
 

Енергийната ефективност и мерките за енергийни 

спестявания в сградния фонд са най-устойчивият инс-

трумент в борбата с енергийната бедност и замърся-

ването на атмосферния въздух. В дългосрочен план, 

те не само ще намалят потреблението на твърди гори-

ва и ще направят достъпа до алтернативни начини за 

отопление възможен – заедно с това, те ще подобрят 

качеството на градската среда и комфорта на обита-

ване в нашите домове. А не е никак пресилено да се 

твърди, че те ще ни направят и по-здрави, и по-

отговорни към собственото си поведение и към разви-

тието на нашите градове.  

Местните власти са ключът за справяне с енер-

гийната бедност и замърсяването на въздуха. Те единствени имат лостовете да управ-

ляват ефективни програми за енергийна ефективност в сградите и да влияят върху поведението 

на гражданите. А именно това е най-важното – вече е ясно, че без активното участие на граж-

даните трудно могат да се постигнат значими и устойчиви резултати както в полето на енергий-

ната ефективност, така и за опазването на околната среда и подобряването на условията на 

живот в градовете. Затова и механизмите за финансова подкрепа в тези области трябва да бъ-

дат насочени именно към местните власти, като заедно с това се обърне сериозно внимание за 

изграждане на административен и професионален капацитет и провеждане на целенасочени и 

дългосрочни комуникационни кампании.  

Това ще бъде посланието на ХХ юбилейна международна конфе-

ренция на ЕкоЕнергия, която е част от официалната полити-

ческа програма на българското председателство на ЕС и ще се про-

веде в Дома на Европа в София на 19-20 март 2018г. . Вярваме, че 

това послание ще запълни една сериозна празнина в публичното 

говорене по темата за чистотата на атмосферния въздух. Вярваме 

то има потенциал да повлияе върху националните политики по от-

ношение на енергийната бедност и да даде нови посоки за разви-

тие. Затова и ще опитаме да съберем заедно представители на пуб-

лични органи на централно, регионално и местно равнище, за да 

обсъдят възможните посоки и решения с оглед засилване на ролята 

на многостепенното управление и създаване система за осигурява-

не на необходимите ресурси на местните власти при разработване 

на собствени политики по отношение на достъпа на гражданите до 

енергийни услуги, намаляване на бедността (не само енергийната) 

и подобряването на градската среда. Ще бъдат представени добри 

практики от България и региона, както и съществуващи възможнос-

ти за финансиране на проекти в областта на енергийната ефектив-

ност и опазването на околната среда. Но преди всичко, ще бъдат 

чути гласовете на общините – настоящи и бъдещи членове на ЕкоЕнергия…  

За да се случи това, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия ще направи всичко 

възможно да осигури участието на институционални партньори и представители на Министерст-

во на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерст-

во на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, Национално 

сдружение на общините в Република България, Национален център за териториално развитие, 

Агенция за устойчиво енергийно развитие, Столична община, представители на местните влас-

ти, производители и дистрибутори на енергия, професионални асоциации и индустриални кама-

ри, неправителствения сектор и граждански организации.  

Събитието е част от серия срещи в областта на политиките за енергийната ефективност, меха-

низмите за финансиране на проекти и прилагането на стандарта за почти нулево-енергийните 

сгради в България, с фокус върху възможностите за подкрепа за местните власти: 

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

2018 г., София; 

 Интелигентни градове и общности: енергийната ефективност като инструмент за ускорено 

развитие на българските общини - 26-27 април 2018 г., Габрово; 

 По пътя към почти нулево-енергийните сгради: предизвикателства и възможности - 20-22 

юни 2018 г., Бургас;  

 Обучения за енергийно ефективно обновяване на съществуващи сгради и енергийно пла-

ниране в общините Добрич и Горна Малина (май-юни 2018 г.) 

Пълна информация за XX юбилейна конференция на ЕкоЕнергия можете да намерите в специ-

ално създадения уебсайт на адрес www.20th-ecoenergy-conference.info.  

Регистрирайте се тук – участието е безплатно, но важно за всички нас! Местата са ограничени!  
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вяне с пластмасовите отпадъци  

Избрано от медиите 

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 
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Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация 

се поема от авторите. Тя не отразява задължително 

мнението на Европейската общност. Европейската агенция 

за конкурентоспособност и иновации и Европейската 

комисия не носят отговорност за използваната по какъвто и 

да е начин информация, съдържаща се в нея.  

Брой 61, януари 2018 г. 

Над 600 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ се влагат за повишаване на енергийната ефективност на обществени и многофамилни сгради 
МРРБ, 29.12.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/nad-600-mln-lv-ot-operativna-programa-regioni-v-rastej-se-vlagat-za-povishavane-na-energijnata-efektivnost-na-obstestveni-i-

mnogofamilni-sgradi/ 

237 млн. лв. по ОПРР за модернизация на транспорта в 39 големи града 
МРРБ, 25.12.2017 
http://www.mrrb.government.bg/bg/237-mln-lv-po-oprr-za-modernizaciya-na-transporta-v-39-golemi-grada/ 

Приоритет в изготвяната от МРРБ стратегия за развитие на ВиК отрасъла е намаляване загубите на вода 
МРРБ, 22.12. 2017  
http://www.mrrb.government.bg/bg/prioritet-v-izgotvyanata-ot-mrrb-strategiya-za-razvitie-na-vik-otrasula-e-namalyavane-zagubite-na-voda/ 

Производството на ток през 2017 г. расте по-бавно от потреблението. Износът на електричество продължава да спада 
Ивайло Станчев, Капитал, 30.12.2017 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/30/3105101_proizvodstvoto_na_tok_prez_2017_g_raste_po-bavno_ot/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum 

Енергийната борса променя правилата си за дългосрочните договори. Гаранциите на търговците ще са по-ниски при по-дългосрочните сделки, но държавните 
централи ще могат да ограничават силно купувачите 
Ивайло Станчев, Капитал, 02.01.2018  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/01/02/3106053_energiinata_borsa_promenia_pravilata_si_za/ 

Цените на електрическата и топлинната енергия без промяна до 1 април. Иванов смята, че България е длъжна да защити термичните централи 
publics.bg, 03.01.2018 
http://www.publics.bg/bg/news/17738/ 

2017 г.: 0,63% ръст на производството на ток, 3,06% - на потреблението и 14% спад на износа 
publics.bg, 03.01.2018 
http://www.publics.bg/bg/news/17731/ 

Графика на деня: Българите са първи в ЕС по невъзможност да поддържат домовете си топли през зимата 
Капитал, 08.01.2018 
https://www.capital.bg/multimedia/infografiki/2018/01/08/3107598_grafika_na_denia_bulgarite_sa_purvi_v_es_po/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=sutreshenblok 

Утвърден е поименен списък на задължените лица по чл. 14 от ЗЕЕ, приложение към Националния план за действие по ЕЕ 
АУЕР, 08.01.2018 
http://seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9935:zadaljeni-lica-po-chl-14-al-1-ot-zee&catid=56:important-category-bg&lang=bg 

Ветроенергийната асоциация иска ясни правила за работа на регулатора 
Производителите търсят съдействие от парламента, след като КЕВР одобри отново отменени от съда цени 
Иглика Филипова, Капитал, 08.01.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/01/08/3108907_vetroenergiinata_asociaciia_iska_iasni_pravila_za/  

Електроенергийната политика като проба и грешка 
Калоян Стайков, ИПИ, 12.01.2018 
http://ime.bg/bg/articles/elektroenergiinata-politika-kato-proba-i-greshka/ 

50 фирми ще изпълняват проекти за енергийна ефективност на обща стойност 195 млн. лв. 
Предвидените дейности ще доведат до намаляване на вредните емисии 
publics.bg, 11.01.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/17812/ 

Зам.-министър Малина Крумова:  
Общините трябва да изпълняват ефективно функциите си като възложители по програмата за саниране 
МРРБ, 15.01.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-malina-krumova-obstinite-tryabva-da-izpulnyavat-efektivno-funkciite-si-kato-vuzlojiteli-po-programata-za-sanirane/ 

Министър Нанков в интервю за предаването "Тази сутрин" по БТВ 
(Извадка за санирането) 
МРРБ, 15.01.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/ministur-nankov-v-intervyu-za-predavaneto-tazi-sutrin-po-btv/ 

Европарламентът поиска по-високи цели за ВЕИ и енергийна ефективност до 2030 г.  
Ивайло Станчев, Капитал, 18.01.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/01/18/3114653_evroparlamentut_poiska_po-visoki_celi_za_vei_i/ 

Зам.-министър Деница Николова:  
Намаляването на регионалните неравенства трябва да е основна политика на европейските макрорегионални стратегии 
МРРБ, 22.01.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-namalyavaneto-na-regionalnite-neravenstva-tryabva-da-e-osnovna-politika-na-evropejskite-

makroregionalni-strategii/ 

МРРБ осигурява над 4.1 млн. лв. за общи устройствени планове на общините през 2018 г. 
МРРБ, 23.01.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/mrrb-osiguryava-nad-4-1-mln-lv-za-obsti-ustrojstveni-planove-na-obstinite-prez-2018-g/ 

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2018 г. за изработване на общи устройствени планове на общини 
МРРБ, 22.01.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/red-i-usloviya-za-dostupa-na-obstinite-do-sredstvata-predvideni-v-byudjeta-na-ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-

blagoustrojstvoto-za-2018-g-za-izrabotvane-na-obsti-ustrojstveni-planove-na-obstini/ 

ЕК дава 2 месеца срок на България да транспонира правилно директивите от третия енергиен пакет. От европейската институция припомнят, че в директивите се 
съдържат важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари 
publics.bg, 25.01.2018 г.    
https://www.publics.bg/bg/news/17950/ 

EП одобри нови цели за дела на възобновяемата енергия и енергийната ефективност 
renewables-bulgaria.com, 25.01.2018 
http://renewables-bulgaria.com/article/2189-ep-odobri-novi-celi-za-dela-na-vazobnoviaemata-energiia-i-energiynata-efektivnost?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Renewables-2018-01-25 

МРРБ предлага промени в обхвата на районите за планиране 
МРРБ, 26.01.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/mrrb-predlaga-promeni-v-obhvata-na-rajonite-za-planirane/ 

Министър Николай Нанков в предаването "Седмицата" на Дарик радио 
МРРБ, 27.01.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/ministur-nikolaj-nankov-v-predavaneto-sedmicata-na-darik-radio/ 

Кметът на Габрово:  
През 2017-та реализирахме обекти за 30 млн. лв.  
Actualno.com, 04.01.2018  
https://www.actualno.com/interview/kmetyt-na-gabrovo-prez-2017-ta-realizirahme-obekti-za-30-mln-lv-news_652395.html?utm_source=newsletter&utm_medi 

Графика на деня: Колко може да спестите от електричество за година 
Капитал, 11.01.2018  
https://www.capital.bg/multimedia/infografiki/2018/01/11/3110393_grafika_na_denia_kolko_moje_da_spestite_ot/ 

Aвcтpaлия cтpoи нaй-гoлямaтa тepмaлнa coлapнa цeнтpaлa в cвeтa 
mоnеу.bg, 16.01.2018  
https://money.bg/investments/avstraliya-stroi-nay-golyamata-termalna-solarna-tsentrala-v-sveta.html 

Първата сграда с хоризонтална отоплителна инсталация в Пловдив с намален разход на енергия 
hvac-bulgaria.com, 22.01.2018 
http://hvac-bulgaria.com/article/1996-parvata-sgrada-s-horizontalna-otoplitelna-instalaciia-v-plovdiv-s-namalen-razhod-na-energiia?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2018-01-22 

AES и Siemens с обща компания за съхранение на енергия. Новата фирма Fluence Energy ще създаде най-голямото енергийно хранилище в света 
Ивайло Станчев, Капитал, 23.01.2018 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/01/23/3116992_aes_i_siemens_s_obshta_kompaniia_za_suhranenie_na/ 

21-вият Европейски форум по екоиновации ще се проведе в София 
ecology-bulgaria.com, 26.01.2018 
http://ecology-bulgaria.com/article/2369-21-viiat-evropeyski-forum-po-ekoinovacii-shte-se-provede-v-sofiia 

ХХ Юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия, 19-20 март 2018, София, Дом на Европа 

publics.bg, 29.01.2018 
https://www.publics.bg/bg/events/248/ХХ_Юбилейна_годишна_конференция_на_ЕкоЕнергия.html 

Избрано от медиите 

Столичният общински съвет одобри механизма за реакция при замърсяване на въздуха  

Столичният общински съвет одобри механизма с действия за реакция на Столична община в случай на реални 

или прогнозни превишения на фини прахови частици в атмосферата. Мерките се въвеждат незабавно, като 

механизмът е една от над стоте мерки, заложени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния 

въздух на СО, одобрена през месец май 2017 година. 

В механизма са адресирани различни варианти на превишения на емисиите на ФПЧ, като се предлага въвеж-

дане на съответен набор от мерки: (допълнително) увеличаване на миенето, оросяването и механизираното 

метене на улици при подходящи атмосферни условия; сезиране на органите на СДВР за извънредни проверки 

за техническа изправност на МПС; провеждане на извънредни проверки на Столичния инспекторат и РИОСВ 

на пунктовете за вторични суровини и автосервизите; обособяване на буферни зони за паркиране в десните 

ленти на централни входни артерии в близост до спирки на градски транспорт; ограничаване на навлизането 

в зони и карета от централна градска част; ограничаване на паркирането в части от синя и зелена зони; въ-

веждане на целодневна карта за всички линии на масовия градски транспорт - Зелен билет на цена от 1 лв. 

Предвид очакваните превишения на нивата на ФПЧ10, Столична община призовава жителите и гостите на София да ограничат дви-

жението на личните си автомобили и да използват градски транспорт, както и призовава домакинствата, които се отопляват на дър-

ва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление. Възлага се на СДВР 

да започне извънредни проверки на автомобилите за нивата на вредните емисии. Столичният инспекторат, съвместно с РИОСВ, ще 

направи извънредни проверки на пунктове за вторични суровини и автосервизи за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. 

Източник: Столична община  

С над 624 млн. лв. от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. се обновяват детски градини, училища и 

професионални гимназии във всички общини  

Модернизираме професионалните гимназии, които разкриват и поддържат специалности с 

най-голяма нужда за бизнеса, обяви Деница Николова в Горна Оряховица  

Във всички общини на територията на страната в момента се обновяват детски градини, 

училища и професионални гимназии. Над 624 млн. лв., осигурени от Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и държавния бюджет, се влагат в мащабните ремонтни 

дейности, които включват и ново технологично и учебно оборудване. 

Това обяви в Горна Оряховица заместник-министърът на регионалното развитие и благоус-

тройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Тя заедно с 

кмета на общината инж. Добромир Добрев откриха обновената детска градина „Елена 

Грънчарова“ в града. Над 427 хил. лв. е инвестицията от европейската програма, която 

включва цялостно обновяване на сградата, мерки за енергийна ефективност, нов покрив, 

дограма, нови мебели, обзавеждане и оборудване за възпитателен процес и др. Общо 125 

деца и 30 души персонал на градината се обучават и работят в изцяло обновена, подобрена, съвременна среда, отговаряща на най-

високите стандарти, убеди се на място зам.-министър Николова. 

С откриването на детската градина в община Горна Оряховица приключи проектът за модернизация на цялата образователна инфрас-

труктура, включваща общо две детски градини и най-голямото основно училище. За реновирането на сградите от европейската прог-

рамата са инвестирани около 3 млн. лв. Проектът приключва година по-рано от предвидения първоначално срок. До няколко месеца 

ще приключи и мащабният проект за модернизиране и благоустрояване на централната градска част на Горна Оряховица, финанси-

ран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с близо 6 млн. лв. 

„Всичко, което даваме в сферата на образованието, било то финансов ресурс, или усилия от всеки един от нас, няма цена. Няма нищо 

по-хубаво от това да виждаме децата си да растат щастливи в модерна среда, в която се възпитават и учат“, отбеляза зам.-министър 

Николова. Тя допълни, че с изпълнението на проекта ще се създадат по-добри условия за обучение и труд в образователните инсти-

туции. 

Проектът за обновяване на професионалните гимназии цели създаване на интелигентен растеж, за да може там, където бизнесът има 

нужда, да се откриват специалности и за да се улесни обучението на ученици по места. За нас е много важно това, че във всички об-

щини се изпълняват обекти, свързани с подобряване на материалната база. Така на цялата територия на страната имаме възможност 

да обучаваме качествени специалисти, каза още Николова. 

Източник: МРРБ  

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020  

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изме-

нение на пакета документи за кандидатстване по процедура за предоставя-

не на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“. 

Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020, с общ бюджет 1,373 млрд. лв. и с конкретни бенефициен-

ти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от нацио-

налната полицентрична система. 

Промените включват адаптиране на подхода при избора на проекти/ операции от Работната група с оглед осигуряване на пълно съот-

ветствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013, както и въвеждане на нови изисквания в Насоките за кандидатстване, съответст-

ващи на адаптираните критерии за оценка на проектни предложения от Междинните звена. 

В допълнение се променя и крайният срок за кандидатстване по процедурата –31.12.2019 г.; 19:00 ч. 

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“ и актуализираните приложения към тях можете да намерите на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014-2020" в подменю "Актуални процедури" - тук. 

Източник: МРРБ 

69% от столичани смятат, че ежедневното им поведение би допринесло за подобряване на            

състоянието на въздуха   

Готовност на гражданите за активно участие в мерките, които Столична община планира да въведе за 

дните с очаквани или реализирани пикови превишения на фините прахови частици в атмосферата, от-

чита проучване на Alpha Research, изработено по поръчка на Столична община. Механизмът е една от 

стоте мерки, заложени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на СО, одоб-

рена през месец май 2017 г. 

69% от респондентите в запитването имат ясното разбиране, че отговорността за качеството на атмос-

ферния въздух е споделена между гражданите и общината и смятат, че ежедневното им поведение би 

допринесло за подобряване качеството на въздуха. Столичани отреждат по-голям дял от замърсяване-

то на автомобилния трафик (51%), за 24% основен замърсител е отоплението на дърва и въглища, а 

за 19% – нерегламентираното изгаряне на отпадъци в някои райони. 

Според резултатите от проучването висока е подкрепата по отделните мерки към механизма, който Столична община предложи и 

предстои да въведе след гласуването му от Столичния общински съвет. Най-голяма подкрепа среща идеята за безплатен градски 

транспорт (93%) и въвеждането на Зелен билет в дните с най-високи очаквани или реализирани превишения (89%). След тях по под-

крепа се нарежда възможността за безплатно паркиране на буферни паркинги (87%) и преминаване към масов градски транспорт. 

Готовността на столичани да подкрепят затварянето на карета и зони от София е 60%. С най-ниско одобрение се възприемат идеите 

за двойно увеличение на цената в Синя зона, както и намаляването на престоя в платените зони. Цялото изследване на Alpha Re-

search можете да намерите тук. http://alpharesearch.bg/bg/socialni_izsledvania/socialni_publikacii/obshtestveni-naglasi-kam-merki-za-

preodolyavane-na-problema-sas-zamarseniya-vazduh-v-sofiya.892  

Некачествено изпълнение на санирането може да доведе до разваляне на договори с ББР  

Регионалният министър Николай Нанков настоява общините да упражняват по-строг контрол върху изпълнителите на 

проектите 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков даде допълни-

телни указания до всички кметове на общини и областни управители, както и до председате-

ля на НСОРБ Даниел Панов, за по-строг контрол при изпълнението на Националната програ-

ма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата установи, че общините като 

възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен конт-

рол на външните изпълнители, което може да доведе до вреди със съответното финансово 

изражение за гражданите. 

За да не се допусне това, с писмото си министър Нанков изисква да се извършват проверки 

на място от представители на общината и строителния надзор минимум един път месечно по 

време на изпълнението на обновителни дейности на сградата и преди подписването на Конс-

тативен акт (Образец 15) и да се съставят протоколи от тях. На общодостъпно място във все-

ки вход на участваща в програмата сграда вече трябва да бъде поставяна информация за 

контакт – име, телефон и имейл, с отговорните общински служители, упражняващите строителен надзор и инвеститорски контрол, и 

на съответното подразделение на Дирекцията за национален строителен контрол. Общините трябва да следят и за нерегламентирано-

то използване на подизпълнители. 

Некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с „Българска банка за 

развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси, се казва още в писмото на регионалния министър. 

Общините, които са основен участник в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, са задължени да изпъл-

няват функциите си на възложител със съответните механизми за контрол и гарантиране изпълнението на допустимите дейности, да 

следят за законосъобразното разходване на публичните средства и да защитават интересите на сдруженията на собствениците като 

техни представители. 

Източник: МРРБ 

Ежегодно обновяваме 5% от площта на сградите - държавна собственост 

През 2020 г. енергийната интензивност на България трябва да е с 41% по-ниска спрямо 2005 г. 

Ежегодното обновяване на 5% от разгърнатата застроена площ на сградите – държавна собстве-

ност, каквото е изискването на Закона за енергийна ефективност, ще осигури спестяване на енер-

гия в размер на 10,26 хил. тона нефтен еквивалент и над 12 хил. тона въглероден диоксид. Обно-

вяването на 1% от разгърнатата застроена площ на жилищните сгради годишно ще доведе до спес-

тяване на 284 хил. тона нефтен еквивалент енергия и 384 хил. тона въглероден диоксид. Тези мер-

ки са част от актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност за подобря-

ване на енергийните характеристики на отопляваните или охлаждани сгради – държавна собстве-

ност и от програмата за насърчаване на инвестиции в сградния фонд, които ще подпомогнат изпъл-

нението на подобни мерки. Актуализациите бяха приети от Министерския съвет между празниците. 

България трябва да спестява годишно енергия в размер на 716 хил. тона нефтен еквивалент до 

2020 г. Отчетът за 2016 г. сочи, че за периода 2014-2016 г. вече са направени спестявания в раз-

мер на 303,8 хил. тона нефтен еквивалент. 

Изпълнението на националните цели ще доведе до намаление през 2020 г. на първичната енергий-

на интензивност на страната с 41% спрямо тази през 2005 г. Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и 

представен в Европейската комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от България след три години. До 2020 г. първичното 

енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18,46 млн. тона нефтен еквивалент (каквото би било без прилагане 

на мерки за енергийна ефективност) на 16,87 млн. тона нефтен еквивалент. 

Мерките за енергийни спестявания се финансират от различни източници, сред които повечето оперативни програми, Програма BG04 

"Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространс-

тво, Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради и други. 

Списъкът със задължени лица по Закона за енергийна ефективност и техните индивидуални цели за енергийни спестявания също е 

част от одобрения Национален план за действие по енергийна ефективност. Предвидено е търговците с електрическа и топлинна 

енергия и тези с природен газ, течни и твърди горива да спестяват по 51,69 хил. тона нефтен еквивалент енергия годишно. 

На същото заседание правителството одобри допълнителни разходи от 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жи-

лищни сгради. Мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фондизостанаха значително по нива на енергийна ефектив-

ност в сравнение със сградите за обществено обслужване, се казва в съобщението. 

Източник: https://gradat.bg/news/2018/01/02/3105955_ejegodno_obnoviavame_5_ot_ploshtta_na_sgradite_-/  

Проведе се Редовната среща на генералните директори по климата  

На 18-19 януари 2018 г. в Националния дворец на културата в София се проведе Редовната сре-

ща на генералните директори по изменение на климата, включваща среща на главните прегова-

рящи и водещите експерти от екипа на Европейския съюз. Представен бе екипът на Българското 

председателство на Съвета на ЕС, който ще работи по международните аспекти на изменението 

на климата и международните преговори. В работата си българските експерти ще бъдат подпо-

магани в рамките на триото Естония – България – Австрия от естонски и австрийски експерти, 

както и от експерти от Великобритания, Полша и Латвия на доброволни начала. 

"Много работата беше свършена през изминалата година. Бих искала да благодарим на нашите 

естонски колеги и да ги поздравим за постигането на споразумение с Европейския парламент по 

важните документи ETS, LULUCF и ESR - основните етапи за осъществяване на нашата обща цел 

за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г." Това каза заместник-

министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при откриването на събитието. 

На срещата бяха представени приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и тези в рамките на международ-

ните преговори по климата. Те включват: 

 Постигане на напредък по Работната програма на Парижкото споразумение; 

 Разработване в рамките на експертните работни групи и тематичните работни групи към Работната група по международни въп-

роси/формат Климат на 14 работни документа за първата половина на 2018 г., които да бъдат депозирани от името на ЕС в Сек-

ретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата; 

Подготовката и успешното провеждане на Предварителната преговорна сесия в Бон през месец май 2018 г. 
На срещата се проведе стратегическа дискусия по предизвикателствата и приоритетите на ЕС преди 24-та Конференция на страните 

от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се състои в гр. Катовице, Полша. 

Основно внимание бе отделено на организирането на спомагателния диалог между страните по Рамковата конвенция, известен като 

Таланоа диалог (Talanoa Dialogue). Диалогът ще е структуриран около три основни въпроса по отношение на постигнатото и бъдещите 

действия по климата – “Къде сме? Къде искаме да стигнем? Как да стигнем там?”. Той обаче включва и други детайли, като решение 

да се приемат приноси и от заинтересовани страни извън правителствата – бизнес, неправителствени организации и местни власти, и 

да се създаде онлайн платформа за публикуване на тези приноси. 

Обсъден бе и ангажиментът на ЕС по отношение на финансирането на дейности по климата за развиващите се страни. Ангажиментът 

от страна на развитите страни като цяло е да се мобилизират общо 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г., за да се отгово-

ри на потребностите на развиващите се страни в контекста на значими действия за смекчаване на последиците и прозрачност на при-

лагането. Преговорите по дългосрочното планиране на финансовите потоци от страна на развитите държави към развиващите се дър-

жави (чл. 9.5 от Парижкото споразумение) ще продължат и през преговорните сесии преди СОР24 в Катовице, Полша. Друг основен 

въпрос, който бе обсъден е във връзка с решението от СОР23 в Бон Фондът за адаптация да продължи съществуването си и да функ-

ционира и под Парижкото споразумение след приключване на действието на Протокола от Киото. Основни неясноти в тази връзка са 

свързани с източниците на финансиране на Адаптационния фонд. 

В рамките на срещата бе проведена и работна среща на ръководителите на тематични групи и Главните преговарящи на ЕС в между-

народните преговори по изменение на климата. 

Източник: МОСВ 

Общините са ключът за справяне с енергийната бедност и     

замърсяването на въздуха  
Държавните механизми за финансиране трябва да се насочат към засилване на         

ролята на местните власти  

Министър Петкова: Постигането на консенсусни решения в енергийната политика в интерес на   

всички европейци е водеща задача за нас  

"Постигането на баланс между позициите на държавите членки от една страна и Европейския пар-

ламент от друга ще бъде сериозно предизвикателство пред първото българско председателство на 

Съвета на ЕС. Въпреки това бих искала да ви уверя, че ще положим всички усилия за запазване 

темпа на дискусиите и постигане на максимално възможния реалистичен напредък в преговорния 

процес с ЕП. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред депутатите от коми-

сията "Индустрия, изследвания и енергетика“ на Европейския парламент в Брюксел. В рамките на 

изслушването енергийният министър подчерта, че по време на дискусиите българското председа-

телство ще бъде водено от желанието за постигане на компромисни и консенсусни решения в ин-

терес на всички европейски граждани. В този смисъл диалогът с Европейския парламент е от клю-

чово значение за постигането на работещи решения в европейската политика, в това число и в 

енергийната, смята министър Петкова. 

По нейните думи основната дейност на председателството в енергийната област ще бъде съсредо-

точена върху постигането на напредък по досиетата от амбициозния пакет "Чиста енергия за всички европейци”. 

В преговорите по енергийни теми ще се ръководим от целта за постигане на устойчива, достъпна, нисковъглеродна енергетика в ин-

терес на европейските граждани, подчерта енергийният министър. 

По отношение на Регламента за управление на енергийния пазар, Директивата за ВЕИ и Директивата за енергийната ефективност, 

имаме готовност да стартираме триалози с ЕП още през следващия месец, подчерта министър Петкова. По нейните думи председател-

ството ще работи за постигане на максимален напредък и  успешно приключване на преговорите по този първи подпакет. Във връзка 

с Газовата директива, Българското председателство си поставя за цел да консолидира позициите на държавите членки до възможно 

най-голяма степен, с оглед постигането на общо становище на Съвета. 

Пред депутатите от Европейския парламент министър Петкова подчерта също, че диверсификацията на източниците и маршрутите, 

както и разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар са основен приоритет и кауза за нас. По нейните думи, този 

приоритет е постоянен и ще се запази и след края на периода на Българското председателство. Страната ни ще работи активно за 

развитие на потенциала за регионално сътрудничество чрез изграждането на липсващата инфраструктура, с цел гарантиране сигур-

ността на енергийните доставки. За енергийната сигурност в Югоизточна Европа ще спомогне изграждането на европейския газоразп-

ределителен център "Балкан“. Този проект е европейски, с неговата реализация ще се гарантира развитието на газовия пазар в це-

лия регион, подчерта Петкова. По думите й председателството ще работи ангажирано и активно за завършване на междусистемната 

свързаност в региона на Западните Балкани, изцяло в синхрон с приоритетите на нашето председателство и на Европейския енергиен 

съюз. 

Изложението на министър Петкова пред комисията ITRE предизвика широк интерес сред европейските депутати и бе последвано от 

редица въпроси – по отношение на целите за енергийна ефективност, управлението на енергийния съюз, газовата директива, отчита-

нето на спецификите на всяка държава при преговорите, очакванията за това кога могат да започнат преговорите с Европейския пар-

ламент и други. 

Източник: МЕ 

Спечелилите фотоконкурса на "24 часа" и МРРБ за санирането получават наградите си  

Спечелилите фотоконкурса на "24 часа" и МРРБ за санирането ще получат наградите си след бро-

ени дни, за да започнат облагородяването на околоблоковото пространство на санирания блок. 

Спечелилите обещаха, че ще изпратят нови снимки на санираните си блокове - вече с новите при-

добивки от наградите. 

Блок в Бургас спечели първа награда от 6000 лева във фотоконкурса на "24 часа" и Министерст-

вото на регионалното развитие и благоустройството за санирането. Втора награда от 4000 лв. спе-

чели блок в Пазарджик, а третата бе поделена между два блока - в Девин и в Благоевград. Те по-

лучават по 1500 лева всеки. 

Авторитетно жури в състав доцент д-р инж. Борис Цанков - зам.- ректор на УАСГ, Христо Христов - 

началник- отдел "Финансово управление" към дирекция "Жилищна политика" на МРРБ, арх. Цве-

томир Ценков и Николай Николов, зам.-председател на Камарата на 

строителите в България, определиха след оспорван дебат победители-

те в конкурса "Покажи санирания блок - ще има щедри награди и за 

съседите". 

Решението на журито не беше лесно, защото силните кандидатури на санирани блокове бяха значително 

повече от наградите. Десетки читатели на "24 часа" изпратиха стотици снимки на санирани блокове от 

цялата страна. 

Най-активни бяха от Бургас - близо 1/3 от кандидатурите са оттам. Този факт се подкрепя и от официал-

ните данни на МРРБ, според които област Бургас е първенец по брой сгради, участващи в Националната 

програма за енергийна ефективност . 

Много силни кандидатури получихме също от Стара Загора, Варна, Смядово, Благоевград, Кърджали, 

Монтана, Перник, Стамболийски, Хасково, Севлиево, Гълъбово, 

Тетевен, Симеоновград, Русе, Павел баня, Левски, Видин и др. 

Инициативата ни беше подкрепена от Министерството на регионалното развитие и благоус-

тройството с награден фонд от 13 000 лева. От него ще бъдат връчени първа (6000 лева), 

втора (4000 лева) и трета (3000 лева) награди. 

Наградите ще се харчат целево – единствено за облагородяването на околоблоковото прос-

транство на санирания блок. Хората ще решат от какво имат нужда – красива беседка, дет-

ска площадка, барбекю, фонтанче или нещо друго, което ще краси пространството около 

дома им и ще им бъде от полза. 

 

Източник: МРРБ 

Потвърдили участници: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жечо Станков, заместник-
министър на енергетиката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йоана Христова, зам.-кмет 
на Столична община 

Юлиян Попов, председа-
тел на УС на BPIE 

Таня Христова, кмет на 
Габрово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иван Велков, зам.-
председател на СОС 

Бургас, ж.к. Възраждане, блок 14 - пър-
ва награда - 6000 лв. 

Пазарджик, ул. Кочо Честимес-
ки, 2, 4, 6 - втора награда от 
4000 лв.  

Девин, ул. Васил Левски 23 - трета награда - 1500 лв. (вляво) 
Благоевград, ж.к. Струмско-център, блок 13 - трета награда - 1500 лв.  

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД получи 6 заявления от кандидати за 

Фондове за градско развитие  

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД обяви получаването на 6 

заявления по процедура за подбор на финансови посредници по инструмент "Фонд за 

градско развитие" (ФГР) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфи-

нансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) до крайния 

срок за получаване на заявления по процедурата – 29 декември 2017 г. Процедурата е 

за избор на кандидати за мениджъри на "Фонд за градско развитие" с ресурс в размер 

на 353,3 млн. лв. от ОПРР 2014-2020 за финансиране на проекти за градско развитие в 

39-те града на България, както и за проекти в подкрепа на регионалния туризъм с обх-

ват територията на страната.  

Инвестициите, предвидени по финансовия инструмент, ще се осъществяват чрез три 

Фонда за градско развитие както следва: 

- ФГР гр. София с размер на финансовия ресурс 87,4 милиона лева; 

- ФГР Северна България с размер на финансовия ресурс 130,4 милиона лева; 

- ФГР Южна България с размер на финансовия ресурс 135,5 милиона лева. 

Предоставеният ресурс ще бъде инвестиран от избраните по процедурата финансови посредници в проекти на крайни получатели в 

направления, обхващащи градска среда, интегриран градски транспорт, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна и кул-

турна инфраструктура, инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски обще-

жития по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", както и проекти, насочени към консервация, опазване, по-

пуляризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за 

обекти на културното наследство от национално и световно значение по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на ОПРР 2014-2020.  

Предоставените средства по финансовия инструмент "Фонд за градско развитие" ще представляват кредити с гратисен период до 36 

месеца, в зависимост от сектора на инвестицията и спецификите на финансирания проект, с максимален срок на погасяване 20 годи-

ни. Финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране с частен ресурс на стойност не по-малко от 30% от общия размер 

на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект. В допълнение, ФМФИБ ще предоставя и гаранции към креди-

тите, частично покриващи кредитния риск по съфинансирането.  

Повече информация за процедурата по подбор на Фондове за градско развитие е налична на интернет страницата на ФМФИБ на ад-

рес: http://fmfib.bg/bg/news/56-6-polucheni-zayavleniya-za-upravlenieto-na-3533-mln-leva-za-gradsko-razvitie 

Източник: https://infrastructure.bg/show.php?storyid=3107463  

Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци  

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета днес, е част от прехода към кръгова икономи-

ка. 

Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно 

предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на 

начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход 

ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС 

ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерена-

та употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена. 

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще: 

 Направи рециклирането рентабилно за предприятията 

 Намали пластмасовите отпадъци 

 Спре замърсяването в морето 

 Даде импулс на инвестициите и иновациите  

 Стимулира промяна в целия свят 

Контекст 

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, част от който са днешните 

мерки. Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на 

Парижкото споразумение относно изменението на климата. За повече информация – сайт на ЕК. 

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
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