
 

На сайта на Министерството на 
енергетиката е публикувана новата 
версия на Интегриран национален план 
в областта на енергетиката и климата на 
Република България. Разработен е в 
изпълнение на разпоредбата на чл. 3 от 

Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта 
на климата в рамките на междуведомствената работна група, в която взеха участие 
представители на дванадесет ведомства. 

Проектът на План е разработен в съответствие с европейските цели и политики в областта на 
енергетиката, насочени в дългосрочна перспектива към постигане на амбициозни общностни 
цели за преход към нисковъглеродна икономика, като са отчетени спецификите, опитът и 
традициите в енергийния отрасъл на Република България. 

В документа са дефинирани основните тенденции и политики в областта на енергийната 
сигурност, енергийната ефективност, либерализирането на електроенергийния пазар и 
интегрирането му в Общия европейски енергиен пазар, развитието и разширението на газовия 
пазар, както и възможностите за използване на нови високоефективни енергийни технологии в 
страната. 

В Интегрирания план е предвидена перспективата въглищните централи да бъдат основни 
базови мощности в българската електроенергетика до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. 

Заложената в плана цел за постигане на поне 15% междусистемна свързаност в енергетиката 
ще съдейства за установяване на общ пазар на електроенергия в Общността. 

Пълната либерализация на електроенергийния пазар трябва да бъде факт до 2025 г.,  е 
записано още в плана. Процесът ще бъде съпътстван с въвеждане на мерки за защита на 
уязвимите потребители. 

В документа е заложен дял от 27%  за енергията от ВЕИ в общия енергиен микс до 2030 г.  

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 
Анекс 1 към Плана 
Анекс 3 към Плана 
 
Източник: МЕ  

Съдържание: 

Публикувана е новата версия на 

Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република 

България 2021 – 2030  

Европейски зелен пакт — приносът на 

малките общности може да бъде много 

голям   

България изтъкна пред ООН подкрепата на 

политики за балансирано развитие на 

малките и големи населени места 

МРРБ предлага комплекс от програми за 

енергийно обновяване на сградния фонд в 

страната  

ЦЕЕ ЕнЕфект официално даде старт на 

програмата „Зелен дом & Зелена ипотека“ в 

България 

НДЕФ отваря отново схемата за 

подпомагане на покупката на 

електромобили 

Среща на върха представя визия за 

постигaне на климатичен неутралитет 

преди 2050 г. 

Инфраструктурата на Европа в риск заради 

изменението на климата 

Рециклиран бетон с дърво е по-як и по-

траен 

Избрано от медиите 

Брой 86, февруари 2020 г. 

За европейската Зелена сделка и въглищата - наясно ли сме какво ни чака 
Славчо Нейков, mediapool.bg, 30.01.2020  
https://www.mediapool.bg/za-evropeiskata-zelena-sdelka-i-vaglishtata---nayasno-li-sme-kakvo-ni-chaka-news302884.html 
 
Защо решението за спасяване на ТЕЦ "Марица-изток 2" е скъпо и опасно (допълнена). България рискува да влезе в поредната наказателна процедура, 
одобрявайки държавна помощ за една от най-замърсяващите централи 
Румяна Гочева, Ивайло Станчев, Капитал, 31.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/31/4023531_zashto_reshenieto_za_spasiavane_na_tec_marica-iztok_2/ 
 
Чудният свят на газовата диверсификация. Или защо няма как 50% от газа до края на годината да не идва от Русия 
Капитал, 31.01.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/01/31/4023263_chudniiat_sviat_na_gazovata_diversifikaciia/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Министър Петкова:  
Ще настояваме въглищните ни централи да работят и след 2030 г. Парламентът одобри документ в подкрепа на въглищния отрасъл у нас 
3E news, 31.01.2020  
http://3e-news.net/българия/министър-петкова--ще-настояваме-въглищните-ни-централи-да-работят-и-след-2030-г_74057 
 
Нежеланата роля на въглищата в Европа. ЕС има амбициозни климатични цели, а ключова стъпка за постигането им е намаляването употребата на въглища 
Пламена Кацарова, Капитал, 02.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/02/02/4023458_nejelanata_rolia_na_vuglishtata_v_evropa/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
12 хиляди домакинства получиха безвъзмездно финансиране по проекта Desiree Gas 
Министерство на енергетиката, 03.02.2020 
https://www.me.government.bg/bg/news/12-hilyadi-domakinstva-poluchiha-bezvazmezdno-finansirane-po-proekta-desiree-gas-2817.html 
 
Парламентът одобри законови промени за търговията с емисии. Депутатите гласуваха за Модернизационния фонд, в който ще постъпват приходите от 2% от 
общото количество квоти в ЕС, където страната ни има запазен дял от 5,84% 
Петя Стоянова, investor.bg, 05.02.2020 
https://www.investor.bg/energetika/472/a/parlamentyt-odobri-zakonovi-promeni-za-tyrgoviiata-s-emisii-298078/ 
 
Великобритания забранява продажбата на нови бензинови, дизелови и хибридни коли от 2035 г. Това е с 5 години по-рано от предишните планове, обяви Борис 
Джонсън 
Марина Станева, Капитал, 05.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/02/05/4025574_velikobritaniia_zabraniava_prodajbata_na_novi/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Защо зелените в Гърция се противопоставят на инвестициите във вятърна енергия. Това се случва, тъй като новият премиер цели да намали въглеродните емисии 
на страната със зелени инвестиции 
Капитал, От The Economist, 05.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/02/05/4023620_zashto_zelenite_v_gurciia_se_protivopostaviat_na/ 
 
Иванка Диловска:  
Част от Зелената сделка е фундаментално нова идея, а именно - въвеждане на карбонови мита на границите на ЕС  
3E news, 07.02.2020 
http://3e-news.net/събития/иванка-диловска--част-от-зелената-сделка-е-фундаментално-нова-идея,-а-именно---въвеждане-на-карбонови-мита-на-границите-на-ес-
_74268 
 
По ръба на газовата тръба. Борисов все по-трудно отговаря на интересите на САЩ и Русия в българския газов сектор, а ефектът е, че България плаща най-високата 
цената за руски газ 
Ивайло Станчев, Капитал, 07.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/02/07/4026072_po_ruba_na_gazovata_truba/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Радан Кънев:  
И да се правим, че Зеления пакт го няма, пак ще затворим ТЕЦ-овете 
Георги А. Ангелов, OFFNews.bg, 07.02.2020  
https://offnews.bg/interviu/radan-kanev-i-da-se-pravim-che-zelenia-pakt-go-niama-pak-shte-zatvo-721191.html 
 
Цената на електроенергията в България отново е най-високата в Европа.  На българската борса токът се продава за 63 евро/мВтч, а в Германия цената е 1.5 евро/
мВтч 
Ивайло Станчев, Капитал, 09.02.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/02/09/4026972_cenata_na_elektroenergiiata_v_bulgariia_otnovo_e/?ref=cheteno24 
 
Дискусията „Справедливият енергиен преход и Зеленият пакт – печеливши възможности за България”, организиран от Сдружение „За Земята“ от 28.02, може да 
гледате на: 
https://www.facebook.com/pg/ZaZemyata/posts/?ref=page_internal 
 
Презентациите от проведения Национален дискусионен форум "Енергийни политики, нови технологии и НПЕК на България", 11 февруари 2020 г., Дом на Европа, 
София: 
https://bulenergyforum.org/bg/arhiv-energiino-subitie/nacionalen-diskusionen-forum-energiyni-politiki-novi-tehnologii-i-npek-na 
 
Глобалните въглеродни емисии от енергия през 2019 г. не са се увеличили. "Отличниците" на енергийния сектор са Европа, САЩ и Япония 
Капитал, 11.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/02/11/4027831_globalnite_vuglerodni_emisii_ot_energiia_prez_2019_g/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Hapeдбa peглaмeнтиpa ĸaчecтвoтo нa твъpдитe гopивa зa битoвo oтoплeниe 
infoz.bg, 12.02.2020 
https://www.infoz.bg/bulgaria/6676-naredba-reglamentira-kachestvoto-na-tvardite-goriva-za-bitovo-otoplenie 
 
Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към 31.01.2020 г. Справка по общини 
МРРБ, 13.02.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/ 
 
Валери Симеонов оттегли поправката за малките ВЕЦ-ове 
Въпросът с водоползването в защитени зони ще се реши след обществен дебат 
Румяна Гочева, Капитал, 13.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/02/13/4029157_valeri_simeonov_ottegli_popravkata_za_malkite_vec-ove/ 
 
Интегрираният национален план "Енергия и Климат": TOP SECRET! 
Петко Ковачев, zelenizakoni.com, Дневник, 14.02.2020 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/02/14/4029330_integriraniiat_nacionalen_plan_energiia_i_klimat_top/ 
 
Проучване хвърля нова светлина върху развитието на пазарите за енергийно-ефективни услуги в Европа. Проучването е осъществено по проект QualitEE 
publics.bg, 14.02.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21410/Проучване_хвърля_нова_светлина_върху_развитието_на_пазарите_за_енергийно-ефективни_услуги_в_Европа_.html 
 
Иван Хиновски:  
Алтернатива на загубата на ТЕЦ-овете в Марица Изток и на АЕЦ Козлодуй е комбинация от модерни технологични проекти  
3E news, 14.02.2020 
http://3e-news.net/анализи/иван-хиновски--алтернатива-на-загубата-на-тец-овете-в--марица-изток-и-на-аец-козлодуй-е-комбинация-от-модерни-технологични-
проекти_74480 
 
Правителството и бизнесът: Ще има нови законодателни промени за цената на индустриалния ток. Работи се за оптимизиране на разходите на ТЕЦ „Марица 
Изток 2“  
3E news, 14.02.2020  
http://3e-news.net/българия/правителството-и-бизнесът--ще-има-нови-законодателни-промени-за-цената-на-индустриалния-ток_74474 
 
След години бездействие ГЕРБ ще затваря законовите вратички за горене на RDF. Задължителна екооценка за инсталациите, които ползват отпадъци, предлагат 
депутатите 
Ивайло Станчев, Капитал, 14.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/02/14/4029651_sled_godini_bezdeistvie_gerb_shte_zatvaria_zakonovite/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Позиция на БФИЕК, БАМИ и БКХП относно Закона за ограничаване на изменението в климата 
publics.bg, 17.02.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21423/Позиция_на_БФИЕК_БАМИ_и_БКХП_относно_Закона_за_ограничаване_на_изменението_в_климата.html 
 
Юлиан Попов, бивш екоминистър:  
Зелената сделка няма да унищожи българските централи (Видео)  
bTV, Предаване „Лице в лице“ 
Дневник, 19.02.2020 
https://www.dnevnik.bg/video/lice_v_lice/2020/02/19/4031498_bivsh_ekoministur_zelenata_sdelka_niama_da_unishtoji/ 
 
Противоречивите ефекти на "Зелената сделка"(Видео) 
БНТ1, "След новините", водещ: Мария Чернева, 23.02.2020 
https://news.bnt.bg/bg/a/sled-novinite-protivorechivite-efekti-na-zelenata-sdelka 
 
Около 12% от бизнеса и 3100 домакинства излизат на свободния пазар на ток от 1 юли. Връщането на регулирани цени вече ще е невъзможно, предвиждат нови 
промени в Закона за енергетика 
Румяна Гочева, Капитал, 25.02.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/02/25/4033815_okolo_12_ot_biznesa_i_3100_domakinstva_izlizat_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Предстоящата енергийна трансформация на Европа. ЕС иска да прекрати употребата на въглища до 2050 г., но това ще изисква значителна помощ от 
европейските банки, които все още финансират 26% от всички въглищни централи в света 
Пламена Кацарова, Капитал, 26.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/02/23/4030049_predstoiashtata_energiina_transformaciia_na_evropa/ 
 
Със законови промени МРРБ вкарва в регистър домоуправителите – юридически лица и фирми 
МРРБ, 26.02.2020  
https://www.mrrb.bg/bg/sus-zakonovi-promeni-mrrb-vkarva-v-registur-domoupravitelite-yuridicheski-lica-i-firmi/ 
 
МРРБ отпуска чрез ОП „Региони в растеж“ 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора 
МРРБ, 26.02.2020  
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-otpuska-chrez-op-regioni-v-rastej-3-mln-lv-za-remont-na-trakijskiya-universitet-v-stara-zagora/ 
 
Емисиите на метан от фосилни горива са "силно подценени". Добивът на въглища, петрол и газ вероятно има още по-голяма роля за парниковия ефект в 
атмосферата 
Момчил Милев, Капитал, 26.02. 2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2020/02/26/4034482_emisiite_na_metan_ot_fosilni_goriva_sa_silno_podceneni/ 
 
Solaris ще представи нов 15-метров електробус 
publics.bg, 27.01.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21290/ 
 
Европа инсталира рекордните 3,6 GW нови мощности за вятърна енергия през 2019 г. 
publics.bg, 06.02.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21353/ 
 
Великобритания ще изкара 10 млн. е-коли по улиците си до 2030 г. До 2050 г. британското правителство иска страната да е СО2 неутрална. Цената за това ще е 
милиарди, но процесите са необратими. 
 Пламен Георгиев, vesti.bg, 07.02.2020 
https://www.vesti.bg/tehnologii/avtomobili/10-mln.-e-koli-vyv-velikobritaniia-do-2030-g-6105366 
 
Tesla се доказва като автопроизводител. Компанията се справя с проблеми много по-бързо, отколкото конкурентите си 
Капитал, От The Economist, 07.02.2020 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/02/07/4025923_tesla_se_dokazva_kato_avtoproizvoditel/ 
 
Възобновяемите продукти на Neste помогнаха на клиентите да намалят емисиите в световен мащаб. Благодарение на Neste емисиите са намалели с 9,6 млн. тона 
през 2019 г. 
publics.bg, 10.02.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21367/Възобновяемите_продукти_на_Neste_помогнаха_на_клиентите_да_намалят_емисиите_в_световен_мащаб_.html 
 
Видове зарядни станции за електромибили – технологични особености и предимства 
Сп. Енерджи ревю, брой 1, 2020  13.02.2020 
https://www.energy-review.bg/bg/vidove-zaryadni-stancii-za-elektromobili-tehnologichni-osobenosti-i-predimstva/2/1019/ 
 
Какво друго по света: няколко любопитни идеи. Електричество от дъждовните капки; Бил Гейтс бе набеден, че купува екологична суперяхта; Нова технология 
ускорява преработката на въглероден диоксид 
Капитал,14.02.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/02/14/4029147_kakvo_drugo_po_sveta_niakolko_ljubopitni_idei/?sp=1#storystart 
 
Как ще се прилага принципът "Замърсителят плаща" за такса смет 
Максим Караджов, Дневник, 22.02.2020 
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2020/02/22/4031546_kak_shte_se_prilaga_principut_zamursiteliat_plashta_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Стартираща фирма произвежда биоразградими восъчни кърпи за бита 
Калина Мазгалова и Петър Захариев предлагат българска алтернатива на пластмасата за съхранение на храна 
Мара Георгиева, Капитал, 20.02.2020 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/02/20/4031633_startirashta_firma_proizvejda_vosuchni_kurpi_za_bita/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum 
 
Дигитализацията и законодателството в строителството - какви са новите трендове. Над 200 директни изложители и стотици брандове ще открият посетителите 
на "Архитектурно-строителната седмица" в Интер Експо Център, София, 25-28 февруари 2020 
investor.bg, 19.02.2020 
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/digitalizaciiata-i-zakonodatelstvoto-v-stroitelstvoto-kakvi-sa-novite-trendove-298910/ 
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Избрано от медиите 

 Публикувана е новата версия на Интегриран план в областта 
на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030  

България изтъкна пред ООН подкрепата на политики за балансирано развитие на малките и големи 

населени места 

България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да полага 
усилия и действия за прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да 
превърнат глобалните предизвикателства във възможности. Тази позиция изрази заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова,  която представлява 
България в десетия Световен градски форум на ООН /WUF 10/. Той се провежда в Абу Даби, 
Обединени арабски емирства, а темата на събитието е „Градове на възможностите: свързване на 
културата и иновациите“.  Официалното откриване бе днес от  г-жа М. Мохд Шариф- изпълнителен 
директор на програмата на ООН Хабитат и Н.Пр. Фалах Мохамад Ал Ахбаби – член на 
Изпълнителния съвет и председател на департамента за общините и транспорта на Обединените 
арабски емирства.  

За участие в Световния градски форум са регистрирани 18 000 души от 134 държави.  Сред тях са 
80  министри на държави, отговарящи за политиките за регионално развитие, благоустройство и 
жилищната политика, 70 кметове на големи градове от целия свят, а над 340 са ключовите 

говорители в различните тематични срещи, които съпътстват програмата на  градския форум.    

В рамките на среща на ресорните министри, заместник-министър Николова отбеляза още, че 
държавите трябва да полагат все повече усилия за постигане на балансирано териториално 
развитие чрез интегриран подход на инвестиции. Така ще се осигури финансиране и по-добро 
развитие и на по-малките и периферни населени места с цел намаляване на негативните 
демографски тенденции и повишаване на икономическата им конкурентоспособност, както и 
устойчив и балансиран растеж на всички региони.  Необходимо е съсредоточаване върху 
специфичните географски характеристики и ресурси на територията, за да се постигне по-добър 
резултат, като се имат предвид местните потенциали и нужди. „Това би довело до намаляване 
на дисбалансите и забавяне на процесите на миграция в Европа“, подчерта заместник-
регионалният министър.  Николова отбеляза също, че  в периода 2021-2027 г. страната ни ще 
акцентира на политиката за сближаване, като ще насочи национални и европейски инвестиции 
във всички видове градове чрез многосекторно финансиране. 

Повече 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 

МРРБ предлага комплекс от програми за енергийно обновяване на сградния фонд в страната  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага 
разработването на комплекс от програми за енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд в страната. Предвижда се паралелното прилагане на 
програмите и поетапно изпълнение на мерките в тях. 

Това стана ясно от интервю на Гергана Благиева – директор на дирекция 
„Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за предаването „Събуди се“ на Нова телевизия. 

„Идеята е в тези програми да бъдат внедрени мерки към различните категории 
сгради – еднофамилни или ниско етажно застрояване, многофамилни здания“, 
обясни Благиева и допълни: „Така например, някои от тях ще бъдат насочени 
към подмяна на горивна база или инсталиране на ВЕИ в отделни сгради, 
където е възможно.“ 

Около 704 хиляди са обитаваните жилишни сгради, чиято енергийна 
ефективност трябва да бъде подобрена, показва анализ за състоянието на 

жилищния фонд у нас по поръчка на МРРБ. 

Сред сградите най - много са еднофамилните къщи – 650 хиляди, 55 хиляди са блоковете, 3200 сгради от семеен тип и 500 
общежитията. 

По разчети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се очаква до 2030-та година да бъдат обновени около 
една пета от 700-те хиляди обитавани жилищни сгради - обект на мерки за подобряване на енергийната ефективност. 

Предвижда се в бъдеще програмите да бъдат с финансов механизъм, което означава разработването на кредитни пакети, така че да 
бъдат отпуснати нисколихвени кредити на собствениците с поносима месечна вноска за погасяване на заемите. 

„Целта ни е до 2025-та година да има разработени мерки  за енергийна ефективност, които да обхванат по-голямата част от сградния 
фонд, като след това ще продължи изпълнението на още мерки поетапно“, подчерта Благиева. 

За да бъдат улеснени хората, се предвижда още регламентирането на т.нар. специализирани посредници, които да подпомагат целия 
процес по обновяване на сградите от кандидатстването за финансиране до момента, в който се отчитат изпълнените мерки. 

Подготвят се промени и в Закона за управление на етажната собственост, за да се засили ролята на професионалните 
домоуправители, които също могат да подпомогнат процеса на енергийно обновяване. 

Предвижда се създаването и на т.нар. „едно гише“ към общините, където да се дава безплатна консултация на хората за целия 
процес по обновяване на сградите. 

Източник: МРРБ 

ЦЕЕ ЕнЕфект официално даде старт на програмата „Зелен дом & Зелена ипотека“ в България 

В партньорство с участниците в международния проект SMARTER Finance for 
Families, ЕнЕфект разработи надеждна и изгодна доброволна 
сертификационна схема за проекти за изграждане или обновяване на 
жилищни сгради, при които са приложени устойчиви принципи за 
проектиране и строителство. Прилагането на схемата носи значителни 
взаимни ползи за купувачите на имоти, строителните предприемачи и 
финансиращите институции, като очакванията са реалното внедряване на 
българския пазар да повтори забележителния успех на пилотното 
приложение в Румъния и значително да увеличи търсенето на модерни, 
качествени, здравословни и  енергийноефективни сгради. 

Новата сертификационна схема оценява дали и до каква степен в проекта са 
приложени високи критерии за енергийна ефективност, опазване на 
околната среда, здравословни условия и комфорт. Критериите са внимателно подбрани и съобразени с българските условия и с 
всички изисквания на националната нормативна уредба. Сградите, които покриват необходимия минимум от съответните критерии 
получават сертификат „Зелен дом“. За всяка сграда се определят точните месечни разходи за енергия в жилището, които се записват 
в сертификата. 

ЕнЕфект предлага на финансовите институции в България, които подкрепят устойчивите принципи на сградно строителство да станат 
партньори в програмата „Зелена ипотека“. Чрез нея купувачите или собствениците на жилища в сгради, които са получили 
сертификат „Зелен дом“, може да получат преференциални кредитни условия, ако отговарят и на условията на банките партньори. 
Отстъпката по кредитните условия се основава на гарантираните значително по-ниски месечни енергийни разходи на собственика на 
жилището, което води до увеличаване на неговите разполагаеми месечни средства. По-ниските месечни енергийни разходи и по-
ниската месечна вноска по заема формират по-ниската „месечна цена на собственост на жилището“, с което неговото закупуване или 
обновяване става финансово по-изгодно за собственика, въпреки по-високата му първоначална цена. 

Първите два проекта за строителство или енергийно обновяване на жилищни сгради в България, чиито инвеститори/разработчици 
желаят да сертифицират своите сгради като „Зелен дом“ ще имат възможността да се възползват от безплатните услуги на ЕнЕфект. 
За купувачите на жилища в техните сгради може да се предложи програмата „Зелена ипотека“, ако междувременно бъде договорено 
партньорство с търговска банка. 

Паралелно с дейностите в България, от февруари 2020 г. стартират пилотните фази на изпълнение на програмата „Зелен дом & 
Зелена ипотека“ в още 11 европейски държави, сред които Босна и Херцеговина, Грузия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Румъния, 
Словакия, Турция, Украйна и Чехия. 

Повече информация за българската програма, предназначена за инвеститори и предприемачи: 

линк към наръчника 

Повече информация за българската програма, предназначена за финансови институции: 

линк към наръчника 

Повече информация за българската програма, предназначена за купувачи или собственици на жилища: 

линк към брошурата 

Партньорите в проекта SMARTER Finance for Families изготвиха международна програма, предназначена за фирмите предлагащи 
„зелени“ решения за сгради. Повече информация за нея може да намерите в специалната брошура на английски език: 

линк към брошурата  

Европейски зелен пакт — приносът на малките общности може да бъде много голям   

Политиката в областта на околната среда на подобщинско равнище е от 
решаващо значение за адаптирането към разрушителните последици от 

глобалното затопляне 
 

Големите индустриални планове и инвестиционните стратегии в световен мащаб за 
декарбонизиране на световната икономика може да се намират на масата на 
големите европейски столици, но най-силно засегнати от средиземноморската буря 
„Глория“ бяга малките крайбрежни общности. Подобщинските общности се намират 
на предната линия по отношение на въздействието на климата, като същевременно 
продължават да са от основно значение за въвеждането на мерки за адаптиране 
към глобалното затопляне. С оглед на това, че Зеленият пакт се превръща в 
основен приоритет на ЕС, Европейският комитет на регионите призовава за повече 
средства и специално съобразени програми за общностите на подобщинско 
равнище, включително острови, слабо населени общности, села и окръзи. 

Европейският комитет на регионите (КР) прие становището „Към устойчиви 
квартали и малки общности — околната среда на подобщинско равнище“ на  
докладчика Гаетано Армао (Италия/ЕНП) , заместник-председател на Изпълнителния съвет на област Сицилия, отговарящ за 
икономиката, и председател на междурегионалната група на КР „Островни региони“ .  
 
Докладчикът Армао заяви: „Като асамблеята на местните и регионалните власти на ЕС наше задължение е да представяме гласа на 
подобщинските общности и да подкрепяме инициативи, увеличаващи техния просперитет и устойчивост. Независимо дали става 
въпрос за малки острови, градски окръзи или ненаселени планински райони, трябва да бъдат създадени специално пригодени 
механизми за борба с конкретни предизвикателства в областта на околната среда, пред които понастоящем са изправени общностите 
на подобщинско равнище. Трябва да започнем с опростяване и рационализиране на правилата за допустимост с цел насърчаване на 
прякото участие на подобщински структури в програмите на ЕС за околната среда.“ 

Членовете припомнят, че подобщинските общности имат ограничен контрол върху решенията, свързани с основни аспекти от 
екологичния преход като транспорта, отпадъците, управлението на водите или качеството на въздуха. Членовете са единодушни, че 
те трябва да бъдат взети предвид в становищата на КР. КР призовава Европейската комисия да направи оценка на предложението за 
създаване на „Европейски ден на устойчивите селища и квартали“, за да се насърчава прякото им участие в усилията на Европа за 
постигане на неутралност по отношение на климата. 

КР отправя искане за въвеждане на мерки и механизми за постигане на максимално положително въздействие на политиките на ЕС в 
областта на околната среда на подобщинско равнище. Членовете предлагат да се отправят конкретни покани за заявяване на 
интерес и работни програми за ускоряване на прехода към енергия от възобновяеми източници и предоставяне на повече 
възможности за нови схеми за участие и засилване на динамиката на общностите с цел насърчаване на устойчивото развитие на 
местно равнище. Понастоящем ЕС подкрепя стратегии за развитие на подобщинско равнище чрез конкретни инициативи като групите 
за действие на местно равнище LEADER. 

Членовете призовават за това в политиките на ЕС за околната среда да бъдат взети предвид всички типологии общности в 
съответствие със становището на КР „Към Осма програма за действие за околната среда“ . 

Асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз поема ангажимент за започване на диалог с 
Европейската комисия, включително в рамките на Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда , за да 
се гарантира, че малките общности на подобщинско равнище се вземат предвид в достатъчна степен при изпълнението на 
специфичните политики на ЕС в областта на околната среда. Това би могло да се основава на съществуващите усилия за 
предоставяне на документи с насоки и инструменти. 

Приетото становище е свързано с проучване , в което се прави преглед на свързаната с околната среда роля на подобщинските 
общности във всички държави членки. 

Източник: cor.europa.eu 

НДЕФ отваря отново схемата за подпомагане на покупката на електромобили 

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя нова покана по схемата за 
насърчаване на използването на електромобили. По нея могат да кандидатстват 
централната администрация и нейните териториални подразделения, както и 
общините. Набирането на формуляри за кандидатстване започва днес и е с 
краен срок за приемане на документи 17.03.2020 г. Поканата е в рамките на 
Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване 
използването на електрически превозни средства. 

До момента са отправяни 7 покани за прием на документи по схемата и са 
подадени 68 проектни предложения. От тях окончателно са изпълнени 24 
проекта със стойност на изплатената субсидия 594 004 лв. По изпълнените 
проекти са закупени 23 изцяло електрически превозни средства категория М1 и 
N1 (4+1 места) и 7 за хибридни електрически (plug-in) превозни средства 
категория M1 и N1 (4+1 места) и 3 изцяло електрически превозни средства 
категория L7e. 

В процес на изпълнение са 23 проекта със стойност на заявената субсидия 747 
000 лв. Oстатъчният ресурс за разплащане в това число и по изпълнявани проекти към 01.01.2020 г. е 1 289 472 лв. 

Със схемата се изпълняват политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния 
въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места. 

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от 
цената, на която се купува. 

Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. Финансирането по проектите е в размер на: 

20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места); 

10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места); 

20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за 
поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не 
повече от 3 000 (три хиляди) лева; 

30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1; 

40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2. 

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за 
климата – електромобили на сайта на НДЕФ  - http://ecofund-bg.org. 

Среща на върха представя визия за постигaне на климатичен неутралитет преди 2050 г. 

Водещи асоциации в сферата на енергийния преход - SmartEn, SolarPower Europe, Инициативата 
за ВЕИ и WindEurope, са домакини на среща на върха за енергийния преход EmPOWER - събитие, 
което подчертава приноса на ВЕИ в рамката на политиката на ЕК за зелени сделки. Събитието 
събира политици, лидери в индустрията и иноватори, за да проучи възможностите, които 
предлагат възобновяемите технологии и интелигентната секторна интеграция. По повод 
събитието четирите асоциации издават декларация, която определя ясните политически 
препоръки за засилване на сектора на възобновяемите енергийни източници и постигане на 
климатичните и енергийни цели на Зелената сделка. 

Валбурга Хемецбергер, изпълнителен директор на SolarPower Europe, заяви: „Намираме се във 
вълнуващо време за работа в сектора на ВЕИ, тъй като слънчевата енергия претърпя над 100% 
увеличение в ЕС през последната година, а прогнозите сочат, че възобновяемата енергия ще 
доминира в следващото десетилетие. Ние вярваме, че е възможна 100% енергийна система, 
базирана на възобновяеми енергийни източници в Европа, която би осигурила устойчиво и 
сигурно бъдеще. За да се постигне тази визия, обаче, спешно трябва да се разработи амбициозна индустриална стратегия за ВЕИ“. 

Антонела Баталини, изпълнителен директор на Инициативата за възобновяеми енергийни източници подчерта, че: "Енергийният 
преход е чудесна възможност за Европа, ако бъде проектиран добросъвестно. Оптимизирано използване на разпределените ресурси и 
електрическата мрежа, необходимата секторна интеграция, местно производство – те представляват съгласувани хоризонтални 
усилия, необходими, за да се позволи на Зелената сделка да осигури по-силна и значима Европа в рамките на и извън нашите 
граници, като същевременно се защитава природата". 

Джайлс Диксън, изпълнителен директор на WindEurope, допълни: "Вятърната енергия е 15% от електроенергията в Европа и 
осигурява 300 000 работни места. ЕК иска вятърът да бъде половината от електроенергията в Европа до 2050 г. и се предвижда 5-
кратно увеличение на капацитета на вятъра до тогава. Това означава удвояване на текущата скорост, с която Европа изгражда 
вятърни електроцентрали. А това от своя страна изисква нов подход за планиране, разрешаване и продължаване на инвестициите в 
електропреносните мрежи. Националните планове за енергия и климат за 2030 г. са решаващата първа стъпка, която трябва да се 
предприеме". 

Източник: Publics.bg 

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.  

Инфраструктурата на Европа в риск заради изменението на климата 

Европейските държави трябва да инвестират сериозно, за да подготвят 
транспортната си инфраструктура за въздействието на изменението на климата. Ако 
не го сторят, навярно ще се окажат принудени по-късно да направят стотици 
милиони долари разходи за ремонти. Това е изводът от нов анализ, проведен от 
група експерти в рамките на Икономическата комисия за Европа при ООН (ИКЕ на 
ООН) и публикуван във вторник. Проучването е правено в продължение на четири 
години. При него са „наложени“ едни върху други карта на транспортните 
съоръжения и на прогнозираните климатични изменения. 

Организацията има 56 члена, но проучването е фокусирано предимно върху 
континентална Европа. В него се изследва как екстремното време – бури и 
наводнения, засушаванияи др. – могат да съсипят части от транспортните 
инфраструктури: да скъсат мостове и отнесат пътища, например. Изследвани са и 
други, по-бавни промени, като например изкривяването на железопътните релси в 
резултат на линейното разширение поради повишаването на температурата. 

„До този момент е обръщано твърде малко внимание върху влиянието на изменението на климата върху транспортната 
инфраструктура – и точно това целим да променим ние с това проучване“, заяви говорителят на организацията Жан Родригес. 
Докладът, разгърнат в 199 страници, е озаглавен „Въздействия и адаптиране към изменението на климата при международни 
транспортни мрежи ”. 

Две от областите, считани за най-уязвими към въздействието на изменението на климата, са пристанищата в Северно море и пътната и 
железопътната инфраструктура по Средиземноморието. 

Според данни от 2018 г., цитирани в проучването на ИКЕООН, че 60 процента от морските пристанища в ЕС могат да бъдат изложени 
на висок риск от потъване до 2100 г. „По-голямата част от транспортната инфраструктура в региона и в повечето страни по света е 
изградена за климата на 20-ти век, а не за екстремните метеорологични събития, които сега се очакват“, добави Родригес. „Очевидно 
това е проблем.“ В същото време много страни не инвестират достатъчно в поддръжката на транспортната си инфраструктура през 
последните години. Това допълнително увеличава рисковете. 

Една от тенденциите, за които докладът загатва, е екстремното покачване на нивата на реките и заливането на пристанищата и 
железопътните линии. Подобни събития могат да доведат до засягане на доставките на множество стоки. 

При някои бедствия части от товарния трафик по реки и магистрали би могъл да бъде пренасочен към железопътния транспорт, но пък 
той няма достатъчно капацитет, за да поеме внезапни големи натоварвания, сочи проучването. В подобна ситуация допълнителните 
разходи ще бъдат около 2,5 милиона евро на всеки ден. 

Една от препоръките в доклада е за преразглеждане на техническите изисквания за изграждане на инфраструктура, се казва в 
проучването. 

Източник: Greentech.bg 

Рециклиран бетон с дърво е по-як и по-траен 

Изследователи от Института за индустриални науки при Университета в Токио са 
разработили нова процедура за рециклиране на бетон с добавяне на отпадъчна дървесина. 
Те са открили, че правилната пропорция между материалите може да доведе до създаването 
на нов строителен материал със здравина, по-висока от тази на оригиналния бетон. Това 
изследване може да помогне за драстично намаляване разходите за строителство, както и за 
намаляването на въглеродните емисии. 

Бетонът отдавна е предпочитан материал за изграждане на повечето конструкции в нашия 
модерен свят – небостъргачи, мостове и къщи. Производството на бетон обаче е едно от на-
вредните за околната среда. 

„Обикновеното повторно използване на инертните материали от стария бетон е неустойчиво, 
тъй като именно производството на новия цимент води до емисии, виновни за климатичните 
промени“, обяснява водещият автор на изследването Ли Лианг. Следователно е необходим нов, екологичен подход, който да спомогне 
за насърчаване на кръговата икономика при употребата на бетон. 

Изследователите създали нов метод, като коригирали пропорцията на сместа, налягането, температурата, продължителността на 
пресоване и съдържанието на вода. Намирането на точната пропорция между бетон и рециклирана дървесина се оказало от решаващо 
значение за получаването на бетон с най-голяма здравина. В сместа дървесината получава своята твърдост от лигнините – силно 
омрежени органични полимери. В този случай лигнинът запълва празнините в бетона и функционира като „лепило“, когато се смесва с 
отпадъчния бетонов прах и се нагрява. Якостта била подобрена и от по-високите температури и налягания по време на пресоване. 

„Повечето от рециклираните продукти, които създадохме, показаха по-добра якост на огъване от тази на обикновения бетон“, казва 
старшият автор лектор Юя Сакай. „Тези констатации могат да насърчат преминаването към една по-екологична, по-икономична 
строителна индустрия, която не само намалява отпадъците от бетон и дървесина, но също така и спомага за решаването на проблема 
с изменението на климата“. 

Рециклираният бетон вероятно ще се окаже и биоразградим, смятат учените. Методът им може да бъде разширен и за рециклиране на 
други видове отпадъчни растителни вещества вместо дърво – или дори за направата на чисто нов, екологичен бетон. 

Източник: Greentech 
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