
 

Председателят на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен очерта параметрите на 
„Европейската зелена сделка“ на 11-ти 
декември, обещавайки „да не оставя никого 
назад“ в надпреварата за постигане на 
климатично неутрална икономика до 2050 г. 

„Целта ни е да сдобрим икономиката си с 
планетата“ и „да я направим работеща за 
нашите граждани“, каза тя, описвайки 
политиката за климата като новата 
европейска стратегия за растеж. 

Европа цели да бъде водеща в 
благоприятните за климата индустрии и 
чистите технологии, обясни бившият министър на отбраната и добави: „Убедена съм, че 
старият модел на растеж, основан на изкопаеми горива и замърсяване, е остарял и не е в 
синхрон с нашата концепция.  Ето и 10-те основни точки в плана на Комисията: 

„Климатично неутрална“ Европа. Това е всеобхватната цел на Европейската зелена сделка. 
ЕС ще се стреми да постигне нулеви нетни емисии на парниковите газове до 2050г., цел, която 
ще бъде подпомогната от „Закон за климата“, който ще бъде представен през март 2020г. 

Това означава актуализиране на климатичната амбиция на ЕС за 2030 г. с 
намаляване на емисиите на парникови газове с 50-55%, което да замени настоящата 
цел от 40%. Цифрата от 55%  ще бъде обект на анализ на разходите и ползите. 

Кръгова икономика. През март 2020 г. нов план за действие, свързан с кръговата 
икономика, ще бъде представен, като част от по-широката индустриална стратегия на ЕС. Той 
ще включва устойчива продуктова политика с „предписания как да се произвеждат стоки“, 
използвайки по-малко материали и гарантирайки, че те ще могат да бъдат използвани 
повторно и да бъдат рециклирани.  

Реновиране на сградите. Това е една от водещите програми на Зелената сделка. Основната 
цел е „поне да се удвои или дори утрои“ степента на обновяване на сградите, която в момента 
е около 1%. 

Нулево замърсяване. Независимо дали във въздуха, почвата или водата, целта е да се 
постигне „околна среда без замърсители“ до 2050 г. Новите инициативи там включват 
стратегия за химическата индустрия. 

Екосистеми и биоразнообразие. През март 2020 г. ще бъде представена нова 
стратегия за биологичното разнообразие, в рамките на срещата на върха на ООН за 
биологичното разнообразие, която ще се проведе в Китай през октомври. „Европа иска да води 
чрез пример“ с нови мерки, адресиращи основните причинители за загубата на биологично 
разнообразие, заяви служител на ЕС. Това включва мерки за справяне със замърсяването на 
почвата и водите, както и нова стратегия за горите. „Нуждаем се от повече дървета в Европа“, 
както в градовете, така и в провинцията. Ще бъдат въведени нови правила за етикетиране, за 
да се насърчават селскостопанските продукти, произведени без да се е наложило 
обезлесяване. 

Стратегия „От фермата до вилицата“. За да бъде представена през пролетта на 2020 г., 
новата стратегия ще цели система за „зелено и по-здравословно земеделие“. Това включва 
планове за „значително намаляване на използването на химически пестициди, торове и 
антибиотици“, заяви служител на ЕС. Новите национални стратегически планове ще бъдат 
разгледани внимателно, представени догодина от държавите-членки в рамките на Общата 
селскостопанска политика, за да се провери дали съответстват с целите на Зелената сделка. 

Транспорт. Една година след като ЕС се съгласи с новите стандарти за въглеродните 
емисии на автомобилите, автомобилният сектор отново попада под огъня на Комисията. 
Настоящата цел е да се достигне 95gCO2/км до 2021 г. Сега „трябва да работим за достигане 
на нулеви стойности през следващото десетилетие“ заяви официален представител на ЕС. 

Финанси. За да „не остави никого назад“, Комисията предлага Механизъм за справедлив 
преход, за да помогне на регионите, най-силно зависими от изкопаемите горива. „Имаме 
амбицията да мобилизираме 100 милиарда евро, насочени към най-уязвимите региони и 
сектори“, заяви Фон дер Лайен, представяйки Зелената сделка. 

Научни изследвания и разработки и иновации. С предлож ен бюдж ет от 100 милиарда 
евро за следващите седем години (2021-2027 г.), програмата за изследвания и иновации Hori-
zon Europe също ще допринесе за Зелената сделка. 35% от финансирането за научни 
изследвания в ЕС ще бъдат заделени за благоприятни за климата технологии съгласно 
споразумение, постигнато по-рано тази година. А поредица от изследователски проекти ще 
бъдат съсредоточени главно върху екологичните цели. 

Външни отношения. И накрая, дипломатическите усилия на ЕС ще бъдат мобилизирани в 
подкрепа на Зелената сделка. Една мярка, която вероятно ще привлече внимание и 
противоречия, е предложението за гранична такса на ЕС за въглерода. Докато Европа 
увеличава климатичните си амбиции, „очакваме и останалият свят да поеме своята ролята“, 
обясни служител на ЕС. Но ако това не се случи Европа „няма да е наивна“ и ще защити 
индустрията си от нелоялна конкуренция, добави той. 

За да води чрез пример, самата Европейска комисия ще се стреми към климатичен неутралитет 
до 2030 г. „Това е смела цел, но в края на краищата в Комисията не произвеждаме стомана, 
така че задачата ни би трябвало да е толкова трудна“, заяви официалният представител на ЕС. 

Изтеглете целия документ за Европейската зелена сделка на английски тук. 

Източник: Euroactiv 
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България се отказва от подкрепа за въглищните ТЕЦ след 2025 г. Само допреди три месеца държавата анонсира, че ще поддържа въгледобива поне до 2030 
г. На какво се дължи резкият завой? 
Илин Станев, Ивайло Станчев, Капитал, 19.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/12/19/4007986_bulgariia_se_otkazva_ot_podkrepa_za_vuglishtnite_tec/ 
 
Лекари и експерти се събират в София за обсъждане на проблемите със замърсения въздух 
publics.bg, 09.12.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21089/Лекари_и_експерти_се_събират_в_София_за_обсъждане_на_проблемите_със_замърсения_въздух.html 
 
Министър Петя Аврамова:  
Без „бели петна“ по картата на България, в следващия програмен период еврофинансиране ще достига и до най-малките населени места 
МРРБ, 11.12.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-petya-avramova-bez-beli-petna-po-kartata-na-bulgariya-v-sledvastiya-programen-period-evrofinansirane-ste-dostiga-i-do-naj-malkite-naseleni-
mesta/ 
 
Заместник-министър Йовев връчи награда „Сграда на годината 2019“ на община Стара Загора 
МРРБ, 11.12.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zamestnik-ministur-jovev-vruchi-nagrada-sgrada-na-godinata-2019-na-obstina-stara-zagora/ 
 
Какво означава за България новият зелен курс. Краят на въглищните централи ще дойде много по-рано от очакваното 
Капитал, 12.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/12/12/4004786_kakvo_oznachava_za_bulgariia_noviiat_zelen_kurs/ 
 
Полша остава извън сделката за климата, но лидерите на ЕС обявяват победа 
Сам Морган, EURACTIV.com,  13.12.2019 https://euractiv.bg/section/енергетика/news/полша-остава-извън-сделката-за-климат/ 

Борисов:  
Успех е, че в Зеления пакт всяка държава сама ще определя енергийния си микс 
publics.bg, 13.12.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21114/ 
 
Борисов в Брюксел:  
Зелената сделка е неизбежна, Гърция и Кипър да се оправят с Турция. Според премиера въглищните централи имат хоризонт от 15-25 г. и е най-добре да се 
заместят с газови мощности 
Илин Станев, Капитал, 13.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/12/13/4005421_borisov_v_brjuksel_zelenata_sdelka_e_neizbejna_gurciia/ 
 
ЕС прие „зелена сделка”, позицията на България 
Николай Киров, vesti.bg , 13.12.2019 
https://www.vesti.bg/bulgaria/es-prie-zelena-sdelka-poziciiata-na-bylgariia-6103293 
 
Речник на климатичните термини. Или какво се крие зад непознатите думи, с които Брюксел говори за новия "Европейски зелен пакт" 
Капитал, 13.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2019/12/13/4004779_rechnik_na_klimatichnite_termini/ 
 
Походът на електробусите. През 2020 г. се очаква доставката на близо 300 превозни средства на ток за градския транспорт в големите градове 
Анина Сантова, Капитал, 13.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2019/12/13/4005240_pohodut_na_elektrobusite/ 
 
Съдът задължи екоминистерството да разкрие фирмите, които внасят отпадъци. Гражданите имат право на здравословна околна среда, както и право да 
получават информация за нея, се казва в решението на Административен съд - София-град 
Капитал, 14.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/12/14/4005578_sudut_zadulji_ekoministerstvoto_da_dade_informaciia_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Министър Аврамова:  
С реализирането на инфраструктурни проекти и ефективно управление на европейските програми се стремим да осигурим на хората навсякъде добро 
качество на живот 
МРРБ, 15.12.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-avramova-s-realiziraneto-na-infrastrukturni-proekti-i-efektivno-upravlenie-na-evropejskite-programi-se-stremim-da-osigurim-na-horata-
navsyakude-dobro-kachestvo-na-jivot/ 
 
Преговорите на ООН за климата приключиха без споразумение 
publics.bg, 16.12.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21121/ 
 
Съдът ли трябва да реши има ли климатични промени. САЩ и Европа поемат по различен път в борбата с климатичните промени 
Екип на Делойт, 17.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2019/12/17/4006378_sudut_li_triabva_da_reshi_ima_li_klimatichni_promeni/ 

Иван Иванов:  
Нови промени за либерализацията на пазара ще има за регулираните потребители догодина.  
Независимостта на КЕВР е важен фактор за защита на националния интерес и провеждане на социално отговорни реформи 
3E news, 17.12.2019 
http://3e-news.net/интервюта/иван-иванов--нови-промени-за-либерализацията-на-пазара-ще-има-за-регулираните-потребители-догодина-_73094 
 
Градският транспорт в София - малко електро, малко нощен и без визия за развитие. По линии 84, 184 и 123 ще се движат бързозарядни електробуси 
Анина Сантова, Капитал, 17.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2019/12/17/4006962_gradskiiat_transport_v_sofiia_-_malko_elektro_malko/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Рециклиране на CO₂ до 85% в кислород се прилага пробно в ТЕЦ-2 на "Марица Изток-2" 
publics.bg, 17.12.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21126/ 
 
Веригата "Метро" ще произвежда енергия от фотоволтаици за свои обекти. Първата покривна система ще се ползва за магазина в Благоевград, а 
следващите обекти ще са в Плевен и Велико Търново 
Деница Ватева, Капитал, 18.12.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/12/18/4007623_verigata_metro_shte_proizvejda_energiia_ot/?ref=cheteno24 
 
Да махнеш кюмбетата на "Факултета". Aнонимната група артисти Destructive Creation показа нагледно как вместо мръсни печки, в които гори пластмаса, 
в столичния квартал може да заработи парно 
Мила Чернева, Капитал, 18.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2019/12/18/4007246_da_mahnesh_kjumbetata_na_fakulteta/ 
 
В. Николов:  
Само чрез механизмите за капацитет може да съществуват в бъдеще въглищните ни ТЕЦ. Интервю на председателя на Комисията по енергетика Валентин 
Николов пред сп. “Енергетика – електроенергийни ракурси” 
3е-news, 1919.12.2019 
http://3e-news.net/интервюта/в-николов--само-чрез-механизмите-за-капацитет-може-да-съществуват-в-бъдеще-въглищните-ни-тец_73151 
 
Зелената сделка на България: горене на дърва вместо ВЕИ и АЕЦ вместо въглища. Преработеният Национален план за енергетиката и климата до 2030 г. 
заменя ТЕЦ-овете с "Белене", но е далеч от екологичните цели на ЕС 
Ивайло Станчев, Капитал, 19.12.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/12/19/4007891_zelenata_sdelka_na_bulgariia_gorene_na_durva_vmesto/ 
 
Проф. Тасев:  
2019 беше година на действието за енергетиката ни. Новите зелени мерки на ЕС може да накарат родните въглищни ТЕЦ да преминат на хибридно гориво 
3E news, 19.12.2019  
http://3e-news.net/интервюта/проф-тасев--2019-беше-година-на-действието-за-енергетиката-ни_73147 
 
АЕЦ "Белене" напредва към руснаци или китайци. Сега кандидатите трябва да изготвят офертите си за централата за 20 млрд. лв., а преговорите ще 
започнат април - май 
Ивайло Станчев, Капитал, 19.12.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/12/19/4008032_aec_belene_napredva_kum_rusnaci_ili_kitaici/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Робърт Дик, председател на управителния съвет на EVN България: 
EVN Топлофикация стартира изграждането на 5 нови котли за 23 млн. лева 
publics.bg, 19.12.2019 
https://www.publics.bg/bg/interviews/219/ 
 
Нова година, нов климат. Не можем да продължаваме както досега, ако искаме да избегнем последиците от човешката намеса в климатичната системa 
Лия Панайотова, Капитал, 20.12. 2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2019/12/20/4008326_nova_godina_nov_klimat/ 
 
Пъзелът на енергийния преход. Как Европа може да постигне декарбонизация на икономиката си, като заложи на електричеството 
Кристиан Руби, Капитал, 20.12.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/12/20/4008160_puzelut_na_energiiniia_prehod/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini  
 
Електроенергийните системи по пътя към 2050 година - част 1 
3E news, 20.12.2019 
http://3e-news.net/събития/електроенергийните-системи-по-пътя-към-2050-година---част-1_73179 
 
Електроенергийните системи по пътя към 2050 година - част 2. Интеграцията на произведената възобновяема енергия изисква значителни инвестиции и 
подкрепа от регулаторната система 
3E news, 20.12.2019 
http://3e-news.net/събития/-електроенергийните-системи-по-пътя-към-2050-година---част-2_73187 
 
Зелени и с кауза. Няколко млади български предприемачи, които търсят решения не толкова на бизнес, колкото на екологични проблеми 
Мила Чернева, Капитал, 20.12.2019 
https://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2019/12/20/4007896_zeleni_i_s_kauza/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Как Бостън почисти водата си. И защо София може да направи същото с въздуха 
Огнян Георгиев, Капитал, 20.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2019/12/20/4008136_kak_bostun_pochisti_vodata_si/ 
 
Приложими бизнес модели на нови ядрени мощности на либерализирани енергийни пазари. Анализ на енергийния експерт Антон Иванов пред сп. 
“Енергетика – електроенергийни ракурси” 
3E news, 23.12.2019 
http://3e-news.net/анализи/приложими-бизнес-модели-на-нови-ядрени-мощности-на-либерализирани-енергийни-пазари_73228 
 
Мръсният похлупак на столицата. Защо температурните инверсии са неизбежна част от проблема с въздуха в София и какво означава това в бъдеще  
Мила Чернева, Капитал, 24.12.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2019/12/25/4009429_mrusniiat_pohlupak_na_stolicata/ 
 
Бачковският, Троянският, Кремиковският, Килифаревският и Плаковският манастир ще бъдат обновени с европейски средства 
МРРБ, 24.12.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/bachkovskiyat-troyanskiyat-kremikovskiyat-kilifarevskiyat-i-plakovskiyat-manastir-ste-budat-obnoveni-s-evropejski-sredstva/ 
 
Новият модел за 100 процента ВЕИ (WWS) е налице 
3E news, 26.12.2019 
http://3e-news.net/технологии/новият-модел-за-100-процента-веи--(wws)-е-налице-_73255 
 
В Китай са готови за старта на термоядрения реактор EAST. „Изкуственото слънце“ ще започва работа още през тази година 
3E news, 27.12.2019 
http://3e-news.net/технологии/в-китай-са-готови-за-старта-на-термоядрения-реактор-east_73262 
 
Четири сезона чакаме данните на СО за въздуха 
news.bg, Симеон Янев, 27.12.2019 
https://news.bg/society/chetiri-sezona-chakame-dannite-na-so-za-vazduha.html?utm_source=lifestyle.bg&utm_medium=article&utm_campaign=sidebar 

Избрано от медиите 

 „Европейската зелена сделка“ бе обявена от ЕК 

ЦЕЕ ЕнЕфект взе участие в заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на 

Благоевград 

На 10 декември в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се 
проведе заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, 
председателстван от заместник областния управител Антоанета Янчева. 

В работата му взеха участие представители на РИОСВ Благоевград, на Сдружение „Съюз 
на производителите на екологична енергия – BG“, представители от общинските 
администрации в област Благоевград, експерти от Агенция за устойчиво енергийно 
развитие, Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” и Клъстер ВЕИ. 

Направени бяха презентации на изключително важни теми, засягащи голям обем от 
данни свързани с качеството на въздуха и въглеродния отпечатък, енергийната 
ефективност и възобновяемите енергийни източници, задълженията на местните и 
държавни органи свързани със Закона за енергийна ефективност и др. 

Д-р Мирослав Иванов от Клъстер ВЕИ представи обобщен анализ на инвентаризацията 
на парникови газове и въглероден отпечатък по проект „Съвместна интегрирана 
политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион, като в проекта 
участват 5 общини от област Благоевград - Сандански, Кресна, Благоевград, Симитли и 
Струмяни. 

Д-р Мария Манолова, ръководител проекти от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” представи презентация на тема „Местните 
власти – основна движеща сила по пътя към енергийния преход". Данните изнесени в презентацията на д-р Манолова засегнаха 
важни теми относно енергийната ефективност в условията на Четвъртия енергиен пакет; взаимовръзки и подкрепа между местни, 
национални и европейски партньори; възможности пред местните власти чрез инструментите на енергийното планиране; общински 
енергиен мениджмънт – условие за по-устойчиво бъдеще в развитието на местните общности; добри примери за обновяването и 
мониторинга в общински сгради; Членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия. 

След дискусия по всички теми от дневния ред, заседанието бе закрито. 

Източник: Областна администрация Благоевград 

Над 270 млн. лв. Се осигуряват чрез ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за ремонт на студентски 

общежития и общински културни институции през 2020 г. 

Над 270 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за ремонт на студентски 
общежития към държавни университети и общински културни институции в 39-те големи 
града на страната. С проекти ще може да се кандидатства до края на 2020 г. Мярката е 
залегнала в предложеното от Управляващия орган на програмата изменение на 
Индикативната годишна работна програма за 2020 г. Ще се финансират ремонтни дейности 
и мерки за енергийна ефективност – обновяване на дограми, покриви, фасада, монтаж на 
топлоизолация, подмяна на оборудване и обзавеждане и др. Мярката е част от процедурата 
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. По нея до 
момента са сключени 156 договора на обща стойност 1,1 млрд. лв. Със средствата се 
изпълняват редица проекти за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, 
здравни, социални и образователни проекти. По инвестиционен приоритет „Културна 
инфраструктура“ се изпълняват три проекта стойност 10,8 млн. лв. – два в Бургас, а един в 
Свищов. 

През месец март 2020 г., след изменение на процедурите „Подкрепа за професионалните 
училища в Република България“, „Подкрепа за висшите училища в Република България“ и „Култура и спорт в училище“, ще бъде 
осигуренa допълнителна възможност за подобряване на условията за модерни образователни услуги чрез допълнителни инвестиции в 
образователна инфраструктура. Близо 215 млн. лв. е общият ресурс за ремонт и ново обзавеждане на държавни и общински 
професионални училища и висши учебни заведения. С промяната на програмата ще могат да бъдат обновени още 8 училища в 
направленията ветеринарна медицина, горско стопанство, растениевъдство и животновъдство и още един университет. Близо 15 млн. 
лв. е предвиденият ресурс по мярката „Култура и спорт в училище“, като сред допустимите кандидати по нея са Националната 
гимназия за пластични изкуства и дизайн „Акад. Д. Узунов“ - Казанлък, към Министерството на културата, и Спортно училище „Юрий 
Гагарин“ - Бургас, към Министерството на младежта и спорта. Промяната на индикативната програма предвижда създаване и на нова 
процедура „Спорт в училище“ с ресурс от 2.5 млн. лв. Тя ще бъде достъпна от месец април 2020 г. и ще финансира доставка и монтаж 
на спортно оборудване и обзавеждане за вече ремонтирани професионални училища. 

Още на: МРРБ  

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 

ЕК одобри публична подкрепа от 3,2 млрд. евро за проекти за съхранение на енергия 

През декември Европейската комисия обяви, че е одобрила съгласно правилата на ЕС за 
държавна помощ важен проект от общ европейски интерес (IPCEI), съвместно нотифициран от 
Белгия, Финландия, Франция, Германия, Италия, Полша и Швеция в подкрепа на научните 
изследвания и иновациите в общата европейска приоритетна област на устройствата за 
съхранение на енергия. 

Седемте държави-членки ще осигурят през следващите години до около 3,2 милиарда евро 
финансиране за този проект, което се очаква да отключи допълнителни 5 милиарда евро 
частни инвестиции. Завършването на цялостния проект е планирано за 2031 г. (с различни 
срокове за всеки подпроект). 

Маргрете Вестагер, изпълнителен вицепрезидент и комисар отговарящ за политиката в 
областта на конкуренцията, заяви: „Производството на батерии в Европа е от стратегически 
интерес за нашата икономика и общество поради потенциала си по отношение на чистата 
мобилност и енергия , създаване на работни места, устойчивост и конкурентоспособност 
Нашите важни проекти от общ европейски интерес изглаждат пътя на публичните власти и 

индустрии от няколко държави-членки да се съберат и да проектират амбициозни иновационни проекти с положителни ефекти. 
Одобрената помощ ще гарантира, че този важен проект може да продължи, без да нарушава неоправдано конкуренцията. " 
 
В проекта ще участват 17 преки участници, предимно индустриални участници, включително малки и средни предприятия (МСП), 
някои от които с дейности в повече от една държава-членка. Преките участници ще си сътрудничат тясно помежду си и с над 70 
външни партньори, като МСП и публични изследователски организации в цяла Европа. 

След интензивни технически дискусии между Комисията и съответните участници за период от 3 месеца, проектът беше официално 
нотифициран пред Комисията за одобрение съгласно правилата на ЕС за държавна помощ през октомври 2019 г. Комисията приключи 
своята оценка и взе своето решение бързо, за да се гарантира бързото и гладко изпълнение на проекта. 

Повече четете на адрес: Publics.bg 

Поканата за подаване на кандидатури за Наградата на Covenant of Mayors - Europe 2020 е отворена  

Поканата за подаване на кандидатури за Наградата на Covenant of Mayors - Eu-
rope 2020 е отворена. Това става ясно от сайта на инициативата. Наградата е 
свързана с пътуване до Брюксел и участие в специална церемонията в сградата на 
Евопейския парламент. Спечелилите още ще имат възможността да се срещнат с 
високопоставени представители на ЕС, да обсъдят Пакта по Споразумението и да 
участват в някои от многото странични събития и интервюта. 

Наградите на Споразумението на Кметовете 2020 обхващат три категории: 

 местни общности и/или градове, подписали Споразумението с до 10 000 
жители; 

 местни общности и/или градове, подписали Споразумението с жители в 
обхват от 10 000 до 250 000 д.; 

 местни общности и/или градове, подписали Споразумението с жители над 250 
000 д.; 

Кандидатите ще бъдат оценявани по критерии, свързани с цялостния процес на 
управление и приложение на своите SE(C)AP-и (Планове за действие за устойчива 
енергия и климат).  

Краен срок за подаване на кандидатура - 9 януари 2020 г. 

За повече информация: Сайт на Споразумението на Кметовете 

Налице са първите инвестиции в остров за вятърна енергия в Дания  

Министерството на енергетиката в Дания търси подходящи места за изграждане на остров или 
острови, на които да бъдат разположени офшорни вятърни централи с общ капацитет най-
малко 10GW. 

През 2018 г. страната покри 41% от потреблението на електроенергия чрез вятърни 
електроцентрали, като в момента година по-късно амбициите на страната са да бъде изграден 
изкуствен остров, който чрез офшорни вятърни централи да снабдява всички домакинства. 

Осъществяването на проект от такъв мащаб ще окаже влияние на амбициозните цели на 
страната за изменението на климата и би довел до евентуален успех. Дания отделя 8,7 млн. 
евро, за да бъдат проведени проучвания как енергията, постъпваща в централата може да се 
съхрани или преобразува. 

Изчислената стойност на островите е между 26 и 40 млрд. евро, като част от средствата ще 
бъдат поети от частни инвеститори. 

Източник: Publics.bg 

Проектът на Интегриран национален план „Енергетика и климат“ беше представен в Народното 

събрание 

В изработването на документа са участвали 11 министерства, а направените бележки от 
Европейската комисия са били отстранени с помощта на "Делойт" – компания, избрана от 
страна на комисията за тази дейност. 

Планът разглежда перспективите и предизвикателствата пред развитието на вътрешния 
енергиен пазар, енергийната сигурност, енергийната ефективност, декарбонизацията и 
иновациите – петте основни стълба на европейския енергиен съюз. 

Въглищата запазват доминиращ дял в енергийния микс до 2030 г., след което следва преходен 
период на плавно преминаване към по-голям дял на природен газ и биомаса. 

"Настояваме и сме заложили в плана, че преходът трябва да бъде плавен и справедлив“, каза 
пред народните представители министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 

Заложената цел за постигане на поне 15% междусистемна свързаност в енергетиката до 2030 
г. ще съдейства за установяване на общ пазар на електроенергия в Общността. От страна на 
България този показател вече е надхвърлен, сочат данните на Електроенергийния системен 
оператор. 

Пълната либерализация на електроенергийния пазар в страната трябва да бъде факт до 2025 г. Процесът ще бъде съпътстван с 
въвеждане на мерки за защита на уязвимите потребители. В областта на електроенергетиката националният план залага и на 
модернизация на мрежата, както и постепенно увеличаване на дела на ВЕИ, където е възможно. 

В Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата е заложена 27% цел за енергията от ВЕИ в общия енергиен 
микс до 2030 г. Постигнатият в момента дял е 20.4%. Надвишаването на поставената цел ще може да се търгува, стана ясно по време 
на представянето на документа. Това е допълнителен ресурс, който може да се инвестира в системата. 

Развитието на газовите проекти в страната с цел постигане на диверсификация също е заложено в документа. Междусистемната 
връзка Гърция–България трябва да влезе в експлоатация през 2020 г, а връзката България–Сърбия – през 2022 г. България ще 
участва и като акционер в терминала за втечнен природен газ край Александруполис. В момента се водят преговори относно 
акционерния дял на това участие. В периода на действие на националния план е предвидено неколкократното му актуализиране 
като първото е през 2023 г. 

Резюме на основни аспекти от Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата 
 
Източник: МЕ 

В Перник расте съпротивата срещу депото за съхранение на отпадъци от ТЕЦ „Република” 

Инициативата „За Земята – Достъп до правосъдие“ се присъединява към делото на 
“Съседите – искаме законност”, с което се променя предназначението на земи в Перник, за 
да се превърнат в депо за остатъците от изгаряне на горивото на ТЕЦ „Република“, 
съобщиха активистите. Жителите на града се борят срещу натрапеното им разширение, тъй 
като пепелите, които ще се съхраняват там, са потенциално опасни за здравето, защото 
площадките не се поддържат в изправност. Междувременно въглищната централа упорито 
настоява да започне да изгаря отпадъци с неясно съдържание. В допълнение към това 
депото ще се простира върху три пъти по-голяма площ от настоящата –и то върху 
земеделска земя. 

„Анализът на адвокатите ни показва, че издаването на различни разрешения за работата на 
централи като тази в Перник — било то за изгаряне на отпадъци или други дейности — се 
извършва в условията на непрозрачност при вземането на решенията, а в някои случаи и 
при грубо нарушаване на закона. Не искаме същата политика да се налага и при построяването на площадки за съхранение на 
отпадъчните пепели от горенето“, казва Данита Заричинова от „За Земята“. Сдружението е сериозно обезпокоено от липсата на диалог 
с гражданите за прехода отвъд въглищата и изобщо темите, които касаят здравето на малки и големи. 

„Ние искаме да знаем повече, а няма такъв диалог, нещата се случват насилствено“, обобщава проблема Галя Гергинова от сдружение 
„Съседите — искаме законност“, което от години се бори за рекултивация на въглищните мини в Перник. 

Липсата на поддръжка на депата за пепел от горенето на въглища води до повишаване на концентрацията на фини прахови частици 
във въздуха. Проблемът е признат нееднократно от общината и старата площадка за съхранение на отпадъчни продукти от горенето е 
посочена като източник на запрашаване и в Програмата за качеството на атмосферния въздух в Перник. Тя би трябвало да се 
рекултивира, но това не се случва и фината пепел допринася за замърсяването на въздуха. Данните от Районната здравна инспекция 
са красноречиви — в Перник и района заболяванията на белите дробове сред децата са с 60% по-чести в сравнение с който и да е 
друг район на България. Перничани с основание са притеснени, че новата площадка ще задълбочи вече съществуващите проблеми. 

„Вместо да говорим за излизане от епохата на въглищата, собствениците на електроцентрали, с подкрепата на пасивните институции, 
заменят едно остаряло и неефективно гориво с отпадъци. И след това унищожават обработваема земя, за да направят площадки за 
съхранение на отпадъчния продукт“, коментира Генади Кондарев от „За Земята“. 

„Трябва да мислим за бъдещето. Сдружение „Дишай, Перник“, друга организация на жители от Перник, които настояват за 
подобряване на мерките за въздуха в района, инициира създаването на документа „Визия за чиста енергия на град Перник 2020-
2030“. Той анализира и представя възможностите за модернизиране на системата за производство на енергия по начин, който включва 
активно гражданите и подпомага усилията за справяне със замърсяването на въздуха. Възобновяемата енергия е сериозно застъпена. 
На този фон институциите, които би следвало да стартират конструктивен диалог за бъдещето на производството на енергия отвъд 
въглищата като министерство на енергетиката, продължават да се движат по инерция“, казва Меглена Антонова от Грийнпийс-
България. 

Решенията на зависимостта от въглищата има, но, за съжаление, на този етап в Перник те са само в сферата на добрите намерения. 
Гражданите виждат бъдещите решения в преминаването към възобновяемата енергия, която може да замести традиционните горива, а 
и да донесе енергийна независимост за много домакинства. Стратегическият документ „Визия за чиста енергия на град Перник 2020-
2030“ ще бъде внесен в общината в началото на 2020 г. и гражданите се надяват институциите да престанат да се движат по инерция, 
а да припознаят възможностите. 

Източник: Greentech.bg  

Вече работи новата система на СО за следене на въздуха 

Вече е готова и работи новата система на Столична община за следене на параметрите на 
въздуха в София. Данните могат да се следят в платформата, където би трябвало да има 
история и на последните 14 дена от декември. 

Системата е приключила тестовия си период, съобщи в профила си в социалната мрежа 
Лорита Радева, общински съветник от групата на ГЕРБ и председател на Постоянната комисия 
по опазване на околната среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет. 
„Инсталираните от Столична община 22 високотехнологични сензора на територията на града 
измерват в реално време проследяват основните замърсители фини прахови частици ФПЧ10 и 
ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис“, посочи тя. 

Измервателните станции отчитат и метеорологични параметри като температура, влажност и 
налягане, които влияят на точността на показателите. 

Самите локации на станциите са определени от екип на Географския факултет на Софийския университет, като са взети предвид 
исканията на граждани от инициативни комитети в няколко квартала с високи стойности на замърсяване на въздуха. 

Новите станции на СО са инсталирани по проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма „Балкани – Средиземно 
море (2014 – 2020)“. В него Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие. 

Новата система ще допълва данните от старата, която е изградена от Изпълнителната агенция по околна среда и има 5 станции в 
София. 

Източник: Greentech.bg 

 

Екипът на ОМЕЕ ЕкоЕнергия и ЦЕЕ 
ЕнЕфект ви пожелава щастлива Коледа и 

честита новата 2020 година! 

С пожелание за много здраве, щастие и 
успех! 

Нека новата 2020 г. да ни срещне с все 
повече възможности за сътрудничество и 

успешни проекти! 

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.  
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