
 

Урсула фон дер Лайен представи 

своите политически приоритети, 

ако бъде избрана за председател 

на Комисията, пред евродепутати-

те в Страсбург на 16 юли 

Подбор на темата, свързана с кли-

матичните проблеми от речта й: 

Като посочи колективната необхо-

димост за „здрава планета като 

нашето най-голямото предиз-

викателство и отговорност“, г-

жа фон дер Лайен предложи по-

амбициозни цели за емисиите, с 

цел намаляване от 50% до 55% 

преди 2030 г. и се ангажира да 

предложи „зелен курс за Европа“ и 

европейско законодателство в об-

ластта на климата в рамките на първите си 100 дни от поемането на длъжността. Тя също пред-

стави планове за устойчиви европейски инвестиции (както и частичната конверсия на фондове-

те на ЕИБ в „климатична банка“) с цел предоставяне на един трилион евро в инвестиции до 

края на десетилетието. 

Г-жа фон дер Лайен също подчерта, че ЕС трябва да установи икономика, която работи в полза 

на гражданите.  

Източник: Европейски парламент 

Съдържание: 

Урсула фон дер Лайен представя своята 

визия пред евродепутатите: амбициозен 

зелен курс за Европа 

Кръговата икономика е сред основните инст-

рументи за намаляване на парниковите газо-

ве 

ОПОС обяви процедура за 500 млн. лв. за 

закупуване на електробуси, трамваи и тро-

леи 

Правителството прие промени в Закона за 

чистотата на атмосферния въздух 

МРРБ започва серия от стратегически срещи 

за нов модел за развитие на регионите и 

функциите на регионалните съвети за разви-

тие 

С близо 9 млн. лв. Бургас обновява шест 

професионални гимназии 

Посетители от 16 града видяха първата у 

нас нулевоенергийна къща 

Международната енергийна агенция създаде 

глобална комисия за оценка на енергийната 

ефективност 

Залесяването е най-доброто ни решение за 

изменението на климата 

Избрано от медиите 

Брой 79, юли 2019 г. 

Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към 28.06.2019 г. 
МРРБ, юли 2019 
 https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/ 
 
КЕВР утвърди окончателните цени от 1 юли на електрическата и на топлинната енергия и на енергията , произведена от топлоцентрали по 
високоефективен комбиниран способ 
КЕВР, 01.07.2019 
http://www.dker.bg/news/366/65/kevr-utvrdi-okonchatelnite-tseni-ot-1-yuli-na-elektricheskata-i-na-toplinnata-energiya-i-na-energiyata-proizvedena-ot-toplotsentrali-po-
visokoefektiven-kombiniran-sposob/d,news-detail.html 
 
Правителството ще иска отмяна на глобата от 77 млн. евро по газовото дело срещу БЕХ. Държавата ще подкрепи холдинга при обжалването пред Общия 
съд на ЕС, защото глобата заплашва големите национални газови проекти 
Ивайло Станчев, Капитал,  03.07.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/07/03/3933374_pravitelstvoto_shte_iska_otmiana_na_globata_ot_77_mln/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Да санираш картел. Проверката на КЗК в програмата на ГЕРБ засега няма никакъв резултат и засяга много малка част от 2-та млрд. отделени за нея 
Мила Чернева, Капитал, 05.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/05/3933776_da_sanirash_kartel/ 
 
Министър Петкова:  
Няма спекулации за цените на тока, никой не иска да ощетява бизнеса. АЕЦ „Козлодуй“ е една от най-сигурните централи в света, каза енергийният 
министър 
3e-news, 05.7.2019  
https://3e-news.net/българия/министър-петкова-аец-козлодуй-е-една-от-най-сигурните-централи-в-света_69120 
 
Българската енергетика отделя около 340 г/кВтч въглеродни емисии.  
Индийският щат Чатисгарх, където въглищата са единственият използван енергиен ресурс, е лидер с 820 г/кВтч въглероден диоксид 
Аспарух Илиев, investor.bg, 05.07.2019 
https://www.investor.bg/energetika/472/a/bylgarskata-energetika-otdelia-okolo-340-gkvtch-vyglerodni-emisii-285181/ 
Раждането на газовия хъб "Балкан". В законопроекта за бъдещата газова борса има редица спорни моменти, които може да обезсмислят идеята България да 
бъде газоразпределителен център 
Ивайло Станчев, Капитал, 05.07.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/07/05/3934348_rajdaneto_na_gazoviia_hub_balkan/ 
 
Големите заводи ще получават компенсация заради скъпата електроенергия. Държавата ще ги субсидира с част от приходите си от продажба на квоти CO2, 
като сумата може да достигне до 190 млн. лева 
Ивайло Станчев, Капитал, 07.07.2019  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/07/07/3934692_golemite_zavodi_shte_poluchavat_kompensaciia_zaradi/ 
 
Петкова:  
Обсъжда се вариант за създаване на допълнителна платформа на БНЕБ за големите енергийни консуматори 
3e-news, 09.07.2019  
https://3e-news.net/българия/петкова-обсъжда-се-вариант-за-създаване-на_69215 
 
"Еврохолд" е преговарял с "Инерком" да влезе в сделката с CEZ още преди година. Според чешката компания не е вярно, че ТЕЦ "Варна" е преустроена 
на газ и не е сигурно дали може да осигури "студен резерв" 
Николай Стоянов, Капитал, 09.07.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/07/09/3936031_evrohold_e_pregovarial_s_inerkom_da_vleze_v_sdelkata_s/ 
 
Повече хора имат интерес от високите цени на тока, установили АИКБ 
news.bg, 10.07.2019 
https://news.bg/energy/poveche-hora-imat-interes-ot-visokite-tseni-na-toka-ustanovili-aikb.html 
 
В търсене на истината за „свободния“ ток 
3e-news, 10.7.2019  
https://3e-news.net/българия/в-търсене-на-истината-за-свободния-ток_69236 
 
Честита нова енергийна година. През последните две седмици бе разпределена голяма част от енергията за бизнеса до края на годината 
Ивайло Станчев, Капитал, 12.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/12/3936958_chestita_nova_energiina_godina/ 
 
И още нещо в сметката за ток. С непазарни механизми държавата се опитва да поддържа жива ТЕЦ "Марица-изток 2" 
Ивайло Станчев, Капитал, 12.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/12/3936954_i_oshte_neshto_v_smetkata_za_tok/ 
 
Какво казват бизнесът и държавата за случващото се в енергетиката. "Капитал" събра знаковите цитати на някои от основните действащи лица в 
енергийния сектор 
Ивайло Станчев, Капитал, 12.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/12/3937199_kakvo_kazvat_biznesa_i_durjavata_za_sluchvashtoto_se_v/ 
 
Голямата енергийна измама. Защо борсовата цена на електроенергията в България е най-висока и как може да се поправи секторът 
Ивайло Станчев, Капитал, 12.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/12/3936951_kude_e_schupen_pazarut_na_tok_za_biznesa/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Националният съвет на АИКБ е поискал от министъра на енергетиката спешни реформи 
3e-news, 14.07.2019 
https://3e-news.net/българия/националният-съвет-на-аикб-е-поискал-от-министъра-на-енергетиката-спешни-реформи_69312 
 
2007-2019: Поскъпване на производството, поевтиняване на мрежата 
Институт за енергиен мениджмънт, 15.07.2019  
https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5d2848182fb23701008b7c8c 
 
Задълженията на „Еврохолд“ ще нараснат главоломно при сделка за активите на ЧЕЗ. Недоброто финансово състояние може да създаде проблеми при 
функционирането на енергийната компания в Западна България 
3e-news, 15.07.2019 
https://3e-news.net/анализи/задълженията-на-еврохолд-ще-нараснат-главоломно-при-сделка-за-активите-на-чез_69326 
 
Правителството прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Прецизират се разпоредби, свързани с контрола на твърдите горива 
publics.bg, 16.07.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20682/Правителството_прие_промени_в_Закона_за_чистотата_на_атмосферния_въздух.html 
 
Стойността на слънчевата и вятърна електроенергия ще продължи да намалява 
3e-news, 17.07.2019 
https://3e-news.net/технологии/стойността-на-слънчевата-и-вятърна-електроенергия-ще-продължи-да-намалява_69377 
 
Одобрен е междинният доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. 
МРРБ, 17.07.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/odobren-e-mejdinniyat-doklad-za-izpulnenie-na-nacionalnata-strategiya-za-regionalno-razvitie-na-republika-bulgariya-za-perioda-2012-2022-g/ 
 
Зависимостта от един доставчик на газ и новите еконорми за ТЕЦ са основните рискове за енергийната система на България 
3e-news, 18.07.2019 
https://3e-news.net/анализи/най-големият-риск-за-енергийната-сигурност-на_69432 
 
Криптоминьори вече крадат ток директно от трафопостовете. Печалбите от незаконната дейност могат да надхвърлят 3000 лв. на ден 
Ивайло Станчев, Капитал, 18.07.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/07/18/3939943_kriptominyori_veche_kradat_tok_direktno_ot/ 
 
Нисковъглената енергетика е шанс за българската индустрия. Интервю с Юлиан Попов 
Сп. Ютилитис, юли 2019 
Юлиан Попов-Нисковъглената енергетиката е шанс за българската индустрия.pdf 
 
Топлофикации на Ковачки ще получат 21.6 млн. лв. от държавата със задна дата. Плащането се налага заради решение на ВАС, според което КЕВР 
неправилно е определила цените на дружествата за 2017-2018 г. 
Ивайло Станчев, Капитал, 18.07.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/07/18/3939682_toplofikacii_na_kovachki_shte_poluchat_216_mln_lv_ot/ 
 
Зам.-министър Деница Николова:  
Залагаме повече средства за развитие на регионите в новия програмен период до 2027 г. 
МРРБ, 18.07.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-zalagame-poveche-sredstva-za-razvitie-na-regionite-v-noviya-programen-period-do-2027-g/ 
 
Още шест области ще могат да подобряват ВиК инфраструктура с евросредства 
МРРБ, 18.07.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/oste-shest-oblasti-ste-mogat-da-podobryavat-vik-infrastruktura-s-evrosredstva/ 
 
Зам.-министър Николова:  
Малките населени места с достъп до европейско финансиране по програмата за регионално развитие през новия програмен период 
МРРБ, 19.07.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-nikolova-malkite-naseleni-mesta-s-dostup-do-evropejsko-finansirane-po-programata-za-regionalno-razvitie-prez-noviya-programen-
period/ 
 
Дунав не ни вълнува. България не се възползва от реката и регионите там са сред най-бедните в цяла Европа 
Мила Чернева, Капитал, 19.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/19/3939983_dunav_ne_ni_vulnuva/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum 
 
Работодателите сезираха КЗК за монопола на Ковачки в търговията с ток. Те твърдят, че кръгът от фирми, който контролира повече мощности от АЕЦ-а, 
създава изкуствено недостиг и изкривява цените 
Ивайло Станчев, Капитал, 22.07.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/07/22/3941762_rabotodatelite_seziraha_kzk_za_monopola_na_kovachki_v/ 
 
Нови 10 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Турция 
МРРБ, 23.07.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/novi-10-mln-evro-ste-budat-investirani-v-pogranichniya-region-mejdu-bulgariya-i-turciya/ 
 
Най-големите компании за горива: Година на петролни взривове 
Калина Горанова, Капитал, 23.07.2019 
https://www.capital.bg/kpro/klasacii/k100/2019/07/21/3933272_nai-golemite_kompanii_za_goriva_godina_na_petrolni/ 
 
Въздържащ ефект на приходите от емисии върху цените на електрическата енергия 
Институт за енергиен мениджмънт, 24.07.2019 
https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5d370331b59ccd010079a0f6 
 
НЕК ще продаде на АЕЦ "Козлодуй" част от оборудването от площадката на "Белене" 
Татяна Димитрова, Дневник, 24.07.2019 
https://www.dnevnik.bg/politika/2019/07/24/3942581_nek_shte_prodade_na_aec_kozlodui_chast_ot_oborudvaneto/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
ЕК съди България заради замърсяването със серен диоксид в Гълъбово. Страната ни вече беше осъдена в Съда на ЕС заради високите нива на прахови 
частици във въздуха 
Десислава Лещарска, Капитал, 25.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/25/3943121_ek_sudi_bulgariia_zaradi_zamursiavaneto_sus_seren/ 
 
МОСВ: България предприема мерки за спазване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово. През последните години е налице значително 
намаляване на общите емисии на вредни вещества и в частност на серен диоксид – от 715 358 до 48 567 тона спрямо 2007 г. 
publics.bg, 25.07.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20712/МОСВ_България_предприема_мерки_за_спазване_на_нормите_за_серен_диоксид_в_района_на_Гълъбово.html 
 
Доган и Ковачки ще си разделят нови 52 млн. лв. от студения резерв. Държавната ТЕЦ "Марица изток 2" ще получи само 1.7 млн. лв., тъй като предлага 
най-висока цена 
Ивайло Станчев, Капитал, 25.07.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/07/25/3943360_dogan_i_kovachki_shte_si_razdeliat_novi_52_mln_lv_ot/?ref=cheteno24 
 
Нови поправки в Закона за енергетиката може да взривят свободния пазар на електроенергия и да вдигнат цената на тока. Предложенията, които 
ограничават ВЕИ инсталациите, са депозирани в последния момент без мотиви. Част от тях може и да не станат факт, коментира вносителят Валентин 
Николов 
3e-news, 26.7.2019  
https://3e-news.net/анализи/нови-поправки-в-зе-може-да-взривят-свободния-пазар-на-електроенергия-и-да-вдигнат-цената-на-тока_69607 
 
Във въглищните региони на ЕС може да се разположат 730 ГВт слънчеви електроцентрали 
 3e-news, 26.07.2019  
https://3e-news.net/анализи/във-въглищните-региони-на-ес-може-да-се-разположат-730-гвт-слънчеви-електроцентрали_69604 
 
Зам.-министър Деница Николова:  
Без деление на „градски” и „селски” общини с новия подход за развитие на територията, всички с достъп до еврофинансиране 
МРРБ, 26.07.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-bez-delenie-na-gradski-i-selski-obstini-s-noviya-podhod-za-razvitie-na-teritoriyata-vsichki-s-dostup-do-evrofinansirane/ 
 
В Деня на екологичния дълг WWF призовава за нулеви емисии до 2040 г. От днес човечеството изчерпва запасите си от природни ресурси до края на 
годината 
3e-news, 29.07.2019  
https://3e-news.net/българия/в-деня-на-екологичния-дълг-wwf-призовава-за-нулеви-емисии-до-2040-г_69659 
 
Томислав Дончев:  
7,83 млрд. лв. са разплатени по програмите, съфинансирани от еврофондовете 
3e-news, 29.07.2019  
https://3e-news.net/българия/томислав-дончев-7-83-млрд-лв-са-разплатени-по-програмите-съфинансирани-от-еврофондовете_69654 
 
Общините харчат милиони за електробуси: Нека вложат поне малко мисъл! 
Боян Рашев, sustainability.bg, 28.06.2019 
https://www.sustainability.bg/общините-харчат-стотици-милиони-за-ел/ 
 
Враца обяви проекти за по-чист транспорт и ВиК ремонти за над 62 млн. лв. Обявен e търг за нови електробуси, предстои и подмяна на канализацията по 
оперативна програма "Околна среда" 
Мила Чернева, Капитал, 04.07.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/04/3933796_vraca_obiavi_proekti_za_po-chist_transport_i_vik/ 
 
Защо тъгува homo sapiens. За новия термин екологична скръб и класическите начини да променим нещо (като започнем от себе си и собственото си 
поведение) 
Лия Панайотова, Капитал, 05.07.2019 
https://www.capital.bg/light/tema/2019/07/05/3934011_zashto_tuguva_homo_sapiens/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Проучване: Ускореното преминаване от въглища към природен газ ще спести на България 46 млн. т CO2 емисии и 2,3 млрд. евро 
3e-news, 09.07.2019 
https://3e-news.net/анализи/проучване-ускореното-преминаване-от-въглища-към_69206 
 
Aтaнac Kocтypĸoв, yпpaвитeл нa фиpмa "Koмфopт":  
Bcяĸa жилищнa cгpaдa изиcĸвa пълнoцeнeн ĸoнтeĸcт 
Николай Тодоров, Градът, 09.07.2019,  
https://gradat.bg/sgradi/atanas-kosturkov-upravitel-na-firma-komfort-vsyaka-zhilishchna-sgrada-iziskva-plnocenen 
https://3e-news.net/свят/учените-моделираха-промяната-на-климата-през-2050-г_69322 
 
Използване на възобновяемата енергия в системите за централно отопление 
Сп. Енерджи ревю, бр. 4, 2019, 04.07.2019 
https://www.energy-review.bg/bg/izpolzvane-na-vazobnovyaema-energiya-v-sistemite-za-centralno-otoplenie/2/986/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NRG-2019-04 
 
Учените моделираха промяната на климата през 2050 г. 
3e-news, 15.07.2019 
https://3e-news.net/свят/учените-моделираха-промяната-на-климата-през-2050-г_69322 
 
Охлаждане с термопомпа вместо климатик 
hoval.bg, 17.07.2019 
https://www.hoval.bg/blog/bg/ohlajdane-s-termopompa-vmesto-s-klimatic-reshenie-ot-hoval?smclient=62518ae5-e5ab-49cf-a0ab-
086ddc561b56&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=cooling+with+eat+pumps 

Избрано от медиите 

С близо 9 млн. лв. Бургас обновява шест професионални гимназии 

С близо 9 млн. лв. от управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. Бургас обновява шест от професионалните си гимна-

зии. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благо-

устройството Деница Николова, която заедно със заместник-кметовете на 

общината Руска Бояджиева и Йорданка Ананиева инспектира ремонтните 

дейности в професионалните гимназии по туризъм „Проф. д-р Асен Злата-

ров“ и по транспорт в града. Двете учебни заведения не са ремонтирани ос-

новно от 45-50 години. 

В Професионалната гимназия по туризъм, където се обучават 950 ученици, 

зам.-министър Николова разгледа учебната база, която разполага с обнове-

на учебна кухня със съвременни електроуреди и с демонстрационна зала с 

нов интериор. По този начин учениците ще се обучават в съвременни усло-

вия от най-високо ниво в сферата на туристическите услуги. В учебното за-

ведение се инвестират над 1,5 млн. лв., като 1 млн. лв. е безвъзмездното 

европейско финансиране, а останалите средства са съфинансиране от общи-

на Бургас и собствени средства на училището. 

Близо 2 млн. лв. е инвестицията в Професионалната гимназия по транспорт, която е с изцяло подновена учебно-материална база и 

прилежащо пространство. В нея се обучават около 250 ученици, които ще имат достъп до най-съвременните методи в автомобилостро-

енето. Училището предлага обучение и в специалността „електромобили“, което ще отговори на потребности от кадри за обществения 

транспорт в Бургас и за поддръжка на съвременните леки автомобили, задвижвани с електричество. 

Зам.-министър Николова даде висока оценка за проектите на общината и подчерта, че гимназиите се превръщат в съвременни инова-

тивни учебни заведения, в които учениците ще усвояват материала в модерна и приветлива среда. Особено ценни са предлаганите 

професии за бизнеса в региона. 

Източник: МРРБ 

Урсула фон дер Лайен представя своята визия пред  

евродепутатите: амбициозен зелен курс за Европа 

Посетители от 16 града видяха първата у нас нулевоенергийна къща 

Непосредствено преди поредното увеличение на цените на тока, се състоя ден на отворените 

врати на първата нулевоенергийна къща NEODOM . 

На 29.06.2019,в с.Богомилово, общ.Стара Загора, на всеки кръгъл час беше провеждана оби-

колка по помещения и екипът, участвал в изграждането, отговаряше на въпросите на всеки 

посетител. Надошлите от цяла България – Варна, Русе, Свищов, Плевен, Търговище, Велико 

Търново, Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Казанлък, Хасково, Кърджали, Бургас, Пловдив, 

Смолян и София - имаха възможността отблизо да се запознаят със строителството на бъде-

щето, при което разходите за експлоатация са почти нулеви. 

Сертификатът за най-висок клас А на строителство декларира, че двуетажната еднофамилна 

къща, с РЗП 163m2, ще потребява едва 30W/m2 енергия общо за цялата година. Възможно е благодарение на двойните изолации отс-

пециални материали PERIPOR и NEOPOR 25см в подове, стени, тавани и покрив, които влизат в идеална сглобка помежду си, без ни-

какви термомостове. 

Това, че извършваме строителство с 3 класа над стандартното, не означава в никакъв случай, че то е много по-скъпо. Точно обратно-

то, излиза 2 пъти по-изгодно, когато се съблюдават спестените в годините разходи, изтъкна управителят на NEODOM Димитър Гайда-

ров. Затова и интересът е толкова голям и в момента обработваме запитвания от цялата страна.За нулевоенергийната къща в Богоми-

лово предлагаме с 20 000 EUR по-ниска промоционална цена до края на месец юли, напомни още той. 

Източник: 3e-news.net  

Залесяването е най-доброто ни решение за изменението на климата 

Нови изследвания показват, че засаждането на дървета е най-

евтиният и най-ефективен инструмент срещу глобалното затопляне. 

В процеса на растежа си дърветата абсорбират и съхраняват емисиите 

на въглероден диоксид, които са причина за глобалното затопляне. 

Според новото проучване, една световна програма за залесяване би 

могла да премахне две трети от всички въглеродни емисии, които би-

ват изпомпвани в атмосферата в резултат на човешките дейности. 

Анализът сочи, че на света има 1,7 млрд. хектара пустееща земя, на 

която съвсем естествено биха могли да растат 1,2 трилиона дървесни 

фиданки. Тази площ представлява около 11% от цялата земя и е ек-

вивалентна на размера на САЩ и Китай, взети заедно. Тропическите 

райони биха могли да имат 100% дървесно покритие, докато други 

биха били по-рехаво покрити. 

Учените изрично са изключили от своя анализ всички области, изпол-

звани за отглеждане на хранителни култури, и градските райони. Те 

обаче са включили и пасищата, на които – според изследователите – също може да има по някое и друго дърво и това ще е от полза 

за пасящите овце и говеда. 

„Тази нова количествена оценка показва, че възстановяването на горите не е просто едно от нашите решения за изменението на кли-

мата, то е най-доброто възможно“, казва проф. Том Кроутър от швейцарския университет ETH Zürich, който ръководи изследването. 

„Това, което ни впечатли, е мащабът. Мислехме, че възстановяването на горите би било едно от топ 10 [решения за спасяване на кли-

мата], но то е по-мощно от всички други предложени решения за справяне с изменението на климата“. 

Източник: Greentech.bg 

ОПОС обяви процедура за 500 млн. лв. за закупуване на електробуси, трамваи и тролеи 

OΠ „Oĸoлнa cpeдa 2014-2020 г.“ oбяви пpoцeдypa зa мepĸи зa 

aдpecиpaнe нa тpaнcпopтa ĸaтo изтoчниĸ нa зaмъpcявaнe нa 

aтмocфepния въздyx. Oбщaтa cтoйнocт нa пpeдocтaвeнaтa бeзвъз-

мeзднa пoмoщ e 500 млн. лв 

Цeлтa e нaмaлявaнe нивaтa нa фини пpaxoви чacтици и aзoтни 

oĸcиди чpeз въвeждaнe нa eĸoлoгичeн гpaдcĸи тpaнcпopт.  

Mepĸитe, ĸoитo щe бъдaт пoдĸpeпeни cъc cъфинaнcиpaнe oт 

Koxeзиoнния фoнд нa OΠOC 2014-2020 г., щe cпoмoгнaт зa 

пoдoбpявaнe xapaĸтepиcтиĸитe нa пpeвoзнитe cpeдcтвa, 

oбcлyжвaщи oбщинcĸия тpaнcпopт – зaмянa нa ocтapeлитe и 

aмopтизиpaни пpeвoзни cpeдcтвa c нoв cъвpeмeнeн eлeĸтpичecĸи 

пoдвижeн cъcтaв (eлeĸтpoбycи, тpoлeйбycи и тpaмвaи). Toвa щe 

дoвeдe дo нaмaлявaнe нa вpeднитe eмиcии във въздyxa, 

нaмaлявaнe нa шyмa и вибpaциитe и знaчитeлнo cпecтявaнe нa 

eнepгия. Πoдoбpявaнeтo нa нaдeжднocттa, ĸoмфopтa и вpeмeтo зa 

пpидвижвaнe c oбщecтвeния тpaнcпopт щe нacъpчи пpoмянaтa нa 

мoдeлa нa пpидвижвaнe и нaмaлявaнe нa пътyвaниятa c лични aвтoмoбили и пo тoзи нaчин щe ce нaмaли ĸoличecтвoтo нa вpeднитe 

гaзoвe oт двигaтeлитe c вътpeшнo гopeнe. 

Дoпycтими ĸaндидaти пo пpoцeдypaтa ca oбщинитe Бypгac, Bapнa, Bpaцa, Πepниĸ, Πлeвeн, Pyce, Cливeн, Cтapa Зaгopa, Cтoличнa oб-

щинa и Xacĸoвo в пapтньopcтвo cъc cъoтвeтнoтo дpyжecтвo, нa ĸoeтo e възлoжeнo пpeдocтaвянeтo нa oбщecтвeнa ycлyгa зa пpeвoз нa 

пътници нa тepитopиятa нa ĸoнĸpeтнaтa oбщинa (oбщинcĸa ĸoмпaния зa oбщecтвeн гpaдcĸи тpaнcпopт). 

Maĸcимaлният cpoĸ зa изпълнeниe нa дeйнocтитe пo пpoeĸтитe e 40 мeceцa. 

Източник: Gradat.bg  

Международната енергийна агенция създаде глобална комисия за оценка на  

енергийната ефективност 

Международната енергийна агенция (МЕА) създаде независима глобална 

комисия на високо равнище, за да проучи как може бързо да се ускори нап-

редъкът в областта на енергийната ефективност чрез нови и по-засилени 

политически действия. 

Премиерът на Ирландия Лео Варадкар ще бъде почетният председател на 

Комисията за спешни действия по енергийна ефективност на МЕА, състояща 

се от министри от различни държави, топ-мениджъри и лидери от цял свят. 

Членовете са настоящи и бивши министри на енергетиката и околната среда 

от Дания, Германия, Ирландия, Япония, Люксембург, Мароко, Нова Зелан-

дия и Испания. Д-р Амани Абу-Зейд, комисарят на Африканския съюз за 

енергетика и инфраструктура, и д-р Ван Ганг, предишният китайски минис-

тър на науката и технологиите, който е известен като „бащата на електри-

ческите превозни средства“ в Китай, също се съгласиха да участват. 

Повече от всяко едно гориво, енергийната ефективност играе централна роля за постигането на глобалните цели за устойчива енер-

гия. Според изчисления на МЕА с подходящите правителствени политики световната икономика може да се удвои до 2040 г., като съ-

щевременно запази до голяма степен същото ниво на потребление на енергия, както днес. Сами по себе си тези политики дават въз-

можност на света да постигне повече от 40% от съкращенията на емисиите, необходими за постигане на международните цели в об-

ластта на климата, като използват разходоефективни технологии, които вече са на разположение, според анализа на МЕА. 

В последно време има забавяне на прилагането на политики, което води и до намаляване на напредъка в ефективността. Световните 

енергийни емисии, свързани с енергията, се увеличиха миналата година с най-високата си стойност от 2013 г. насам, а замърсяването 

на въздуха продължава да бъде свързано с милиони преждевременни смъртни случаи всяка година. 

„МЕА вижда енергийната ефективност като критична за успешните преходи за чиста енергия“, каза д-р Бирол. "Той има огромен по-

тенциал да започне да прави незабавни промени, ако правителствата действат сега и действат решително." 

Новият панел за енергийна ефективност ще се съсредоточи върху ключови политически действия, които могат да бъдат предприети от 

държавите по света. Тя ще изготви кратък списък с ясни и приложими препоръки през следващата година. 

За повече информация: тук 

МРРБ започва серия от стратегически срещи в страната, дебатира нов модел за развитие на регио-

ните и функциите на регионалните съвети за развитие 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва 

серия от стратегически консултации в страната във връзка с изпълне-

ние на политиката за регионално развитие и програмирането на новата 

европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 

2021-2027 г. Инициативата е съвместна с Международната банка за 

възстановяване и развитие в рамките на подписаното споразумение за 

консултантски услуги с министерството. Предвижда се стратегическите 

консултации  да се проведат на национално, регионално и местно ниво 

с участието на всички заинтересовани страни - представители на ми-

нистерствата и държавни агенции, областни управители, кметове на об-

щини, неправителствени организации, представители на бизнеса и др. 

Целта е те да се запознаят с новия подход за изпълнение на проекти в 

следващия програмен период, както и да дадат мнение за ефективно 

структуриране на Регионалните съвети за развитие, които ще бъдат на-

товарени с нови, по-широки функции. Ще се наблегне и на важността 

от започване на партньорства и оформяне на икономически обосновани 

проекти, допринасящи за развитието на територията. 

По време на консултациите ще се състои обсъждане на възможностите за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор и 

гражданското общество в оформянето и изпълнението на проекти в следващия програмен период  на ниво регион и възможностите за 

комбинирано финансиране между една или повече оперативни програми. Така ще могат да бъдат включвани повече заинтересовани 

страни и бенефициенти в изпълнението на проектите. Те ще могат да стимулират и дискусии по важни за икономическото развитие на 

регионите публични и публично-частни инвестиции. Ще с разясни и изпълнението на интегрирани проекти, които включват няколко 

компонента, всеки от които може да бъде финансиран от различна оперативна програма, т.нар. интегриран подход на въздействие 

върху територията. Формирането на проектни идеи ще трябва да съответства на набор от стратегически документи, от които осново-

полагащ за регионите ще бъде регионалната схема за пространствено развитие.  

Неправителствените организации, бизнесът и обществените групи могат да се включат със свои предложения и на e-mail: regional-

norazvitie@mrrb.government.bg. 

Източник: МРРБ 

Правителството одобри изменения и допълнения в Закона за чистотата на атмосфер-

ния въздух (ЗЧАВ), съобщи пресслужбата на кабинета. С промените се изпълняват 

изискванията на Решение №704 от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за транс-

формация на модела на административно обслужване. Целта е административните ус-

луги за бизнеса да бъдат опростени и приведени в съответствие със Закона за ограни-

чаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанс-

ката дейност. С промените в закона се регламентира въвеждането на изискванията и 

особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за 

спазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) за летливи органични съединения 

и определяне на нови ННЕ в ЗЧАВ при спазване на определени изисквания за опазва-

не на околната среда и човешкото здраве. По този начин ще се улеснят операторите, 

като процедурите за тях се регламентират в закона. 

С промените в ЗЧАВ ясно се описват изискванията за лицата, които ще кандидатстват 

за оправомощаване от Българския институт по метрология (БИМ) за проверка на сис-

темите за улавяне на бензиновите пари на бензиностанциите. Така се регламентира 

начинът и изискванията за оправомощаване, както и отказ на ниво закон. Дава се възможност документът за калибриране на еталони 

и средства за измерване, свързани с процедурата по оправомощаване, когато свидетелството за калибриране е издадено от БИМ, да 

бъде осигурен по служебен път. Уреждат се ясни и точни срокове за извършване на проверката за оправомощаване. 

Прецизират се и разпоредби, свързани с контрола на твърдите горива, както и с два европейски регламента относно вещества, които 

нарушават озоновия слой или флуорсъдържащите парникови газове, като ясно се разграничава терминът „унищожаване” по отноше-

ние на твърдите горива. 

Проектът на ЗИД на ЗЧАВ, заедно с мотивите към него и оценката на въздействие, беше обявен за публично обсъждане на интернет 

страницата на Министерството на околната среда и водите и на портала на Министерския съвет за обществени консултации, припом-

нят от правителствената пресслужба. 

Източник: Publics.bg 

Правителството прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух 

Кръговата икономика е сред основните инструменти за намаляване на парниковите газове 

Министър Димов взе участие в провеждащата се в Хелзинки Неформал-

на среща на министрите по околна среда и климат на ЕС. Дискусиите 

са съсредоточени върху три особено актуални и взаимосвързани теми - 

изменение на климата, кръгова икономика и опазване на биологичното 

разнообразие. 

Акцентът на обсъжданията в рамките на първия ден от срещата бе пос-

тавен на въпросите, свързани с изменението на климата и запазването 

на биологичното разнообразие. В изказването си министър Димов под-

черта важността на прилагането на практика на целите за изменението 

на климата. „Успехът на този процес е свързан с подкрепата на общес-

твото и в този смисъл той трябва да отчита интересите на хората, както 

и да запази конкурентността на икономиката. Справедливият преход, 

създаването на достойни и качествени работни места, осигуряването 

на икономически растеж и запазване на конкурентоспособността са от 

ключово значение за преминаване към нисковъглеродно и устойчиво 

на климата развитие“, посочи министър Димов. 

По думите му постигането на климатична неутралност означава същес-

твени промени във всички сфери на нашия живот. „България счита, че Кръговата икономика е един от основните инструменти за на-

маляване на емисиите на парниковите газове, който ще донесе едновременно както екологични, така и икономически и социални 

ползи. За нас е важно въвеждането на максимално обективни индикатори и развитие на Мониторинговата рамка за кръгова икономи-

ка. Още със Заключенията на Съвета от юни 2018 г. в рамките на Българското председателство призовахме Европейската комисия да 

продължи да работи по разширяване на индикаторите, с които се отчита напредъкът към кръгова икономика. Разглеждаме това като 

удачен и практически ориентиран подход за отчитане на резултатите и за поставяне на следващи приоритети в политиките и законо-

дателството“, каза още министър Нено Димов. 

Източник: МОСВ 
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Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се 

поема от авторите. Тя не отразява задължително мнението 

на Европейската общност. Европейската агенция за 

конкурентоспособност и иновации и Европейската комисия 

не носят отговорност за използваната по какъвто и да е 

начин информация, съдържаща се в нея.  
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