
 

2050 г. започва днес 

Годишната конференция на Energy Cities ще 

отбележи новия етап на Споразумението на 

кметовете, което вече се управлява от борд, 

съставен от 7 представители на местните влас-

ти и техни асоциации.  

КЪДЕ? Конференцията ще се проведе 26-28 

април 2017 в германския град Щутгарт, добре 

известен както със своята силно развита ин-

дустрия, така и с амбициозните си дейности в 

областта на климата и енергията. 

ЗАЩО? В регион, който може да се смята за родното място на германския енергиен преход 

(Energiewende), Щутгарт е идеалното място да се запознаем с обществените, културните, ико-

номическите и технологичните промени, които идват с преминаването на Европа към чиста 

енергия. 

КАКВО? Ще говорим за това, доколко са готови градовете и техните национални правителства 

за предприемане на ефективни действия за развитие на общества без въглеродни емисии до 

2050 г. Ще обсъдим какви трябва да са политиките, благоприятстващи: 

 участието на заинтересованите страни за по-силна демокрация и по-чиста енергия; 

 прехвърляне на компетенции на местно ниво; и 

 насочването на паричните потоци към местни нисковъглеродни проекти. 

Тези 3 измерения, или т.нар. 3D - демокрация, делегиране на права и диверсифициране на ин-

вестициите (democracy, devolution and divestment) - ще бъдат ключови теми по време на тези 3 

дни, в които и ЕкоЕнергия ще даде своя принос. 

Регистрацията за събитието е отворена на адрес http://stuttgart2017.energy-cities.eu/form/. 

Конференция на Община Габрово в рамките на мрежата за устойчиви и иновативни 

обществени поръчки по проект SPP Regions 

Едно силно очаквано от нас събитие - международна конференция на мрежата за устойчиви об-

ществени поръчки по проект SPP Regions под надслов “Местни политики за устойчиво енергий-

но развитие” ще се проведе в Габрово в началото на април, като точните дати ще бъдат обяве-

ни по-късно тази седмица. По покана на общината, чиито кмет Таня Христова е и председател 

на УС на ЕкоЕнергия, ЕнЕфект също ще се включи в събитието с подкрепата на проект EmBuild, 

насочен към добрите практики за планиране и обновява-

не на публичния сграден фонд. Разбира се, няма как да 

не отделим особено внимание на Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради, която отне значителен ресурс на общините през 

последната година, но и постигна забележителни резул-

тати на много места. Лектори от Австрийската енергийна 

агенция ще ни запознаят със съвременните измерения на 

общинския енергиен мениджмънт, а подготвяме и други 

изненади от нашите международни партньори. 

Съдържание: 

2050 г. започва от днес! 

МРРБ покани НСОРБ и ББР на сре-

ща по темата за санирането 

НПЕЕМЖС продължава в границите 

на осигурения финансов ресурс 

Нова информационна система за 

състоянието на градските екосисте-

ми ще подпомага властите при тях-

ното управление  

КЕВР отчете успешното приключва-

не на проекта за въвеждане на евро-

пейски електроенергиен пазар  

ЕП одобрява по-строги ограничения 

за емисиите на парникови газов  

Норвежкият опит в енергийната 

ефективност с принос към образова-

телната инфраструктура на Габрово 

Ново улично осветление в Самоков 

12 учебни програми, 433 обучени 

специалисти и променени образова-

телни стандарти в резултат от про-

ект BUILD UP Skills EnerPro  

Да атакуваме причините, а не следс-

твията: анализ на арх. Здравко Ген-

чев, ЕнЕфект 

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.  

2050 г. започва от днес! 

Energy Cities отвори регистрацията за своята годишна конференция.  

Община Габрово планира не по-малко интересно събитие 

Брой 50, февруари 2017 г. 

Общините настояха за размразяване на програмата за саниране 
novinite.bg, 24 февруари 2017 
http://www.novinite.bg/articles/138630   

Дефицитът в НЕК показва, че секторът е все още нестабилен 
Калоян Стайков, ИПИ, 24.02.2017 
http://ime.bg/bg/articles/deficityt-v-nek-pokazva-e-sektoryt-e-vse-oshte-nestabilen/ 

През 2016 г. в Европа са инсталирани 12,5 GW вятърни мощности 
renewables-bulgaria.com, 23.02.2017  
http://renewables-bulgaria.com/article/2131-prez-2016-g--v-evropa-sa-instalirani-12-5-gw-viatarni-moshtnosti 

Общините искат спешно размразяване на санирането. Програмата не е спряна, отговори регионалното министерство  
www.mediapool.bg, 23 февруари 2017 
http://www.mediapool.bg/obshtinite-iskat-speshno-razmrazyavane-na-saniraneto-news260562.html   

МРРБ отрече да е замразило програмата за саниране 
news.bg, 23.02.2017 
https://news.bg/economics/mrrb-otreche-da-e-zamrazilo-programata-za-sanirane.html   

Договорени са 50% от средствата по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Министър Спас Попниколов представи приоритетите и състоянието на основните 
програми на МРРБ 
Теодор Николов, в. Строител, 23.02.2017   
http://vestnikstroitel.bg/news/149586_dogovoreni-sa-50-ot-sredstvata-po-op-regioni-v-rastezh-2014-2020/ 

Регионалното министерство спря програмата за саниране 
Дневник, 23.02.2017 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/02/23/2923465_regionalnoto_ministerstvo_spria_programata_za_sanirane/?ref=email_mynews 

Регионалното министерство спря програмата за саниране! Парите свършиха 
novinite.bg, 23 февруари 2017 
http://www.novinite.bg/articles/138612 

БСП дава десетки договори за саниране на прокуратурата 
novinite.bg, 21.02.2017 
http://www.novinite.bg/articles/138413 

Министър Спас Попниколов представи състоянието на основните програми и приоритети в ресора на МРРБ 
МРРБ, 20.02.2017  
http://www.mrrb.government.bg/ministur-spas-popnikolov-predstavi-sustoyanieto-na-osnovnite-programi-i-prioriteti-v-resora-na-mrrb/ 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е в сравнително добро състояние, съобщи ресорният служебен министър 
БТА, 20.02.2017 
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1522092 

Министър Спас Попниколов представи състоянието на основните програми и приоритети в ресора на МРРБ 
В. Строител, 20.02.2017 
http://vestnikstroitel.bg/news/149376_ministr-spas-popnikolov-predstavi-sstoyanieto-na-osnovnite-programi-i-prioriteti-v-resora-na-mrrb/ 

Вторият милиард за саниране е изчерпан. Средствата стигат за вече договорените с ББР 2022 сгради, всички останали ще трябва да чакат 
Мила Чернева, Капитал Daily, 20.02.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/02/20/2921559_vtoriiat_miliard_za_sanirane_e_izcherpan/ 

До ноември ще има нова стратегия за развитие на жилищния сектор. Дефиниране на термина "социално жилище" и споделена финансова отговорност между 
държавата и собствениците в програмата за енергийна ефективност са на дневен ред 
Людмила Златева, www.publics.bg,15.02.2017 г.    
http://www.publics.bg/bg/news/15401/ 

Проектът за електроенергиен пазар в България бе приключен успешно 
powerindustry-bulgaria.com, 15.02.2017 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2380-proekta-za-elektroenergien-pazar-v-balgariia-be-prikliuchen-uspeshno 

КЕВР отчете успешното приключване на проекта за въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България 
Министерство на енергетиката, 14.02.2017 
http://www.me.government.bg/bg/news/kevr-otchete-uspeshnoto-priklyuchvane-na-proekta-za-vavejdane-na-evropeiski-elektroenergien-pazar-v-balg-2386.html?

p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 

Южна България с двойно повече нови жилищни сгради спрямо Северна, сочи отчет на НСИ за Q4/2016 
Градът.бг, 10.02.2017  
http://gradat.bg/news/2017/02/10/2915686_jujna_bulgariia_s_dvoino_poveche_novi_jilishtni_sgradi/  

Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум: 
След януарските енергийни вълнения – накъде. България има остра нужда от нова "дуракоустойчива" доктрина за сектора 
Капитал, 03.02.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2017/02/03/2910790_sled_ianuarskite_energiini_vulneniia_-_nakude/?ref=email_capital 

Промените в ЗУТ облекчават административния товар в устройственото планиране 
Градът.бг, 01.02.2017 
http://gradat.bg/news/2017/02/01/2910480_promenite_v_zut_oblekchavat_administrativniia_tovar_v/  

България преизпълнява заложените ѝ от ЕС цели във ВЕИ сектора 
Actualno.com, 01.02.2017 
https://www.actualno.com/business/bylgarija-preizpylnjava-zalojenite-ot-es-celi-vyv-vei-sektora-news_591217.html?

utm_source=direct&utm_medium=latest_newst_right_chronicles&utm_campaign=webground 

Министър, кметове и банка се разбраха да не се бави санирането 
Мариана Бойкова, в. 24 часа, 24.02.2017 
https://www.24chasa.bg/novini/article/6078172 

Санирането - как всички плащат 2 млрд. лв. за благото на 5%. Прословутата програма на ГЕРБ не е безспорна нито като замисъл, нито като изпълнение 
Цветелина Йорданова, Медиапул, 24.02.2017 
http://www.mediapool.bg/saniraneto---kak-vsichki-plashtat-2-mlrd-lv-za-blagoto-na-5-news260569.html 

Представители на МРРБ, НСОРБ и ББР обсъдиха на среща темата за санирането 
dir.bg, 24.02.2017 
http://dnes.dir.bg/news/sreshta-sanirane-kabinet-ostavka-25334416?nt=10 

Плащанията за саниране се бавят 
OFFNews, 22.02.2017  
http://offnews.bg/news/Ikonomika_59/Plashtaniiata-za-sanirane-se-baviat_647987.html  

Прокурорско разследване на безплатното саниране ще иска БСП (+ Видео) 
mediapool.bg, 21.02.2017 
http://www.mediapool.bg/prokurorsko-razsledvane-na-bezplatnoto-sanirane-shte-iska-bsp-news260462.html 

Габрово предвижда модернизация на уличното осветление за над 4,2 млн. лв. 
Таня Тодорова 
Градът.бг, 03.02.2017  
http://gradat.bg/news/2017/02/03/2911720_gabrovo_predvejda_modernizaciia_na_ulichnoto/ 

Отоплението на въглища и дърва причинява 60% от емисиите на прахови частици във въздуха. В 51 общини вредните емисии са намалели с 22 700 тона след 
смяната на твърдите горива с природен газ 
publics.bg, 01.02.2017  
http://www.publics.bg/bg/news/15248/ 

Община Казанлък модернизира 5 училища с над 3 млн. лева 
Градът.бг, 01.02.2017  
http://gradat.bg/news/2017/02/01/2910798_obshtina_kazanluk_modernizira_5_uchilishta_s_nad_3_mln/ 

Ново осветление за 4 села в Община Благоевград с финансиране от ИНТЕРРЕГ България - Македония 
Градът.бг, 01.02.2017  
http://gradat.bg/news/2017/02/01/2910148_novo_osvetlenie_za_4_sela_v_obshtina_blagoevgrad_s/    

Новите концепции в PV индустрията ще са акцент на конференцията Intersolar Europe 
renewables-bulgaria.com, 23.02.2017 
http://renewables-bulgaria.com/article/2130-novite-koncepcii-v-pv-industriiata-shte-sa-akcent-na-konferenciiata-intersolar-europe 

Енергийни експерти от цяла Европа се събират в София 
novinite.bg, 22 февруари 2017 
http://www.novinite.bg/articles/138503  

ЕЕ & ВЕ 2017 ще представи решения с висока топлинна и енергийна ефективност 
hvac-bulgaria.com, 20.02.2017 
http://hvac-bulgaria.com/article/1824-ee-ve-2017-shte-predstavi-resheniia-s-visoka-toplinna-i-energiyna-efektivnost 

Siemens представя разработки в сградната автоматизация и ОВК управленията на семинар за проектанти 
hvac-bulgaria.com, 20.02.2017 
http://hvac-bulgaria.com/article/1825-siemens-predstavia-razrabotki-v-sgradnata-avtomatizaciia-i-ovk-upravleniiata-na-seminar-za-proektanti 

Иновации и доставчици на решения за превръщане на отпадъци в енергия и ресурси на Save the Planet 
ecology-bulgaria.com, 17.02.2017 
http://ecology-bulgaria.com/article/2206-inovacii-i-dostavchici-na-resheniia-za-prevrashtane-na-otpadaci-v-energiia-i-resursi-na-save-the-planet 

Експерти ще обсъдят устойчивите решения в енергетиката на ЕЕ & ВЕ 2017 
renewables-bulgaria.com, 16.02.2017 
http://renewables-bulgaria.com/article/2126-eksperti-shte-obsadiat-ustoychivite-resheniia-v-energetikata-na-ee-ve-2017 

БАВ провежда курс за обучители по енергийна ефективност 
water-bulgaria.com, 16.02.2017 
http://water-bulgaria.com/article/2148-bav-provejda-kurs-za-obuchiteli-po-energiyna-efektivnost 

Европейска седмица на устойчивата енергия 2017 
powerindustry-bulgaria.com, 15.02.2017 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2379-evropeyska-sedmica-na-ustoychivata-energiia-2017 

Избрано от медиите 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради продължава в 
границите на осигурения финансов ресурс  

Във връзка с разпространена информация в печатни и електронни медии, че Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, известна като програ-

мата за саниране, е замразена или спряна, пресцентърът на МРРБ уточнява, че това не отгова-

ря на фактите и обективната действителност. 

В съобщение на МРРБ от 22.02.2017 г. ясно и категорично е посочено, че за Програмата има 

гарантирано държавното финансиране от 2 млрд. лв., които ще обезпечат всички сключени до 

януари 2016 г. договори за целево финансиране, които са 2022. 

Поради индикации за зачестили случаи на недоволство от бавния процес на анексиране на 

договорите за целево финансиране от страна на „Българска банка за развитие“АД (ББР), ми-

нистърът на регионалното развитие и благоустройството, с писма от 14.02.2017 г. и 

22.02.2017 г., е дал указания към банката да бъдат подписани всички заявени искания за сключване на анекси към текущите 2022 

договора до достигане на разполагаемия финансов ресурс. 

Всички плащанията по вече сключените договори между общините и избраните изпълнители за отделните дейности по обновяване на 

сградите се извършват от „Българска банка за развитие“ АД в съответствие с ангажиментите на тристранно подписаните договори 

между ББР, областен управител и община. 

МРРБ не е част от този процес, съгласно приетите с ПМС18/2015 г. методически указания към Програмата. 

От регулярно събираната от МРРБ информация за разплатените суми от страна на ББР към фирмите – изпълнители е видно, че към 

дата 30.01.2017 г., те възлизат на 488 017 939,71 лева. 

МРРБ отново обръща внимание, че при наличие на свободен финансов ресурс по Програмата след сключването на всички анекси към 

текущите договори, ще бъде възстановено сключването на нови договори за целево финансиране с „Българска банка за развитие“АД. 

Ръководството на МРРБ потвърждава изразената публично позиция, че Програмата е важна за хората и бизнеса, и следва тя да про-

дължи при наличие на осигурено финансиране, висок контрол и ясни критерии за обхвата на допустимите дейности, които да не под-

лежат на тълкуване. 

Източник: МРРБ 

МРРБ покани НСОРБ и ББР на среща по темата за санирането  

Министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Спас Попниколов и заместник-

министър арх. Виолета Комитова обсъдиха с представителите на Националното сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ) и на „Българска банка за развитие“АД (ББР) актуални 

въпроси по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамил-

ни жилищни сгради. 

В началото на срещата той увери, че целта на МРРБ е всички заинтересовани страни да работят 

в партньорство за успешната реализация на програмата, която продължава в границите на оси-

гурения финансов ресурс от 2 млрд. лева. 

Категорично беше потвърдено и от министър Попниколов и от председателя на Управителния 

съвет на ББР Ангел Геков, че тези пари ще стигнат за всички сключени договори за целево фи-

нансиране, които са за 2022 сгради. Актуалната информация за сключените договори по програмата може да бъде намерена в регис-

търа, който се поддържа на сайта на ББР. 

Кметовете съобщиха за множество случаи на забавяне при анексиране на договорите за целево финансиране. До същата констатация 

беше стигнало и ръководството на министерството, което наложи и изпращането на две писма от МРРБ с указания към ББР да бъдат 

подписани всички заявени искания за сключване на анекси към описаните 2022 договора, със забележката „до достигане на разпола-

гаемия финансов ресурс“. От страна на банката увериха, че се работи по въпроса с анексите. Стана ясно също, че банката има ресурс 

и при изрядни документи сумите по анексите ще се разплащат своевременно. За останалите 2312 сдружения, които са внесли иска-

ния за финансиране до ББР, както и за още 1576 сдружения, които са сформирани допълнително, ще има ресурс при евентуалното 

увеличаване на бюджета на програмата с решение на Народното събрание. 

Всички участници се обединиха около мнението, че такъв тип работни срещи трябва да се правят регулярно, за да се намира реше-

ние на казуси, които възникват при изпълнението на дейности по програмата. Следващата среща ще бъде след 15 дни. 

Източник: МРРБ 

КЕВР отчете успешното приключване на проекта за въвеждане на европейски електроенергиен пазар 

в България  

Успешно приключи втората фаза на проекта за въвеждане на електроенергиен пазар в България, 

финансиран по програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на финансовия 

механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. с програмен оператор Министерството на енергетиката.  Това бе 

отчетено от бенефициента по проекта – Комисията за енергийно и водно регулиране и партньорите–

участници в него – Електроенергийният системен оператор и Българската независима енергийна 

борса. В заключителното събитие по проекта участва и заместник-министърът на енергетиката Конс-

тантин Делисивков. 

Общо 32 млн. евро ще бъдат отпуснати в рамките на втория програмен период по програма BG 04 – 

2014-2021 г. Основни акценти в него са енергийната ефективност, използването на геотермалния и 

водния потенциал в страната, съобщи пред участниците в събитието зам.-министър Делисивков. 

Проектът за въвеждането на европейски електроенергиен пазар в България надгражда постигнатото в рамките на първата фаза, реа-

лизирана през 2009 – 2010 г. Основната препоръка от работата тогава бе да бъде разработена национална електроенергийна борса, 

комбинирайки опита на северния и континенталния електроенергиен пазар. 

По-нататъшното развитие на пазара на електроенергия в страната чрез въвеждането на организиран пазар „ден напред“ за физичес-

ки доставки, предприемането на стъпки към интеграцията на пазара в България със съседните й зони и разработването на ефективни 

средства за наблюдение на пазара са сред основните цели на проекта. В рамките на неговата реализация бе направена оценка на 

развитието на вътрешния електроенергиен пазар в ЕС и беше оценено състоянието на българския електроенергиен пазар. КЕВР раз-

работи структура и дейности за мониторинг и са направени първи стъпки за интеграция на пазара в България със съседните зони. 

БНЕБ и ЕСО представиха предложения за промени в правилата за търговия с електрическа енергия. Тези изменения въвеждат нови 

пазарни сегменти и съдействат за бъдещото развитие на пазара в посока интегрирането му на регионално и европейско равнище. 

БНЕБ и ЕСО проучиха възможностите за организиране и въвеждане на експортна зона в рамките на пазара „Ден напред“ като първа 

стъпка към пазарна интеграция. 

Като част от индикаторите за успешното завършване на проекта бе отчетено, че през 2016 г. на пазара „Ден напред“ на БНЕБ са били 

изтъргувани 2 515 808 MWh електроенергия, или 5.5% от общото произведено количество в страната. Увеличават се и регистрирани-

те участници на борсата – от 37 през април 2016 г. на 48 през декември 2016 г. 

Източник: Министерство на енергетиката 

Норвежкият опит в енергийната ефективност  

с принос към образователната инфраструктура на Габрово  

Габровската детска ясла „Зора“ и Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ вече 
се отопляват модерно и икономично благодарение на внедрените енергоспестяващи мерки 
по проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“. 

Постигнатите резултати бяха представени на заключителна конференция в четвъртък в присъс-
твието на областния управител Николай Сираков, началника на Регионално управление на об-
разованието д-р Георги Маринов, общински съветници, представители на фирмите-изпълнители 
и проектанти. Специален гост бе инж. Робърт Мартинес от партньорската норвежка компания 
„Норконсулт“, както и енергийни експерти от „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД. 

С финансиране от 470 404,93 лв. в детската ясла е изградено котелно помещение за природен 
газ и е извършена цялостна подмяна на отоплителната инсталация в гимназията. Средствата са 
предоставени по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ чрез Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/. Срокът за реализация е от 18 август 2015 г. до 18 март 2017 г. 

„Можем да считаме, че с изпълнението на този проект всички мерки по саниране на училището и детската ясла вече са факт“, заяви 
зам.-кметът на община Габрово арх. Николай Меразчиев. Той съобщи, че като допълваща мярка със средства от общинския бюджет в 
двете сгради е направена топлоизолация на покривите. „Община Габрово ще продължи да води последователна политика за енергий-
на ефективност. Предстои да бъдат санирани сградите на последните две общински училища, 
изпълнение на проект за подмяна на уличното осветление в града и проект за развитие на устой-
чив градски транспорт на Габрово.“, коментира още арх. Меразчиев. 

С подобряване ефективността на отоплителната система в гимназията и монтажа на нов високое-
фективен газов котел в детската ясла в Габрово ще се намалят емисиите на въглероден диоксид 
в атмосферата с 28 тона годишно, а спестената енергия от конвенционални източници ще е 98,8 
мегаватчаса на година. Преките ползватели са повече от 100 деца, над 600 ученици и близо 100 
учители и възпитатели. 

Според директора на математическата гимназия Цветана Кюмюрджиева училището е станало ед-
но от най-топлите в Габрово. „Това е втори подобен проект за гимназията. През 2009 г. беше са-
нирана сградата, изцяло обновен плувният комплекс, спортната база, класните стаи и коридори-
те. Тогава остана нерешен проблемът с остарялата отоплителна инсталация, която е изградена през 80-те години и досега по нея са 
извършвани само частични ремонти.“, сподели Кюмюрджиева. Тя припомни за течовете от радиаторите, спуканите тръби и нуждата от 
допълнителни електроуреди, за да се достигне минималната температура от 18 градуса в класните стаи. 

Изграждането на ново котелно помещение за природен газ е втори проект с подкрепата на ФМ на ЕИП за детска ясла „Зора“. 
„Благодарение на тези проекти имаме това, за което сме мечтали от години – за децата и персонала – уют и добри условия, а за ро-
дителите – увереност, че децата им се отглеждат в едно модерно детско заведение, отговарящо на европейските стандарти.“, каза 
директорът Маринела Нанкова. Тя сподели, че в предходните години нейната задача е била да търси начин как да бъдат повишени 
градусите в помещенията, а сега се налага да ги намаляват, така че да достигнат оптималните температури за отглеждане на децата. 

Директорите на двете заведения изказаха задоволство от добрата работа и благодарности на ръководството на Община Габрово, еки-
па по проекта и на всички, ангажирани с изпълнение на дейностите. След края на конференцията бе организирано посещение на 
обектите, където участниците имаха възможност да видят въведените енергоефективни мерки. 

Ръководителят на проекта д-р инж. Десислава Колева уточни, че положителните ефекти са и по 
отношение на обменения опит и ноу-хау за енергийна ефективност с норвежката страна, както и 
създаденото партньорство за бъдещи съвместни инициативи. 

В рамките на финалната част по проекта се проведе обучение на тема „Енергийна ефективност в 
сгради – норвежкият опит за Габрово“. В общинската ритуална зала вчера и днес инж. Робърт 
Мартинес показа опита на Норвегия в проектирането и изграждането на нови сгради, както и в ре-
хабилитацията на вече построени. От българска страна експертите от „ЕнЕфект“ и „Сименс Бълга-
рия“ представиха последните промени в националното законодателство относно енергийната 
ефективност в сградния фонд, както и възможностите за повишаване на комфорта на обитаване 
чрез подобряване на сградната обвивка, инсталиране на вентилация с високоефективна рекупера-
ция и сградна автоматизация.  

Източник: Община Габрово 

ЕП одобрява по-строги ограничения за емисиите на парникови газове  

В средата на февруари т.г. ЕП одобри планове за по-строги ограничения за емисиите на пар-
никови газове в пазара на въглеродни емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), така че европейското зако-
нодателство по отношение на изменението на климата да е в съответствие с целите на Париж-
кото споразумение. 

Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия за установяване на про-
цедура за продажба чрез квоти в размер на 2,2%, и искат удвояване на капацитета на Резер-
ва за стабилност на пазара за 2019 г. (РСП), за да се премахнат квотите от излишъка на паза-
ра. 

„Много съм благодарен на колегите, че подкрепиха този доклад. Днешният вот отбелязва го-
ляма стъпка към постигането на нашите амбициозни климатични цели,“ каза докладчикът Иън 
Дънкан (ЕКР, Великобритания). Той добави: „Парламентът гласува амбициозни мерки за из-

пълнение на задълженията ни по Парижкото спора-
зумение. Ние изпратихме силен сигнал на Съвета, че 
имаме сериозни намерения в борбата против глобал-
ното затопляне.“ 

Евродепутатите одобриха предложението на Евро-
пейската комисия за увеличаване на т.нар. 
„коефициент на линейно намаление“ - годишно на-
маление на въглеродните кредити, продавани, за да 
се постигне понижаване на въглеродните прагове, с 
2,2%, считано от 2021 г., в сравнение с 1,74% по 
настоящото законодателство. Според евродепутатите 
този фактор трябва да бъде наблюдаван постоянно с 
оглед евентуалното му увеличаване до 2,4% до 2024 
г., най-рано. 

Евродепутатите искат също така да се засили капацитетът на Резерва за стабилност на паза-
ра с цел премахване на излишъка от въглеродни кредити. Когато той бъде задействан, във 
всяка от първите четири години, в които се провеждат тръжни процедури, ще се премахват 
до 24% от излишните кредити. Евродепутатите също подкрепят идеята 800 милиона квоти 
трябва да бъдат отстранени от РСП от 1 януари 2021 г. нататък. 

Ще бъдат създадени два фонда, които ще се финансират чрез приходи от отдаването на кво-
тите чрез търг. Модернизационен фонд ще подкрепя модернизацията на енергийните систе-
ми в държави членки с нисък ръст на БВП. От друга страна, Иновационен фонд ще предоста-
вя финансова помощ за възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и инова-
ционни ниско въглеродни проекти. 

Евродепутатите предлагат и да се създаде Фонд за справедлив преход, който да обединява 
приходите от тръжната продажба на квоти за насърчаване на придобиването на професио-
нални умения и пренасочването на работниците, засегнати от преобразуването на работни 
места при прехода към декарбонизирана икономика. 

Източник и инфографика: Европейски парламент 

12 учебни програми, 433 обучени строителни специалисти и променени образователни стандарти в 

резултат от проект BUILD UP Skills EnerPro  

В края на 2014 г. екипът на проект BUILD UP Skills EnerPro си постави за цел да промени нагласите към про-
фесионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, да създаде нови учебни 
програми, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, и да ги наложи като стандар-
тна практика, най-вече сред младите специалисти. Днес можем да се похвалим със следното:   

 12 нови учебни програми - за строителни специалисти, работници и преподаватели; 

 6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и ЦПО; 

 29 проведени курсове от партньорите по проекта; 

 433 обучени специалисти; 

 6 активни учебни центъра; 

 16 споразумения за сътрудничество с външни партньори; 

 3 нови проекта, инициирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС – Step2Sport, Train-to-NZEB и 
Fit-to-NZEB. 

През 2016 г. партньорите по проект BUILD UP Skills EnerPro ЕнЕфект, СПГЕ "Джон Атанасов", ПГТЕ "Хенри 
Форд", ПГСА - гр. Пазарджик, ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе и БГЦПО - гр. Плевен проведоха общо 29 обу-
чителни курса, които бяха подложени на щателен мониторинг от представители на КСБ. Резултатите са повече от впечатляващи – 
както обучените, така и възложителите са изключително доволни от качеството и придобитите знания, умения и компетенции. На ба-
зата на разработените програми и проведените обучения а Националната агенция за професионално образование и обучение 
(НАПОО) разработи План за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии в 
професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ и Професионално направление 582 „Строителство“, които обхващат 
13 професионални квалификации.  

Учебни програми  

В рамките на проекта бяха разработени 2 учебни програми и онлайн модул за обучения на преподаватели и 10 нови учебни програми 
заедно с всички необходими съпътстващи материали за кратки форми на обучение (40-60 учебни часа) и свободно избираема подго-
товка в гимназиите и ЦПО. Всичко за програмите, включително базисни презентации, можете да намерите тук: http://
www.busenerpro.com/programmes.html; а ето и списъкът на обучаващите институции със съответните предложения за обучения: 

Направление ВЕИ 

СПГЕ "Джон Атанасов" / ПГТЕ "Хенри Форд", София 

Курсове:  

1. Фотоволтаични инсталации 

2. Слънчеви топлинни инсталации 

3. Котли и инсталации на биомаса 

4. Миниветрени съоръжения и инсталации 

5. Термопомпени инсталации 

6. Климатизация, вентилация и отопление 

7. Хибридни топлинни системи 

Направление Строителство 

Обучаващи институции:  

ПГСА - гр. Пазарджик / ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе / БГЦПО - гр. Пле-
вен / Център за енергийна ефективност ЕнЕфект 

Курсове:  

1. Сградна обвивка 

2. Сградни системи 

3. Строителен пазар, продукти и технологии 

4. Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради 

 

Какво да очакваме в бъдеще? 

Обучения по всички програми, разработени по проект BUILD UP Skills EnerPro, в момента се предлагат във всички професионални 
гимназии и ЦПО - партньори по проекта. Заедно с това, до края на март 2017 г. по проект Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com) 
в УАСГ ще бъде отворен учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност в сградите, където освен изброените програми 
ще се предлагат сертифицирани курсове, обучения и демонстрации по темите:  

 Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради; 

 Сертифициран проектант на пасивни сгради; 

 Принципи за проектиране на пасивни и почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС); 

 Вентилационни системи с  рекуперация; 

 Въздухоплътност в пасивните и почти нулево-енергийните сгради; 

 Изолация, прозорци и топлинни мостове в ПНЕС; 

 ВЕИ в пасивните и почти нулево-енергийните сгради; 

 Икономика на пасивните и почти нулево-енергийните сгради; 

 Енергийно ефективни сградни обновявания. 

Курсът, с който ще бъде открит центърът, ще е на тема „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ и ще бъде прове-
ден със специалното участие на обучаващи от Институт Пасивна къща – Германия. Допълнителна информация за обученията ще бъде 
представена по време на конференцията и изложението за интелигентни градове за Югоизточна Европа Smart Cities в Интер Експо 
Център на 7-9 март, където на щанд B15 в зала 1 ще започне и записването за курсовете.  

Всичко за проект BUILD UP Skills EnerPro можете да намерите на адрес www.busenerpro.com.  

Нова информационна система за състоянието на градските екосистеми ще подпомага властите при 

тяхното управление 

ГИС-базирана информационна система за състоянието и екосистемните услуги в урбанизираните 

територии ще подпомага местните, регионални и национални административни структури при 

управлението и планирането на урбанизираните територии. Тя е създадена в изпълнение на 

проект TUNESinURB, финансиран по програма БГ03 на Финансовия механизъм за Европейското 

икономическо пространство, управлявана от МОСВ. 

Проектът се изпълнява от Института за гората при БАН и негови партньори. Резултатите от из-

пълнението му бяха представени на заключителна конференция в София. Получените данни мо-

гат да се използват при разработването на превантивни мерки за опазване и подобряване на 

състоянието на урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях услуги. 

Екосистемните услуги в градската среда са материални (хранителни, водни ресурси и др.), поддържащи (регулация на наводнения и 

бедствия, осигуряване на кръговрат на веществата, поддържане на условия за живот, контрол на болести и вредители и др.) и кул-

турни (възможности за възстановяване, духовно и културно обогатяване). 

В изпълнение на проекта е направена експертна оценка за състоянието на десет подтипа урбанизирани екосистеми върху цялата те-

ритория на България, извън защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Анализирано е състоянието на зелената инфраст-

руктура в градските територии и капацитета на урбанизираните екосистеми да предоставят екосистемни услуги. Информацията е до-

пълнена и с данни за опасността от присъствието и разпространението на чужди  инвазивни видове в тях. 

Експертите отчитат, че урбанизираните екосистеми са подложени на значителен стрес както от климатичните промени, така и от чо-

вешката намеса, което влошава състоянието им и може да промени видовото разнообразие на растителността в тях. Специалистите 

препоръчват мерки за повишаване възможностите на урбанизираните екосистеми да предоставят услуги с фокус върху зелените те-

ритории. Сред тях са управление и предотвратяване на наводнения и свлачища, опазване на биоразнообразието и на специфични 

ценни и уязвими видове, увеличаване на зелените територии и поддържането им в добро състояние. 

Източник: МОСВ 

Да атакуваме причините, а не следствията 

Анализ на арх. Здравко Генчев върху програмата на Столична община за подобряване на качеството на въздуха 

Разработен за информационен сайт Дневник, първоначално публикуван на http://www.dnevnik.bg/

zelen/2017/02/22/2922172_arh_zdravko_genchev_centur_za_energiina_efektivnost/  

Моят поглед към замърсяването на въздуха е свързан с влиянието на потреблението на енергия за отопление в бита върху чис-

тотата на атмосферния въздух. За съжаление, енергийната ефективност не се възприема като един от основните стълбове на програ-

мата, въпреки че влиянието на потреблението на енергия за отопление в бита заема второ място след влиянието на транспорта. 

Предвидените мерки за енергийна ефективност на сградите са твърде общи (от 39 до 41 от списъка на средносрочните мерки), а 

очакваните ефекти от тях се свързват предимно с развитието на газификацията (стр. 161), а не със санирането на сградите и с пови-

шаването на ефективността на горивата и горивните устройства.  

В този смисъл са и моите бързи отговори на поставените три въпроса.   

1. Кои мерки оценявате като добри и работещи; кои от тях трябва да се приемат и одобрят спешно за кризисни дни? 

От гледна точка на енергията чистотата на въздуха зависи най-вече от  

(а) необходимото количеството енергия за отопление на сградите 

(б) от вида на използваните горива за отопление  

(в) от ефективността на горивните устройства (печки, камини, котли и др.).  

И в трите направления съществува голям потенциал за положителни въздействия. Водещ принцип обаче трябва неизменно да е мак-

сималното повишаване на енергийната ефективност на сградите, което от своя страна свежда до минимум необходимата енер-

гия за отопление. Всички действия в това направление трябва да бъдат изпреварващи и да предхождат мерките по отношение на го-

ривата и на горивните устройства. Тъй като въздействието на мерките за енергийна ефективност е дългосрочно, компромисите в това 

отношение нанасят дългосрочни щети. Ето защо при енергийното саниране на сградите трябва да се поставят високи цели, които в 

дългосрочен план имат по-благоприятни икономически показатели.  

Използването на твърди горива (въглища и дърва) е вторият фактор, който изисква регулиране. Ако сградите са санирани до високи 

енергийни класове, необходимите количества горива намаляват неколкократно и това само по себе си ограничава замърсяванията. 

Независимо от това обаче изгарянето на въглища за отопление на сгради трябва силно да се ограничи с тенденция до 2-3 го-

дини да се забрани напълно. Успоредно с това е необходимо да се въвежда строг контрол върху качеството на дървата, предлагани 

за битово отопление, като все повече се насърчава използването на екологични дървесни пелети. 

Третото направление в усилията на общината би трябвало да бъде насърчаването на използването на високоефективни горивни 

устройства за изгаряне на дърва и дървесни продукти за отопление. Идеята сегашните социални помощи за закупуване на твърди 

горива да се трансформират в подкрепа за осигуряване на високоефективни горивни устройства би имало дългосрочен и устойчив 

ефект. Един целенасочен анализ би могъл да представи реалния потенциал за навлизане на високоефективни печки, камини и котли, 

предназначени за индивидуално ползване от семейства както в индивидуални, така и в многофамилни жилищни сгради. 

За съжаление, столичната община изостава с навлизането си в Националната програма за енергийна ефективност на многофа-

милните жилищни сгради. От друга страна, тази програма все още не покрива жилищните фондове, които в основната си част се 

отопляват с твърди горива и в най-голяма степен допринасят за замърсяването с фини прахови частици. Такива са сградите в кварта-

лите и селата около София. Убеден съм, че със своя разнообразен сграден фонд и с големия си експертен потенциал, чрез навлизане-

то си в програмата столичната община може да се превърне в генератор на много ценни идеи за нейното усъвършенстване както по 

отношение на целите за енергийна ефективност, така и по отношение на мерките за насърчаване на екологично чисти форми на 

отопление на сградите.  

2. Кои мерки няма да са ефективни ? 

Мерките в програмата на общината трябва да са насочени към преодоляването на причините на замърсяването, а не към смекча-

ване на последствията от това замърсяване. Поставянето на филтри в комините на сгради, които не са санирани и изгарят нискокало-

рични горива в неефективни горивни устройства би наподобявало пълнене на каци без дъна. От друга страна, мерките трябва да на-

сърчават отговорността на самите граждани. Безплатното саниране, безплатният транспорт и др. подобни “искусителни” мерки, 

които на практика биха игнорирали отговорността на самите граждани към чистотата на въздуха, могат да имат временен ефект, но с 

нищо няма да повлияят върху причините на замърсяването и в дългосрочен план още повече ще приспят индивидуалната и колектив-

ната отговорност на гражданите.  

3. Какво липсва според вас в предложената програма ? 

От гледна точка на енергията сериозна тревога буди липсата на ясно отношение към енергийната ефективност като инструмент, насо-

чен към преодоляване на една от основните причини за замърсяването. Енергийното саниране на сградите се изброява сред серии от 

възможни действия, но не и като неотложна първостепенна задача, която трябва да предхожда всички останали усилия. Не пролича-

ва убеждението, че в дългосрочен план по-високите енергийни показатели при санирането водят до по-високи екологични и 

икономически ефекти.  

На фона на това е разбираемо, че проектът на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столичната община 2015 – 2020 г. 

не се обвързва с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Не проличава заинтересо-

ваност на общината ускорено да навлезе в тази програма, като не само се възползва от възможностите, които тя предлага, но и да 

допринесе и за нейното усъвършенстване. В проекта на програма за КАВ не се изразява и диференцирано отношение към жилищните 

сградни фондове в центъра и в периферията на града, където все повече се реабилитират твърдите горива, вкл. нискокалоричните 

въглища и прясно отсечените (често незаконно) дърва (това е ясно обозначено в една от картите). Ако общината се възползва от въз-

можностите, които Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради може да предложи, тя би 

могла да повлияе силно положително върху цялостното бъдещо развитие на тази програма. Значението на този принос неизбежно ще 

надхвърли границите на общината и ще получи национален отзвук. 

Ново улично осветление в Община Самоков  

През 2016 г. Община Самоков и „Самел-90“ АД реализираха на територията 
на общината проект „Изпълнение на енергоефективни дейности с цел на-
маляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез доставка и 
монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители, демон-
таж на съществуващи осветителни тела, изграждане на система за управ-
ление на улично осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места 
на територията на община Самоков.” 

Проектът предвижда цялостна замяна на съществуващите натриеви, живач-
ни и компактни луминисцентни лампи със светодиодни /LED/ улични осве-
тители, както и изграждане на цялостна система за управление на улично-
то осветление и енергиен мениджмънт. Обща стойност на проекта: 1 955 
984,40 лв. с ДДС 

Изпълнени дейности: 

 цялостна подмяна на уличното осветление във всички населени места 
на община Самоков 

 доставка и монтаж на нови 6822 бр. LED улични осветители 

 изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за управление на улично осветление и енергиен мениджмънт 

 изграждане на Център за управление 

 монтаж на 129 бр. табла за управление на уличното осветление 

Технически характеристики на уличните осветители: 

 мощност: 25 - 80 W (обща мощност на системата < 250 kW) 

 фактор на мощността: ≥0,95; 

 цветова температура на излъчваната светлина – бяла (неутрална): 4500 K (най-близка до дневната светлина) 

 работен ресурс на осветителното тяло:  80 000 часа; 

 корпусът на осветителното тяло е изработен от екструдиран алуминий с цел осигуряване на добър топлинен мениджмънт при 
работа на светодиодите и има антикорозионно покритие - анодиране; 

 крепежният елемент  има антикорозионно покритие – поцинковане и боя; 

 степен на защита: IP66 

 оптичната система на осветителното тяло е от специално термоустойчиво стъкло 

 светлинен добив от осветителя: > 125 lm/W 

 осветителите могат да се регулират в две пространствени равнини 

 защита по вход на захранващото устройство: > 6,0 kV 

Системата на уличното осветление във всички населени места на община Самоков е в съответствие с БДС EN 13201 и отговаря напъл-
но на светлотехническите изисквания по категории улици. 

Характеристики на системата за управление и енергиен мениджмънт: 

 автоматично управление на уличното осветление, по предварително опреде-
лено задание  

 визуализация за разположение на касетите за уличното осветление върху 
териториална карта на община Самоков 

 ръчно управление на уличното осветление - локално или дистанционно от 
оператор в централния пункт или от персонал по поддръжка  

 следене и отчитане на разхода на електрическа енергия за улично осветле-
ние (моментно; за определен период – час, ден, месец; за определен обект - тра-
фопост или подобект – клон от трафопост) 

 сигнализиране при откриване на аномалии в потреблението на електрическа 
енергия вследствие на неправомерно присъединяване или дефектиране на освети-
телни тела 

 сигнализиране при посегателство върху  касета 

 

Финансиране на проекта: 

Договор за кредит с държавния Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници  - № 179/ 07.07.2016 г. за 1 760 385,96 лв. с 
краен срок 60 месеца от датата на усвояване на кредита (19.10.2016 г.). Лихвата по кредита е твърдо договорена. Период на погася-
ване: 20.12.2016 - 20.11.2021 г., със средномесечни вноски  от 32 546,36 лв. 90 % от общата стойност на проекта са  разплатени с 
кредита, остатъкът е разплатен с планираните за 2016 г. средства от капиталовата програма на Общината. 

Ефекти от изпълнение на проекта: 

 очаквана годишна икономия на електроенергия при нормализиране на системата: > 1,7 млн. квтч 

 очаквано годишно намаляване емисиите на СО2:  > 1400 тона 

 очаквана годишна икономия на средства (при цени на електроенергията към м.11.2016г.): > 380 000 лв. 

 прост срок на откупуване на инвестицията: < 5 години 

 икономически живот на енергоспестяващата мярка: > 18 год. 

 общ ефект за целия живот на проекта: > 5 млн. лева 

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
http://stuttgart2017.energy-cities.eu/form/
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
http://www.novinite.bg/articles/138630
http://ime.bg/bg/articles/deficityt-v-nek-pokazva-e-sektoryt-e-vse-oshte-nestabilen/
http://renewables-bulgaria.com/article/2131-prez-2016-g--v-evropa-sa-instalirani-12-5-gw-viatarni-moshtnosti
http://www.mediapool.bg
http://www.mediapool.bg/obshtinite-iskat-speshno-razmrazyavane-na-saniraneto-news260562.html
https://news.bg/author/news-bg
https://news.bg/economics/mrrb-otreche-da-e-zamrazilo-programata-za-sanirane.html
http://vestnikstroitel.bg/author/tedi/
http://vestnikstroitel.bg/news/149586_dogovoreni-sa-50-ot-sredstvata-po-op-regioni-v-rastezh-2014-2020/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/02/23/2923465_regionalnoto_ministerstvo_spria_programata_za_sanirane/?ref=email_mynews
http://www.novinite.bg/articles/138612
http://www.novinite.bg/articles/138413
http://www.mrrb.government.bg/ministur-spas-popnikolov-predstavi-sustoyanieto-na-osnovnite-programi-i-prioriteti-v-resora-na-mrrb/
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1522092
http://vestnikstroitel.bg/author/mimi/
http://vestnikstroitel.bg/news/149376_ministr-spas-popnikolov-predstavi-sstoyanieto-na-osnovnite-programi-i-prioriteti-v-resora-na-mrrb/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/02/20/2921559_vtoriiat_miliard_za_sanirane_e_izcherpan/
http://www.publics.bg/bg/news/15401/
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2380-proekta-za-elektroenergien-pazar-v-balgariia-be-prikliuchen-uspeshno
http://www.me.government.bg/bg/news/kevr-otchete-uspeshnoto-priklyuchvane-na-proekta-za-vavejdane-na-evropeiski-elektroenergien-pazar-v-balg-2386.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0
http://www.me.government.bg/bg/news/kevr-otchete-uspeshnoto-priklyuchvane-na-proekta-za-vavejdane-na-evropeiski-elektroenergien-pazar-v-balg-2386.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0
http://gradat.bg/news/2017/02/10/2915686_jujna_bulgariia_s_dvoino_poveche_novi_jilishtni_sgradi/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2017/02/03/2910790_sled_ianuarskite_energiini_vulneniia_-_nakude/?ref=email_capital
http://gradat.bg/news/2017/02/01/2910480_promenite_v_zut_oblekchavat_administrativniia_tovar_v/
https://www.actualno.com/business/bylgarija-preizpylnjava-zalojenite-ot-es-celi-vyv-vei-sektora-news_591217.html?utm_source=direct&utm_medium=latest_newst_right_chronicles&utm_campaign=webground
https://www.actualno.com/business/bylgarija-preizpylnjava-zalojenite-ot-es-celi-vyv-vei-sektora-news_591217.html?utm_source=direct&utm_medium=latest_newst_right_chronicles&utm_campaign=webground
https://www.24chasa.bg/novini/article/6078172
http://www.mediapool.bg/news/user/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.mediapool.bg/saniraneto---kak-vsichki-plashtat-2-mlrd-lv-za-blagoto-na-5-news260569.html
http://dnes.dir.bg/news/sreshta-sanirane-kabinet-ostavka-25334416?nt=10
http://offnews.bg/news/Ikonomika_59/Plashtaniiata-za-sanirane-se-baviat_647987.html
http://www.mediapool.bg/prokurorsko-razsledvane-na-bezplatnoto-sanirane-shte-iska-bsp-news260462.html
http://gradat.bg/news/2017/02/03/2911720_gabrovo_predvejda_modernizaciia_na_ulichnoto/
http://www.publics.bg/bg/news/15248/
http://gradat.bg/news/2017/02/01/2910798_obshtina_kazanluk_modernizira_5_uchilishta_s_nad_3_mln/
http://gradat.bg/news/2017/02/01/2910148_novo_osvetlenie_za_4_sela_v_obshtina_blagoevgrad_s/
http://renewables-bulgaria.com/article/2130-novite-koncepcii-v-pv-industriiata-shte-sa-akcent-na-konferenciiata-intersolar-europe
http://www.novinite.bg/articles/138503
http://hvac-bulgaria.com/article/1824-ee-ve-2017-shte-predstavi-resheniia-s-visoka-toplinna-i-energiyna-efektivnost
http://hvac-bulgaria.com/article/1825-siemens-predstavia-razrabotki-v-sgradnata-avtomatizaciia-i-ovk-upravleniiata-na-seminar-za-proektanti
http://ecology-bulgaria.com/article/2206-inovacii-i-dostavchici-na-resheniia-za-prevrashtane-na-otpadaci-v-energiia-i-resursi-na-save-the-planet
http://renewables-bulgaria.com/article/2126-eksperti-shte-obsadiat-ustoychivite-resheniia-v-energetikata-na-ee-ve-2017
http://water-bulgaria.com/article/2148-bav-provejda-kurs-za-obuchiteli-po-energiyna-efektivnost
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2379-evropeyska-sedmica-na-ustoychivata-energiia-2017
http://www.mrrb.government.bg/nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi-produljava-v-granicite-na-osigureniya-finansov-resurs/
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://www.mrrb.government.bg/mrrb-pokani-nsorb-i-bbr-na-sresta-po-temata-za-saniraneto/
http://me.government.bg/bg/news/kevr-otchete-uspeshnoto-priklyuchvane-na-proekta-za-vavejdane-na-evropeiski-elektroenergien-pazar-v-balg-2386.html
http://gabrovo.bg/bg/article/4546
http://gabrovo.bg/bg/news-article/5594
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170210IPR61806/%D0%B5%D0%BF-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0
http://www.sppregions.eu/
http://www.busenerpro.com/programmes.html
http://www.busenerpro.com/programmes.html
http://www.train-to-nzeb.com
http://www.busenerpro.com
http://www5.moew.government.bg/?p=54298
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/22/2922172_arh_zdravko_genchev_centur_za_energiina_efektivnost/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/22/2922172_arh_zdravko_genchev_centur_za_energiina_efektivnost/

