obshtina-dobrichka-obnoviava-ulichnoto-osvetlenie 

Задава ли се нова революция в осветлението 
Сп. ТД Инсталации, бр. 6, 2017 
https://www.tech-dom.com/bg/zadava-li-se-nova-revolyuciya-v-osvetlenieto/2/2160/ 

АББ задвижва устойчивата мобилност в цяла България с национална мрежа за бързо зареждане на електромобили 
AББ, 12.12.2017  
http://gradat.bg/news/2017/12/12/3095857_abb_zadvijva_ustoichivata_mobilnost_v_ciala_bulgariia/ 

Правителството е отпуснало на Софийската математическа гимназия 1 млн. лв. за енергийна ефективност  
Дневник, 29.11.2017 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/11/29/3087793_pravitelstvoto_e_otpusnalo_na_sofiiskata/ 

Свързаността и сигурността ще бъдат акцент на Light + Building 2018 
ТД Инсталации, бр. 6/2017, 01.12.2017  
https://www.tech-dom.com/bg/svarzanostta-i-sigurnostta-shte-badat-akcent-na-light-building-2018/2/2164/ 

Избрано от медиите 

Заместник-министър Деница Николова:  

Нужна е ревизия на всички стратегически документи за регионално развитие 

Приоритетите в регионалната политика и изпълнението на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. обсъди заместник-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на 

работна среща с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република 

България, която се проведе в Карлово. Зам.-министър Николова отчете, че към днешна дата е 

договорен над 60% от бюджета на приоритетна ос 1 на европейската програма - „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, която се изпълнява в 39-те големи български града. През 

следващата година ще стартират проектите за социални услуги за възрастни хора и туристи-

ческа инфраструктура. Над 34 млн. лв. от програмата ще бъдат насочени към 28-те по-малки 

общини бенефициенти до края на месец март догодина за проекти за подобряване на енер-

гийната ефективност в публични и частни сгради. Зам.-министър Николова обърна внимание, 

че проектите за малките общини ще се одобряват на конкурентен принцип, с основен крите-

рий постигане на индикаторите по ОПРР. До края на следващата година се очаква да бъдат избрани и фонд мениджъри към Фонда 

на фондовете, с което фондовете за София, Северна и Южна България ще стартират своята дейност. 

„Работим интензивно, за да търсим нов подход в регионалната политика, която до сега следваше финансирането. Вече вървим в об-

ратна логика, която да служи като подход за дългосрочна регионална политика, с приемственост между различните правителства, за 

да се постигнат целите на ниво региони“, отбеляза още на работната среща зам.-министър Николова. Тя обясни, че целта е всички 

ведомства да отразяват тенденциите и потенциала на всеки един регион и да се води хоризонтална политика за постигане на общи-

те цели, а не да се финансират и развиват мерки, приоритетни за самото ведомство. Заместник-министър Николова подчерта нужда-

та от преглед на всички регионални стратегически документи, изработени към момента от общини, области и правителство. „Трябва 

да направим анализ за синергия между тях, за да се синхронизират и намалят като обем. 

Трябва да потърсим най-важните документи, които ще ни дадат посоката за развитие занап-

ред, а това значи оптимизация на стратегическите документи с цел отсяване на най-

качествените“, каза Николова. Според нея стъпка за нормативна промяна на регионалната 

политика е регионите да се поставят в центъра на регионалното развитие, защото в момента 

водеща е секторната политика. Николова подчерта необходимостта от защита на полицент-

ричното регионално развитие и отбеляза като слабост концентрацията на средства в големи-

те градове, което води до миграция, а големите градове вече изпитват затруднения от при-

тока на хора. „Търсим възможностите за налагане на полицентричното развитие на региони-

те. Ресурсите трябва да се насочват според потенциала на региона, а не да се инвестират по 

утвърдени схеми. Градската политика, градското развитие е изключително важно, но трябва 

да е подчинено на балансираното развитие и съобразено с нуждите на регион“, заяви зам.-

министър Николова. 

Източник: МРРБ  

Първо учебно посещение във Франция за Бургас и Самоков, лауреати в  

категорията „Устойчива мобилност” на конкурса ЕКООБЩИНА 2017  

Четирима представители на общините Бургас и Самоков посетиха Нант, Франция в рамки-

те на учебното посещение, посветено на „устойчивата мобилност”, от 21 до 23 ноември. Те 

имаха възможността да дискутират с експертите, които са работили, за да превърнат Нант 

в Зелена столица на Европа през 2013 г. 

Преосмисляне на политиката за мобилност за целите на един успокоен град 

Приета в Нант от г-н Бертран Афил, заместник-председател по градските пътувания и 

обществения транспорт на метрополията, българската делегация най-напред обмени ин-

формация и идеи с експертите по стратегията за градски пътувания на метрополията, за 

да бъде откроено значението на екологичната мобилност, а по-късно има възможността да 

тества конкретно системата за отдаване на велосипеди под наем, предлагана в Нант. 

Метрополия Нант е изградила своята политика за мобилност около четири основни насоки: 

промяна в поведението на потребителите във връзка с мобилността, предполагаща моби-

лизация на гражданите и публичните и частни субекти, насърчаване на екологичните ви-

дове транспорт за кратките пътувания под 3 км, оптимизиране на логистичния транспорт и 

транспорта на стоки и въвеждане на пригодени услуги. 

Делегацията, водена от г-жа Чанка Коралска, заместник-кмет на Бургас по строителството, инвестиците и регионалното развитие, 

има възможността да тества предложенията за интермодален транспорт, разработени от метрополия Нант, и да наблюдава специфич-

ното регулиране на трафика в града. Автобусите се ползват с приоритетно преминаване на основните кръстовища благодарение на 

комуникацията в реално време между тях и светофарите. Била е изградена и централна лента, преминаваща през кръговите кръсто-

вища, с цел превозните средства от системата на градския транспорт да увеличат своята скорост. 

Повишаване на информираността на гражданите и предприятията относно екологичната мобилност 

Превръщането на Нант в успокоен град е наложило повишаване на осведомеността на всички действащи лица, граждани, публични и 

частни институции. В този смисъл, г-жа Бенедикт Левионе, директор на отдел „Градски пътувания” на метрополия Нант, и нейни-

ят екип припомниха предприетите действия с цел промяна в навиците на различните действащи лица в града и насърчаването им да 

ползват обществен транспорт. 

Метрополия Нант е работила по кампания за комуникация с оглед информирането и мобилизирането на гражданите около предимст-

вата и ползите от екологичната мобилност. За да подкрепи предприятията в Нант, метрополията е разработила и „планове за мобил-

ност за работодателите”, като целта е да се насърчат служителите да ползват градския транспорт. Метрополията предлага на работо-

дателите няколко услуги – информационна платформа, направляване на мерките, целящи развитие на транспортните навици, и услу-

га по консултиране относно мобилността. 

Г-н Владимир Георгиев, кмет на Самоков, и делегацията разгледаха също така град Нант заедно с г-н Жан-Франсоа Рьотиер, 

бивш заместник-председател по транспорта на метрополията, който им обясни предизвикателствата, свързани с мобилността, при 

преместването на болница и факултет от центъра на града на острова на Нант. 

Източник: ЕкоОбщина 

Климатичната среща в Париж: с какво се ангажираха световните лидери и бизнеса  

Френският президент Емануел Макрон бе домакин на високо равнище в Па-

риж за ускоряване на усилията в борбата с изменението на климата. Среща-

та на върха "Една планета" няма за цел да обяви международно обвързващи 

ангажименти, но разчита на мобилизирането на средства от публични и час-

тни финансови институции и компании. 

Ангажиментите, които се поемат като част от срещата, не са обвързващи, но 

организаторите се надяват те да дадат нов тласък на борбата срещу клима-

тичните промени. 

"Ройтерс" обобщава най-важните намерения, заявени на срещата: 

Държави и финансови институции 

Над 200 инвестиращи институции, които управляват активи на стой-

ност над 26 трилиона долара, казаха, че ще засилят натиска върху най-

големите корпоративни източници на парникови газове, за да се борят с 

климатичните промени. Според тях това би било по-ефикасно, отколкото ако просто отправят заплахи да спрат инвестициите. Пос-

ледното би било единствено мярка за краен случай, а преди това, ако замърсителите отказват да съдействат, би се прибегнало основ-

но до изявления, резолюции и гласувания. 

Европейската комисия обяви, че "гледа позитивно"  на плановете за намаляване на капиталовите изисквания за банкови 

инвестиции, които щадят природата, за да стимулират "зелената икономика" и да се борят срещу климатичните промени. Подобна 

стъпка може да е част от по-общ пакет от мерки, които ЕС планира да представи през март, за да изпълни целта да намали емисиите 

с 40% до 2030 г., за което предвижда, че допълнителни нисковъглеродни инвестиции в размер на около 180 милиона евро биха били 

необходими всяка година. 

Сега ЕС предоставя отстъпка от 23.81 процента за намаляване на капитала за банки, които кредитират инвестициите на малки фирми 

на стойност под 1.5 милиарда евро. Обмисля се също така намаление от 15 процента за дела от инвестицията над този праг. 

Световната банка обяви, че няма повече да финансира проучвания и добив на нефт и газ след 2019 г. с някои изключе-

ния. 

Белгия каза, че ще издаде първите си облигации за проекти, с които ще намали въглеродните емисии на страната, след като редица 

страни продадоха или обявиха планове да продават "зелени" облигации. Полша направи това преди година, последва Франция, която 

емитира облигации на стойност 7 милиарда евро през януари. Плановете на Белгия предвиждат за първото тримесечие на 2018 г. об-

щата стойност на "зелените" книжа, които ще издаде, да е 3 до 5 милиарда евро. 

Компании 

Холандската банка ING каза, че до края на 2025 г. ще спре да финансира компании, доставящи публични услуги, които набавят 

над 5 на сто от енергията си от въглища. ING също така ще поддържа нови клиенти, чиято зависимост от въглища е под 10%, ако те 

имат стратегия, с която да я съкратят до 0% до 2025 г. До тази година ING ще спре постепенно заемите за отделни въглищни центра-

ли. 

Френската застрахователна компания АХА (AXAF) ще увеличи четирикратно инвестициите в "зелени" проекти и ще задели 9 ми-

лиарда евро за това до 2020 г. Тя ще разграничи инвестициите си от въгледобива, като намали тези в компании, над 30% от прихо-

дите на които идват от въглища. Няма да се предлагат застрахователни услуги за нови мини и проекти, свързани с извличане на пет-

рол от катранени пясъци, нито за свързаните с тях проекти за пренос на изкопаеми горива. 

Е Де Еф (EDF), държавната електрическа компания на Франция, планира голям пробив в слънчевата енергия във Франция, който се 

очаква да струва около 25 милиарда евро. Целта на Е Де Еф е да построи 30 гигавата соларни мощности до 2035 г. като част от уси-

лията на Франция за значително разгръщане на възобновяемите енергийни източници. 

Газовата и електрическа компания Engie (ENGIE) e готова да инвестира милиард евро, за да подобри енергийната ефективност 

във Франция за следващите пет години, каза изпълнителният директор на компанията преди срещата в Париж. Според Engie догово-

рите, свързани с енергийна ефективност, вече представляват 700 милиона евро от оперативните ѝ приходи и че тази стойност веро-

ятно ще се увеличи четири пъти до 2026 г. 

Източник: Reuters 

Новите сгради и сградното обновяване като ключова част от енергийния преход: Габрово и Смядово 

на учебно посещение в Париж  

Лауреати в категорията „енергийна ефективност на сградите“, четирима представители 

на общините Габрово и Смядово заминаха на учебно посещение в Париж 

от 6 до 8 декември, за да се запознаят с националните и парижки стратегии, приложени 

при санирането на публичните и частните сгради във френската столица  

Екокварталът Клиши-Батиньол: иновативен строителен проект за сгради с нис-

ко енергийно потребление 

Водена от госпожа Таня Христова, кмет на Габрово, българската делегация първо посети 

квартала Клиши-Батиньол, който е в процес на изграждане. Това е един пилотен проект, 

замислен с цел да отговори на всички предизвикателства на един устойчив квартал - 

енергия, биоразнообразие, води и климат, атмосфера, както и мобилност и транспорт. 

Всички административни и жилищни сгради в този квартал са свързани в мрежа за топ-

лоподаване, захранвана от геотермални източници, гарантиращи приоритетното използ-

ване на възобновяеми енергии. Електричеството се осигурява от фотоволтаични панели, 

монтирани на покривите и фасадите на сградите. Жилищната политика в квартала включва силно социално измерение: от 3 400 жи-

лища 50% са социални жилища и 20% - междинни. 

Енергийното обновяване на сградите в полза на собствениците на жилища 

Българската делегация отиде в Министерството на екологичния и солидарен преход, за да се срещне с господин Еманюел Акиар-

ди, заместник-директор по качеството и устойчивото развитие в строителството, който представи стратегията за енергийно обновява-

не на публичния и частен национален сграден фонд. За изпълнение на стратегията държавата прилага различни мерки, като напри-

мер отпускането на данъчен кредит, както и на еко-заеми при нулева лихва в полза на гражданите, за да се улесни санирането на 

жилищата им. 

В Парижката агенция по климата, разположена в красива сграда на езерото в квартал Берси, госпожа Иванка Петрова, кмет на 

Смядово, и другите представители на българската делегация разговаряха с госпожа Ан Жиро, директор на Агенцията, създадена 

през 2011 година с цел прилагането на Плана за климата. Независима референтна платформа за гражданите, Парижката агенция по 

климата работи по запознаването на гражданите с възможностите за пестене на енергия, като разпространява ръководства и различ-

ни материали и насърчава един оригинален и иновативен проект: „семейства с положителна енергия“. Става дума за око-

ло 500 парижки семейства, които, следвайки съветите на Парижката агенция по климата, успяват да спестят 8% енергия, без да пра-

вят финансови инвестиции. 

Енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради е също много важно предизвикателство във Франция и в много други 

страни. За да подпомогне съсобствениците в енергийното обновяване на тяхната сграда, Парижката агенция по климата е разработи-

ла една безплатна и независима уеб-базирана услуга, наречена „Coachcopro“. Тя дава възможност на съсобствениците да обменят съ-

вети, да ползват подкрепата на консултанти по енергийни въпроси, както и да имат достъп до справочник на строителните професио-

налисти 

Източник: Френски институт  

Не можем повече да се преструваме, че климатичните промени не са проблем  

Не можем повече да се преструваме, че промените в климата не са проблем и този 

проблем не може да бъде решен само с ограничаването и забраната на традиционното 

производство на енергия, нито само с лимитирането на емисиите на парниковите газо-

ве. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Париж. По покана на пре-

зидента на Френската република Еманюел Макрон, генералния секретар на ООН Анто-

ниу Гутериш и президента на Световната банка Джим Йон Ким, българският държавен 

глава представя страната ни на световната среща на върха в Париж „Една планета“, 

посветена на климатичните промени. 

„Виждаме какви са последствията от промените в климата – те стават все по драматич-

ни, засягат икономиките на всички държави, а много хора губят живота си“, подчерта 

Румен Радев. По думите на президента е необходим процес на дълбока трансформация 

на начина, по който се създават енергия, стоки и услуги. „Затова трябва да спечелим 

умовете и сърцата на младото поколение. Необходима е нова етика и нова култура в моделите на производство“, добави държавният 

глава. 

Според Румен Радев в процеса на трансформация трябва да бъдат включени и образователните системи, за да се влагат повече ин-

вестиции в иновативни технологии и проекти. В отговор на въпрос президентът Радев подчерта, че всички хора и институции, анга-

жирани с климатичните промени са важни и благодари на публично известните личности, които подкрепят и инвестират в тази значи-

ма кауза. 

Последиците от глобалното затопляне са вече реална заплаха за много държави в света, посочи още българският държавен глава, 

който е разговарял в рамките на форума с премиера на Бангладеш г-жа Шейх Хасина. По думите на президента една държава с насе-

ление от 165 млн. души и с много ниска надморска височина, която е застрашена от повишаването на нивото на световния океан, 

създава заплаха от мащабна миграционна криза. 

По време на форума Румен Радев е обсъдил и присъединяването на България към Шенгенското пространство с холандския министър-

председател Марк Рюте. „Няма да е толкова лесно, колкото очаквахме. Ще трябва много работа“, посочи държавният глава. 

На 12 декември президентът Румен Радев участва заедно с ръководителите на делегациите, участващи в срещата на върха в Париж, в 

работна среща с президента на Френската република Еманюел Макрон в Елисейския дворец. 

Източник: Официален сайт на Президента на Република България 

Йорданка Фандъкова: Над 480 млн. лв. са предвидени за проекти и дейности,  

насочени към чистотата на въздуха  

"Бюджет 2018 г. е 1,433 млрд. лв., което е с почти 105 млн. повече от миналата година. По-

голямата част от капиталовата програма от бюджета на Столичната община през 2018 г. е пред-

видена за околна среда и чистота на въздуха". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова 

при представяне на проекта за бюджет пред общински съветници. "Над 480 млн. лв. са предви-

дени за проекти и дейности, насочени към чистотата на въздуха. По думите на кмета Фандъкова 

големият ангажимент, който имаме и на който подчиняваме всички наши приоритети, е по-чиста 

околна среда и подобряване на качеството на въздуха. Това ще е стратегическият приоритет в 

следващите години, по които трябва да работим заедно и като държава, и като общество. Защо-

то е утопично да се мисли, че една институция само по себе си може да се справи. Имам обеща-

нието на министъра на Околната среда и водите, че темата ще бъде разгледана на най-високо 

ниво и по време на Българското председателство със Съвета на министрите и кметове на евро-

пейски градове", посочи също кметът. 

"Всички големи проекти и обекти са инвестиции в по-чиста околна среда", подчерта също кметът на София. 

"На първо място са инвестициите в транспорта и по-добра пътна инфраструктура, които са заложени като ключови мерки и в прог-

рамата за въздуха. Продължава строителство на третия лъч на метрото, като средствата в бюджета за него са 327,3 млн. лв., от тях 

16,7 млн. е собственото финансиране. По отношение на изграждането и ремонта на пътна инфраструктура –  са предвидени над 103 

млн. лв. За първи път изравняваме средствата за ремонт на големите улици и по-малките квартални улици", каза също Фандъкова. 

Продължава модернизацията на градския транспорт – текат процедурите за закупуване на 142 автобуса на природен газ и първите 

20 електробуса. По ОПРР е защитено закупуването на 13 нови трамвая, които ще се движат по линия № 5. Продължаваме с надг-

раждане на системата за управление на трафика с приоритизацията на градския транспорт. 

По отношение на транспорта, които е основен източник на завишени нива на ФПЧ, от началото на годината ще бъдат предоставени 

КАТ газанализаторите, които закупува общината. 

През 2018 г. продължава обновяване и изграждане на парковете и градините – в бюджета са средствата за реконструкцията на За-

паден парк, входът на Южен парк от бул. „Гоце Делчев“ и първи етап на парк „Въртопо“. Освен това с общинското дружество пред-

виждаме да разширим новия парк „Възраждане“ с още 25 дка, като на част от тях се предвижда да бъде изграден първият в София 

детски аквапарк. 

Общината подготвя и собствена система за мониторинг на въздуха 

"Продължава залесяването и озеленяването – предвидени са проектите „Новата гора на София“ и „Моето зелено училище“ и отдел-

но от това общината планира засаждането на 2 000 дървета по основни улици и булеварди", каза също кметът Фандъкова. 

"Знаем, че 40% от запрашаването се дължи на отоплението на твърди горива през зимните месеци", посочи кметът. Затова стартира 

пилотният проект за подмяна на 30 индивидуални домакински отоплителни инсталации на твърдо гориво. Проектът ще е пилотен за 

район „Нови Искър“, индикативната му стойност е 60 хил. лв. 

32,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в строителство и енергийна ефективност на детски градини и училища, което също допринася 

за спестяването на енергия. 

Източник: Столична община 

ПУДООС отпуска над 75,5 млн. лв. за опазване на околната среда през 2018 г. 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще отпусне 75 597 700 лв. за политики в об-

ластта на защитата и ползването на природните компоненти, съобщи изпълнителният директор Ренета Колева. Тя представи отчета за 

2017 г. и обяви приоритетите за 2018 г. пред Комисията по околна среда и води в парламента. 

Отпуснатите средства ще бъдат използвани за финансиране на бюджетните програми "Оценка, управление и опазване на водите в 

Република България", "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите', "Съхраняване, ук-

репване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетични ресурси", "Управление на дейностите по изменение на 

климата". 

През т. г. предприятието е финансирало програми на стойност 42 586 232 лв., като 40% от тях са за осъществяване на ВиК проекти, 

допълни още Ренета Колева. 

Основен предмет на дейността на ПУДООС е реализацията на екологични проекти и дейности в изпълнение на стратегиите и програ-

мите в областта на околната среда. То безвъзмездно финансира екологични проекти на общини, отпуска заеми за финансиране на 

екологични проекти и дейности на общини, физически и юридически лица, както и неинвенстиционни проекти и дейности, способст-

ващи за осъществяване на политиката на МОСВ. 

Източник: Ecology Bulgaria 

WWF със серия от семинари в подкрепа на новоизградената платформа за сътрудничество 

“Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия”  

Международната природозащитна организация WWF представя на вниманието на общините серия семинари, които ще се проведат в 

подкрепа на новоизградената платформа за сътрудничество “Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия” 

или ЦИМУЕ (CEESEN – Central and Eastern European Sustainable Energy Network), като част от проект Панел 2050. 

В следващите месеци организацията планира да осъществи семинари и срещи на следните теми:  

 Финансови механизми на ЕС в енергийния сектор (енергийна ефективност, ВЕИ развитие на капацитет) и предстоящите възмож-

ности за изготвяне на съвместни проекти. 

 Анализ на Европейските и национални енергийни политики. Механизми за лобиране за устойчива енергия. Създаване на мрежи 

за съвместна работа и сътрудничество. 

 Разработване на дългосрочна визия и енергийна пътна карта за преход към нисковъглеродни местни общности до 2050г.  

 Комуникации, фондонабиране и маркетинг за общини, НПО и бизнес организации в сферата на енергийните и климатични цели. 

Събитията ще се провеждат в гр. София, като се обмисля възможност за дистанционно (онлайн) включване). При повишен интерес и 

желание от страна на общинските власти, възможно срещите да се организират и в други градове. 

Целта на проект Панел 2050 е да подпомогне страните от Централна и Източна Европа в прехода им към нисковъглеродна икономика. 

Предвижда се това да стане чрез сътрудничество на различни организации и обмяна на опит и знания в посока иницииране и създа-

ването на енергийни визии, стратегии и планове за действие.  

Самият проект се изпълнява от широк консорциум от организации от Централна и Източна Европа (13 партньора от 11 държави), в 

който WWF България участва по-конкретно като лидер на комуникационните дейности. В България проекта е подкрепен от около 20 

Ю.Л. с опит и експертиза в тази област, в това число и от ЕкоЕнергия. Кратко резюме на проекта може да прочетете тук.  

За повече информация за самата платформа ЦИМУЕ, моля посетете уебсайта: https://ceesen.org/

bg/, като при интерес може да се регистрирате. Регистрацията не ви задължава с нищо, но ви дава 

възможност да използвате платформата за намиране на партньорства със сходни организации в 

Централна и Източна Европа, както и да намирате интересни събития и обучения по темата енер-

гия и устойчиво развитие. Предвидено е всеки присъединил се към мрежата да може да използва 

платформата и за своите цели и дейности.   

Контакти за допълнителна информация: 

Георги Стефанов, Ръководител програма „Климатични промени и Зелена икономика“ към WWF Бъл-

гария и координатор на проект Панел 2050 за България, GSM +359 889 517 976; e-mail: gstefa-

nov@wwfdcp.bg 

Даниела Градинарска, Ръководител проекти програма "Климатични промени и Зелена икономика“, 

WWF България, GSM +359 893 028 748, Тел: 02/ 950 50 40, E-mail: dgradinarska@wwfdcp.bg  

XX юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия в  

официалната програма на българското председателство на ЕС 

Съдействие за повишаване качеството на енергийните услуги в общините 

Черноморският изследователски енергиен център (ЧИЕЦ), заедно с партньори от 

11 европейски държави, изпълнява проект, финансиран от Програмата за научни изслед-

вания и иновации „Хоризонт 2020“ на ЕС, „Сертифициране качеството на енергийно-

ефективните услуги за увеличаване на целесъобразните инвестиции в сградния сектор 

(QualitEE)“, https://qualitee.eu/. 

Целта на проекта е да активизира инвестициите в енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) като ги направи по-малко рискови за възло-

жителите и финансиращите институции, чрез разработване и въвеждане на критерии за качество. 

Преди да се пристъпи към широкото въвеждане на критериите за качество в Европейския съюз, би било добре възложителите 

(каквито са общините) да представят своето мнение, като изпитат предложените критерии в практическо приложение. 

В тази връзка, ЧИЕЦ е в процес на набиране на проекти, при които все още не е обявена обществената поръчка, като предлага без-

възмездно да съдейства на заинтересованите български общини в адаптирането на критериите за качество към конкретния проект. 

Повече информация може да намерите тук.  

В интервю за Капитал от 5-и декемв-

ри 2017 г., заместник-министърът на 

регионалното развитие и благоуст-

ройството Малина Крумова представя 

визията за нов, устойчив модел на 

НПЕЕМЖС. Той ще комбинира 

банкови заеми, частично държавно 

финансиране и други финансови 

инструменти, като 100% държавна 

помощ ще има единствено за уязви-

мите социални групи. Повече можете 

да научите от връзката към материа-

ла в нашата Фейсбук страница .  

Реклама на обществения транспорт, по-
бърз от личния автомобил  

Европейският индекс визуализира данните за качеството на атмосферния въздух в България  

Информацията за качеството на атмосферния въздух в България вече се визуализира на нова-

та онлайн услуга на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия - 

Европейски индекс. След установяване на техническа съвместимост, данните в реално време 

са достъпни и могат да се слeдят чрез новата платформа. 

Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, 

където е станцията, и се базира на пет ключови замърсителя: прахови частици (ФПЧ2,5 и 

ФПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). 

Потребителите могат да увеличават части от картата, за да проверят качеството на въздуха и 

показателите за ключовите замърсители. На картата всяка станция за мониторинг е оцветена, 

съобразно качеството на атмосферния въздух. 

Европейски индекс: http://airindex.eea.europa.eu/#_blank 

Източник: МОСВ 

За заявяване на предварително 
желание за участие в обявените 
семинари, можете да попълнете 
кратка анкета, която ще ни по-
могне да разберем как може да 
направим семинарите по-полезни 
за Вас и да установим темите от 
взаимен интерес. 
При заявен интерес от членове на 
ЕкоЕнергия, Мрежата също ще се 
включи в обученията.   

http://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/523447281004161
https://goo.gl/forms/yXCWc7OauZhQiXME2
http://www.ecoenergy-bg.net/
https://www.facebook.com/ecoenergybulgaria/
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/05/3091343_malina_krumova_planirame_po-ustoichiv_model_na_sanirane/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/12/06/3092123_kabinetut_odobri_plan_za_ikonomikata_do_2020_g/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/11/29/3086738_regulatorut_prie_novi_stari_ceni_za_viaturnata_energiia/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/01/3088439_zashto_ima_smisul_da_reciklirate/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/01/3088439_zashto_ima_smisul_da_reciklirate/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum
http://ecology-bulgaria.com/article/2375-prieha-nova-naredba-za-stroitelnite-otpadaci?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Ecology-newsletter&utm_campaign=Ecology-2017-12-01
http://ecology-bulgaria.com/article/2375-prieha-nova-naredba-za-stroitelnite-otpadaci?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Ecology-newsletter&utm_campaign=Ecology-2017-12-01
http://www.publics.bg/bg/news/17497/
http://www.publics.bg/bg/news/17515/
http://www.publics.bg/bg/news/17514/
http://www.publics.bg/bg/news/17538/
http://www.publics.bg/bg/news/17527/
https://www.actualno.com/business/zakonodatelna-promjana-moje-da-promeni-seriozno-cenata-na-toka-news_648493.html?utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news
https://www.actualno.com/business/zakonodatelna-promjana-moje-da-promeni-seriozno-cenata-na-toka-news_648493.html?utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/10/3094112_energiinata_komisiia_podkrepi_ideiata_na_borsata_da_se/
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9934:obuchenie-po-ee-za-obshtinski-i-oblastni-administracii&catid=57:sabitiq-category&lang=bg&acm=862_158
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9934:obuchenie-po-ee-za-obshtinski-i-oblastni-administracii&catid=57:sabitiq-category&lang=bg&acm=862_158
http://www.mrrb.government.bg/bg/dnsk-ste-zasili-kontrola-vurhu-dejnostta-na-obstinite-po-odobryavane-na-tehnicheski-i-investicionni-obekti/
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2571-dopalniha-naredbata-za-ekodizayn-na-produkti--svarzani-s-energopotreblenieto?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Power-newsletter&utm_campaign=Power-2017-12-13
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2571-dopalniha-naredbata-za-ekodizayn-na-produkti--svarzani-s-energopotreblenieto?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Power-newsletter&utm_campaign=Power-2017-12-13
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/12/13/3096572_razvod_s_vugledobiva_i_zeleni_obligacii_-/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/12/13/3096572_razvod_s_vugledobiva_i_zeleni_obligacii_-/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/13/3096316_na_put_sme_da_zagubim_bitkata_sreshtu_globalnoto/
https://www.actualno.com/business/parlamentyt-prie-zakonova-popravka-kojato-moje-da-izmeni-znachitelno-cenata-na-toka-news_649334.html?utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news
https://www.actualno.com/business/parlamentyt-prie-zakonova-popravka-kojato-moje-da-izmeni-znachitelno-cenata-na-toka-news_649334.html?utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministurut-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-denica-nikolova-pred-banker-special-bulgariya-moje-da-izvede-evropa-v-novo-izmerenie/
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministurut-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-denica-nikolova-pred-banker-special-bulgariya-moje-da-izvede-evropa-v-novo-izmerenie/
http://www.mrrb.government.bg/bg/ministur-nankov-pred-24-chasa-sled-nyakolko-godini-severna-bulgariya-ste-se-razviva-burzo-kato-yujna/
http://infrastructure.bg/news/2017/11/30/3088416_razgrad_i_shest_obshtini_shte_izgrajdat_instalacii_za/
http://infrastructure.bg/news/2017/11/29/3087697_petrich_shte_izgrajda_dve_instalacii_za_obrabotka_na/
http://www.mrrb.government.bg/bg/s-blizo-17-mln-lv-ste-budat-podobreni-usloviyata-v-dve-uchilista-v-grad-vidin/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/12/05/3091457_aes_se_nasochva_kum_novite_tehnologii_v_bulgariia/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=sutreshenblok
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/12/05/3091457_aes_se_nasochva_kum_novite_tehnologii_v_bulgariia/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=sutreshenblok
http://gradat.bg/news/2017/12/05/3090973_predstaviat_inovativen_podhod_za_revitalizaciia_na/
https://profit.bg/kompanii/etem-klyuchovi-trendove-sa-slozhnite-geometrichni-sgradni-obvivki/
http://lighting-bulgaria.com/article/1934-obshtina-tervel-razrabotva-proekt-za-modernizirane-na-ulichnoto-osvetlenie?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Lighting-newsletter&utm_campaign=Lighting-2017-12-13
http://lighting-bulgaria.com/article/1934-obshtina-tervel-razrabotva-proekt-za-modernizirane-na-ulichnoto-osvetlenie?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Lighting-newsletter&utm_campaign=Lighting-2017-12-13
http://lighting-bulgaria.com/article/1920-obshtina-dobrichka-obnoviava-ulichnoto-osvetlenie
https://www.tech-dom.com/bg/broi-6/6/117/
https://www.tech-dom.com/bg/zadava-li-se-nova-revolyuciya-v-osvetlenieto/2/2160/
http://gradat.bg/news/2017/12/12/3095857_abb_zadvijva_ustoichivata_mobilnost_v_ciala_bulgariia/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/11/29/3087793_pravitelstvoto_e_otpusnalo_na_sofiiskata/
https://www.tech-dom.com/bg/broi-6/6/117/
https://www.tech-dom.com/bg/svarzanostta-i-sigurnostta-shte-badat-akcent-na-light-building-2018/2/2164/
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministur-denica-nikolova-nujna-e-reviziya-na-vsichki-strategicheski-dokumenti-za-regionalno-razvitie/
http://ecoobchtina.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0/
https://www.reuters.com/article/us-climatechange-summit-pledges-factbox/factbox-one-planet-summit-turns-to-private-sector-for-climate-action-idUSKBN1E61VB
http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/ecoobchtina2017/
https://www.president.bg/news4121/prezidentat-rumen-radev-ne-mozhem-poveche-da-se-prestruvame-che-klimatichnite-promeni-ne-sa-problem.html
https://www.sofia.bg/web/guest/home/-/asset_publisher/7bpCs4absBl4/content/fand-kovaa-nad-480-mln-lv-ot-kapitalovata-programa-na-stolicna-obsinata-e-za-okolna-sreda-i-cistota-na-v-zduha?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fg
http://ecology-bulgaria.com/article/2374-pudoos-otpuska-nad-75-5-mln--lv--za-opazvane-na-okolnata-sreda-prez-2018-g-?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Ecology-newsletter&utm_campaign=Ecology-2017-12-01
https://drive.google.com/file/d/1GbXJB4STAQ6dOmYeUwdw-Bz3DW8Q8q-U/view
https://ceesen.org/bg/
https://ceesen.org/bg/
mailto:gstefanov@wwfdcp.bg
mailto:gstefanov@wwfdcp.bg
mailto:dgradinarska@wwfdcp.bg
https://qualitee.eu/
http://www.bserc.eu/bg/news/last/id/59.html
http://www.sppregions.eu/
https://www.facebook.com/ecoenergybulgaria/
http://airindex.eea.europa.eu/#_blank
http://www.moew.government.bg/bg/evropejskiyat-indeks-vizualizira-dannite-za-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh-v-bulgariya/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdttUl_c1yJQwcWLWBje46HHHAIv_jOaI4OiWifIUylcVkmeA/viewform

