
 

До 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от 

жилищния фонд в страната и близо 17% от 

нежилищния. Това ще доведе до спестяване на 

7329 GWh енергия годишно. Това е 

предвидено в проекта на дългосрочна 

национална стратегия за подпомагане 

обновяването на сградния фонд до 2050 

г., разработен от Министерството на 

енергетиката, съвместно с Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, 

Фонд мениджърът на финансови инструменти в 

България, с подкрепата на Европейската банка 

за възстановяване и развитие. 

Проектът е разработен в изпълнение на 

изискванията на Директива 2010/31/ЕС 

относно енергийните характеристики на 

сградите, изменена с Директива (ЕС) 2018/844/ЕС. 

Стратегията съдържа преглед на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради 

въз основа на статистически извадки. Определени са разходно ефективни подходи за 

обновяване, съобразени с вида сгради и климатичната зона. Разработена е пътна карта с 

индикатори за измерване на постигнатите резултати за следните периоди: 2021-2030 г., 2031-

2040 г. и  2041-2050 г., които отразяват етапни целеви стойности на процеса на обновяване на 

сградния фонд на България. Формулирани са политики и мерки за насърчаване на 

икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на сградите, 

определени са стратегическите цели и приоритети, предвидени са индикаторите за измерване 

на постигнатите резултати за периода 2021-2030 г. 

Направена е оценка на необходимото финансиране за постигане на целите на проекта на 

стратегия и са разгледани възможностите за използване на публично финансиране за 

привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор. 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на стратегия могат да се 

изпращат в законоустановения срок до 10 август на следния имейл 

адрес: v.ilieva@me.government.bg. 

Проект на дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния 
сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

Източник: www.strategy.bg/ 
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 Дългосрочна национална стратегия за подпомагане 
обновяването на националния сграден фонд от жилищни и 

нежилищни сгради до 2050 г. 

МЕ публикува информация за основните стъпки от процеса на либерализация на електроенергийния 

пазар 

 „Развитие на регионите“ ще е името на новата оперативна програма за регионално развитие 
МРРБ, 01.07.2020  
https://www.mrrb.bg/bg/razvitie-na-regionite-ste-e-imeto-na-novata-operativna-programa-za-regionalno-razvitie/ 
 
Токът за бита поскъпва заради ТЕЦ "Марица-изток 2". Енергийният министър Теменужка Петкова е възложила на централата да работи въпреки 
високите разходи, а това ще струва над 100 млн. лв. допълнително 
Румяна Гочева, Ивайло Станчев, Капитал, 01.07.2020  
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/07/01/4085701_tokut_za_bita_poskupva_zaradi_tec_marica-iztok_2/ 
 
ЕК заделя 1 млрд. евро за инвестиции в проекти за „зелени“ технологии. От изпълнителната власт на ЕС отправят покана за предоставяне на 
предложения по Фонда за иновации, финансиран от приходи от търгове с квоти за въглеродни емисии 
Аспарух Илиев, investor.bg, 03.07.2020 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-zadelia-1-mlrd-evro-za-investicii-v-proekti-za-zeleni-tehnologii-307577/ 
 
България - лидер в ЕС при инвестициите в подобряване на енергийната ефективност 
publics.bg, 03.07.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22377/ 
 
BNEF: България има потенциал да замени въглищата с ВЕИ до 2030 г. Делът на възобновяемата енергия в страната може да нарасне до 75% към 2030 
г., посочват от BloombergNEF в проучване, засягащо България, Чехия, Полша и Румъния 
publics.bg, 09.07.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22416/ 
 
Революция на покрива: Пандемията дава нов тласък на соларната жилищна индустрия 
Вплетени в борба за оцеляване, соларните компании от двете страни на Атлантика се обръщат към онлайн маркетинга и дистанционното инсталиране 
на панели 
Аспарух Илиев, 09.07.2020 
https://www.investor.bg/analizi/91/a/revoliuciia-na-pokriva-pandemiiata-dava-nov-tlasyk-na-solarnata-jilishtna-industriia-307891/ 
 
България все още не разполага с ясна енергийна стратегия до 2050 г. Загубата на рентабилност на въглищните централи създава пространство за 
развитие на ВЕИ, от което трябва да се възползваме, посочват от „Грийнпийс“ в доклад 
Аспарух Илиев, investor.bg, 13.07.2020 
https://www.investor.bg/analizi/85/a/bylgariia-vse-oshte-ne-razpolaga-s-iasna-energiina-strategiia-do-2050-g-307951/?
utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=tag_box 
 
Източна Европа продължава да изостава по отношение на енергийния преход. България изпреварва голяма част от страните в ЕС по капацитет на 
въглищни мощности 
Аспарух Илиев, investor.bg, 14.07.2020 
https://www.investor.bg/analizi/91/a/iztochna-evropa-prodyljava-da-izostava-po-otnoshenie-na-energiiniia-prehod-308237/ 
 
Изследователи: Дългосрочният бюджет на ЕС далеч не отговаря на целите за климата 
3E news, 15.07.2020 
http://3e-news.net/събития/изследователи--дългосрочният-бюджет-на-ес-далеч-не-отговаря-на-целите-за-климата_78657 
 
За студения резерв и енергийно-политическите сметки 
Анализ на Славчо Нейков, експерт по енергийна политика 
3E news, 19.07.2020 
http://3e-news.net//събития/за-студения-резерв-и-енергийно-политическите-сметки_78780 
 
Поредна съмнителна борсова сделка с ток на "Топлофикация София". Общинското дружество е продало електроенергия за 8.6 млн. лв. през 
анонимната платформа Continuous Trading 
Ивайло Станчев, Капитал, 20.07.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/07/20/4093352_poredna_sumnitelna_borsova_sdelka_s_tok_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Очаква се поскъпване на въглеродните емисии до 50-60 евро на тон 
publics.bg, 20.07.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22504/Очаква_се_поскъпване_на_въглеродните_емисии_до_50-60_евро_на_тон.html 
 
Икономически ефективното декарбонизиране на енергийния сектор е възможно при подходящи политики 
publics.bg, 20.07.2020 
https://www.publics.bg/bg//news/22505/Икономически_ефективното_декарбонизиране_на_енергийния_сектор_е_възможно_при_подходящи_политики.htm 
l 
Зелената енергия за първи път е водеща за ЕС. В целия ЕС делът на ВЕИ от общия енергиен микс минава този на тока от изкопаеми източници 
Бойчо Попов, investor.bg, 22.07.2020 
https://www.investor.bg/analizi/91/a/zelenata-energiia-za-pyrvi-pyt-e-vodeshta-za-es--308732/?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
България изпълни 87,6% от националната си цел за енергийни спестявания. Взети са енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката, 
пише в националния план за енергийна ефективност 
Петя Стоянова, .investor.bg, 22.07.2020 
https://www.investor.bg/energetika/472/a/bylgariia-izpylni-876-ot-nacionalnata-si-cel-za-energiini-spestiavaniia-308731/ 
 
Πpиpoдният гaз щe ce пpeвъpнe в нaй-тъpceният eнepгиeн изтoчниĸ зa иднитe дeceтилeтия 
publics.bg, 24.07.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22543/ 
 
При сегашните номинации Ковачки може да овладее енергийния регулатор. Заради напрегнатата политическа обстановка процедурата за избор на 
членове на КЕВР може да бъде прекратена 
Ивайло Станчев, Капитал, 26.07.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/07/26/4095348_pri_segashnite_nominacii_kovachki_moje_da_ovladee/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

При най-добрия прогнозен вариант АЕЦ "Белене" може да започне работа през 2032 г. 
publics.bg, 28.07.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22566/ 
 
Мръсната тайна на София. Заводът за отпадъци на столицата произвежда три пъти по-малко RDF и двойно повече отпадък за депо от предвиденото. 
Две - трети от него отива на депо "Долни Богров" с обяснението, че така то се рекултивира 
Калина Горанова, Капитал, 03.07.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/07/03/4086387_mrusnata_taina_na_sofiia/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Габрово – зелен, интелигентен, иновативен 
Институт за пазарна икономика, 03.07.2020 
https://ime.bg/bg/articles/gabrovo-zelen-inteligenten-inovativen/ 
 
Обсъждане на възможностите за преход към чиста енергия в Старозагорския регион 
publics.bg, 07.07.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22403/Обсъждане_на_възможностите_за_преход_към_чиста_енергия_в_Старозагорския_регион.html 
 
Иновативен проект за качеството на въздуха в София ще получи финансиране от ЕС 
publics.bg, 08.07.2020 
https://www.publics.bg//news/22414/Иновативен_проект_за_качеството_на_въздуха_в_София_ще_получи_финансиране_от_ЕС.html 
 
Мини Марица-изток участва в работна среща по проект за преминаване към чиста енергия 
powerindustry-bulgaria.com, 09.07.2020 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/3129-mini-marica-iztok-uchastva-v-rabotna-sreshta-po-proekt-za-preminavane-kam-chista-energiia- 
 
АББ и HPE разработват системи за енергийна ефективност при суперкомпютрите 
electrical-bulgaria.com, 15.06.2020, 
http://electrical-bulgaria.com/article/2440-abb-i-hpe-razrabotvat-energiyna-efektivnost-pri-superkompiutrite?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Electrical-2020-06-15 
 
София избира между две оферти за бързозареждащи се електробуси за 30.3 млн. лв. Българската Chariot Motors и полската Solaris се състезават за 
доставката на 30-те електробуса 
Анина Сантова, Капитал, 27.07.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/07/27/4095991_sofiia_izbira_mejdu_dve_oferti_za_burzozarejdashti_se/ 
 
„Газпром“ ще започне да произвежда чист водород 
GreenTech.bg, 27.07.2020 
https://greentech.bg/archives/79368 

Избрано от медиите 

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.  

Стопяват с 63% разходите за енергия в сградата на Община Бургас 

Сградата на Община Бургас вече има по-висок клас на енергийна ефективност - от D той се 

промени на B. Това позволи разходите за енергия за отопление през зимните месеци и охлаждане 

през летните да спаднат с близо 63 процента. 

Ограничаването на консумацията на енергия стана възможно след въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност в административната сграда. 

Премахнати са всички стари индивидуални климатици, след което е инсталиран нов термопомпен 

агрегат. Монтирана е нова котелна инсталация за отопление на сградата. Специална автоматична 

система следи за външната и вътрешната температура и управлява процеса на топлопредаване. На 

покрива на сградата е монтирана и фотоволтаична система за производство на енергия за 

собствени нужди. 

Мерките за енергийна ефективност са изпълнени при реализирането на проект "Обновяване и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на община Бургас на ул. "Александровска" № 26 ДБФП №: BG16RFOP001-

1.004-0005-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. 

Източник: Община Бургас 

Полярните мечки могат да изчезнат след 80 години 

През последните години темпът на топене на ледовете по полюсите нараства заради глобалното затопляне. 

Но намаленото количество лед застрашава полярните мечки. Доклад на CNN показва, че полярните мечки 

стават все по-слаби и раждат все по-малко мечета, тъй като морският лед намалява. Сега ново проучване в 

списанието Nature разкри, че полярните мечки могат да изчезнат до 2100 година, ако хората не сложат 

край на глобалното затопляне. 

Според изследването, полярните мечки са доведени на ръба на изчезването заради съвременните човешки 

практики. Проучването показва, че ако хората продължат да отделят парникови газове в атмосферата, 

полярните мечки може да не съществуват след 2100 година. 

Полярните мечки са най-големите сухоземни месоядни. Но оцеляването на този вид зависи от морския лед на Арктика. Полярните 

мечки се хранят само през арктическата зима, когато водите са замръзнали. Те използват леда, за да стоят и да ловят тюлени. 

Изяждайки храната си, мечките натрупват енергия под формата на телесни мазнини, за да се подготвят за лятото, когато ледът се е 

стопил. Ако по-топлото лятно време трае по-дълго от очакваното, полярните мечки вероятно няма да имат на какво да стоят, за да 

ловят плячката си. 

Петер К. Молнар, един от авторите на изследването и асистент в университета в Торонто Скарбъроу, обясни, че полярните мечки 

използват леда, тъй като не са достатъчно добри плувци, за да могат да ловят тюлените чрез плуване. Полярните мечки не могат да се 

хранят, ако в Арктика няма лед. 

 „В крайна сметка мечките се нуждаят от храна и за да имат храна, те се нуждаят от лед“, обясни Молнар. „Но за да имат лед, трябва 

да спрем изменението на климата.“  

Източник: Greentech.bg 

Предстои онлайн издание на SolarPower Summit 2020 

От 28 септември до 2 октомври т. г. онлайн ще се проведе годишното издание на SolarPower 

Summit 2020. Организатор на събитието е SolarPower Europe. 

Акценти в изданието ще бъдат Европейската зелена сделка, соларната енергия, кръговата 

икономика, иновативни бизнес модели, интеграция на енергийните системи, европейското 

индустриално лидерство във фотоволтаичния сектор и др.  

Събитието ще събере над 300 представители на индустрията, които ще имат възможност да се 

включат в интерактивни сесии и да разгледат виртуална изложба на разработки в областта на 

фотоволтаичните технологии. 

Програмата на събитието може да откриете тук.  

От 1-ви октомври тази година небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната 
мрежа – ниско напрежение, трябва да излязат на свободния пазар. Направените промени в Закона 
за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския 
парламент и Съвета на ЕС от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на 
електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на 
Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя 
пазар на електроенергия. 

Излизането на небитовите потребители на свободния пазар е поредна стъпка от процеса на пълна 
либерализация на електроенергийния пазар, която има за цел да осигури конкуренция между 
доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите. Процесът ще осигури възможност 
на всеки клиент да сключи договор, съобразен с неговия конкретен профил на потребление. 

Какви са ползите от излизането на свободния пазар за небитовите потребители?  

 Възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление. 

 Постигане на оптимални условия за доставка и балансиране. 

 Конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на по-добри условия за потребителите. 

Какво ще се случи, ако при изтичане на типовия договор на 30-ти юни 2021 г.  не сте сключил друг договор за доставка 
на електрическа енергия по свободно договорени цени? 

 Тези от Вас, които до 30-ти юни 2021 г. включително, не са избрали доставчик на електрическа енергия, считано от 1-ви юли 
2021 г. ще се снабдяват с електрическа енергия от същия доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. 

 Обърнете внимание, че при сделки с доставчик от последна инстанция, цената на електрическата енергия е значително по-
висока. Това се дължи на факта, че функцията на доставчик от последна инстанция е да снабдява с електрическа енергия 
инцидентно, до избора на друг доставчик. Смяната на доставчик от последна инстанция с друг доставчик се извършва съгласно 
предвидения ред в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. 

От къде, кога и как можете да получите достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа 
енергия? 

 За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно 
договорени цени, в срок до 31-ви декември 2020  г. КЕВР ще създаде платформа и ще определи правилата за работа с 
нея.  Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР като оператор на платформата. 

 Независимо, че платформата ще бъде факт след 31-ви декември 2020  г. до тогава всеки небитов потребител на електрическа 
енергия следва да бъде активен в търсенето на доставчик, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия при 
най-добри за него условия. Информация за всички доставчици на електрическа енергия е налична на сайта на КЕВР. 

Повече информация може да бъде намерена на официалната интернет страница на Министерство на енергетиката.  

Зам.-министър Деница Николова, в интервю за в. „Строител“: Разплатени са 57% от бюджета на ОП 

"Региони в растеж 2014 -2020" 

Какво предстои пред ОПРР през 2020 г.? 

През март 2020 г. екипът на УО на ОПРР финализира първия проект на новата Оперативна 

програма "Развитие на регионите 2021 - 2027", който бе изпратен на членовете на 

специално сформираната Тематична работна група (ТРГ) за предложения, коментари и 

становища. В началото на април с решение на ТРГ бе одобрен първият проект на 

програмата и той бе изпратен на Европейската комисия (ЕК) за първоначален преглед и 

консултации. В периода юни - юли 2020 г. предстоят преговори с ЕК по проекта, на базата 

на които до края на септември 2020 г. се планира екипът на УО на ОПРР да изпрати към 

Комисията допълнен вариант на "ОПРР 2021 - 2027". Вторият проект на програмата също 

ще бъде представен на членовете на ТРГ. Екипът на УО на ОПРР заедно с колеги от другите 

Управляващи органи на оперативните програми работи усилено по подготовката на пакет 

от документи, свързани с интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) в регионите за 

планиране от ниво 2 в България за програмния период 2021 - 2027 г., както и за 

вписването на градското измерение в подкрепа на изпълнението на регионална политика. 

С последните промени в Закона за регионално развитие се изменят структурата, функциите и правомощията на Регионалните съвети 

за развитие (РСР), като освен досегашните задачи те ще имат и функции по оценка и предварителен подбор на концепции за 

интегрирани териториални инвестиции. Към момента тече процес по приемане на Правилник за прилагане на Закона. МРРБ подготвя 

изпълнението на поредица от мерки и дейности, включително осъществяване на обучения, информационни срещи, семинари и др., за 

повишаване на капацитета на Регионалните съвети за развитие, в т.ч. и мерки за техническото обезпечаване на тяхната бъдеща 

работа. Министерството също така се съобразява с подписаните международни споразумения за предоставяне на консултантски 

услуги с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, екипите 

на които подпомагат Управляващия орган в процеса на подготовка на новия програмен период. Предстои да бъде оценен проектът за 

доставка на медицински хеликоптери с бенефициент Министерството на здравеопазването и съответно да бъде сключен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Очаква се да приключи оценката на проектите по процедура "Енергийна 

ефективност в периферните райони-3", да бъдат сключени договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност 30 

млн. лв., както и да стартира изпълнението по новите пътни отсечки с бенефициент АПИ. Продължава оценката на предложенията по 

Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", които ще бъдат реализирани с комбинирано финансиране (БФП и финансов инструмент). 

Проверяват се последните проекти по тази процедура и в близките 1 до 2 месеца се очаква да бъдат сключени всички договори за 

финансиране. Обръщам внимание, че по Приоритетна ос 1 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 - 2020" до края на тази година 39-те общини бенефициенти имат възможност да подават идеи за културна 

инфраструктура. Предстои извършване и на екологичната оценка за новата оперативна програма за развитие на регионите, както и 

много съществена работа, свързана с вписване на Зелената сделка в регионалната политика на страната. За началото на септември 

планираме инициативата "Седмица на програмите за териториално и регионално развитие в България". Това е 

иновативен подход за организиране и провеждане на концентрирани събития, фокусирани върху представяне на напредъка и 

бъдещите дейности за регионално и териториално развитие след 2021 г. В рамките й се предвижда Комитет за наблюдение и Годишно 

информационно събитие на ОПРР , заседание на Тематичната работна група на "ОПРР 2021 - 2027", посещение на обновени и 

модернизирани обекти, както и журналистическа конференция, посветена на регионалното и териториалното развитие в България за 

периода 2021 - 2027.  

Какви ще са основните приоритети на бъдещата програма? 

Въпреки създалата се безпрецедентна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, към настоящия момент няма забавяне. 

Екипът на УО остава в готовност да работи гъвкаво за адаптация на програмата за бъдещия програмен период, както и да мобилизира 

нужните усилия в борбата с последствията от пандемията и преодоляването на негативните ефекти от нея върху българското 

общество. Съгласно изготвения и изпратен до ЕК първи проект на "ОПРР 2021 - 2027" програмата ще бъде насочена към изпълнение 

на целите на регионалната политика , а именно справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на различията по 

отношение на населението, увеличаване на икономическия растеж на българските райони и насърчаване на балансирано 

териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции. Ще се включат специфични 

приоритети на големите общини и регионите за планиране от ниво 2. Обсъждат се варианти за вписване на финансирането по фонда 

за справедлив преход, който е предвиден за дейности, свързани с енергиен преход към нисковъглеродна икономика като елемент на 

осъществяване и на целите за регионално развитие . Приоритет е и техническата помощ, за да се улесни прилагането на новия 

териториален подход. В периода 2021 - 2027 г. програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано 

териториално развитие, включително инвестиции за постигане на по-добър фокус, по-ефикасни интервенции, засилен междусекторен 

диалог между различни заинтересовани страни. 

Цялото интервю четете на: МРРБ  

Coфия с Краткосрочна програма за насърчаване на енергията от ВЕИ и биогорива за период 2020 – 

2022 г. и визия зa paзвитиe дo 2050 г.  

С Решение №282 от 9 юли на СОС бе приета „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници и биогорива” на Столична община за периода 2020-2022 г. Документът е 

изготвен в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за енергия от възобновяеми източници и Закона 

за местното самоуправление и местната администрация. Водеща стратегическа цел на документа е създаването 

на устойчив модел за управление на инфраструктурата за производство и потребление на енергия 

при балансирано оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на 

основата на съвременни и иновативни енергийни технологии. В програмата още са идентифицирани 

три специфични цели, свързани с внедряването на ВЕИ технологии на територията на Столична община. Очаква 

се замяната на енергията от конвенционални горива в общинския и битовия сектор с енергия от ВЕИ в размер 

на 30 GWh/год. и намаление на емисиите на парникови газове с 4000 t/год. Още в документа е дефинирана и 

конкретна финансова рамка за осъществяването на предвидените дейности по изпълнение на целите. 

Cтoличният oбщинcĸи cъвeт пpиe и "Дългocpoчнa cтpaтeгия зa Coфия и ĸpaйгpaдcĸитe тepитopии дo 2050 гoдинa" c 24 дългocpoчни 

цeли, 230 ĸлючoви cтъпĸи и 385 мepĸи. Cтoлицaтa тpябвa дa ce пpeвъpнe в ĸoмпaĸтeн, мнoгooбpaзeн и aдaптивeн гpaд, yпpaвлявaщ 

yмeлo pecypcитe cи и вĸлючвaщ гpaждaнитe в peшeниятa зa бъдeщeтo, зa дa cъздaвa и пoддъpжa paзнooбpaзни възмoжнocти зa 

paзвитиe и виcoĸo ĸaчecтвo нa живoт. Дoĸyмeнтът нe caмo щe бъдe в ocнoвaтa нa зaдaниeтo зa пpoмянa нa Oбщия ycтpoйcтвeн плaн нa 

Coфия дo ĸpaя нa гoдинaтa, нo и щe пocлyжи зa изpaбoтвaнeтo нa нoвия Πлaн зa интeгpиpaнo paзвитиe нa oбщинaтa дo 2027 и зa 

вcичĸи плaнoви дoĸyмeнти зa paзвитиe нa cтoличния гpaд. Haд 10 000 opгaнизaции и eĸcпepти yчacтвaxa в cъздaвaнeтo нa визиятa 

пpeз пocлeднитe двe гoдини пoд фopмaтa нa peдицa изcлeдвaния, aнaлизи и диcĸycии. 

За повече информация: „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и 
биогорива” на Столична община за периода 2020-2022 г.  

Πълнa инфopмaция зa "Bизия зa Coфия": https://vizia.sofia.bg/ 

Представители на ЕкоЕнергия посетиха община Берковица и община Кула във връзка с проекта 
„Нашите сгради“ 

На 8-ми юли, в рамките на проекта за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяването на публичния сграден фонд „Нашите 

сгради“ (Our Buildings), представители на ОМЕЕ ЕкоЕнергия посетиха община Беркивица и Кула. По време на срещите бяха 

обсъдени бъдещите възможности за ускоряване на икономическата жизнеспособност на общините с помощта на изготвените 

документи. Стратегиите включват както задълбочен анализ на публичния сграден фонд и визия за обновяване, така и обобщение на 

взаимовръзките за оптималното им използване в полза на местното население, привличане на инвестиции и нови бизнеси. В 

допълнение, местните администрации бяха запознати и с новия проект на ЕК—EU City Facility, който дава възможност за изготвянето 

на задълбочени инвестицонни конценции, с чиято помощ общините биха могли да имат по-лесен достъп до кредитно финансиране. 

Общините са активни участници в проекта, чиито цели са съсредоточени в постигането на дългосрочни планове за обновяване на 

публичните сгради до 2030 г. Проектът е финансиран по линия на Федералното министерство на околната среда на Германия и 

подпомага местните власти за изготвянето на ясна визия и цели за намаляване на енергийното потребление в сградите общинска 

собственост. В допълнение към това, местните експерти имаха възможноста пряко да участват в процеса на планиране като 

актуализираха цялостната си база данни за енергийната консумация за последните три години. Събраните данни могат да бъдат 

използвани чрез  новоизградената систематизирана онлайн платформа (общинска информационна енергийна система), чрез която се 

визуализират динамични графики и справки. Заедно с това системата притежава и допълнителна опция за автоматично генериране на 

годишните отчети към АУЕР по чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ. 

За добрите резултати от изготвените стратегии петте общини, участващи в проекта (Кула, Берковица, Етрополе, Смядово и Лясковец) 

получават и допълнително безвъзмездно енергийно обследване на сграда, която ще бъде обновена до 2030 г.  

Министерството на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма „Опазване 

на околната среда и климатични промени“ по открита покана №3 

На 21 Юли 2020 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита 

покана №3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 

променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Целта  на поканата е да се  повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на 

планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на  емисиите на парникови газове и  адаптация към 

очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови 

стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да 

причинят 

Предвидените средства за финансиране по поканата са 3 000 000 EUR. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, 

максималният – 500 000 евро. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.10.2020 г. 

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в 
Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) 
на следния адрес: ТУК  

Министерство на енергетиката с покана към заинтересованите страни във водородната индустрия 

Министерството на енергетиката (МЕ) обяви Водородната стратегия за климатично неутрална 

Европа на 8-ми юли 2020 г., като част от новата индустриална стратегия за Европа. 

"За да подкрепи тези инвестиции и изграждането на цялостна европейска водородна 

екосистема, Комисията постави началото на "Европейски алианс за чист водород". Алиансът ще 

играе ключова роля за изпълнението на стратегията и за подкрепата на инвестициите за 

увеличаване на производството и търсенето. Той ще обедини промишлеността, националните, 

регионалните и местните публични органи и гражданското общество. Ключовият резултат от 

работата на Европейския алианс за чист водород ще бъде определянето и разработването на 

конкретна поредица от жизнеспособни инвестиционни проекти", гласи информация, поместена 

на официалната интернет страница на Министерството. 

Европейският алианс за чист водород ще има за цел да насочва инвестициите към 

производството на водород, като ще разработи поредица от конкретни проекти в подкрепа на 

усилията за декарбонизация на европейските енергоемки отрасли. Един от ключовите аспекти е 

предоставянето на "План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород", който ще се възползва от специален 

статут на така наречените важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI). 

В тази връзка от МЕ отправят покана за изразяване на интерес с цел идентифицирането на заинтересовани страни сред индустрията в 

областта на водорода, в т.ч. възобновяеми и нисковъглеродни производства на водород; предаване и разпределение на водород; 

водород в промишлени приложения; водород за мобилност; водород в енергийния сектор; и водород за жилищни приложения. 

Предложенията могат да бъдат изпращани до 3-ти август на електронен адрес: slava.yordanova@mi.government.bg и 
m.andreeva@mi.government.bg. 
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Комисията прие на 9 юли правилата за функционирането на Фонда за модернизация, механизъм за 

финансиране на солидарност на ЕС за подпомагане на 10 държави-членки на ЕС в техния преход към 

неутралност на климата, като спомага за модернизирането на техните енергийни системи и подобряване 

на енергийната ефективност. Държавите-членки, които ще се възползват от Фонда за модернизация са 

България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. 

Създаден съгласно ревизираната директива на ЕС за система за търговия с емисии, Фондът за 

модернизация ще отпусне около 14 милиарда евро от търга на квоти от системата за търговия с емисии 

на ЕС за периода 2021-2030 г. в зависимост от цената на въглерода. Всяка държава-членка бенефициер 

има собствен дял от квоти, които да бъдат използвани по фонд за модернизация, както е определено от 

ревизираната директива на ЕС за система за търговия с емисии. 

Фондът за модернизация ще подкрепя нисковъглеродните инвестиции в производство и използване на енергия от възобновяеми 

източници, енергийна ефективност, съхранение на енергия, модернизация на енергийни мрежи, включително централно отопление, 

тръбопроводи и мрежи, и справедлив преход в регионите, зависими от въглерод, като подкрепя преназначаването, 

преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, образованието, инициативите за търсене на работа и 

стартирането. Всяка държава-членка бенефициер може да определи своя собствена инвестиционна стратегия в тези области. 

Като един от основните инструменти за финансиране на Европейския инвестиционен план за зелено предлагане, допринасящ за 

целите на Европейската Зелена сделка, той ще повиши енергийната сигурност в държавите-бенефициери, като подкрепя засилените 

взаимовръзки и преобразуването на енергийните мрежи, ще подобри финансирането на възобновяема енергия източници и спомагат 

за икономиката и енергийния сектор на държавите-бенефициери по-зелени и чисти, осигурявайки тласък на екологичното 

възстановяване. 

Фондът за модернизация ще започне да функционира от януари 2021 г. чрез определени отговорни институции в държавите-членки 

бенефициери, които ще работят в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската комисия и 

Инвестиционния комитет, създадени за целите на Фонда за модернизация. 

Източник: ec.europa.eu 

Финансиране на енергийния преход: ЕК отпуска 14 милиарда евро за модернизиране на енергийните 
сектори в 10 държави-членки 
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