
 

В края на миналия месец в София се проведе четвъртият, 
последен семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на те-
ма „Подобряване на енергийната ефективност на общест-
вените и жилищните сгради”. Официален гост на открива-
нето бе Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в 
България и г-жа Гергана Благиева, директор на дирекция 
„Жилищна политика“ в МРРБ. 

Над 50 представители на местната власт, експерти и парт-
ньори на инициативата присъстваха на семинара и лекци-
ите на френските експерти и представителите на МРРБ. 

Официални гост-лектори от Франция бяха г-н Ив-Лоран 
Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция „Жилищна политика, градоуст-
ройство и ландшафт“, Министерство на екологичния и солидарен преход и г-жа Елен Ван 
Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда”, Европейска метрополия Лил. 

В своите лекции, гостите от Франция говориха за националния контекст по отношение на поли-
тиките на подобряване на енергийната ефективност на сградите във Франция и България. 

Г-н Ив-Лоран Саповал представи Националната стратегия за реновиране на сградите във Фран-
ция, в която се включват финансови помощи, предоставяни на разположение на ръководители-
те на проекти и насърчителна правно-нормативна уредба. Като пример за насърчаване на енер-
гийната ефективност при новостроящите се сгради, г-н Саповал посочи бонуса от 30% към 
площта за застрояване, който се дава при строежа на онези сгради, доказали, че са или енер-
гийно образцови, или екологично образцови, или с положителна енергия. „Целта ни е да обно-
вяваме 380 000 жилища годишно. За да стимулираме гражданите, предоставяме възможност за 
еко-заем с нулева лихва, данъчни облекчения, ДДС с намалена ставка за дейности по ренови-
ране, намаление на данък сгради за домакинствата, както и субсидии от Националната агенция 
за жизнената среда. По този начин успяваме да постигнем много добри резултати и да повишим 
енергийната ефективност на сградите в цяла Франция“, завърши г-н Саповал. 

В своята лекция Елен Ван Елсланд представи какви са политиките на Европейска метрополия 
Лил за реновиране на индивидуалните жилища. Тя отличи най-важната роля на метрополията, 
а именно убеждаването и подпомагането на гражданите да се ангажират с дейности по устойчи-
во реновиране на жилището им. 

За осъществяването на тази цел се прилага диверсифицирана стратегия за намеса с цел адап-
тиране към всички проекти. В нея се включват насърчаване създаването на проекти, чрез пови-
шаване на осведомеността и квалифициране на проектите, чрез консултиране на широката об-
щественост. Важен момент е персонализираната подкрепа за определяне на най-подходящата 
услуга за проектите на гражданите, а именно дейности по осведомяване, насърчаване, техни-
ческа подкрепа, финансово проектиране, ремонтни дейности. Не на последно място е и пови-
шаването на компетентността на гражданите, чрез събития и анимации, достъпни за всички. 

Лектор на семинара от българската страна беше Мирослав Янчев, кмет на община Златоград. 
На територията на Златоград има изградени 47 многофамилни жилищни сгради. Седем  от тях, 
които са с над 36 самостоятелни жилища, вече са обновени, а през настоящата година още де-
вет ще бъдат санирани. „С реализираните енергийно ефективни мерки е постигната икономия 
на средства в приблизителен размер на 6 613 лв. годишно, равняващо се на 61 115 КWh спес-
тена енергия и 18 тона СО2 по малко в атмосферата“, сподели г-н Янчев. За активната си поли-
тика в тази област, общината получи голямата награда в конкурс „ЕКООБЩИНА 2016“ в катего-
рия общини над 10 000 жители. „Благодарение на работните посещения във Франция, получих-
ме възможността да споделим опит и добри практики с различни френски общини. Това позво-
ли богат обмен на информация, която се надявам да приложим и в нашата община“, завърши г-
н Янчев. 

Общините могат да подават кандидатурите си в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 до 31 юли 2017 г. 
Всяка една от тях може да кандидатства и в четирите категории. Официалната церемония по 
награждаването е планувана да се проведе през октомври 2017 г. 

Корпоративни партньори на проекта са „Рено Нисан“ България,  Saint-Gobain Weber България, 
Schneider Electric България, „Софийска вода“ АД, част от „Веолия“. И тази година, компаниите 
ще дадат своите награди на общините-победители, като по този начин ще декларират подкре-
пата си за устойчивото развитие и добрите политики на местната власт. 
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Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

тел. 02 963 17 14; 02 963 07 23; 02 963 02 69; 02 963 21 69 

факс: 02 963 25 74 
e-mail: ecoenergy@ecoenergy-bg.net 

www.ecoenergy-bg.net 

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация 

се поема от авторите. Тя не отразява задължително 

мнението на Европейската общност. Европейската агенция 

за конкурентоспособност и иновации и Европейската 

комисия не носят отговорност за използваната по какъвто и 

да е начин информация, съдържаща се в нея.  

ЕкоОбщина: Семинар “Енергийна ефективност на сградите”  

Срокът за подаване на кандидатури за конкурса „ЕКООБЩИНА“ е 31 юли 2017 г.  

Брой 55, юли 2017 г. 

Министър Нанков:  
ДНСК ще проверява фирмите, упражняващи строителен надзор, и сигнали за нарушения по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради 
МРРБ, 27.06.2017  
http://www.mrrb.government.bg/ministur-nankov-dnsk-ste-proveryava-firmite-uprajnyavasti-stroitelen-nadzor-i-signali-za-narusheniya-po-nacionalnata-programa-za-

energijna-efektivnost-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/ 

Министър Нанков присъства на откриването на саниран жилищен блок в град Левски 
МРРБ, 29.06.2017 
http://www.mrrb.government.bg/ministur-nankov-prisustva-na-otkrivaneto-na-saniran-jilisten-blok-v-grad-levski/ 

Токът, парното и газът поскъпват от днес, енергийният регулатор определи с колко 
Дневник, 01.07.17 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/01/2999480_tokut_parnoto_i_gazut_poskupvat_ot_dnes_energiiniiat/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=m 

Експерти от АУЕР се запознаха с опита на Австрия в енергийното моделиране и в изготвянето на сравнителен анализ за индустрията  
АУЕР, 03.07.2017 
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9919:auer-se-zapoznaha-s-opita-na-avstria-v-energijnoto-modelirane&catid=57:sabitiq-

category&lang=bg&acm=862_151 

Зам.-министър Деница Николова:  
Инвестираме над 9 млн. лв. за енергийна ефективност и обновяване на 20 жилищни и обществени сгради в Сандански 
МРРБ, 04.07.2017 
http://www.mrrb.government.bg/zam-ministur-denica-nikolova-investirame-nad-9-mln-lv-za-energijna-efektivnost-i-obnovyavane-na-20-jilistni-i-obstestveni-sgradi-v-

sandanski/ 

Г-20 постигна компромис за изменението на климата, но на каква цена? 
Actualno.com, 09.07.2017  
https://www.actualno.com/analysis/g-20-postigna-kompromis-za-izmenenieto-na-klimata-no-na-kakva-cena-news_621416.html 

Турция няма да ратифицира Парижкото споразумение на климата, заплаши Ердоган 
Дневник, 09.07.2017 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/07/09/3004165_turciia_niama_da_ratificira_parijkoto_sporazumenie_na/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 

Държавният БЕХ е на загуба през миналата година. Най-големият холдинг в страната е на минус заради проекта "Белене" и по-евтините ток и природен газ 
Ралица Николова, в. Капитал Daily, 10.07.2017 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/07/10/3004445_durjavniiat_beh_e_na_zaguba_prez_minalata_godina/?ref=email_mblok 

Министър Нанков: 
Необходима е допълнителна финансова подкрепа за изостаналите райони 
МРРБ, 20.07.2017 
http://www.mrrb.government.bg/ministur-nankov-neobhodima-e-dopulnitelna-finansova-podkrepa-za-izostanalite-rajoni/ 

Публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и мотивите към 
нея 
МРРБ, 21.07.2017  
http://www.mrrb.government.bg/publikuvan-e-proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredba-4-ot-2001-g-za-obhvata-i-sudurjanieto-na-investicionnite-proekti-i-

motivite-kum-neya/ 

Заместник-министър Малина Крумова за в. "Монитор":  
Фондове „рециклират" пари в икономиката 
МРРБ, 24.07.2017  
http://www.mrrb.government.bg/zamestnik-ministur-malina-krumova-za-v-monitor-fondove-reciklirat-pari-v-ikonomikata/ 

Покажете санирания блок, спечелете 13 000 лева и за съседите. Конкурсът е на „24 часа“ и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
В. 24 часа, 25.07.2017 
https://www.24chasa.bg/novini/article/6347705 

Решения за нискотемпературно отопление 
Сп. ТД Инсталации, бр. 89, юли 2017 
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2144&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=HVAC-newsletter&utm_campaign=HVAC-2017-07-17  

Доц. д-р инж. Красимир Велинов: 
Забелязва се тенденция в оптимизиране на експлоатационните характеристики на осветителите 
Сп. ТД Инсталации, бр. 89, юли 2017  
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2140 

Не е вярно, че панелните блокове „загиват“ след 8-10 години. Конструктивната им годност и здравина е установена и теоретично, и в практиката 
Проф. арх. Петър Софиянски, проф. инж. Илия Митев, в. Животът днес, 16-22.05.2017 
http://www.jivotatdnes.bg/nachalo/news/aktsenti/ne-e-vyarno-che-panelnite-blokove-zagivat-sled-8-10-godini 

Инж. Доротея Дончева, директор на Софийската гимназия за строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев":  
Връзката училище – университет – бизнес е във фокуса на "Академия Градът" 
Градът.бг, 10.07.2017  
http://gradat.bg/news/2017/07/10/3000457_inj_doroteia_doncheva_direktor_na_sofiiskata_gimnaziia/ 

УАСГ, КСБ и ЕнЕфект откриха учебен център за енергийна ефективност 
Сп. Строители, бр. 4, 2017 
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2017-4/events/уасг-ксб-и-енефект-откриха-учебен-център-за-енергийна-ефективност_04750.html 

C&B Energy Consult стартира стаж за студенти специалност "Топлотехника" 
hvac-bulgaria.com, 17.07.2017 
http://hvac-bulgaria.com/article/1900-c-b-energy-consult-startira-staj-za-studenti-specialnost--toplotehnika-?
utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=HVAC-newsletter&utm_campaign=HVAC-2017-07-17 
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Заместник-министър Деница Николова даде старт на проекти за над 9 млн. лв.  

в енергийна ефективност в град Сандански  

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и ръководител 
на УО на ОПРР Деница Николова участва в представянето на резултатите по проект 
„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град 
Сандански“. 

С финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ по сградата са реали-
зирани обновителни дейности, в резултат на които се очаква сградата на Дома на 
културата до повиши своя енергиен клас от F на B. 

Модернизираната сграда представлява културно средище на град Сандански. Съз-
дадена е в края на 70-те години на миналия век, а голяма част от културните съби-
тия се провеждат в нея. 

Обновяването на сградата е част от 9-те договора на общината по проекта, финан-

сиран от оперативната програма, който включва подобряване на  енергийната 

ефективност на 16 жилищни сгради, обновяване на  4 административни сгради и 

модернизиране на професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в града.  

„Няма по-приятно нещо за мен от това да стартирам реализацията на нови проекти. 
С ресурса от над 9 млн. лв. ще подкрепим община Сандански да развие града като 
културен, средищен център и да стимулираме възможностите за икономическо раз-
витие и създаване на нови работни места“, заяви зам.-министър Николова. Тя изра-
зи надежда модернизацията на културния център да приключи още в края на този строителен сезон, след което в обновените зали да 
се провеждат културни събития, които да обогатяват града. 

Проектът предвижда монтиране на нови дограми, нова ВиК инсталация, обновяване на фасадата, топлоизолация на покрив, нови сис-
теми за отопление, монтиране на енергоефективно осветление и др., с което емблематичната сграда да се превърне в съвременен, 
модерен, уютен и приветлив Дом на културата. 

Зам.-министър Деница Николова поздрави кмета на общината и неговия екип за успеха в кратки срокове да мобилизират своите уси-
лия и да направят всичко възможно проектът да се защити и стартира. „Ако няма общото разбиране за това, че трябва да развиваме 
нашите региони, да използваме ресурсите по най-ефективния и целесъобразен начин за подкрепа на хората за това да живеят по-
добре, ние никога не бихме постигнали резултатите, към които се стремим“, заяви още тя.  По думите й в последните години община 
Сандански се утвърждава като значима СПА дестинация. Развива се успешно,  а и се подобрява качеството и стандарта на живот, ка-
тегорична бе тя. 

В програмния период 2007-2013 г. в община Сандански по линия на ОП „Регионално развитие“ са инвестирани над 17 млн. лв.  в 
обекти, които също допринасят за развитието на града и промяна на неговия облик, отбеляза още Деница Николова. 

Източник: МРРБ 

Екофондът отпуска 1.3 млн. лв. за покупката на електромобили   

Нова покана в схемата за насърчаване използването на електромобили обяви 
управителният съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). За трета-
та покана от финансирането на електрически превозни средства (ЕПС) за ад-
министрацията съобщи и министърът на околната среда и водите Нено Димов. 
Предвиденият ресурс е общо 1,3 млн. лв. „Това е една от дейностите, които 
МОСВ и екофондът лансират за подобряване на средата за живеене в населе-
ните места. Знаете, че сме в процедура за фини прахови частици, имаме ан-
гажименти и към изменението на климата. И в двете посоки електромобилите 
имат принос – помагат за намаляване на праховото замърсяване и парнико-
вите газове. Друг ефект е ограничаването на шумовото замърсяване в голе-
мите градове“, каза министър Димов на пресконференция на 19 юли. 

Поканата е насочена отново към общински и държавни институции, но значи-
телно е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромо-
били. Акцент този път са превозните средства, които общините могат да полз-
ват за комунални, социални, контролни и транспортни дейности – почиства-
не, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, както и за осигу-

ряване на вътрешно селищен обществен транспорт в малки населени места. Досега от администрациите са закупени електромобили 
на стойност 630 хил. лв. – сред тях са МОСВ, МТСП, МИ и общини. „Регистрираните в България електромобили към момента са около 
800, като през 2016 г. има ръст от 50%“, добави Нено Димов. Общо 32 точки за зареждане на коли на ток има в цялата страна – в Со-
фия, Пловдив, Барна, Бургас, Сандански и Благоевград. 

Всяка администрация може да кандидатства за максимум 3 превозни средства, а безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки раз-
личен вид, независимо от цената, на която превозното средство се закупува. Допуска се кандидатстване за електромобили и plug-in 
хибриди, а размерът на финансирането е фиксирана сума съответно от 20 000 лева за ЕПС и от 10 000 лева за електрически хибриди 
(plug-in). Срокът за кандидатстване по схемата е до 2 октомври 2017 г. и се осъществява чрез попълване на формуляр и подаването 
му на хартиен носител в офиса на НДЕФ. Условията и редът могат да бъдат намерени на сайта на НДЕФ, а линкове към тях на страни-
цата на МОСВ, НСОРБ и други партньори на НДЕФ. 

Целта на схемата е да допринесе за изпълнението на политиките на страната по опазване на околната среда – подобряване качества-
та на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване нивата на шумовото замърсяване в градовете. 

Факти за електромобилите 

Екологични и икономически ползи 

Електрическите автомобили имат значителни ползи за околната среда, най-вече защото не генерират въглеродни емисии и спомагат 
за намаляването на изгорелите газове, въглеводородите и праховите частици в атмосферата. Въвеждането на електромобили по ев-
ропейските пътища и изграждането на устойчив градски транспорт е приоритет в политиката на ЕС. 

Според коефициентите на Евро-емисионните стандарти: 

 един конвенционален дизелов автомобил отделя средно 8 кг емисии CO2 при пробег от 20 000 км годишно; 

 един конвенционален бензинов автомобил отделя средно 46 кг емисии CO2 при пробег от 20 000 км годишно; 

 За електромобилите тази цифра е 0. 

Освен с редуцирането на отделяните въглеродни емисии в атмосферата, с което допринасят за намаляване изменението на климата, 
електромобилите спомагат и за намаляването на фините прахови частици и други замърсители на въздуха, произвеждани от конвен-
ционалните автомобили. Намаляване замърсяването на въздуха е заложено в Директива 2008/50/ЕО на Европейски парламент и на 
Съвета относно качеството на атмосферния въздух. Насърчаване използването на електромобили спомага за изпълнението на задъл-
женията на страната ни, заложени както в Закона за изменението на климата, така и в Европейската Директива за чист въздух в Ев-
ропа. 

Електромобилите имат и големи икономически ползи: 

 при 20 000 км годишен пробег разходите за зареждане на един електромобил са около 720 лв., за същия годишен пробег 
разходите за гориво на един конвенционален автомобил са около 
3150 лв. – повече от четири пъти повече. 

 един конвенционален автомобил има значителни разходи за масла и 
друга поддръжка всяка година – близо 1000 лева за среден пробег от 
20 000 км. Тези разходи при електромобила са равни на 0 лева. 

 всичко това прави електромобила около 6 пъти по-икономичен в дъл-
госрочен план. 

Освен това, електромобилите са значително по-практични и лесни за управление, 
особено в натоварена градска среда. Те осигуряват тихо придвижване, с което 
драстично спомагат за намаляването на шума. Към това трябва да се прибави и 
факта, че притежателите на електромобили имат право на безплатен достъп до 
синя/зелена зона за паркиране, което генерира допълнителни  икономически 
ползи. 

Източник: МОСВ, НДЕФ 

Снимки: Община Бургас, Община Габрово 

Доволни ли сме от качеството на сградното обновяване?  

Нови проекти на ЕнЕфект за подобряване на енергийната ефективност при обновяване на сградите 

ДНСК ще проверява фирмите, упражняващи строителен надзор, и сигнали за нарушения по 

 Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ ще извърши проверка 
на фирмите, упражняващи строителен надзор по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Проверка ще бъде 
направена и на сгради, за които в МРРБ има подадени сигнали и жалби от 
граждани. Това съобщи днес пред журналисти министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Николай Нанков. Освен сигналите, на извадков 
принцип ще бъдат проверени 56 сгради – по две в 28-те области, които се об-
новяват със средства по програмата. 

В обхвата на проверката на ДНСК влизат съставените актове по време на стро-
ителството, качеството на изпълнение и спазване на технологичните изисква-
ния при полагане на топлоизолация по фасадите, изпълнението на строително-
монтажните работи по покрива, състоянието на строителната площадка и орга-
низацията на работа на фирмите изпълнители, наличието и квалификацията на 
работниците, качеството на строителството, както и проверка на дейността на 

строителния надзор по отношение на сградата. Проверката на експертите започна от края на юни 2017 г.. 

Министър Нанков участва в кръгла маса за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес, организи-
рана от Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. За 
да се намали административната тежест и да се облекчи инвестиционният процес, е необходимо съкращаване на срокове и облекча-
ване на процедури там, където това е възможно, като не трябва да бъде за сметка на качественото изпълнение на някои процеси, ка-
то например проверка на документи, и затова трябва да има ясна регламентация, основана на възможности и правомощия. 

Трябва да се работи в посока въвеждане на института на мълчаливо съгласие там, където това е възможно, но регламентацията по 
този въпрос трябва да бъде прецизирана по най-добрия възможен начин, коментира министърът. 

Николай Нанков посочи и че ще продължи работата в посока електронизация на услуги и цифровизация на документи. Той коменти-
ра, че в това отношение е свършена много работа от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но възможностите на кадаст-
ралната информационна система не се използват пълноценно. Министърът даде за пример, че всички общини в страната, без София, 
продължават да използват хартиена вместо електронна скица за издаване на виза за проектиране. Електронната кадастрална скица 
не се ползва от службите за местни приходи към общините. Затова е необходимо да бъде оптимизирана връзката между администра-
тивните органи в страната. 

Сформира се работна група от всички заинтересовани страни и браншови организации. Участниците в нея през летните месеци на та-
зи година ще работят за създаването на добра нормативна база, фокус в която да бъде основно Законът за устройство на територия-
та, така че инвестиционният процес и устройственото планиране да придобият европейски вид, като бъдат регламентирани по добър 
начин, съобщи министър Нанков. 

Той напомни, че с промени в закона в сила от началото на тази година вече са въведени мерки за намаляване на административния 
натиск, които предвиждат съкращаване на срокове, въвеждане на такива там, където са липсвали, отпадане на някои от изискуемите 
документи на етап инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, като ползите от тях тепърва ще се усещат. 

Източник: МРРБ 

Без съмнение е трудно да вземем решение да инвестираме спестяванията на семейството 
си в енергийно ефективно обновяване на нашия дом - вместо, например, да се огледаме за 
нова кола или пък най-накрая да си позволим ваканцията на нашите  мечти. С всички 
трудности и несигурност, свързани със строителните дейности, винаги има причина да от-
ложите отдавна необходимия ремонт за следващата пролет... или за по-късно. А когато 
най-накрая моментът настъпи, проблемите никога не закъсняват. За съжаление, далеч не 
всички строителни услуги са с качеството, за което се надяваме и се молим, и има основа-
телна причина за това - като цяло заетите в сектора рядко разполагат с най-съвременните 
знания, умения и опит, за да подготвят и изпълнят качествен проект за обновяване. Про-
ект, който не само пести енергия и средства, но подобрява хигиената и комфорта, осигуря-
ва чист въздух в помещенията, след който сте очевидно по-отпочинали сутрин и боледува-
те по-рядко… и в крайна сметка оставате наистина доволни от разумната инвестиция. 

В интерес на истината ние, като общество, ще продължим да инвестираме сериозни средс-
тва в обновяването на сградите. Всички знаем, че по-ниското потребление на енергия ще 
ни помогне да се преборим с енергийната бедност, да създадем нови възможности за зае-

тост, да задържим парите в нашите градове, да променим градския пейзаж и да увеличим сигурността на енергийните доставки. Най-
значимият потенциал за пестене на енергия в цяла Европа е в обновяването на съществуващите сгради - защо тогава не се опитваме 
да получим по-добра стойност за парите, които влагаме? По-добрата стойност в този случай идва с квалифицираните специалисти, 
способни да реализират качествени проекти, използвайки най-ефективните материали, компоненти и технологии, които се предлагат 
на пазара. Това също така означава по-добро разбиране на ползите от „дълбокото“ енергийно обновяване както от страна на инвес-
титорите, така и от обитателите: това е процесът, при който оптималните икономии на енергия водят до ползи за всички - от полити-
ческа, финансова, градоустройствена и дори здравна гледна точка – но преди всичко повишават качеството ни на живот.  

Именно това е мисията на новите проекти на ЕнЕфект Fit-to-NZEB и iBROAD: да повишат разбирането на потенциала в сградното об-
новяване, да стимулират търсенето на квалифицирани специалисти и да предложат необходимите условия за подобряване на качест-
вото в разработването и изпълнението на проектите. Fit-to-NZEB има за цел да повиши компетентността и уменията на строителните 
специалисти в областта на дълбокото енергийно обновяване в участващите страни - Чехия, Румъния, България, Италия, Хърватия, Ир-
ландия, Австрия и Гърция - чрез уникални образователни програми, които ще допринесат както за качеството, така и за мащаба на 
обновяването. Проектът ще изработи всички необходими материали за въвеждане на учебно съдържание в учебните планове и прог-
рами на всички равнища в системата за професионално обучение и образование - университети, професионални гимназии и колежи, 
центрове за професионално обучение. Той ще използва обучителната и комуникационната инфраструктура на своя предшественик 
Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com), по който вече бяха открити 5 центъра за обучение в Източна и Южна Европа, посветени на 
енергийната ефективност и ВЕИ в сградите, включително в България – в сградата на УАСГ в София.  

Проект iBROAD от своя страна е насочен към енергийните одитори: той ще разработи методика за индивидуални „пътни карти“ за 
сградно обновяване стъпка по стъпка. Тази новаторска концепция, която намира все по-голяма популярност в Европа, ще позволи на 
собствениците на сгради, които нямат възможност да изпълнят всички необходими мерки едновременно, така да планират процеса на 
обновяване, че след завършване на целия проект по етапи, сградата да достигне почти нулево енергийно потребление. Едно истинско 
предизвикателство за одитори, проектанти и строители, в което координацията между последователността и детайлите при изпълне-
ние на всички мерки трябва да е съвършена, но което може да преодолее най-
сериозния проблем за „дълбокото“ обновяване – липсата на средства, и да избегне 
блокиращия ефект на компромисните мерки, на който така често сме свидетели. В 
рамките на проекта, ЕнЕфект и неговите партньори ще извършат безвъзмездно за 
собствениците 20 одита на еднофамилни сгради, в които ще изпитат новата 
методология и ще покажат потенциалните икономически и енергийни ефекти от то-
зи подход.  

За информация за проект Fit-to-NZEB, новите програми и пилотните курсове, които 
ще предложим, посетете нашия уебсайт www.fit-to-nzeb.com и следвайте нашите 
Facebook и Twitter профили. Новини за iBROAD можете да получавате от 
www.twitter.com/iBROAD_project. Разбира се, не забравяйте да посещавате и сайта и 
Фейсбук профила на ЕнЕфект! 

Списъци и анализ на общински програми по енергийна ефективност  

и за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива  

Списъци на общините, изготвили общински програми по енергийна ефек-
тивност и такива за насърчаване използването на енергия от възобновяе-
ми източници и биогорива, са публикувани на сайта на Агенцията за ус-
тойчиво енергийно планиране. Общинските програми за енергийна ефек-
тивност се изготвят от местните власти съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ, а 
общинските програми за насърчаване използването на енергия от възоб-
новяеми източници и биогорива  са регламентирани съгласно чл. 9 от ЗЕ-
ВИ. Общинските програми по ЕЕ и ВЕИ се разработват в съответствие и 
чрез отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните 
планове за развитие на съответните райони съгласно Закона за регионал-
ното развитие и перспективите им за устойчиво икономическо развитие. 

От представените от АУЕР списъци става ясно, че за 2016 г. програми по 
енергийна ефективност липсват при 26% от общините, а такива по ВЕИ 
не са изготвени в 32%. 

Анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефектив-
ност през 2016 г. по региони за икономическо планиране в България мо-
же да бъде намерен ТУК  

Становище на БАИС по проект на МРРБ за изменение и допълнение на  

Наредба №7 за енергийна ефективност  

„Българска асоциация за изолации в строителство“ (БАИС) се включи в обществено обсъждане на 
Проект на МРРБ за изменение и допълнение на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, 
като внесе детайлно разработено становище по проекта, изготвено от секция „Топлоизолации“ към 
Асоциацията. 

БАИС настоява измененията на текстовете в Наредба №7 да са ясни, точни, добре формулирани и 
да са в съответствие с целите на Наредбата. В тази връзка са отправени предложения за промени 
във формулировката. (Вижте приложеното становище.) 

БАИС счита, че когато се цитират стандарти, текстовете в Наредбата трябва да съответстват на ци-
тираните стандарти, за да могат да се прилагат коректно. Редно е да се направи ясно разграниче-
ние между стандартите, на които Наредбата се позовава и тези, които не цитира пряко, а са дефи-
нирани като стандарти от приложното поле на Наредбата. 

Освен това, когато Наредба се позовава на стандарти е необходимо, съгласно изискванията на 
„Закона за националната стандартизация”, тези стандарти да са преведени на български език. 
Противното е нарушение на горецитирания закон. 

БАИС счита, че не е редно национален подзаконов акт, какъвто е Наредба №7, да определя съдър-
жанието и да поставя изисквания към декларации за експлоатационни показатели на продукти 
произвеждани по хармонизирани европейски стандарти (със съответните им национални приложе-
ния), които се пускат на пазара по ред, установен с европейски регламент, в случая Регламент 
305/2011. Националните изисквания се формулират в национални приложения към хармонизира-
ните стандарти и имат задължителен характер. Правният им статут е установен на законово ниво и не се нуждае от потвърждаване с 
подзаконови нормативни актове. За строителните продукти, които не са обхванати от съществуващите хармонизирани стандарти и за 
които не са издавани европейски технически оценки, се съставят декларации за характеристиките съгласно Наредба № РД-02-20-1. 

БАИС предлага премахване на проектната част „Енергийна ефективност” и интегриране на мерките за енергийна ефективност при но-
ви и съществуващи сгради в съответните части на инвестиционния проект: 

– Архитектура и конструкции; 

– Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура; 

– Устройство на прилежащия към обекта терен; 

– Технология на изпълнение; 

– Пожарна безопасност; 

Както и изготвяне на независима оценка на енергийната ефективност на инвестиционните проекти на нови сгради и при реконструк-
ция, основен ремонт и основно обновяване на съществуващи сгради. 

БАИС дефинира нов подход към структурата и съдържанието на Наредба № 7 за постигане на резултати в областта на енергийната 
ефективност на сградите, включително и успешното изпълнение на националните програми и планове в тази област: 

1. Създаване на отделни части в Наредбата съответно за сградната обвивка (за архитектурно-строителната част) и за сградните инс-
талации. 

2. Професионално ангажиране на проектантите по различните части на инвестиционния процес за постигането на нормативно опре-
делените нива на енергийна ефективност на сградите в съответствие с тяхната компетентност и правоспособност. 

3. Дефиниране на ясни права и отговорности на всички участници в инвестиционното проектиране, с което да се гарантира постига-
нето на национално значимите цели, които преследва Наредба № 7. 

Енергийната ефективност е постижима единствено чрез интегрирано проектиране (включващо и технология на изпълнение), обвърза-
но с изпълнението и контрола върху качеството на строително-монтажните работи. Нормативните документи в тази област трябва да 
се изготвят в условия на максимална прозрачност с участието на доказани експерти с независимо мислене от академичните среди, 
администрацията и от различните сфери на бизнеса: проектиране, производство на строителни материали, изпълнение, упражняване 
на строителен надзор. 

Пълен текст на становището на БАИС 

Източник: БАИС 

Възможности за намаляване на административната тежест за общини коментира  

министър Нанков с Управителния съвет на НСОРБ  

Възможности за намаляване на административната тежест за общини и общи приори-
тети коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Нико-
лай Нанков с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Републи-
ка България. В срещата участваха също заместник-министрите Деница Николова, Ма-
лина Крумова и Валентин Йовев, началникът на кабинета Мая Никовска и изпълнител-
ният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Михаил Ки-
ров. 

Министър Нанков обърна внимание, че кадастралните услуги са безплатни за общини-
те за техни производства и призова да се увеличи използването им. Той подчерта, че 
заявления могат да бъдат подавани електронно, като документите, които се получават 
в резултат на услугата, могат да бъдат получени на предварително посочено от заяви-
теля място. 

Заместник-министър Николова напомни, че е възприет декларативният принцип по от-
ношение на документите, необходими при кандидатстване по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ и че отчитането се извършва по електронен път. Тя обърна внимание, че комуникацията е сходна по отношение 
на програмите за териториално сътрудничество, като изискваните по тях допълнителни документи са заради сключените меморанду-
ми между страните по тези програми. Ще извършваме това, което е възможно, по електронен път, за да намалим необходимото за бе-
нефициентите време, заяви Николова. 

Търпи оптимизация процесът, касаещ предоставянето на държавни имоти на общини. Търсят се възможности, но за това е необходимо 
време. Ще се оптимизира и процесът по обработка на документи, за да се съкратят сроковете, обясни още заместник-министърът. 

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ върви с добри темпове. В рамките на месеца очакваме да има яснота относно взетото от Ко-
митета за наблюдение решение за наддоговаряне на ресурса по процедурата за образователна инфраструктура, за да се „отпуши“ 
процесът, коментира министър Нанков. 

Зам.-министър Деница Николова информира, че се очаква информация за провеждането на тръжните процедури по проектите за 
енергийна ефективност по Приоритетна ос 2 на програмата, за да се прецени как ще се инвестира освободения в резултат финансов 
ресурс. 

Заместник-министър Малина Крумова изрази мнение, че трябва да се променят правилата и да се въведат общи принципи за регио-
нално планиране на инвестициите в отрасъла, като те се съгласуват с асоциациите по ВиК и се отразяват в бизнес-плановете на опе-
раторите. Според нея амортизационните отчисления трябва да се калкулират в цената на водата, като този принцип трябва да бъде 
общ за всички източници на финансиране. Поради недостатъчните за нуждите на отрасъла 12 млрд. лв. се разработва стратегия за 
финансирането му, стана ясно от думите на заместник-министъра. Според нея, за устойчивото му развитие е необходимо не само кон-
солидация на дружества, но и солидарност, като това също ще бъде елемент на стратегията. 

Ще бъде опростен въведеният от служебното правителство процес на проверка на финансирането по Националната програма за енер-
гийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Ще се опростят правилата, като се премахнат излишните стъпки, информира 
зам.-министър Крумова. Тя информира също, че до края на лятото ще бъдат подготвени и типови документи, касаещи изпълнението 
на програмата. 

По време на срещата стана ясно, че през месец септември т.г. ще се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното 
управление, като от страна на сдружението бе предложено да се актуализира програмата за изпълнение на Стратегията за децентра-
лизация за периода 2016 - 2019 година. Коментирани бяха и приоритетите на Триото на Председателството на Съвета на ЕС в област-
та на териториалното сближаване и градската политика, обсъдени по време на проведената в Талин, Естония среща. На нея бе приет 
проект на съвместен работен документ за изпълнението на заложените приоритети. 

Източник: МРРБ  

Съветът на ЕС одобри предложението за промени в  

Директивата за енергийните характеристики на сградите  

На 26 юни 2017 г. Съветът на ЕС съгласува позицията си по предложе-
нието за преработена Директива за енергийните характеристики на 
сградите. Това решение ще позволи започването на преговори с Евро-
пейския парламент при естонското председателство на Съвета. 

Сградите са най-големият потребител на енергия в Европа, който кон-
сумира 40% от крайната енергия. Целта на предложението е да се на-
сърчи енергийната ефективност в сградите и да се подкрепи рентабил-
ното обновяване на сградите с оглед на дългосрочната цел за декарбо-
низиране на все още неефективния съществуващ европейски сграден 
фонд. Това се отчита като особено важен принос и за постигането на 
целите на ЕС 2020 и 2030 г. за енергийна ефективност.  

По-специално, в предложението се изисква държавите членки да при-
емат стратегии за дългосрочно обновяване на сградния фонд, които да 
включват и мерки за борба с енергийната бедност. Допълнително се 
укрепват се връзките между политиките за енергийна ефективност и 
инструментите за финансирането им. Друга важна характеристика на 
ревизираната директива е насърчаването на електромобилността, като се изисква поне една точка за зареждане на електрически 
превозни средства за всеки десет паркоместа в нежилищни сгради, както и предварително окабеляване за всяко паркомясто в жи-
лищни сгради. Тези изисквания ще се прилагат за сгради с повече от десет паркоместа. Предлага се въвеждането на индикатор за 
интелигентност на сградите и се опростява проверката на отоплителните и климатичните системи. 

Предложението подчертава значението на хармонизирането на цифровия единен пазар и на дневния ред на Енергийния съюз, тъй 
като цифровизацията на енергийната система бързо променя енергийните услуги - от интеграцията на възобновяемите енергийни из-
точници до интелигентните мрежи и интелигентните сгради. 

Източник: BUILD UP  

Допълнителна информация и текст на Директивата: Съвет на ЕС 

Програма за обмен на опит по Споразумението на кметовете: кандидатствайте сега!  

Поканата за „туининг“ програмата на Споразумението на кметовете за 
климата и енергията вече е отворена! Програмата предлага на градовете, 
регионите и провинциите в цяла Европа възможност да участват в иници-
ативи за обмен на опит, които имат за цел да повишат капацитета и зна-
нията на местните власти за смекчаване и адаптиране към изменението на 
климата. 

Програмата е отворена за всички, подписали Споразумението на кметове-
те, за териториалните координатори, както и за общини, провинции и ре-
гиони, които все още не са част от Споразумението, при условие, че ще се 
присъединят към инициативата преди първото си посещение в побратиме-
ния град или регион. 

Поканата дава възможност на местните власти да участват в два вида об-
мен: наставничество и обмен между градове със сходно ниво на развитие. 

В рамките на тази покана ще бъдат финансирани общо 6 проекта за побратимяване за общини и 1 за обмен на опит между за провин-
ции или региони. 

Местните и регионалните власти, заинтересовани от участие в програмата, трябва да кандидатстват преди 15 септември 2017 г., 
17:00 часа, като подадат онлайн формуляр за кандидатстване: 

- За общини: покана за подаване на заявления / критерии за подбор / онлайн заявление (за официално кандидатстване) / формуляр 
за кандидатстване в PDF (само за информация) 

- За провинции и региони: покана за подаване на заявления / критерии за подбор / онлайн заявление (за официално заявление) / 
формуляр за кандидатстване в PDF (само за информация) 

За повече информация относно програмата за обмен на опит на Споразумението на кметовете, моля, свържете се с Пиер Паоло Сара-
цено на адрес pier.saraceno@eumayors.eu.   

Източник: Споразумение на кметовете 

Експерти от АУЕР се запознаха с опита на Австрия в енергийното моделиране и в изготвянето на 

сравнителен анализ за индустрията 

В рамките на дългогодишно сътрудничество в областта на енергийната ефектив-
ност и възобновяемите енергийни източници Агенция за устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР) отново беше домакин на експертна среща с Австрийската енер-
гийна агенция (АЕА). 

На 29-ти и 30-ти юни в АУЕР експерти от АЕА проведоха своеобразно обучение 
за българските си колеги, като запознаха участниците с опита си в областта на 
сравнителния анализ (бенчмаркинг) в сектор Индустрия. Освен дискусията за 
използването на методите за оценка на енергийната ефективност отгоре-
надолу“ и „отдолу-нагоре“ и прилагането на европейския стандарт EN 16231 за 
сравнителен анализ на енергийната ефективност, присъстващите бяха запознати и с два примера за прилагането на 
системи за бенчмаркинг – в Австрия и в Русия. Австрийската енергийна агенция е подпомагала Руската енергийна 

агенция при създаването на системата за сравнителен анализ в индустрията, поради което познава в детайли принципите на нейното 
изграждане и функциониране. Срещата беше много полезна за АУЕР предвид предстоящото разработване на проект, финансиран 
по  ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, чиято основна цел е да осигури необходимите институционални предпоставки 
за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници чрез подкрепа 
за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските пред-
приятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията. Една от планираните дейности на АУЕР в 
рамките на проекта е именно създаването на онлайн платформа за набиране и поддържане на информация за сравнителен анализ 
(бенчмаркинг) за основни показатели за енергийна ефективност по различни сектори на икономически дейности в България.  

Също в рамките на този проект е планирана и друга дейност - адаптиране за нуждите на България на софтуер за математическо 
енергийно моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност и за използване 
на ВЕИ върху енергийното потребление и емисиите на парникови газове в страната. Очаква се софтуера може да се базира на модела 
TIMES на Международната енергийна агенция. В тази връзка втория ден от експертната среща беше посветен на модела TIMES, като 
експерт по моделиране от Австрийската енергийна агенция, който има дългогодишен опит и експертиза за работа с модела TIMES, 
запозна експертите от АУЕР с приложението на модела в Австрия и възможностите за прилагането му в България. 

Източник: АУЕР 
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