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Може ли американският втечнен природен газ да спаси Европа. В крайна сметка да. Но първо трябва да се преодолеят няколко 
препятствия 
Капитал, от The Economist, 02.12.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/12/02/4414474_moje_li_amerikanskiiat_vtechnen_priroden_gaz_da_spasi/ 
 
ВЕЦ "Цанков Камък": Операция за спасяването на българската хидроенергетика. Централата е една от най-новите и ценни държавни 
централи, като в последните седмици преживя инцидент 
Евгени Ахмадзай, Капитал, 02.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/02/4422562_vec_cankov_kamuk_operaciia_za_spasiavaneto_na/ 
 
Интереси около €1 млрд. субсидии за въглища бламират зеленото бъдеще на България, твърди доклад 
Андриян Георгиев, Дневник, 04.12.2022 
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/12/03/4422737_mreji_okolo_1_mlrd_subsidii_za_vuglishta_blamirat/ 
 
Европа е намалила потреблението на газ с една четвърт през ноември. Континентът продължава опитите да намали зависимостта си от 
руската суровина 
Тодор Шишков, Капитал, 06.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/06/4424199_evropa_e_namalila_potreblenieto_na_gaz_s_edna_chetvurt/ 
 
България ще изнася горива до 5 март. После ще се изнася по списък. Забраната за износ, която се отлага, трябваше да влезе в сила от 
понеделник 
Калина Горанова, Капитал, 02.12.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/12/02/4423485_bulgariia_shte_iznasia_goriva_do_5_mart_posle_shte_se/ 
 
На финала депутатите свалиха с 20% цената на тока за всички фирми. През 2023 г. бизнесът ще плаща максимум 200 лв./мВтч за 
електроенергия, след като сега субсидиите са за нива над 250 лв./мВтч 
Ивайло Станчев, Капитал, 06.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/06/4424866_na_finala_deputatite_svaliha_s_20_cenata_na_toka_za/ 
 
Неизползваните възможности за краудфъндинг и колко е важно това за създаването на енергийни общности. Франция планира още 1000 
енергийни общности до 2028 г., но предизвикателствата при създаването им са много сходни с българските реалности 
Рая Лечева, 3e-news, 07.12.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/39510/neizpolzvanite-vyzmojnosti-za-kraudfynding-i-kolko-e-vajno-tova-za-syzdavaneto-na-energijni-obshtnosti 
 
За присъединяване на нови ВЕИ мощности са необходими допълнителни инвестиции в мрежите 
powerindustry-bulgaria.com, 07.12.2022 
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3433-za-prisaediniavaneto-na-novi-vei-moshtnosti-sa-neobhodimi-dopalnitelni-investicii-v-mrejite 
 
Великобритания отваря първата въглищна мина от десетилетия 
EURACTIV.com и Ройтерс, 08.12.2022 
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/великобритания-отваря-първа-въглищн/ 
 
Сметките за ток във всички столици на ЕС през ноември са се увеличили с 49%, а тези за газ с 60 на сто 
3E news, 08.12.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/39559/smetkite-za-tok-vyv-vsichki-stolici-na-es-prez-noemvri-sa-se-uvelichili-s-49-a-tezi-za-gaz-s-60-na-sto 
 
Шефът на Enel очаква намаляването на цените на енергията да отнеме години. Краткосрочните прогнози за енергийната криза може да се 
окажат грешни 
Тодор Шишков, Капитал, 08.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/08/4424433_shefut_na_enel_ochakva_namaliavaneto_na_cenite_na/ 
 
Пазарът на системите за домашно съхранение на енергия в Европа расте с огромни темпове, броят им ще достигне 1 милион през тази 
година 
3E news, 09.12.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/39588/pazaryt-na-sistemite-za-domashno-syhranenie-na-energija-v-evropa-raste-s-ogromni-tempove-brojat-im-shte-dostigne-1-
milion-prez-tazi-godina 
 
Форум представи решения за енергийна ефективност в предприятията и домовете. Събитието е в рамките на проект BeSmart, в който КСБ 
е партньор 
В. Строител, 09.12.2022 
https://vestnikstroitel.bg/news//290201_форум-представи-решения-за-енергийна 
 
Общоевропейски механизъм ще подпомага общините при планиране на отоплението  
hvac-bulgaria.com, 09.12.2022  
https://hvac-bulgaria.com/article/2597-obshtoevropeyski-mehanizam-shte-podpomaga-obshtinite-pri-planirane-na-otoplenieto 
 
ЕС одобри ключовото въглеродно мито за внос за високоемисионни суровини. CBAM ще е първият в света въглероден данък на границата 
и ще засегне продукти като желязо, цимент, алуминий, торове, електричество 
Ани Коджаиванова и Кирил Кирчев, Капитал, 13.12.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2022/12/13/4427583_es_odobri_kljuchovoto_vuglerodno_mito_za_vnos_za/ 
 
От 100 хил. до 1 млн. лв. за фотоволтаици с батерии за бизнеса – ето как. Бюджетът по мярката е 200 млн. лв., а произведеният ток в 
излишък няма да може да се връща в мрежата и да се търгува 
Румяна Гочева, Капитал, 14.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/14/4427809_ot_100_hil_do_1_mln_lv_za_fotovoltaici_s_baterii_za/ 
 
Може ли Литва да бъде пример за енергийната независимост в Европа. Литовският случай дава три основни урока за скъсване с руските 
доставки 
Анастасия Шапочкина, Капитал, 15.12.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2022/12/15/4428667_moje_li_litva_da_bude_primer_za_energiinata/ 
 
ЕС одобрява деветия пакет от санкции срещу Русия 
Alexandra Brzozowski, EURACTIV.com, превод Антония Коцева, 16.12.2022 
https://euractiv.bg/section/финанси/news/ес-одобрява-деветия-пакет-от-санкции-с/ 
 
България получи първите 2,7 млрд. лв. по Плана за възстановяване 
EURACTIV BULGARIA, 16.12.2022 
https://euractiv.bg/section/финанси/news/българия-получи-първите-27-млрд-лв-по-пл/ 
 
Азербайджан ще снабдява ЕС с енергия чрез подводен кабел под Черно море 
EURACTIV.com with AFP, превод Антония Коцева, 16.12.2022 
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/азербайджан-ще-снабдява-ес-с-енергия-ч/ 
 
Юлиан Попов:  
Като лавина стоят парите, правителствотo спешно да регулира инвестиционния интерес за ВЕИ. Отоплението на газ е отживелица, 
топлофикациите да се откажат от газа като преходно гориво и да използват микс от соларна и термална енергия, коментираха експерти 
Рая Лечева, 3e-news, 20.12.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/39859/ulian-popov-kato-lavina-stojat-parite-pravitelstvoto-speshno-da-regulira-investicionnija-interes-za-vei 
 
Соларни проекти в определени зони в ЕС ще бъдат одобрявани до 3 месеца. Съветът на ЕС потвърди новата цел от 40% ВЕИ в 
енергетиката до 2030 г. 
Моника Върбанова, Капитал, 20.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/20/4430593_solarni_proekti_v_opredeleni_zoni_v_es_shte_poluchavat/ 
 
МРРБ осигурява над 100 млн. лв. за „зелени“ автобуси в 40 български общини 
МРРБ, 20.12.2022  
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-osiguryava-nad-100-mln-lv-za-zeleni-avtobusi-v-40-bulgarski-obstini/ 
 
Над 408 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост вече са достъпни за саниране на обществени сгради във всички общини 
МРРБ, 21.12.2022  
https://www.mrrb.bg/bg/nad-408-mln-lv-ot-plana-za-vuzstanovyavane-i-ustojchivost-veche-sa-dostupni-za-sanirane-na-obstestveni-sgradi-vuv-vsichki-obstini/ 
 
Цвета Наньова, изпълнителен директор на БАКК: 
Ще се смени ли моделът на финансиране за енергийно обновяване на сградите. Промяната би дала възможност на повече собственици да се 
възползват, но засега сигналите са противоречиви 
Капитал, 21.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/21/4430853_shte_se_smeni_li_modelut_na_finansirane_za_energiino/ 
 
С над 400 млн. лв. ще се санират публични сгради и спортни обекти. Крайният срок за кандидатстване е 28 април, като очакванията са да 
бъдат обновени 1.4 млн. кв.м площи 
Мария Дойкова, Капитал, 22.12.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/12/22/4431431_s_nad_400_mln_lv_shte_se_sanirat_publichni_sgradi_i/ 
 
Съмнителна поръчка за 84 млн. лв. на АЕЦ "Козлодуй" сочи към Людмил Стойков. Търгът е спрян от КЗК, което значи, че ремонтите в 
централата най-вероятно ще се забавят значително 
Ивайло Станчев, Капитал, 22.12.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/22/4431703_sumnitelna_poruchka_za_83_mln_lv_na_aec_kozlodui_sochi/ 
 
Европейските производители на вятърни турбини се подготвят за още една трудна година. Високите разходи и нарастващата конкуренция 
от Китай са основните предизвикателства пред сектора 
Васил Минков, Капитал, 21.12.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/12/21/4427618_evropeiskite_proizvoditeli_na_viaturni_turbini_se/ 
 
Община Варна монтира две станции за бързо зареждане на електробусите на градския транспорт  
electrical-bulgaria.com, 06.12.2022    
https://electrical-bulgaria.com/article/2785-obshtina-varna-montira-dve-stancii-za-barzo-zarejdane-na-elektrobusite-na-gradskiia-transport 
 
Община Бургас ще финансира изграждането на фотоволтаични системи по европейски проект  
powerindustry-bulgaria.com, 07.12.2022 
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3434-obshtina-burgas-shte-finansira-izgrajdaneto-na-fotovoltaichni-sistemi-po-evropeyski-proekt 

Предстои нова вълна на сградно обновяване  

Интервю с Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, и Таня Христова, кмет на Габрово и председател на 
ЕкоЕнергия 

TV1, ЕНЕРГИЯТА с водещ Балин Балинов, 21 ноември 2022 година 

Колко сгради бяха ремонтирани по Националната програма за енергийна ефективност досега? 

Колко ще получат пари от Плана за възстановяване и колко ще останат да чакат други 

възможности? Предстои нова вълна на сградно обновяване и само най-мотивираните съседи ще 

имат шанс да се класират.  

Информация и ценни съвети за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради може да получите от 

участниците в интервюто Драгомир Цанев, изпълнителен 

директор на ЕнЕфект, и Таня Христова, кмет на Габрово и 

председател на ЕкоЕнергия от предаването “Енергията” по 

TV1. ЛИНК 

Предаването “Енергията” се излъчва всеки понеделник от 19:30 часа, в ефира на ТV1, Youtube 

TV1 България, Facebook TV1 България – https://facebook.com/tv1bulgaria, https://

www.facebook.com/energiataTV1, както и на https://tv1.bg 

Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

ЕК даде старт на Европейския алианс на фотоволтаичната индустрия  

Европейската комисия, заедно с индустриални участници, изследователски институти, 
асоциации и други заинтересовани страни, обяви официално създаването на Европейския 
алианс на фотоволтаичната индустрия, съобщават от ЕК. 

Алиансът ще помогне за диверсификация на доставките в сектора и разширяване на 
фотоволтаичната индустрия в ЕС. Непосредствените приоритети на ЕК и страните от 
Алианса за 2023 г. са формулирани в съвместно изявление. 

Увеличаването на вътрешния производствен капацитет на ЕС ще е от ключово значение за 
ЕС с оглед постигане на целите на REPowerEU за достигане на новоинсталираните 
фотоволтаични мощности до 320 GW през 2025 г. и почти 600 GW до 2030 г. 

Новият алианс одобри целта за достигане на 30 GW европейски производствен капацитет 
до 2025 г. по цялата верига на стойността. Постигането на тази цел ще осигури 60 млрд. 
евро БВП годишно в Европа и създаването на над 400 хил. нови работни места. 

Основна задача на Алианса ще бъде осигуряването на инвестиционни възможности за 
сектора, както и съгласуване на инвестициите от ЕС, националните и частните инвестиции, включително националните планове за 
възстановяване и устойчивост. Целта е разработване и пускане на пазара на иновативни и конкурентоспособни фотоволтаични 
продукти, произведени в Европа. 

Друга важна насока е създаването на благоприятна среда за европейската фотоволтаична индустрия чрез преодоляване на 
административните пречки, опростяване на процедурите за издаване на разрешителни за нови производствени обекти и др.  

Водеща политическа роля в Алианса ще има ЕК, която ще контролира и подпомага работата му. Секретариатът ще се ръководи от EIT 
InnoEnergy. 

Повече на: powerindustry-bulgaria.com 

ЕК одобри Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

 

 

 

 

 

Европейската комисия одобри Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., управлявана от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. В периода на изпълнение ще бъдат инвестирани над 3,6 млрд. лв. за развитие на българските 
региони. Предвидени са инициативи за градско инфраструктурно развитие с акцент „зелени инвестиции“ на териториите на 10-
те най-големи града в България, както и проекти за интегрирано териториално развитие в регионите за планиране от 
ниво 2. 

Планираните мерки надграждат резултатите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и са приоритетно насочени 
към интегрирани териториални инвестиции за обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, икономическа, 
социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, 
подкрепа за зелена градска среда и привлекателни обществени пространства. За постигане на интегриран ефект допълващо 
финансиране ще осигуряват още пет от одобрените програми за България. Те са в областта на развитие на човешките ресурси, 
образование, наука, конкурентоспособност и околна среда. 

Програмата се основава на подхода „отдолу-нагоре“ и търси засилен междусекторен и междуинституционален диалог и координация, 
както и укрепване на местния и регионален капацитет за управление и инвестиране на средствата от ЕС. За реализация на 
проектите ще бъде важно създаването на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво – публичен, 
частен сектор и неправителствени организации. 

Одобрената от Европейската комисия Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. заедно с пакет документи към нея са достъпни 
тук. 

Оборудват обществени сгради в област Добрич с фотоволтаични инсталации 

В три общини в област Добрич ще бъдат монтирани фотоволтаични панели върху 
покривите на обществени сгради, съобщават от Националното сдружение на 
общините в България (НСОРБ). 

Фотоволтаични централи ще бъдат изградени в общините Добрич, Добричка и 
Крушари по проект "Интегриране на мерки и дейности за адаптация към 
климатичните промени" с партньор норвежка фирма. Проектът се изпълнява с 
безвъзмездна финансова помощ по програма "Опазване на околната среда и 
климатични промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМЕИП). 

Общата стойност на проекта е 708 278,78 лв., а съфинансирането от българската 
държава е 15%. Изпълнението на проекта е с продължителност 22 месеца и 
трябва да приключи до 30 април 2024 г. 

В град Добрич ще бъдат изградени фотоволтаични системи в три детски градини 
– №18 "Дора Габе", №12 "Щурче" и №20 "Радост", които са с разгъната 
застроена площ съответно – 2183 кв. м., 1584 кв.м и 2502 кв.м. На покривите на детските градини ще бъдат инсталирани общо 110 
фотоволтаични панела. 

В община Добричка централа с 54 фотоволтаични панела ще бъде монтирана в село Опанец в сградата, в която са разположени две 
социални заведения – Дома за пълнолетни лица с деменция и Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
деменция. 

В община Крушари 54 фотоволтаични панела ще бъдат монтирани на покрива на училище "Христо Смирненски", информират от 
НСОРБ. 

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, 

финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни 

жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната 

собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез 

общинските/районните администрации. 

Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева с 

ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда 

на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 

април 1999 г.. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова 

помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на 

жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните 

жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на 

емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, 

намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот 

чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др. 

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg , раздел „Проекти по НПВУ“, секция 

„Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, както и на портала на ИСУН 2020: https://

eumis2020.government.bg 

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г. 

След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от 

допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г. 

Източник: МРРБ 

Отворена е процедурата за кандидатстване за финансиране на мерки 
за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд 

В качеството си на Структура за наблюдение и докладване 
(СНД), Главна дирекция „Стратегическо планиране и 
програми за регионално развитие” в Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, официално 
публикува Насоки за кандидатстване по процедура за 
предоставяне на средства чрез подбор на предложения за 
изпълнения на инвестиции BG-RRP-4.020 „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд 
за административно обслужване, култура и спорт“. 

Насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях са 
публикувани в Информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в 
меню: Електронно кандидатстване, раздел Процедури за БФП > Национален план за 
възстановяване и устойчивост > Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура 
и спорт“ и на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството - www.mrrb.government.bg. 

Подаването на ПИИ по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път, 
чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на 
придружителните документи чрез Информационната система за МВУ, модула „Е-
кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/
s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active. 

Крайният срок за подаване на предложения по процедурата е 28 април 2023 г. 

Повече на: МРРБ 

Енергийният офис на Бургас отвори врати 

Енергийният офис на Община Бургас отвори врати и вече ще е в услуга на бизнеса и 
гражданите, които проявяват интерес към прилагането на мерки за енергийна ефективност 
и добиването на енергия от ВЕИ. 

Той е създаден в рамките на проект ComAct (Community Tailored Actions for Energy Poverty 
Mitigation) финансиран по програма Horizon 2020, https://comact-project.eu/. 

Подробности за работата на офиса представи зам.-кметът по строителство, инвестиции и 
регионално развитие инж. Чанка Коралска. 

Тя подчерта, че откриването на офиса става във важен момент, когато все още не е 
стартирала програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради. Той ще е едно от 
местата, където хората ще имат възможност да получават пълна информация по тази 
програма и да подават своите документи.  

Офисът е изграден по проект „Слънчеви градове“. По него е направено заснемане на 
покривите на всички сгради в Бургас. На база на кадрите чрез специален софтуер може да се изчисли потенциала на всеки един от 
покривите на сградите на територията на града за изграждането на фотоволтаични инсталации. По този начин всеки ще има 
възможност да получи информация каква система от соларни панели може да изгради на своя покрив и какъв капацитет на работа 

ще има тя. 

Енергийният офис ще е и място за организиране на различни дискусии, обучителни 
семинари както за граждани, така и за професионалисти. Ще бъдат канени специалисти в 
сферата на енергийната ефективност и възобновяема енергия, които да изнасят лекции и 
презентации.  

Повече на: burgas.bg   

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

тел. 02 963 17 14; 02 963 07 23; 02 963 02 69; 02 963 21 69 

факс: 02 963 25 74 
e-mail: ecoenergy@ecoenergy-bg.net 

www.ecoenergy-bg.net 

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се 

поема от авторите. Тя не отразява задължително мнението на 

Европейската общност. Европейската агенция за 

конкурентоспособност и иновации и Европейската комисия не 

носят отговорност за използваната по какъвто и да е начин 

информация, съдържаща се в нея.  

В първото издание на конкурса на Общинската мрежа за 
енергийна ефективност ЕкоЕнергия в областта на 
устойчивата енергия и климата през 2022 г. бяха подадени 
кандидатури от шест общини – Бургас, Габрово, Смядово, 
Павликени, Крушари и Добрич. Членовете на журито по 
време на периода на конкурса бяха инж. Ивайло Алексиев 
(АУЕР), Ася Добруджалиева (Хабитат България), Камелия 
Георгиева (НДЕФ) и д-р арх. Здравко Генчев (ЕнЕфект). 
Наградният фонд през тази година бе в размер на 10 000 
лв, като впоследствие се утрои с допълнителните 
обследвания по новия проект Renocally (финансиран по 
линия на Европейската климатична инициатива - EUKI). 
Журито имаше за задача да оцени следните общо 7 
кандидатури от 6 общини, състоящи се в следните пректи: 

1. Община Бургас - с проект “Модернизация на системата 
за улично осветление на 22 зони, включващи главните 
пътни артерии на град Бургас”. Влагат се осветители с 
енергиен клас D и се намалява инсталираната мощност с 

51.7%. Въведено е автоматизирано дистанционно управление на системата и мониторинг, за 
което са назначени нови специалисти. Направената инвестиция за проекта е значителна (над 
1,8 млн. лв.), като около 43% от нея е покрита със собствени средства на общината. 
Създадени са условия за значителни годишни спестявания на енергия и за намаляване на 
емисиите на СО2. Функционалните ефекти от проекта се изразяват в подобрена осветеност на 
улиците и повишена безопасност на движението по тях. Общинската администрация е 
участвала активно във всички етапи на подготовката и изпълнението на проекта, като е 
провела информационни срещи с граждани и други масови прояви, свързани с проекта 
(масово нощно бягане, интернет страница и др.). Създаден е енергиен офис в услуга на 
гражданите и е осъществен обмен на опит с норвежкия партньор по проекта. 

2. Община Габрово - с проект “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и 
ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”. (около 
4 млн. лв.). Постигнато е намаляване на потреблението на енергия с около 73% и значително 
е подобрено качеството на осветлението. Избраната форма на финансиране с гарантиран 
резултат в условия на публично-частно партньорство представлява смела стъпка на 
общинската администрация, която е позволила да се изпълни проект в този значителен мащаб 
и дава основание да умножаване на натрупания опит и в други български общини. Успешно е 
комбинирано финансиране чрез заем от НДЕФ (над 881 хил. лв.) и собствен финансов редсурс 
на общината (над 991 хил. лв.), като останалата част от разходите се очаква да се покрие от 
постигнатите икономии на енергия за живота на проекта. Така възприетата схема на 
финансиране показва, че всъщност общината ще изпълнява проекта изцяло със собствени 
сили. Осигурена е поддръжката на проекта за целия период на неговия живот. 

3. Община град Добрич - с проект “Инвестиционна концепция “Устойчив Добрич 2030”. 
Община град Добрич кандидатства с Инвестиционна концепция “Устойчив Добрич 2030”, 
разработена с финансовата подкрепа (60 000 евро) на европейската програма “Хоризонт 
2020”. Участието на общината в конкурса с инвестиционна концепция показва дългосрочен 
поглед върху развитието на общината и разпределението на планираните инвестиции (около 
40 млн. лв. до 2030 г.) по направления. 

4. Община Крушари - с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в 
Община Крушари”. Предвидена е инвестиция от около 1.3 млн. лв., което представлява 
значителна сума за размера и капацитета на общината и изразява високи амбиции на 
общинското ръководство. 

5. Община Павликени - с проект “Енергоспестяващи мерки на покрит плувен басейн в кв. 
91, УПИ III по плана на гр. Павликени”. Проектът е финансиран със заем от ФЛАГ (432 000 
лв.) и с пряко участие на общината (12 000 лв.). Тъй като средствата по заема подлежат на 
връщане, може да се приеме, че проектът се осъществява изцяло със собствени сили на 
общината - чрез налични средства и чрез очаквани икономии от спестяване на енергия, 
постигнати след изпълнението на проекта. Предвижда се инвестицията да се изплати за 3-4 
години. Декларираното постигане на енергиен клас “А”, се подкрепа с официален сертификат. 
Отделно от това е посочено очаквано намаляване на потреблението на енергия с 15% и на 
финансовите разходи с 60%. Проектът има голямо обществено значение и устойчивост във 
времето. 

6. Община Смядово - с проекти: (а) Преустройство на детска ясла за изграждане на два 
центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора” и (б) Провеждане на 
информационни срещи със сдружения на собственици в град Смядово”. Всяка от 
кандидатурите е малка по обем, а по своята същност те се допълват (едната представлява 
инвестиционен проект, а втората съдържа изцяло “меки” дейности) и журито прие да ги 
разглежда общо като една кандидатура. Инвестицията за първия проект (около 878 хил. лв.) 
се осъществява със значително собствено участие на общината (71%), което показва нейната 
силна ангажираност в този проект. Резултатите от проекта са много добри (74% намаляване 
на енергопотрбелението и на емисиите на СО2). Служители на общината са участвали активно 
в подготовката и осъществяването на проекта, а в резултат на изпълнението са разкрити нови 
работни места. 

След обстоен анализ на представените проекти, на допълнително предоставената информация 
и след отчитането на различията в социалния, икономически и ресурсен потенциал на 
участващите общини, журито взе следните решения: 

 (а) Две първи награди 

Община Павликени (3 000 лв. и две безвъзмездни енергийни обследвания)  

Община Габрово (3 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване)  

(б) Две втори награди 

Община Бургас (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване)  

Община Смядово (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване)  

(в) Две поощрения: 

Община град Добрич (едно безвъзмездно енергийно обследване)  

Община Крушари (едно безвъзмездно енергийно обследване)  

Официалното връчването на наградите и поощренията ще се състои на следващата 
конференция на ЕкоЕнергия, планирана за м. март 2023 г.  

Очаквайте следващото издание на конкурса на ЕкоЕнергия! 

Съоръжение за зелена енергия захранва сградата на общината в Банско 

Община Банско изгради фотоволтаична централа за собствени нужди с обща мощност 
до 35 kW, монтирана върху покрива на сградата на общинската администрация. 
Инсталацията е реализирана по проект на Национален доверителен екофонд (НДЕФ) 
чрез Програма "Микропроекти за климата" на обща стойност 61 652 лв., от които 50 
хил. лв. са финансирани от НДЕФ, а останалите – от община Банско, съобщават от 
администрацията. 

Общата цел на проекта е насочена към създаване на устойчив модел за производство и 
потребление на енергия при балансирано оползотворяване на конвенционални и 
възобновяеми енергийни ресурси на основата на съвременни и иновативни енергийни 
технологии. 

Използването на соларна енергия ще позволи на община Банско да бъде по-малко 
зависима от електропреносната мрежа и ще намали сметките за електроенергия. 

Не на последно място по значение е намаляване на замърсяването на въздуха при 
използването на твърдо гориво. Това е важно не само за жителите на града, но има 

отражение и върху туристическия бизнес, тъй като активният туристически сезон съвпада с отоплителния, а качеството на въздуха 
е важен фактор за привличане на туристи. 

Проектът за фотоволтaична централа е резултат от последователната политика, ориентирана към устойчиво и екологично развитие 
на общината. Като примери могат да бъдат посочени преминаването към безхартиен документооборот в администрацията, 
изградената топлоцентрала на биомаса, кампаниите за разделно събиране на различни видове отпадъци, образователни проекти и 
много други, се казва още в съобщението. 

Източник: powerindustry-bulgaria.com 

 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 
лицензиране на дейностите в енергетиката 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (НИД на НЛДЕ) е свързан с необходимостта от привеждане на НЛДЕ в 
съответствие с чл. 43, ал. 14 от Закона за енергетиката и § 8 от ПЗР на Закона за индустриалните паркове 
чрез създаване на условия и ред за издаване на лицензия за дейностите разпределение на електрическа 
енергия в затворена електроразпределителна мрежа и лицензия за разпределение на природен 
газ в затворена газоразпределителна мрежа. Актът цели регламентирането на ясна процедура и 
обективни критерии и условия за лицензиране на горните дейности, в т.ч. по отношение на лицата, които 
имат право да кандидатстват за издаването на лицензия, изискванията, на които заявителите следва да 
отговарят, критериите по отношение отделните елементи и предназначението на мрежата, определянето на 
границите на лицензионната територия, респ. изменението на обхвата на лицензионната територия на 
засегнатите оператори на електро- и газоразпределителни мрежи, както и необходимите данни и документи 
за доказване на горните обстоятелства. Също така е налице необходимост от изменения в Наредба № 6 от 
24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или 

към разпределителните електрически мрежи (Наредба № 6 от 24.02.2014 г.), наложени от възникнали 
практически нужди, свързани с прилагане на разпоредбите за присъединяване на клиенти и производители 

към електрическите мрежи, свързани с определянето на възможностите за присъединяване. Измененията в Наредба № 6 от 
24.02.2014 г. имат за цел да създадат норми, които да създадат единни критерии и методика, които мрежовите оператори да 
използват при определяне на техническите възможности на разпределителните мрежи при изготвяне на становища за 
присъединяване. 

В резултат от въвеждането на предложените изменения и допълнения ще се създадат нормативните предпоставки за лицензиране 
на дейностите на затворените електро- и газоразпределителни мрежи в съответствие с изискванията и целите на закона. На 
следващо място ще се даде възможност на заинтересовани лица, попадащи в обхвата на закона, да задоволят и защитят в по-
голяма степен икономическите и финансовите си интереси, в т.ч. и чрез ускоряването и облекчаването на инвестиционния процес в 
индустриалните паркове и географски обособените промишлени обекти с оглед по-бързото и изгодно осигуряване на достъп на 
инвеститори до електричество/природен газ. В допълнение, предложеният проект на НИД на НЛДЕ ще допринесе от една страна за 
разрешаването на дългогодишни спорове между операторите на съответните електро- и газоразпределителни мрежи и 
собствениците на съоръжения, които не са елементи от тези мрежи, а от друга – ще обезпечи достъпни условия за 
законосъобразното присъединяване и достъп до мрежите на обекти на крайни клиенти, разположени на територията на географски 
обособени промишлени обекти. По отношение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г., предложените промени ще доведат до въвеждане 
на еднакви и обективни критерии за всички мрежови оператори, като няма да се допусне прилагане на различни методи за 
определяне на капацитета на съответната мрежа. По този начин всички клиенти и производители ще бъдат поставени в 
равностойно положение, без значение на коя лицензионна територия се присъединяват. 

Срок за обсъждане 20.12.2022 – 03.01.2023 г. 

Доклад относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 
енергетиката; 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Повече на strategy.bg 

 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 
9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на 
сгради беше представен за обсъждане 

 

Разработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. 
цели осигуряването на равнопоставеност на разработени инвестиционни проекти, за които преди 
влизане в сила на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. е вложен проектантски труд и средства на 
възложителите. С направените изменения в наредбата ще се предостави възможност проекти, които се 
намират в заварено положение като разработени и внесени за съгласуване със специализираните 
контролни органи по чл. 144, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от ЗУТ до 18.11.2022 г., да могат да бъдат внасяни за 
одобряване от компетентните органи по ЗУТ, в съответствие с нормите на отменената Наредба № 7 от 
2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.). 

Срокът на обсъждането изтече на 19.12.2022 г. 
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Обществено обсъждане на Наредбите за лицензиране на дейностите в енергетиката и техническите 
изисквания към енергийните характеристики на сгради  

Делегация от Казахстан на посещение в български общини 

На 21 и 22-ри декември представители на Министерство на енергетиката, индустрията 

и търговията на Република Казахстан, Фонд за развитие на предприемачеството – 

Даму, както и на Програмата за развитие на Обединените нации посетиха България за 

обмен на международен опит със свои колеги експерти в областта на финансирането и 

изпълнението на проекти за енергийна ефективност. 

Първата част от програмата се проведе в град София под формата на семинар с 

участието на представители на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми 

източници (ФЕЕВИ), Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Еконолер, Алианс за 

Енергийна Ефективност и ЦЕЕ ЕнЕфект. В рамките на деня се обсъдиха възможности и 

инвестиционни приоритети в областта на енергийната ефективност, енергийни 

спестявания и одити, сертификати за енергийни характеристики и системи за 

енергиен мениджмънт, развитие на ЕСКО 

пазара в България, както и приоритети в 

дейностите за подкрепа на политиките от страна на 

ЕнЕфект. 

През втория ден членовете на делегацията от Казахстан посетиха община Костинброд, 

където се запознаха с ключови проекти за енергийна ефективност, изпълнени с подкрепата 

на ФЕЕВИ—обновените сгради на Първо ОУ „Васил Левски“ и Второ ОУ „Васил Левски“ и 

детска градина „Виолина“, село Петърч. 

По-късно визитата продължи в община Драгоман, където участниците се запознаха с 

постигнатите резултати след изпълнението на енергоефективни дейности с гарантиран 

резултат с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление (ЕСКО). 

Общината демонстрира забележителни резултати от ЕСКО проекта като мониторингът  за 

изминалата една година от октомври 2021 до октомври 2022 година показа спестяване на 

580 000 лв. за улично осветление в Драгоман.   

 

Община Костинброд 

Община Драгоман 

Енергийният офис се намира в Културен дом НХК и ще работи всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа. За информация може 
да звъните на телефон 056/ 81 37 65. Мястото е избрано така, че да е удобно за гражданите и да ги улеснява в максимална 
степен при търсенето на полезна информация. В него постоянно ще работят двама експерти. Ще има предварително обявен 
график за консултации с други специалисти в областта на енергийната ефективност, които ще се извършват също на място в 
офиса. Запитванията може да се изпращат и на e-mail energyoffice@burgas.bg. 
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