
 

ЕС иска да привлече 1 трлн. евро публични и 
частни инвестиции, за да финансира прехода 
към „зелена“ икономика и да подкрепи 
засегнатите региони. 

На 14 януари Европейската комисия предста-
ви пред Парламента плановете си 
за осигуряване на нужните средства за осъ-
ществяване на Европейския зелен пакт - во-
дещата инициатива на ЕС за намаляване на 
въглеродните емисии и постигане на клима-
тична неутралност. Много от депутатите, из-
казали се в пленарния дебат, искаха да полу-
чат повече яснота за източниците на финан-
сиране. 

Нужда от сериозни инвестиции в климата 

Европейският съюз иска да намали емисиите си на парникови газове с 40% до 2030 г. (спрямо 
1990 г.) и да има нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. Постигането на тези цели ще 
изисква значителни инвестиции в технологии за производство на чиста енергия. По оценки на 
Европейската комисия постигането само на междинната цел за 2030 г. ще изисква 260 млрд. 
евро допълнителни годишни инвестиции. 

Научете повече за политиката на ЕС относно климатичните изменения. 

Откъде ще дойдат парите 

Комисията предвижда в следващото десетилетие да бъдат мобилизирани на европейско ниво 
около 1 трлн. евро инвестиции. Приблизително половината от тези средства ще дойдат от бю-
джета на ЕС чрез различни програми, които финансират проекти, свързани с климата и окол-
ната среда - например, фондовете за земеделие, за регионално развитие, Кохезионния фонд, 
програмата за иновации „Хоризонт Европа“ и фондът за околна среда LIFE. 

Това от своя страна би трябвало да привлече 114 млрд. евро съфинансиране от държавите 
членки. Около 300 млрд. евро публични и частни инвестиции се очакват чрез инвестиционния 
план InvestEU и схемата за търговия с емисии на ЕС, които не са част от бюджета на ЕС. 

Нов Механизъм за справедлив преход ще трябва да осигури още 100 млрд. евро. Целта на ме-
ханизма е да окаже подкрепа за преход към по-чиста икономика на региони, които се очаква 
да бъдат силно засегнати - например такива, които разчитат на добив на въглища. 

Помощ за прехода към „зелена“ икономика 

Регионите, които са зависими от въглищата и други изкопаеми горива, ще могат да разчитат на 
подпомагане за преквалифициране на работници, създаване на нови работни места от бизнеса, 
добив на енергия от чисти източници и изолация на домове. 

Средствата на стойност от 100 млрд. евро ще дойдат от три основни стълба: нов Фонд за спра-
ведлив преход със свежи пари в размер на 7,5 млрд. евро; финансиране по програмата Inves-
tEU и заеми от Европейската инвестиционна банка, гарантирани от бюджета на ЕС. 

Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви в пленарната зала 
на Парламента: „Това е послание към миньорите в Астурия, Западна Македония или Силезия, 
към тези, които събират торф в Ирландия, към балтийските региони, които разчитат на шисто-
ви скали, и към много други. Знаем, че вие се изправяте пред по-стръмна пътека към клима-
тичната неутралност; знаем, че перспективата за различно, по-чисто бъдеще, може да бъде 
благоприятна по принцип, но пътят към бъдещето днес изглежда плашещ. Този Механизъм за 
справедлив преход с поне 100 млрд. евро е гаранция, че ЕС застава до вас в този преход“. 

В мини и топлоцентрали, задвижвани от въглища, работят 238 000 служители в над 100 евро-
пейски региона от Испания до Полша. През 2015 г. са били активни 128 въгледобивни мини в 
12 държави от ЕС и 27 електроцентрали, задвижвани от въглища, в 21 държави членки. 

Още можете да гледате видеозапис на целия дебат тук. 

Източник: www.europarl.europa.eu 
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Потреблението на ток се свива и през 2019 година. Спадът в производството на електроенергия е дори по-голям заради слабия износ 
Ивайло Станчев, Капитал, 02.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/02/4011638_potreblenieto_na_tok_se_sviva_i_prez_2019_godina/ 
 
Кристалина Георгиева:  
Преходът към зелена икономика е добър шанс за България 
Елена Геловска, Дневник, 26.01.2020 
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/01/26/4020947_kristalina_georgieva_prehodut_kum_zelena_ikonomika_e/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Томислав Дончев:  
Цената на токa ще расте заради Зелената сделка на ЕС. Планират се повече инвестиции в иновации и дигитализация през новия 
програмен период 2021-2027 г. 
Румяна Гочева, Капитал, 28.01.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/01/28/4021839_tomislav_donchev_cenata_na_toka_shte_raste_zaradi/ 
 
Два милиарда евро бонус за енергийния преход. България ще получи субсидия от ЕС, за да се справи с последиците от закриването на 
въглищните централи 
Илин Станев, Ивайло Станчев, Капитал, 17.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/17/4017117_dva_miliarda_evro_bonus_za_energiiniia_prehod/ 
 
Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към 31.12.2019 г. 
Справка по общини 
МРРБ, януари 2020 
 https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-
programata/ 
 
1/3 от българите студуват през зимата, не могат до отопляват дома си. Първенци сме и в тази негативната класация на Евростат  
dnes.bg, 06.01.2013 
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/01/06/1-3-ot-bylgarite-studuvat-prez-zimata-ne-mogat-do-otopliavat-doma-si.435000?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
България ще убеждава ЕК, че само в Гълъбово има обгазяване със серен диоксид. Еврокомисията заведе дело срещу страната за 
системно замърсяване на въздуха 
Мила Чернева, Капитал, 19.01.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2020/01/19/4017676_bulgariia_shte_ubejdava_ek_che_samo_v_gulubovo_ima/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Енергетиката на прага на новото десетилетие. Българският електроенергиен и газов пазар само за година напредна значително, но 
големите предизвикателства остават 
3E news, 31.12.2019 
http://3e-news.net/анализи/енергетиката-на-прага-на-новото-десетилетие_73306 
 
МРРБ осигурява близо 8 млн. лв. по ОПРР за ремонт на нови 7 професионални гимназии в областта на селското стопанство и 
технологиите 
МРРБ, 08.01.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-osiguryava-blizo-8-mln-lv-po-oprr-za-remont-na-novi-7-profesionalni-gimnazii-v-oblastta-na-selskoto-stopanstvo-i-
tehnologiite/ 
 
ЕС ще отдели 1 трилион евро за Зелената сделка до 2030 г. Европейският инвестиционен план ще бъде финансиран от бюджета на 
съюза и частния сектор 
Ралица Пейчева, investor.bg, 14.01.2020 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/es-shte-otdeli-1-trilion-evro-za-zelenata-sdelka-do-2030-g-296653/ 
 
Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на ЕК и Елиза Ферейра, комисар по сближаване и реформи 
Как ЕС ще предотврати смъртта на хиляди хора годишно от мръсен въздух 
Дневник, 14.01.2020 
https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/01/14/4016169_kak_es_shte_predotvrati_smurtta_na_hiliadi_hora/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
ЕК приветства коментарите по Ръководството на СТЕ (Системата за търговия с емисии) след вчерашната публична среща 
publics.bg, 15.01.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21220 
 
Проблемните въпроси за АЕЦ "Белене" са изпратени в Брюксел. Адвокатката Албена Белянова е сезирала Европейската комисия за 
начина, по който се движи проектът за атомната централа 
Ивайло Станчев, Капитал, 15.01.2020  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/15/4016241_problemnite_vuprosi_za_aec_belene_sa_izprateni_v/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
"Булгартрансгаз" ще купи 20% дял от бъдещия LNG терминал в Александруполис. Общата инвестиция ще е около 370 млн. евро. А 
"Булгаргаз" ще резервира капацитет до 500 млн. куб.м газ на година 
Румяна Гочева, Капитал, 08.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/08/4013741_bulgartransgaz_shte_kupi_20_dial_ot_budeshtiia_lng/ 
 
Инж. Йордан Василев:  
Природният газ има ключовo значение за прехода към нулеви въглеродни емисии 
3E news, 10.01.2020 
http://3e-news.net/интервюта/инж-йордан-василев--природният-газ-има-ключовo-значение-за-прехода-към-нулеви-въглеродни-емисии_73533 
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за топлоснабдяването 
novini.bg, 15.01.2020 
https://novini.bg/bylgariya/politika/577507 
 
Еuractiv: Въпросителни около новия климатичен фонд на ЕС 
3E news, 16.01.2020  
http://3e-news.net/анализи/еuractiv--въпросителни-около-новия-климатичен-фонд-на-ес_73652 
 
Ядрената енергетика - новата разделителна линия в "зелената евросделка" 
3E news, 17.01.2020 
http://3e-news.net/свят/ядрената-енергетика---новата-разделителна-линия-в-"зелената-евросделка"_73669 
 
Несъстоятелността на АЕЦ „Белене“ 
Институт за пазарна икономика, 17.01.2020 
https://ime.bg/bg/articles/nesystoyatelnostta-na-aec-belene/ 
 
ЕК обмисля отстъпление от Маастрихските критерии за еко инвестиции. Джентилони настоява за въвеждане на зелено „златно 
правило“, докато Валдис Домбровскис се противопоставя твърдо на предложението 
Бойчо Попов, Дневник, 20.01.2020 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-obmislia-otstyplenie-ot-maastrihskite-kriterii-za-eko-investicii-297004/?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Германия ще извади въглищата от употреба най-късно до 2038 г. Производителите в сектора ще получат компенсации в общ размер 
на 40 млрд. евро 
Кристина Кърпичева, Капитал, 20.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/20/4017674_germaniia_spira_da_izpolzva_vuglishta_do_2038_g/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
В ЕС неутрални към климата до 2050-а, Борисов: Ярък знак! Премиерът обсъди с Урсула фон дер Лайен опазването на природата 
Веселина Йорданова, dnes.bg, 21.01.2020 
https://www.dnes.bg/notifikacii/2020/01/21/v-es-neutralni-kym-klimata-do-2050-a-borisov-iaryk-znak.436621?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Над 1,7 млн. лв. от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония се пренасочват 
към екологични и туристически проекти 
МРРБ, 23.01.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/nad-1-7-mln-lv-ot-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya-se-
prenasochvat-kum-ekologichni-i-turisticheski-proekti/ 
 
Toĸ, вoдa, пapнo: ĸoлĸo плaщaт в Бългapия и в Гepмaния 
Dеutѕсhе Wеllе, 24.01.2020 
https://money.bg/personal-finance/tok-voda-parno-kolko-plashtat-v-balgariya-i-v-germaniya.html 
 
Как енергийният център на Балканите ни напусна през южната граница 
Юлиан Попов, Дневник, 28.01.2020 
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/01/28/4021427_kak_energiiniiat_centur_na_balkanite_ni_napusna_prez/ 
 
Как ще се отрази климатичната неутралност на въглищната индустрия у нас? Колкото по-бързо започне да се подготвя страната ни, 
толкова по-малки ще са загубите за нея, казва Юлиан Попов 
Bloomberg TV Bulgaria, 28.01.2020 
https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/kak-shte-se-otrazi-klimatichnata-neutralnost-na-vyglishtnata-industriia-u-nas-297591/ 
 
Петролните гиганти имат 10 години за промяна. Тъй като националните ангажименти за климата стават по-строги, правителствата 
могат да поемат по пътя на "войната" 
Капитал, от The Economist, 30.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/30/4019805_petrolnite_giganti_imat_10_godini_za_promiana/ 
 
Как отпадъците слязоха под земята. "Еко глобъл" са първите строители на подземни контейнери за сметосъбиране в България 
Сашка Панайотова, Капитал, 05.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/05/3992529_kak_otpaducite_sliazoha_pod_zemiata/ 
 
Австрия залага на модела 100 % ВЕИ през 2030 г. и климатична неутралност през 2040 г. 
3E news, 07.01.2020 
http://3e-news.net/свят/австрия-залага-на-модела-100-%-веи-през-2030-г-и-климатична-неутралност-през-2040-г_73410 
 
С работата си през 2019 г. ВяЕЦ "Св. Никола" спести на България 323 277 тона въглероден диоксид 
publics.bg, 09.01.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/21193/ 
 
"Булгаргаз" настоява "Топлофикация София" да си плаща и напомня, че може да си търси и друг доставчик 
Максим Караджов, Дневник, 10.01.2020 
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2020/01/10/4013700_bulgargaz_toplofikaciia_sofiia_da_si_plashta_ili_da/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Еколог: Близо 140 малки ВЕЦ работят незаконно 
3E news, 10.01.2020 
http://3e-news.net/българия/еколог--близо-140-малки-вец-работят-незаконно_73540 
 
Пазарният тест за LNG терминала в Александруполис навлезе в ключов етап. "Газтрейд" очаква да получи оферти от широк кръг от 
участници, след като в първата фаза интерес заявиха 20 компании 
Румяна Гочева, Капитал, 13.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/13/4015575_pazarniiat_test_za_lng_terminala_v_aleksandrupolis/ 
 
Норвежкта Equinor планира постигане на нулеви емисии от дейността си в Норвегия през 2050 г. 
3E news, 13.01.2020 
http://3e-news.net/свят/норвежкта-equinor-планира-постигане-на-нулеви-емисии-от-дейността-си-в-норвегия-през-2050-г_7358 
 
Коминните филтри: решение или разхищение? 
Боян Рашев, sustainability.bg, 12.01.2020 
https://www.sustainability.bg/коминните-филтри-решение-или-разхище/?
fbclid=IwAR24JzZ2CmTCUiFe2xXkUBDp0d413ryY5XydznRTlg0ELR4pieyxSSfTMLQ 
 
Новите станции за качеството на въздуха в София ще се тестват поне година. Ефект от новите 22 сензорни станции за 546 хил. лв. 
може да се очаква чак след година 
Анина Сантова, Капитал, 15.01.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/15/4016574_novite_stancii_za_kachestvoto_na_vuzduha_v_sofiia_shte/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Софийският боклук ще се гори в ТЕЦ "Бобов дол" въпреки проверките. Столичната община ще плати на свързани с Христо Ковачки 
топлоцентрали 15 млн. лв. за оползотворяване на RDF през следващите три години 
Анина Сантова, Капитал, 21.01.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/21/4019182_sofiiskiiat_bokluk_shte_se_gori_v_tec_bobov_dol/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini  
 
ТЕЦ "Бобов дол" отрича твърденията на екоминистъра за проблеми с филтрите за горене на боклук. Емил Димитров заплаши да 
забрани изгарянето на боклуците от завода в София в ТЕЦ-а на Ковачки, за което общината сключи договор въпреки общественото 
недоволство 
Ивайло Станчев, Капитал, 26.01.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
"Брикел" иска ново комплексно разрешително, за да гори RDF. Апелативният съд в Стара Загора отмени решението на 
екоинспекцията да не се прави ОВОС за искането на централата 
Иглика Филипова, Капитал, 28.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/28/4021407_brikel_iska_novo_kompleksno_razreshitelno_za_da_gori/ 
Πъpвaтa зapяднa cтaнция нa Теѕlа в Бългapия e гoтoвa 
mоnеу.bg, 30.01.2020  
https://money.bg/auto/parvata-zaryadna-stantsiya-na-tesla-v-balgariya-e-gotova.html?utm_source=Push%
20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=Първата%20зарядна%20станция%20на%20Tesla%20в%20България%20е%20готова 
 
Най-големият соларен парк в България става австрийски. Оценката на централата в Караджалово е около 100 млн. евро и е най-
високата за последните години. 
Ивайло Станчев, Капитал, 31.01.2020 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/31/4023162_nai-golemiiat_solaren_park_v_bulgariia_stava_avstriiski/ 

Избрано от медиите 

 Финансиране на политиката за климата: планът на Европа за 
1 трлн. евро 

30 % от домакинствата у нас не успяват да платят сметките си навреме 

Фрагменти от предаване „Посоките на делника“, БНР, Радио Видин 

България е на второ място в ЕС по невъзможност за плащане на комуналните 
услуги навреме /30% от домакинствата/. Това сочи ново годишно изследване 
на ЕС за доходите и условията на живот. Как бихме могли да се справим с този проб-
лем? 
 
Йордан Генов е директор в платформата "Моите пари" и дава своите съвети:  
"Бюджета на едно домакинство има две страни. От едната страна са приходите, а от 
другата разходите...Освен основни разходи, едно домакинство има и избираеми разхо-
ди, и разходи за бъдещето... Когато не може да си плати навреме комуналните услуги, 
е редно да се лиши от някои от избираемите разходи... Алтернатива са и допълнител-
ните приходи..."- коментира Йордан Генов. 
 
В изследването на първо място е Гърция- над 1/3 от домакинствата й /36% не са способни да плащат навреме сметките си през пос-
ледните 12 месеца. Доста след първите две са Хърватия и Румъния- съответно със 17,5% и 14%. За разлика от тях, малко домакинства 
не успяват да плащат своите комунални услуги навреме в Нидерландия, Чехия, Швеция и Австрия /всички около 2%/. 
Сред домакинствата, сблъскващи се с трудности да плащат комуналните си услуги навреме, се открояват тези с деца, които все още са 
на грижите на родителите си. 
 
Според проучване на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" нашите сметки показват, че около половината от българското на-
селение всъщност са на границата на това да не успяват да покриват разходите си за нормално, комфортно, здравословно отопление. 
 
"На първо място се нареждаме по двата водещи показателя за размер или обхват на хората, които не могат да отопляват и да охлаж-
дат домовете си комфортно през зимата или през лятото. На второ място сме по забавяния на плащането на сметките към топлофика-
ционните и електроразпределителните дружества"- смята д-р Драгомир Цанев директор на Центъра за енергийна ефективнос 
"ЕнЕфект". 
 
Подобряването на условията на живот на хората и борбата с бедността и социалното неравенство е централна част в политиките на 
Европейския съюз. Независимо от това, все още има домакинства в ЕС, които имат трудности да свържат двата края. Почти 7% от до-
макинствата не са в състояние да плащат навреме комуналните си услуги /отопление, ток, газ, вода и т.н. поради финансови затруд-
нения, показва новото изследване на Евростат. За да се справим с това, в България се залага на енергийната ефективност, защото е 
логично, че когато отоплението и разходването на вода е максимално пестеливо и ефективно, то и разходите спадат. 
 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 

Община Смолян възобнови членството си в ОМЕЕ ЕкоЕнергия 

С Решение №19/2019г. на Общинския съвет на Смолян бе решено с единодушие да се възоб-
нови членството на Община Смолян в Общинската мрежа за енергийна ефективност Екоенер-
гия. Общината има дългогодишни традиции в изпълението на проекти за ЕЕ като пред пос-
ледните години са изпълнени редица такива: 

 ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ и ДГ “Родопчанче“ - по програма "Енергийна ефективност 
и възобновяема енергия" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо прост-
ранство; 

 проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема 
енергия в три детски градини – ДГ „Синчец“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Веселушко“ по Грантова 
схема „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия“; 

 Реализиране на два проекта с финансиране от НДЕФ: доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация и Из-
пълнение на мерки по енергийна ефективност на ОДЗ 11 „Митко Палаузов“ и ЦДГ 10 „Детелина“; 

 Цялостен ремонт на ППМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и реконструкция на сградата, обновяване на при-
лежащо дворно пространство и изграждане на физкултурен салон и система за видеонаблюдение; 

 Поетапно модернизиране на уличното осветление в град Смолян чрез заменяне с икономично LED-осветление и др. 

С тези си успешни дейности община Смолян отдава своя изявен принос към устойчивото местно развитие и се превръща в модел за 
подражание не само сред своите жители, а и като пример за други активни общини.  

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 

Удължава се срокът по процедурата за рехабилитация на улично осветление 

Министерството на енергетиката, в качеството си на програмен оператор по прог-
рама "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", 
финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо простран-
ство 2014-2021 г., удължава сроковете по процедура "Рехабилитация и мо-
дернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуст-
вено осветление на общините". Доклади от обследване за енергийна ефектив-
ност ще се приемат в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 
до 17:00 часа на 7 февруари 2020 г. Крайният срок за подаване на проектни 
предложения от кандидатите става 16:30 часа на 20 март 2020 г. 

Всички кандидати, подали доклади от обследване за енергийна ефективност в 
АУЕР до 23 януари 2020 г., могат да ревизират подадените от тях документи в 

удължения срок. 

Промяната на сроковете е съгласувана с офиса на финансовия механизъм в Брюксел. Тя има за цел да осигури възможност на макси-
мален брой участници да се възползват от финансирането по процедурата 

Промяна в насоките за кандидатстване.pdf 

Източник: www.eeagrants.bg 

Увеличават се средствата за саниране в 28 общински центъра по ОПРР  

Срокът за кандидатстване за финансиране е 27 март 
Допълнителни над 26,3 млн. лв. се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоуст-
ройството по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната, бенефициенти 
на програмата по мярката „Енергийна ефективност в периферните райони“. По този начин ресурсът на 
схемата за саниране на жилища и обществени сгради нараства до малко над 45 млн. лв. Средствата се 
отпускат след депозирано искане за изменение на програмата от Европейската комисия и решения на 
Комитета за наблюдение за релокиране на ресурс от Приоритетна ос 1 към Приоритетна ос 2 на ОПРР 
2014-2020 г. 

Мярката ще позволи повече обновени сгради в България и балансирано регионално развитие между по-
малките и големи общини. За финансиране по нея могат да кандидатстват: Ботевград, Берковица, Бе-
лоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, 
Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Раз-
лог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. До момента са реали-
зирани над 200 проекта. 

Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се пос-
тигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на 
сградите и повишаване на срока на тяхната експлоатация и др. В края на миналата година бе взето ре-
шение да се премахне и ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта и 
така се разширява обхватът на допустимите за саниране жилищни блокове в 28-те общински центъра. Освен увеличаване на ресурса, 
се осигуряват повече възможности на малките 28 общини и на жителите им за кандидатстване за енергийна ефективност на жилища-
та им на като алтернативен механизъм извън Националната програма за енергийна ефективност. Подборът е конкурентен,  а срокът 
за кандидатстване е до 27 март т.г. 

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ са публи-
куван на интернет страницата на ОПРР, както и в ИСУН 2020. 

Повече четете на адрес: МРРБ 

СИЦ: Енергийният преход може да предложи алтернатива за рисковите работни места във  

въглищните региони 

Нов доклад на Съвместния изследователски център (JRC) показва, че в повече от 
половината въглищни региони в ЕС преминаването към чиста енергия може да съз-
даде повече работни места, отколкото в момента има в сектора. Докладът следва 
приемането на европейската "Зелена сделка" и обявяването на Механизма за спра-
ведлив преход на ЕС, който има за цел да подпомогне общностите, които са най-
засегнати от прехода към неутралитет на климата до 2050 г., особено във въглищ-
ните региони на ЕС. 

Разгръщането на технологиите за възобновяема енергия в регионите за въглища 
може да създаде до 315 000 работни места до 2030 г. и до 460 000 до 2050 г. Про-
изводството и използването на въглища намалява от десетилетия в ЕС. Като се има 
предвид амбицията на ЕС да трансформира енергийната си система и да стане въг-
леродна неутрална до 2050 г., темпът на трансформацията може само да се ускори. 
Това представлява уникално предизвикателство за традиционните райони за добив 
на ЕС, където около 200 000 души са заети в сектора на въглищата. 

Максималният технически потенциал в тези региони само за вятърна енергия (821 
GW) може да осигури почти пет пъти по-голям от инсталирания през 2017 г. капа-
цитет на технологията в ЕС (около 169 GW). Инвестициите за чиста енергия във 
въглищни региони могат да се възползват от наличието на инфраструктура, земя, 
умения и индустриално наследство. Тези инвестиции трябва не само да се съсредо-
точат върху разгръщането на допълнителен капацитет за възобновяема енергия, но 
и да създадат възможности за заетост, за да се осигури справедлив преход за засег-
натите региони и общности. 

"Въглищните региони на ЕС трябва да играят активна роля в европейския енергиен преход. Повечето региони показват забележите-
лен чист енергиен потенциал, който в много случаи може да ги премести от единичен към мулти-индустриален модел", казва Зой Ка-
петаки, автор на доклада.  

Източник: Publics.bg 

До 20 май общините могат да кандидатстват пред МРРБ за Европейски етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво 

29 местни власти са удостоени с европейския приз за качество на цялостното управление 

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сер-
тификат за качество на цялостното управление в общините, което се оценя-
ва по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, ва-
лидни за всички държави членки на ЕС. С него се удостоверява, че дадена 
община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението 
на местно ниво. Дванадесетте принципа за добро демократично управление 
на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и при-
лагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управле-
ние на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социал-
ни групи и бизнеса. Принципите са: честно провеждане на избори, предста-
вителност и гражданско участие, отзивчивост, ефикасност и ефективност, 
откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компе-
тентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и 
дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, 
културно разнообразие и социално единство, отчетност. Призът се връчва 
на местни власти, доказали прилагането им в своята ежедневна работа. 

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 
12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. За петата процедура общините могат да кандидатстват за 
присъждане на Европейския етикет най-късно до 20 май 2020 г. 

До момента са проведени четири процедури, на които са връчени 64 приза. С Европейски етикет за добро демократично управление 
досега са удостоени 29 общини – Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Смо-
лян, Столична община, Бяла Слатина, Мездра, Поморие, Русе, Свищов, Смядово, Троян, Търговище, Банско, Враца, Вълчи дол, Габро-
во, Горна Оряховица, Павликени, Петрич, Девня, Самоков и Ловеч. 

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се 
намери на интернет страниците на МРРБ, в раздел Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, на НСОРБ и в 
Портал за децентрализация.  

Повече четете на адрес: МРРБ 

Подменят печките на 548 домакинства във Велико Търново 

Жителите на Велико Търново вече могат да кандидатстват за подмяна на старите си 
отоплителни уреди на твърдо гориво – дърва и въглища, замърсяващи околната среда, 
с нови такива – на газ или на пелети. От 15 януари започна приемът на заявления за 
участие в Пилотната схема на Интегрирания проект на шест общини – Столична общи-
на, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, който предвижда преход 
към алтернативни форми на отопление на домакинствата. Заявленията следва да бъдат 
подавани в Информационния център на Община Велико Търново – всеки работен ден 
от 10,00 до 14,00 ч., а крайният срок е до 16 март включително. 

Проектът ще обхване 548 домакинства, което ще се изпълни в две последователни фа-
зи – пилотна и основна. В настоящия първи етап – пилотна фаза – ще бъде приложен 
за първи път разработеният подход за смяна на старите печки, а обхванати ще бъдат 
общо 70 домакинства. В последващата псновна фаза ще се подменят отоплителните 
уреди на още 478 домакинства. 

Необходимо условие е жилищата да бъдат в териториалния обхват на схемата. Районите за интервенция са определени след социоло-
гическо проучване и на базата на концентрацията на домакинства със стари и замърсяващи отоплителни уреди. Именно това е и фоку-
сът на интегрирания проект – намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и/или въглища, което е сред основните фак-
тори за замърсяването на въздуха с фини прахови частици. 

Всеки от одобрените кандидати ще получи безвъзмездно новите отоплителни уреди, заедно с монтаж и демонтаж на старите печки. 
Петгодишен е гаранционният срок. 

Кандидати, които са подали документи за участие по настоящата покана за пилотната фаза, но не бъдат класирани, ще могат да бъдат 
кандидати и по поканите по основната фаза с вече подадената документация. 

Проектът на Схемата с всички приложени документи за обществените консултации е публикуван на сайта на общината тук. 

Източник: Greentech 

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.  

Полският град Катовице 
© European Commission/EU SCIENCE HUB 

Предстои да бъде отворена инициативата за смяна на стари отоплителни уреди в София 

Заместник-кметът на София Йоана Христова заяви по време на публичното обсъждане на Бюджет 
2020 на София, че следващата седмица предстои да бъде отворена инициативата за смяна на стари 
отоплителни уреди. "Столична община успя да защити два проекта за 60 милиона лева за подмяна на 
отоплителните уреди в 20 000 домакинства. Предстои следващата седмица да отворим инициативата 
за първите квартали, които бяха одобрени като част от подхода, "Бусманци" е сред тези квартали. На 
място ще има хора, които да подпомагат за документи, свързани с кандидатстването", обясни в отго-
вор на един от зададените въпроси по време на обсъждането Христова. Напомняме, че Йоана Христо-
ва информира за предстоящата от следващата седмица подмяна още в последните месеци на минала-
та година, като процедурата, която ще бъде прилагана беше качена на сайта на Столична община с 
цел информиране на гражданите, още тогава. 

Източник: Publics.bg 

Нисковъглеродният преход: Защо сега е моментът за децентрализация на електрическите мрежи 

Електрическите микро- мрежи имат важно място, когато става дума за минимизиране на 
рисковете от прекъсване на доставки, свързани с природни бедствия - включително като 
бушони - пише Еcogeneration.com, позовавайки се на Nouha Elmasri. 

В мъглата на бушуващия огън австралийските доставчици на електрическа енергия са изп-
равени пред предизвикателства за повтарящи се проблеми, свързани с времето, които могат 
да оставят клиентите на тъмно и да доведат до огромни разходи за възстановяване на инф-
раструктурата. За голяма част от съвременния живот - от банково дело до комуникации, 
здравеопазване и транспорт - перспективата за продължителни прекъсвания се превръща в 
много повече от просто неудобство. 

Пожарите и другите екстремни метеорологични събития стават все по-често срещани. Пове-
че хора се местят в райони, които се обслужват от дълги електропроводи, които минават 
през национални паркове и държавни гори. И макар да има случаи за кратки периоди на 

превантивни действия при екстремни обстоятелства, за да се предотвратят много по-лоши последици, понастоящем само една австра-
лийска програма, SA Power Networks, има това правомощие да го направи. 

Какъв е отговорът 

Подземните електропроводи са най-очевидното - и скъпо - дългосрочно решение за риска от пожар. Вместо това в източна Виктория 
AusNet започна да приема някои отдалечени имоти в зоните с висок риск от пожар извън мрежата, като ги свързва към самостоятелни 
енергийни системи (SAPS). Други селски и регионални мрежи търсят същото. 

Предизвикателството, следователно, е да се увеличи устойчивостта на общностите и мрежата с цената на достъпни раз-
ходи и именно там  решението е децентрализираната енергия от микро - мрежи. 

 „Бизнесът започва да осъзнава, че с дългото време за възстановяване на операторите на пренос или дистрибутороти, изграждането 
на микро-мрежа се превръща в животоспасяваща опция“, казва председателят на International Microgrid Association Тери Мон. 

Това е глобално явление, казва Мон, но в Австралия се случва много по-бързо поради географията и времето, а отчасти и заради бър-
зото навлизане на децентрализираната енергия „като слънчеви покриви и други видове възобновяема енергия - които вече са в изо-
билие и могат да бъдат ливъридж ". 

Предимства на децентрализацията 

Към момента повечето от нас са наясно, че микро- мрежите са нарастващ сегмент на енергийната индустрия, представляващ промяна 
на парадигмата от централите на отдалечени централни станции към по-локализирано, разпределено производство - особено в градо-
ве, общности и кампуси. Силата за изолиране от по-голямата мрежа прави микро- мрежите устойчиви, а възмож ността за про-
веждане на гъвкави паралелни операции позволява доставката на услуги, които правят мрежата по-конкурентна. 

Чрез „остров“ от мрежата при аварийни ситуации - например бушон – микро- мрежата може да продължи да обслужва заобикалящата 
я общност, като предоставя платформа за подкрепа на критични услуги, от хостингите за спешна реакция и правителствените функ-
ции за осигуряване на ключови услуги и приюти за спешни случаи. 

Щетите от бурите в Съединените щати вече доведоха до инвестиции в микро- мрежи, а в Индия технологията се превърна в жизнеспо-
собно решение за енергийната бедност. 

„Вероятно има три основни драйвера за микро-мрежи“, казва Мон. „Номер едно е икономиката, бизнесът работи за намаляване на раз-
ходите за енергия; номер две е надеждността и с децентрализацията на енергийните натоварвания буферите са по-близки до натовар-
ванията, което прави общата цена на енергийната инфраструктура по-ниска поради намалената нужда от инфраструктура; и трето е 
устойчивостта, при която общностите, които искат да бъдат зелени, може да не се чувстват като че получават зелена енергия за собс-
твена полза и затова да правят инвестицията сами. " 

Да го превърнем в реалност 

Възобновяемата енергия в Австралия расте 10 пъти по-бързо от средното за света на глава от населението. Енергийното бъдеще на 
Австралия е вълнуващо и иновативно, но въпреки многото си предимства, микро-мрежите са изправени пред сериозни бариери пред 
широкото им прилагане. Въпреки че в Австралия имаме предимството, че федералното правителство разбира икономическите възмож-
ности от децентрализираната енергия, както се виж да от правителствения Фонд за надеж дност на регионалните и отда-
лечените общности, ние все още сме изправени пред предизвикателства, когато става въпрос за превръщането на това по-чисто, по-
екологично и безопасно бъдеще в реалност. 

Още четете на: 3e-news.net 

Национален дискусионен форум "Енергийни политики, нови технологии и НПЕК на България" ще се 

проведе в София 

Експерти ще коментират представените в НПЕК политики и мерки свързани с устойчиво-
то използване на енергията и тяхното влияние върху мощностния и енергиен баланс на 
страната. 

Ще бъдат анализирани възможностите за реализиране на предложения преход в контекста на Новата зелена сделка на ЕС и обществе-
ната цена за България. 

Ще бъдат представени резултати от национални проучвания по теми свързани с енергийната ефективност и енергийната бедност. Ще 
бъдат предложени за обсъждане алтернативни подходи за реализиране на конкретни консенсусни политики с отчитане на специфика-
та и националните интереси на България. 

В дискусията ще бъде цитирана информация за опита в тази област на други страни от Европа, като участия в нея ще вземат регула-
торни органи, консултантски компании, производители, търговци и снабдители с електроенергия, държавни организации, НПО в об-
ластта на енергийната ефективност, клиентски организации, профсъюзи. 

Източник: БЕМФ 

Графен може да филтрира мръсната вода ефективно и евтино 

Премахването на замърсители от водата става належаща задача за общностите по целия 
свят. Водите са замърсени с препарати, пестициди, тежки метали и опасни патогени. Пре-
чистването й обаче може да стане много по-ефективно с помощта на новия материал гра-
фен. Като част от най-новите разработки на европейската инициатива „Графеново лидер-
ство“ един нов проект на име GRAPHIL търси най-добрия начин за производство на инова-
тивни филтри за пречистване на вода в домакинствата и преносимо филтриране на вода 
чрез графен. 

С прогнозна дата за комерсиализация през 2023 г., проектът има за цел да създаде ком-
пактен филтър, който може да бъде свързан директно към домакинската мивка или да се 
използва като преносимо устройство за пречистване на вода на открито. Така би трябвал-
ло да се гарантира, че всички домакинства имат достъп до безопасна питейна вода. 

В проекта участват индустриалните партньори Icon Lifesaver, Medica SpA и Polymem S.A – европейски лидери в сектора за пречистване 
на водата. 

Графенът благоприятства усвояването на органичните молекули, казват учените, които стоят зад начинанието. Свойствата му също 
позволяват да свързва йони и метали, като по този начин е способен да намалява неорганичните замърсители във вода. Освен това, 
за разлика от типичната обратна осмоза, гранулирания активен въглен и микрофилтрационните системи, графеновата технология ще 
осигури много по-опростени методи за използване, така че да не изисква специални умения у потребителите. 

„Филтрите GRAPHIL работят като обикновена микрофилтрационна мембрана“, обясни Летисия Бочи, ръководител на проекта GRAPHIL. 
„Тази простота означава по-ниски експлоатационни налягания, което води до намалени загуби на вода и по-ниски разходи за под-
дръжка за крайните потребители.“ 

Засега други подробности относно проекта липсват. 

Източник: Greentech 

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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180703STO07129/politikata-na-es-otnosno-promenite-v-klimata
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642217/EPRS_BRI(2019)642217_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=BG&vodId=1579010614202&date=20200114
http://www.europarl.europa.eu%0d
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/02/4011638_potreblenieto_na_tok_se_sviva_i_prez_2019_godina/
https://www.dnevnik.bg/author/46
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/01/26/4020947_kristalina_georgieva_prehodut_kum_zelena_ikonomika_e/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/01/26/4020947_kristalina_georgieva_prehodut_kum_zelena_ikonomika_e/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/01/28/4021839_tomislav_donchev_cenata_na_toka_shte_raste_zaradi/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/17/4017117_dva_miliarda_evro_bonus_za_energiiniia_prehod/
https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/
https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/01/06/1-3-ot-bylgarite-studuvat-prez-zimata-ne-mogat-do-otopliavat-doma-si.435000?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/01/06/1-3-ot-bylgarite-studuvat-prez-zimata-ne-mogat-do-otopliavat-doma-si.435000?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2020/01/19/4017676_bulgariia_shte_ubejdava_ek_che_samo_v_gulubovo_ima/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2020/01/19/4017676_bulgariia_shte_ubejdava_ek_che_samo_v_gulubovo_ima/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
http://3e-news.net/анализи/енергетиката-на-прага-на-новото-десетилетие_73306
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-osiguryava-blizo-8-mln-lv-po-oprr-za-remont-na-novi-7-profesionalni-gimnazii-v-oblastta-na-selskoto-stopanstvo-i-tehnologiite/
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-osiguryava-blizo-8-mln-lv-po-oprr-za-remont-na-novi-7-profesionalni-gimnazii-v-oblastta-na-selskoto-stopanstvo-i-tehnologiite/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/es-shte-otdeli-1-trilion-evro-za-zelenata-sdelka-do-2030-g-296653/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/01/14/4016169_kak_es_shte_predotvrati_smurtta_na_hiliadi_hora/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/01/14/4016169_kak_es_shte_predotvrati_smurtta_na_hiliadi_hora/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
https://www.publics.bg/bg/news/21220
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/15/4016241_problemnite_vuprosi_za_aec_belene_sa_izprateni_v/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/15/4016241_problemnite_vuprosi_za_aec_belene_sa_izprateni_v/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/08/4013741_bulgartransgaz_shte_kupi_20_dial_ot_budeshtiia_lng/
http://3e-news.net/интервюта/инж-йордан-василев--природният-газ-има-ключовo-значение-за-прехода-към-нулеви-въглеродни-емисии_73533
https://novini.bg/bylgariya/politika/577507
http://3e-news.net/анализи/еuractiv--въпросителни-около-новия-климатичен-фонд-на-ес_73652
http://3e-news.net/свят/ядрената-енергетика---новата-разделителна-линия-в-%22зелената-евросделка%22_73669
https://ime.bg/bg/articles/nesystoyatelnostta-na-aec-belene/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-obmislia-otstyplenie-ot-maastrihskite-kriterii-za-eko-investicii-297004/?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-obmislia-otstyplenie-ot-maastrihskite-kriterii-za-eko-investicii-297004/?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/20/4017674_germaniia_spira_da_izpolzva_vuglishta_do_2038_g/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/20/4017674_germaniia_spira_da_izpolzva_vuglishta_do_2038_g/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.dnes.bg/notifikacii/2020/01/21/v-es-neutralni-kym-klimata-do-2050-a-borisov-iaryk-znak.436621?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
https://www.dnes.bg/notifikacii/2020/01/21/v-es-neutralni-kym-klimata-do-2050-a-borisov-iaryk-znak.436621?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
https://www.mrrb.bg/bg/nad-1-7-mln-lv-ot-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya-se-prenasochvat-kum-ekologichni-i-turisticheski-proekti/
https://www.mrrb.bg/bg/nad-1-7-mln-lv-ot-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya-se-prenasochvat-kum-ekologichni-i-turisticheski-proekti/
https://money.bg/personal-finance/tok-voda-parno-kolko-plashtat-v-balgariya-i-v-germaniya.html
https://www.dnevnik.bg/author/95
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/01/28/4021427_kak_energiiniiat_centur_na_balkanite_ni_napusna_prez/
https://www.investor.bg/users/index/41889/3/1/
https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/kak-shte-se-otrazi-klimatichnata-neutralnost-na-vyglishtnata-industriia-u-nas-297591/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/30/4019805_petrolnite_giganti_imat_10_godini_za_promiana/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/05/3992529_kak_otpaducite_sliazoha_pod_zemiata/
http://3e-news.net/свят/австрия-залага-на-модела-100-%25-веи-през-2030-г-и-климатична-неутралност-през-2040-г_73410
https://www.publics.bg/bg/news/21193/
https://www.dnevnik.bg/author/646
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2020/01/10/4013700_bulgargaz_toplofikaciia_sofiia_da_si_plashta_ili_da/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2020/01/10/4013700_bulgargaz_toplofikaciia_sofiia_da_si_plashta_ili_da/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
http://3e-news.net/българия/еколог--близо-140-малки-вец-работят-незаконно_73540
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/01/13/4015575_pazarniiat_test_za_lng_terminala_v_aleksandrupolis/
http://3e-news.net/свят/норвежкта-equinor-планира-постигане-на-нулеви-емисии-от-дейността-си-в-норвегия-през-2050-г_7358
https://www.sustainability.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5/?fbclid=IwAR24JzZ2CmTCUiFe2xXkUB
https://www.sustainability.bg/коминните-филтри-решение-или-разхище/?fbclid=IwAR24JzZ2CmTCUiFe2xXkUBDp0d413ryY5XydznRTlg0ELR4pieyxSSfTMLQ
https://www.sustainability.bg/коминните-филтри-решение-или-разхище/?fbclid=IwAR24JzZ2CmTCUiFe2xXkUBDp0d413ryY5XydznRTlg0ELR4pieyxSSfTMLQ
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/15/4016574_novite_stancii_za_kachestvoto_na_vuzduha_v_sofiia_shte/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/15/4016574_novite_stancii_za_kachestvoto_na_vuzduha_v_sofiia_shte/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/21/4019182_sofiiskiiat_bokluk_shte_se_gori_v_tec_bobov_dol/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/21/4019182_sofiiskiiat_bokluk_shte_se_gori_v_tec_bobov_dol/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/28/4021407_brikel_iska_novo_kompleksno_razreshitelno_za_da_gori/
https://money.bg/auto/parvata-zaryadna-stantsiya-na-tesla-v-balgariya-e-gotova.html?utm_source=Push%20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=Първата%20зарядна%20станция%20на%20Tesla%20в%20България%20е%20готова
https://money.bg/auto/parvata-zaryadna-stantsiya-na-tesla-v-balgariya-e-gotova.html?utm_source=Push%20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=Първата%20зарядна%20станция%20на%20Tesla%20в%20България%20е%20готова
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/31/4023162_nai-golemiiat_solaren_park_v_bulgariia_stava_avstriiski/
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://www.eneffect.bg/button/?category_id=64&page_id=759
https://bnr.bg/vidin/post/101218628/uspavame-li-da-si-platim-komunalnite-smetki
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
https://www.eeagrants.bg/assets/resourcefiles/1220/Promiana%20v%20srokovete%20za%20kandidatstvane%20BGENERGY-2.001%20_1.pdf
http://www.eeagrants.bg
http://www.bgregio.eu/shemi/158/oprr.aspx
https://www.mrrb.bg/bg/uvelichavat-se-sredstvata-za-sanirane-v-28-obstinski-centura-po-oprr/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/energy-transition-can-provide-alternative-jobs-risk-coal-regions
https://www.publics.bg/bg/news/21321/
https://www.mrrb.bg/bg/do-20-maj-obstinite-mogat-da-kandidatstvat-pred-mrrb-za-evropejski-etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/
https://greentech.bg/archives/78893
https://www.publics.bg/bg/news/21230/
http://3e-news.net/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4--%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B5
https://bulenergyforum.org/bg/subitie/nacionalen-diskusionen-forum-energiyni-politiki-novi-tehnologii-i-npek-na-blgariya
https://greentech.bg/archives/78929

