
 

Министерството на енергетиката публикува проекта 

на интегриран национален план за енергетиката и 

климата. Документът е разработен в изпълнение 

на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Евро-

пейския парламент и на Съвета относно управлението 

на Енергийния съюз и на действията в областта на кли-

мата. 

Интегрираните национални планове за енергетиката и 

климата на държавите членки са в основата на система-

та за управление на Енергийния съюз и се основават на 

петте му измерения – декарбонизация, енергийна ефек-

тивност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар 

и научни изследвания, иновации и конкурентоспособ-

ност. 

Съгласно изискванията на Регламента всяка държава членка трябва да представи в Европейска-

та комисия проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. ЕК  

ще извърши оценка на проекта и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на 

плана до 30.06.2019 г. Министерството приема коментари, мнения и препоръки на заинтересо-

ваните страни до  30.04.2019 г. на следния имейл адрес m.kitova@me.government.bg 
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Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 
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факс: 02 963 25 74 
e-mail: ecoenergy@ecoenergy-bg.net 
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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 73, януари 2019 г. 

Новият пазар на ток през 2019-а. ВЕИ производителите вече сами продават електроенергията си, след като досега това правеше НЕК 
Ивайло Станчев, Капитал, 04.01.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/04/3369773_noviiat_pazar_na_tok_prez_2019-a/ 

Проблемите с тока за бизнеса остават без решение. Синдикати и работодатели алармират за спекулативни цени на електроенергията, но за 
държавата всичко е наред 
Ивайло Станчев, Капитал, 08.01.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/08/3372064_problemite_s_toka_za_biznesa_ostavat_bez_reshenie/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Синдикати и министри отново не можаха да се разберат за свободния пазар на електроенергия. Българската енергетиката трябва да се развива в 
условия на свободен пазар, заяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на срещата 
Аспарух Илиев, investor.bg, 08.01.2019 
https://www.investor.bg/energetika/472/a/sindikati-i-ministri-otnovo-ne-mojaha-da-se-razberat-za-svobodniia-pazar-na-elektroenergiia-274951/ 

БЕХ ще обжалва глобата от 77 млн. евро. Рисковете от това са големи. Евентуална загуба на делото може да увеличи глобата до почти 320 млн. 
евро, а изгодата от отлагането е предимно политическа 
Ивайло Станчев, Капитал, 20.12.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/20/3365256_beh_shte_objalva_globata_ot_77_mln_evro_riskovete_ot/ 

ЕС се договори за намаляване на емисиите на товарните автомобили и автобусите с 30%. Решението отразява интересите както на Германия, така и 
на настояващите за по-голямо орязване 
Капитал, 22.12.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/12/22/3366426_es_se_dogovori_za_namaliavane_na_emisiite_na_tovarnite/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Зам.-министър Деница Николова е поискала проверка на жилищен блок в Карнобат, след жалба за дефекти при реализацията на проект за 
саниране 
МРРБ, 21.12.2018 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-e-poiskala-proverka-na-jilisten-blok-v-karnobat-sled-jalba-za-defekti-pri-realizaciyata-na-proekt-za-
sanirane/ 

КЗК обвини още 11 фирми в картел при санирането. Строителните фирми се договаряли за обекти в Община Гоце Делчев 
Петя Стоянова, investor.bg, 27.12.2018  
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-obvini-oshte-11-firmi-v-kartel-pri-saniraneto-274324/ 

Цената на въглищата в Европа може да се понижи с над 10% през 2019 г. Причините са намаляващото търсене и енергийните политики, стремящи 
се да ограничат употребата на най-замърсяващите изкопаеми горива 
publics.bg, 02.01.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/19944/Цената_на_въглищата_в_Европа_може_да_се_понижи_с_над_10_през_2019_г_.html 

Министър Петя Аврамова пред в. "Строител":  
2019 г. ще открие пред строителния бранш нови възможности за инвестиции 
МРРБ, 04.01.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-petya-avramova-pred-v-stroitel-2019-g-ste-otkrie-pred-stroitelniya-bransh-novi-vuzmojnosti-za-investicii/ 

Боклукът на Ковачки. Поскъпването на въглеродните квоти накара няколко въглищните централи да потърсят алтернативни горива 
Иглика Филипова, Капитал, 04.01.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/04/3369673_boklukut_na_kovachki/ 

Министерството на енергетиката и КЕВР започват проверки на трите ЕРП-та. Мярката идва след подозренията, че тези дружества са в основата на 
много високата борсова цена на тока 
Ивайло Станчев, Капитал, 11.01.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/11/3373784_ministerstvoto_na_energetikata_i_kevr_zapochvat/ 

Ивайло Хлебаров, "За Земята":  
Мерките по наказателната процедура за въздуха са добри, но недостатъчни 
Вера Стаевска, Дневник, 10.01.2019 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/01/10/3371474_ivailo_hlebarov_za_zemiata_merkite_za_izchistvane_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 

Пазарът на електроенергия – между напрежението и лудостта 
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, 11.01.2019 
https://ime.bg/bg/articles/pazaryt-na-elektroenergiya-mejdu-naprejenieto-i-ludostta/ 

Отпускат до 750 хил. евро на общините за градско развитие по европейска програма 
МРРБ, 12.01.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/otpuskat-do-750-hil-evro-na-obstinite-za-gradsko-razvitie-po-evropejska-programa/ 

Драгомир Цанев за енергийната трансформация на България (Видео) 
Интервю на Вероника Денизова с Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект 
Bloomberg TV Bulgaria, предаването „В развитие“, 14.01.2019  
https://www.bloombergtv.bg/video/dragomir-tsanev-za-energiynata-transformatsiya-na-balgariya 

Запазването на въглищните ТЕЦ е основният акцент в Енергийната ни стратегия до 2030 г., с поглед до 2050 г. МЕ съгласува с Брюксел българския 
Интегриран план "климат, енергетика".  
3e-news, 08.1.2019 
http://3e-news.net/българия/петкова-запазването-на-въглищните-тец-е-основният_65489 

България иска да запази важната роля на въглищните си централи до 2050 г. Интегрираният национален план в областта на енергетиката и климата 
е устойчив, социално приемлив и гарантира националните интереси на страната, смята министър Петкова 
3e-news, 14.1.2019  
http://3e-news.net/българия/българия-иска-да-запази-важната-роля-на-въглищните-си-централи-до-2050-г_65598 

До 2030 г. 32 на сто от енергията трябва да е от възобновяеми източници. Интегриран национален план за климат и енергетика 
Синор.бг, 15.01.2019 
https://sinor.bg/54616-do-2030-g-32-na-sto-ot-energiyata-tryabva-da-e-ot-vazobnovyaemi-iztochnici 
България предложи скандален план за новите цели за ВЕИ - с изгаряне на дървесина. Въпреки замърсяването на въздуха не се очаква увеличаване 
на дела на слънчевата и вятърната енергия при производството на електроенергия 
Ивайло Станчев, Капитал, 17.01.2019  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/17/3376446_bulgariia_predloji_skandalen_plan_da_postiga_novite/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Зам.-министър Николова:  
Отпускаме нови 14 млн. лв. за развитие на туризма, опазване на околната среда и конкурентоспособността в пограничния регион между България 
и Македония 
МРРБ, 17.01.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-nikolova-otpuskame-novi-14-mln-lv-za-razvitie-na-turizma-opazvane-na-okolnata-sreda-i-konkurentosposobnostta-v-
pogranichniya-region-mejdu-bulgariya-i-makedoniya/ 

Министър Петкова представи пред експерти от МВФ актуалното състояние и предизвикателствата пред българския енергиен сектор 
Министерство на енергетиката, 25.01.2019 
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-predstavi-pred-eksperti-ot-mvf-aktualnoto-sastoyanie-i-predizvikatelstvata-pred-balg-2693.html 

Град от бъдещето. Виенският квартал Асперн показва как технологиите могат да променят начина на живот 
Ивайло Станчев, Капитал, 21.12.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/12/21/3365888_grad_ot_budeshteto/ 

Еко, модерни... 30 нови автобуса по линията на 111. Идната година се очакват още 102 нови возила в столицата 
Василия Пейчева, Днес.бг, 28.12.2018 
https://www.dnes.bg/sofia/2018/12/28/eko-moderni-30-novi-avtobusa-po-liniiata-na-111.397788?utm_source=push&utm_medium=notification 

Възобновяемите източници изпревариха въглищата като главен източник на енергия в Германия 
Дневник, 03.01.2019 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/01/03/3369725_vuzobnoviaemite_iztochnici_izprevariha_vuglishtata/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 

Норвегия цели до 2025 г. в страната да се продават само нови коли с нулеви емисии. Една трета от продадените автомобили през 2018 г. са били 
електрически 
Капитал, 07.01.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/01/07/3371455_norvegiia_celi_do_2025_g_v_stranata_da_se_prodavat/ 

АЕЅ oтĸpи нaй-гoлeмия в cвeтa xибpидeн coлapeн пapĸ 
mоnеу.bg, 09.01.2019  
https://money.bg/investments/aes-otkri-nay-golemiyat-v-sveta-hibriden-solaren-park.html 

E.ON и Clever ще свържат Скандинавия със зарядни станции за електромобили. Двете компании създадоха съвместна компания, а инсталациите 
ще са с мощност от над 150 kW 
Анина Сантова, Капитал, 09.01.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/01/09/3371860_eon_i_clever_suzdavat_suvmestno_predpriiatie_za/ 

Spark вече има 130 автомобила в София. Услугата за споделяне на електромобили добави десет нови Nissan Leaf и тепърва планира да разширява 
автопарка си 
Константин Николов, Капитал, 13.01.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/01/13/3373634_spark_veche_ima_130_avtomobila_v_sofiia/ 

Слънцето произведе парадокс на енергийната борса. Соларните централи в събота работеха и затова токът за часовете с най-голямо потребление 
беше по-евтин от този за през нощта 
Ивайло Станчев, Капитал, 14.01.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/14/3374543_slunceto_proizvede_paradoks_na_energiinata_borsa/ 

Електромобилите са по-екологични, дори когато са захранвани с енергия от въглища. Емисиите от електрическите превозни средства са с 40% по-
ниски в сравнение с тези, отделяни от бензиновите коли 
publics.bg, 15.01.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/19989/ 

След забавяне пречиствателната станция в Ямбол ще се строи за 29 млн. лв.  
Мила Чернева, Капитал, 17.01.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/17/3376449_sled_zabaviane_prechistvatelnata_stanciia_v_iambol/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Включване на социалните и хуманитарните изследвания в енергийната политика. Проект SHAPE ENERGY 
publics.bg, 18.01.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20007/ 

Германия с план да спре използването на въглища за добив на електроенергия до 2038 г. Близо 40% от електроенергията в страната се генерира от 
изкопаеми горива 
Йоанна Иванова, Капитал, 28 януари 2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/01/28/3381589_germaniia_s_plan_da_spre_izpolzvaneto_na_vuglishta_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

ЧИЕЦ организира семинар, посветен на енергийноефективните услуги (12 февруари, Стара Загора) 
powerindustry-bulgaria.com , 16.01.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2811-chiec-organizira-seminar--posveten-na-energiynoefektivnite-uslugi?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-01-16 

През 2019 г. водещи компании предлагат усъвършенствани решения за енергийна независимост и спестяване на енергия (16-18 април 2019, София) 
publics.bg, 18.01.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20009/ 

Ефективни решения за отопление и енергия на предстоящото издание на ЕЕ и ВЕИ (16-18 април 2019, София) 
hvac-bulgaria.com, 28.01.2019 
http://hvac-bulgaria.com/article/2133-efektivni-resheniia-za-otoplenie-i-energiia-na-predstoiashtoto-izdanie-na-ee-i-vei?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2019-01-28 

БЕМФ организира 8-а Регионална енергийна конференция (17 май 2019, София) 
powerindustry-bulgaria.com, 23.01.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2817-bemf-organizira-8-a-regionalna-energiyna-konferenciia?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-01-23 
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Пресконференция по проект за повишаване на енергийната ефективност в община Берковица  

На 22 януари 2019 год. в Заседателна зала на Община Берковица се проведе заключителна 

пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване на енергийната ефек-

тивност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, 

град Берковица” по административен договор за БФП № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0061-

С02 и № РД-02-37-43/01.09.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-

2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Опе-

ративна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Главната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в об-

ществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна 

енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служи-

телите. 

С реализацията на проекта са внедрени следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни сети, подмяна на дограма, 

топлинно изолиране на покрив, подмяна на отоплителна инсталация, инсталиране на слънчева система и подмяна на осветлението, 

чрез които сградата постига енергиен клас на енергопотребление „В“. Проектирана и изградена достъпна среда в съответствие с На-

редба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хора с увреждания.  Изпълнени са всички задължителни мерки, предписани в техническото об-

следване на сградата, както и съпътстващите строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефек-

тивност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването. 

Общата стойност на проекта е 453 086.30 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

от които от ЕФРР сума в размер: 385 123.36 лева и Национално финансиране сума в размер: 67 962.94 лева. 

Продължителността на проекта е 22 месеца. 

Източник: Община Берковица  

Министерството на енергетиката публикува проект на             

Интегриран национален план за енергетиката и климата  

Европейската седмица за устойчивата енергия ще се проведе между 17-21 юни 2019 г. 

Тазгодишното издание на Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW 2019) ще 

се проведе в дните между 17-21 юни 2019 г. в Брюксел. Основният фокус тази година е 

съвместното изграждане на европейското енергийно бъдеще в светлината на новите евро-

пейски цели и законодателните промени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. 

Европейската седмица на устойчивата енергия се състои от няколко събития: 

 Политическа конференция (Policy Conference) - Тя включва водещи фигури и раз-

нообразна програма от сесии и странични мероприятия, целящи обсъждане и офор-

мяне на енергийното бъдеще на Европа. Политическата конференция на EUSEW 2019 

ще се проведе в Брюксел от 18 до 20 юни 2019 г.; 

 Среща на участниците в мрежата (Networking Villagе) – ключова част и продължение на Политическата конференция – мястото 

на общността на EUSEW за обмен на идеи. Срещата се провежда в периода на от 18 до 20 юни 2019 г.; 

 Награди за устойчива енергия на ЕС (Awards Competition) – те ще бъдат представени по време на Политическата конференция. 
Наградите се присъждат за изключителни иновации в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност и предос-
тавят платформа за най-добрите европейски проекти в тази област. Ако желаете да участвате моля, вижте указанията и канди-
датствайте за наградите до 11 февруари 2019 г.! 

Дни на енергията (Energy Days) - Дните на енергията се провеждат през месеците май и юни, като за включване в инициативата се 

приемат предложения независимо от конкретната дата, стига да е в упоменатия период. Някои от събитията са с продължителност от 

само няколко часа, други - цяла седмица. Ден на енергията може да се повтори и през различни дни, за да достигне възможно най-

много хора. Картата на Дните на енергията показва всички дейности, които се провеждат в близост до вас. Може да се включите в 

инициативата като единственото изискване е вашият Ден на енергията да се проведе през май и юни 2019 г. и да го представите нав-

реме, за да се възползвате от по-голямата видимост през самата Седмица на устойчивата енергия на ЕС (17-21 юни 2019 г.). 

Желаем успех на българските кандидати! Повече информация ще намерите на: www.eusew.eu  

Новият свят – геополитиката на енергийния преход  

През януари 2018 г. Аднан З. Амин, генералният директор на IRENA, представи доклад "Новият свят-

геополитиката на енергийния преход". Документът е разработен с подкрепата на правителствата на Гер-

мания, Норвегия и Обединените арабски емирства. 

Отправната точка на доклада е бързият растеж на възобновяемите енергийни източници и по-специално 

слънчевата и вятърната енергия. Това бързо нарастване се дължи на намаляващи разходи, замърсяване 

и проблеми, свързани с изменението на климата, причинени от изкопаеми горива, цели за възобновяема 

енергия, определени от някои държави или местни власти, технологични иновации, корпоративни и ин-

вестиционни действия и обществено мнение. Според доклада енергийният преход ще трансформира гео-

политиката. За разлика от изкопаемите горива, възобновяемите енергийни източници се предлагат в по-

вечето страни и по дефиниция не се изчерпват, а също така е по-трудно да се унищожат. Възобновяеми-

те източници също са по-подходящи за децентрализирано производство и потребление. Възобновяемите 

енергийни източници се характеризират с почти нулеви пределни разходи, въпреки че докладът отбе-

лязва, че това изисква регулаторни рамки, за да се гарантира стабилност и рентабилност в енергийния 

сектор. 

Всичко това ще доведе до пренасочване на властта, докато светът се отдалечава от геополитическата 

ситуация, формирана от географската концентрация на нефт, природен газ и въглища. Докладът допъл-

нително подчертава уязвимостта на износителите на изкопаеми горива и възможността за вносителите на 

изкопаеми горива да постигнат енергийна независимост. Последното ще пожъне допълнителни икономически и геополитически ползи. 

Тъй като възобновяемите енергийни източници са по-децентрализирани, гражданите, градовете и корпорациите също имат възмож-

ност да развият по-активна роля. 

Тези промени също ще повлияят на търговските модели и съюзи и ще създадат нова взаимозависимост около електрическите мрежи и 

нови стоки като биогорива или критични материали. Достъпът до тези критични материали и киберсигурността може да се превърне в 

източник на напрежение, докато конфликтите, свързани с нефта и газа, намаляват. Докладът посочва икономическите и социалните 

рискове, свързани с увеличаването на възобновяемите енергийни източници (например заетостта във въгледобивната промишленост, 

блокираните активи). Възобновяемите енергийни източници обаче носят големи ползи по отношение на смекчаването на климата, си-

гурността на водата, храните и достъпа до енергия. 

Този доклад е първи опит да се опише новият геополитически свят, който произтича от революцията на възобновяемите енергийни 

източници. Следователно тя е историческа и заслужава по-нататъшно обсъждане и анализ. 

Към Доклада: тук 

Източник: EMI 

Този "плаващ" малдивски курорт е 100% екологичен  

Къпещ се в екзотичната красота на Малдивите, един луксозен еко-курорт се зах-

ранва изцяло от слънчева енергия, за да докаже, че високият клас почивка може 

да се случва по устойчив начин. Открит в края на 2018 г., Kudadoo Maldives Pri-

vate Resort има покрив, покрит със слънчеви фотоволтаични панели. В този про-

ект устойчивостта е била водещ мотив за архитектите от нюйоркското студио Yuji 

Yamasaki Architecture (YAA). Те са се постарали да намалят въздействието върху 

околната среда, доколкото където е възможно. Курортът е изграден главно от еко-

логосъобразни материали, като дървен материал от устойчиво сертифицирани го-

ри в Канада, Нова Зеландия и Индонезия. Потреблението на енергия е намалено 

до минимум благодарение на енергийно ефективните охладителни системи, на-

пълно автоматизираното осветление и пасивните принципи на строителство, които 

насърчават кръстосаната вентилация. „Обичайно на Малдивите соларните панели 

биват прикривани в дискретни области, но при Kudadoo фотоволтаичният покрив 

не само, че е видим, а и е емблема на мястото“, се казва в изявлението на курор-

та. „Концепцията за слънцето трябва да бъде информативна и убедителна… С един поглед посетителите могат да оценят размера на 

слънчевия покрив и след това да разберат връзката с мащаба на обслужвания от него курорт. Когато се приближите по-близо, дизай-

нът на сградата разкрива геометрия, която не само максимизира производството на електроенергия чрез своя ъгъл, но и минимизира 

консумацията на електроенергия, като позволява на слънчевата светлина да прониква през празнините между панелите, за да намали 

използването на изкуствена светлина през деня“. 

Курортът е изграден върху 3 хектара площ, до който се стига чрез пешеходна пътека от частния остров в атола Лавиани. 

Източник: The Spaces  

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия представиха успешни практики на информационния ден по направление  

Енергийна ефективност на програма Хоризонт 2020 в Брюксел 

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия бяха избрани сред стотици организации, ръководещи 

проекти по направление Енергийна ефективност на програма Хоризонт 2020, и 

поканени да представят своите вече над 10 инициативи, финансирани по прог-

рамата. Само 6 организации от цяла Европа получиха възможността да обсъдят 

резултатите от своите проекти с над 400 участници в събитието и да получат 

директна обратна връзка от целия екип на администриращата агенция EASME, 

което предполага изключително добри възможности за формиране на бъдещи 

партньорства по разнообразните теми, отворени за кандидатстване през сеп-

тември 2019 г.  

Разбира се, фокусът на представянето попадна върху четирите проекта, коор-

динирани от ЕнЕфект в областта на подобряване на знанията и уменията на 

работещите в строителния сектор - успешно приключилите BUILD UP Skills Bul-

garia и  BUILD UP Skills EnerPro (Интелигентна Енергия - Европа) и текущите 

Train-to-NZEB Fit-to-NZEB, както и новостартиралият CraftEdu, чиито координа-

тор е чешкият център за енергийна ефективност SEVEn. Въпреки това, с оглед 

на откритите интересни теми за кандидатстване, не бяха подминати и проекти-

те, свързани с местните власти - SPP Regions и EmBuild. По време на двустран-

ните срещи, организирани в рамките на събитието, възможности за бъдещо сътрудничество бяха обсъдени с представени на Швеция, 

Белгия, Испания, Португалия, Турция и Кипър. Особено ползотворни бяха срещите с малкото, но много активни български представи-

тели, с които се надяваме съвместно да стимулираме интереса към програмата - защото именно тя е пътят за поддържане и повишава-

не на капацитета на българската научна и изследователска общност, публични власти, стопански и нестопански организации за въ-

веждане на иновации и съвременни бизнес решения в областта на устойчивото енергийно развитие.  

Презентациите от събитието можете да намерите тук: https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/page-2931  

Бъдещето на енергийните кооперативи като инструменти за развитие на местните общности  

Енергийната кооперация е свързана с увеличаващата 

се роля на потребителите на енергия като активни 

участници в енергийната система – процес, който не-

изменно съпътства нарастването на дела на възобно-

вяемите енергийни източници (ВЕИ), управлението 

на енергийната ефективност (ЕЕ) и развитието на 

енергийните услуги (ЕУ) в Европейския съюз (ЕС). 

Енергийните кооперативи представляват локални, 

демократично управлявани обединения от произво-

дители и потребители (и/или т. нар. prosumers)  на енергия, обединени в малки общности. Тяхната функция включва обмен на енер-

гията и/или енергийни услуги между включените участници с цел минимални загуби и максимално ефективно използване на енергия-

та и местните ресурси. Тези обединения са създадени на базата на доброволно участие и регулации с цел да бъдат посрещнати мест-

ните нужди от услуги, създаване на заетост, опазване на околната среда и възможности за инвестиции. В съответствие с основната 

идея за сътрудничество, принципът на кооператива е възможността да бъде прието всяко лице без дискриминация. По отношение на 

вземането на решения или създаването на политика, кооператива се управлява демократично от участващите членове като всеки има 

право на един глас. По този начин енергийните кооперативи могат да бъдат ефективни инструменти за постигането високо ниво на 

енергийна независимост на местно равнище. Заедно с подкрепата на публичните институции, специализирани служби, енергийни 

агенции и енергийни дружества и търговци енергийният кооператив има възможност да се превърне в подходящ начин не само за за-

доволяването на социално-икономическите нужди на дадена общност, но в много голяма степен и да допринесе за подобряването на 

околната среда.  

В Дания, например, около 23% от капацитета за добив на енергия от вятър е собственост на енергийни корпорации, които осигуряват 

устойчиво енергийно снабдяване, а колко 150 000 домакинства са членове на енергийни кооперации. Заедно с това в Дания са създа-

дени механизми за пряка подкрепа от страна на публичните власти за насърчаване на подобни кооперативи като финансови облекче-

ния, подкрепа при предварителна подготовка на планиране на проекта, възможности за инвестиции, освободени от данъци и др. 

Друг пример е от Белгия, където местния кооператив „Ecopower” е съставен от три общини (Екло, Асе и Берсел), в който участват по-

вече от 48 000 жители. Моделът на функциониране на кооператива включва дейности и услуги като производство на възобновяема 

енергия, снабдяване и доставка на енергия на местните жители, енергийни услуги (енергийно-ефективно обновяване на частни и об-

ществени сгради, инвестиции в инсталации за производство на енергия от ВЕИ), изпълнение на планове за действие за устойчива 

енергия по Споразумението на кметовете и др. Самият кооператив си поставя за цел да намали своята енергийна консумация с 50%, а 

местните жители са акционери и притежават ВЕИ инсталациите. Кооперацията емитира акции и инвестира в инсталации за производс-

твото на възобновяема енергия, като вятърни турбини и слънчеви фотоволтаични системи. В кооперацията могат да участват всички 

граждани: след закупуването на акции, те стават съсобственици на инсталациите и придобиват право на дял от печалбата. На члено-

вете също така се дава възможност да изкупуват „зелената“ електроенергия, произведена от местните източници, на разумна цена. 

Турция е друг забележ ителен пример в кооперирането на местни ж ители, местни администрации и енергийни компании 

с цел генериране и осигуряване на устойчива енергия от наличните на територията енергийни ресурси. Към момента в страната функ-

ционират повече от 20 енергийни кооператива с повече от 2000 члена с амбицията да увеличават производството на енергия от слън-

цето. Активна организация в посока на популяризирането на енергийното коопериране в Турция е Troya Environmental Association. 

Асоциацията е основана  през 2009 г. и до сега работи динамично в посока на разпространение на информация и формиране на мест-

ни политики за справяне с климатичните промени и тяхното отражение върху местните екосистеми.    

МРРБ отпуска нови 33 млн. лв. за мерки за енергийна ефективност на обществени и частни сгради в 

19 малки български общини  

Нови близо 33 млн. лв. ще бъдат инвестирани от Министерството на регионалното разви-

тие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в 

мерки за енергийна ефективност в 32 проекта на 19 български общини.  Проектите са 

одобрени по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритет-

на ос 2 на европейската програма. В рамките на процедурата бяха подадени общо 52 

проектни предложения, които бяха селектирани след оценка за административно съот-

ветствие и допустимост и на техническа и финансова оценка. Предстои сключване на 

договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложе-

ния са предложени за финансиране. Одобрени са проекти на общините Троян, Златог-

рад, Мездра, Крумовград, Белоградчик, Девин, Поморие, Разлог, Свиленград, Нови па-

зар, Ботевград, Севлиево, Малко Търново, Елхово, Генерал Тошево, Пещера, Карнобат, 

Попово и Берковица. 

Проектите включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофа-

милни жилища, сгради от общинската и държавната администрация, общинската образо-

вателна, социална и културна инфраструктура. 

Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на първата мярка за енергийна ефективност в пери-

ферни райони, по която са сключени 170 договора на обща стойност над 167 млн. лв. 

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени 

и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Целта е 

подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното 

потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на 

сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях. 

Решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в са 
публикувани в сайта на МРРБ.  

Кънектикът може да направи задължително училищното обучение за изменението на климата  

Представителят на щата Кънектикът Кристин Палм, демократ от град Честър, е предложил законопроект, който превижда задължител-

но училищно обучение в сферата на изменението на климата в държавните училища в Кънектикът. Ако законопроектът, предложен от 

Палм, стане закон, ученето за изменението на климата в Кънектикът ще започва още от началното училище. Това би било и първият 

законопроект в САЩ, който прави задължително образоването по темите за изменението на климата. 

„Много училища вече направиха изучаването на изменението на климата избираем предмет, но аз не вярвам, че трябва да бъде изби-

раем“, казва Палм. „Мисля, че трябва да е задължителен. И мисля, че трябва започва рано, така че да няма извинение децата да рас-

тат в неведение за това какво се случва“. 

В САЩ вече действат т. нар. „научни стандарти от следващото поколение“, които превръщат изучаването на изменението в нещо ос-

новно за образованието в областта на науката, но този вид учение започва едва в средното училище. Поради наличието на подобни 

стандарти Фран Рабиновиц, изпълнителен директор на Асоциацията на държавните училища в Кънектикът, смята, че новото законода-

тестлво би било излишно. Учебната програма вече се занимава достатъчно с изменението на климата и преподавателите вече препо-

дават стандартите, казва Рабиновиц. 

Palm смята, че изменението на климата е толкова спешно и заплашително, че трябва да бъде основен приоритет в образованието на 

децата. 

Източник: Greentech.bg 

Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 

„Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-

2020. 

В рамките на процедурата бяха подадени 52 проектни предложения. Проектните предло-

жения бяха оценявани на два етапа на – на административно съответствие и допустимост 

и на техническа и финансова оценка. Етап административно съответствие и допустимост 

преминаха общо 46 проектни предложения. 

С решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПРР 2014-2020 бяха одобрени за финансиране 32 проектни предложения на 19 общини 

на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 32,9 млн. лв. 

Одобрените проекти включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, сгради от общинската и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна 

инфраструктура. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” публикува Решенията за предоставяне на БФП и за отказ от предос-

тавяне на БФП в меню „Договаряне“, подменю „Решения за БФП 2014-2020“. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финан-

сова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране. 

Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на процедура BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони“, по която са сключени 170 бр. договора на обща стойност над 167 млн. лв. 

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени 

и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги пери-

ферни райони. Очаква се дейности, които се изпълняват да доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целе-

вите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисии-

те на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши 

качество на въздуха и условията за живот в тях. 

Източник: МРРБ 

Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“  

Новото законодателство на ЕС за енергийната ефективност, ВЕИ и уп-

равлението влезе в сила на 24 декември 2018 г. 

На 21 декември в Официален вестник на ЕС (L328) бяха публикувани три ключови законодател-

ни акта от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, които влязат в сила от 24 декември 

2018 г. Преработената Директива за възобновяемата енергия (ЕС) 2018/2001 установява обвър-

зваща цел на ЕС от най-малко 32% за 2030 г. с опция за преразглеж дане с цел увелича-

ване на тази цифра през 2023 г. Ревизираната Директива за енергийната ефективност (ЕС) 

2018/2002 определя целта за 2030 г. от 32,5%, както и отново с възможност за преразглеждане 

през 2023 г. Новият Регламент за управление (ЕС) 2018/1999 включва изискването държавите-

членки да изготвят интегрирани национални планове за климат и енергия за периода 2021—

2030 г., в които да се посочи как да се постигнат целите и да се представи проект на план пред 

Европейската комисия до края на 2018 г. 

След публикуването на Директивата за енергийните характеристики на сградите по-рано през 

2018 г., вече на лице са 4 от 8-те законодателни акта в пакета „Чистата енергия за всички ев-

ропейци“, които са влезли в сила. Политическото споразумение е постигнато и по отношение на 

останалите четири досиета, свързани с проектирането на пазара на електроенергия 

(Директивата за електроенергията, Регламента за електроенергията, Подготвеността за риска и 

ACER), но текстовете трябва да бъдат проверени на всички езици на ЕС и се очаква официално 

приемане през първата половина на 2019.  
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