
 

Идея или проект без източник на фи-

нансиране е като добро намерение без 

конкретни последващи действия. Фи-

нансирането е двигателят на всеки жиз-

неспособен процес, особено когато го-

ворим за енергиен преход или развитие 

на нови енергийни източници в общини-

те. Съществуват различни възможности 

за даден проект да получи финансиране 

като има варианти да се прилага повече 

от една опция. Избраното финансиране 

зависи от вниманието и намерението на 

местната власт, доколко платежоспособ-

на е общината в момента на подготовка-

та на проекта и дали ще може да проведе всички други планирани мероприятия. Определянето 

на стабилен и подходящ източник на финансиране е от ключово значение за правилното и ра-

зумно управление на общинските бюджети и определя доколко устойчиво се изпълняват пла-

новете им за ефективна и зелена енергия. 

Успехът на първите два уебинара на ЕкоЕнергия, проведени на 29-и април и 29-и май 2020 г. и 

организирани с подкрепата на офиса на Споразумението на кметовете доведе до необходи-

мостта от трети, чийто фокус е насочен към дефинирани източници и начини на търсене на фи-

нансиране. Семинарът „Инвестиции за финансиране на проекти за енергийна ефективност в 

общините“  се състоя на 30-и юни и събра над 75 постоянни участници. Събитието акцентира 

върху детайлното разбиране на съществуващите финансови инструменти, инструменти и съ-

ществуващи финансови институции за подпомагане на местните власти в прилагането на тех-

ните планове за действие за устойчива енергия и климат. 

Уебинарът хвърли светлина върху теми от целия спектър от различни източници на финансира-

не - Зелената сделка със своите допълнителни финансови възможности, адаптирани средства 

за инвестиции в България и иновативни инструменти за привличане на финансиране за общин-

ски проекти за ЕЕ и ВЕИ. 

Първата част на събитието бе открита от Юлиян Попов (Европейска климатична фондация & 

Европейски институт за сградните характеристики), който представи кратък обзор на очаква-

ните ефекти от Зелената сделка и значението ѝ върху цялостното социално-икономическо и 

екологично развитие в страната. Дългосрочното въздействие от нея и възможностите за разра-

ботване на нови финансови инструменти за общинските власти бяха очертани от Димитър Чер-

кезов, ръководител на отдел “Оперативни програми” на Фонд на фондовете и София Касидо-

ва,  съветник по финансови стратегии в Българска банка за развитие. Втората част включи 

презентации от специализираните регионални и градски фондове за идентифициране на дос-

тъпната подкрепа за общински проекти. Събитието събра Георги Стойчев и Мартин Заимов от 

Регионален фонд за градско развитие, Надя Данкинова от Фонда за устойчиви градове и Марко 

Марков, представляващ Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Послед-

ната част от уебинара беше запазена за иновативните инструменти за привличане на финанси-

ране за общински проекти за ЕЕ и ВЕИ чрез схеми за сертифициране на проекти, технически 

съвети и добри практики при изпълнение на ЕСКО договори, представени от Камен Симеонов 

от ЕнЕфект, Марко Марков от Econoler България и Кирил Райчев, председател на Алианса за 

енергийна ефективност. 

По време на събитието беше представен и проект PROSPECT, чиято цел бе да представи пре-

димствата и добрите практики при реализирането на проекти за енергийни кооперативи в ЕС. 

Наред с това бяха посочени редица добри примери за реализи-

рани договори с гарантиран резултат за улично осветление в 

български общини от Софена. 

Целият запис на уебинара и презентациите са достъпни на 

сайта на ЕкоЕнергия: http://www.ecoenergy-bg.net/  
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 ЕкоЕнергия с трети уебинар за възможностите за  
финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ в общините  

Зелена сделка: Въгледобивните и други въглеродно интензивни региони и ЕК стартират европейска-

та платформа за справедлив преход 

На 29 юни, понеделник, стартира платформата за справедлив преход, която ще съдейства на 

държавите членки да изготвят своите териториални планове за справедлив преход и да полу-

чат финансиране по Механизма за справедлив преход с бюджет от над 150 милиарда евро. 

Тази онлайн платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и 

частни заинтересовани страни във въгледобивните и други въглеродно интензивни 

региони, както и лесен достъп до информация за възмож ностите за финансиране и 

източниците на техническа помощ. 

Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 

г.) в рамките на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че 

никой регион няма да бъде пренебрегнат. Тя ще подпомага и достъпа до специалната схема в 

рамките на InvestEU и до Механизма за отпускане на заеми за публичния сектор, които заед-

но с Фонда за справедлив преход формират трите стълба на Механизма за справедлив пре-

ход. Платформата ще осигурява: 

 Техническа и консултантска подкрепа за държавите членки и регионите, включително за изготвянето на териториалните плано-

ве за справедлив преход и изграждането на резерв от проекти за Механизма за справедлив преход; 

 Уеб базирана единна точка за достъп, включително възможност за контакт с Комисията по технически и административни въпро-

си, свързани със справедливия преход; 

 Споделяне на информация, опит и знания във връзка с регионите с изкопаеми горива и въглеродно интензивните райони, със 

специална база данни за проекти и експерти; 

 Форум за диалог относно справедливия преход, в който ще участват местни и национални заинтересовани страни, социални пар-

тньори, публични органи и институции на ЕС. 

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс, комисарят по въпросите на сближаването и ре-

формите Елиза Терейра и комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон откриха платформата за справедлив преход по вре-

ме на онлайн събитие в понеделник, 29 юни. 

Така ще се отбележи началото на седмица с онлайн събития, посветени на регионите за добив на въглища, лигнит, торф и битуминоз-

ни шисти и въглеродно интензивните региони, организирани в рамките на Виртуална седмица за въгледобивните региони и Семинар 

за въглеродно интензивните региони. Тези събития ще информират заинтересованите страни за последните новости в политиката на 

ЕС и ще дадат възможност за споделяне на добри практики. Към края на 2020 г. платформата ще съдържа база данни за проекти и 

експерти. 

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: „Платформата за справедлив преход ще осигури съобра-

зена с индивидуалните нужди подкрепа за регионите, които ще бъдат най-засегнати от прехода към зелена икономика. 

Тя ще обедини експертен опит от всички свързани служби на Комисията, за да се гарантира, че регионите с изкопаеми 

горива и въглеродно интензивните региони разполагат с цялата информация, инструменти и помощ, необходими за 

справедливата трансформация на техните икономики.“ 

Повече на: ec.europa.eu  

Зеленият съвет проведе първото си заседание  

Консултативният съвет във връзка с Европейската зелена сделка проведе своето първо засе-

дание. Целта на заседанието беше да се направи общо представяне на основните аспекти на 

Съобщението на ЕК и пътната карта към него, както и на извършените дейности от страна на 

изпълнителната власт в тази област. Заседанието даде възможност и за първоначален обмен 

на мнения по темите в обхвата на Сделката. 

Една от основните задачи на Зеления съвет е да се даде възможност за широк обществен де-

бат, да консултира и подпомага Министерския съвет за постигането на баланс при съвместя-

ването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното иконо-

мическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда. 

Председател на Съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев, а заместник 

председател е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Сред членовете на Съвета са 

представител на президента,  представители на парламентарно представените политически партии, национално представителните ор-

ганизации на работодателите, работниците и служителите, председателят на БАН, председателят на НСИ, представители на академич-

ната общност, представител на НСОРБ, както и членове на правителството.  

Повече на: Министерски съвет  

Министър Аврамова: МРРБ има готовност да продължи Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да стартира 

следващ етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жи-

лищни сгради с пилотен проект за обновяване на още 1951 сгради, за които са подадени до-

кументи в Българската банка за развитие в срока за кандидатстване, но за тях не е достигна-

ло финансирането. Това обаче трябва да стане на базата на широк обществен и политически 

консенсус, като основното е осигуряването на финансов ресурс. 

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по 

време на парламентарния контрол на 5-и юни. 

Становището и предложението на МРРБ ще бъде изпълнението на основните енергоспестява-

щи мерки да е при 100% безвъзмездна финансова помощ от държавата, така както е старти-

рала програмата и при условията, при които всички собственици в сгради - етажна собстве-

ност са подали документи. 

„Нашият фокус при изпълнението на този етап ще бъде засилване на ролята на общините и на отговорността на собствениците, по-

добър контрол и комуникация при изпълнение на мерките, както и конкретизиране на обхвата за допустимостта на дейностите“, обяс-

ни министърът. Тя подчерта, че това са мерки и промени в програмата, които министерството ще предприеме след направен обстоен 

анализ на изпълнените вече дейности по първия етап. 

Следващият етап в подобряването на енергийната ефективност на жилищния фонд е да бъде отворен дебат за нова програма, за коя-

то вече да бъде обсъдено въвеждането на самоучастие на всички собственици. 

До сега в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради има подписани договори 

за целево финансиране на 2022 сгради. Към 29.05.2020 г. поддържаните в МРРБ регистри отчитат, че са обновени и въведени в експ-

лоатация 1876 сгради, като остават да се обновят 146 броя, намиращи се на територията на 15 общини.  

Източник: МРРБ  

Екологичните политики в центъра на възстановяването на Европа от кризата с COVID-19 

На 23 юни 2020 г., се проведе неформална видеоконференция на министрите на околната 

среда на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), по време на която България беше 

представена от заместник-министър Атанаска Николова. Основна тема на дискусията беше 

приносът на политиките по околна среда и климат за възстановяването от кризата с COVID-

19. 

В своето изказване заместник-министър Николова подчерта, че зеленият преход е един от 

основните стълбове за възстановяване от пандемията с активното участие и съвместни уси-

лия на всички държави членки. Именно съвместните усилия са в основата на намирането на 

иновативни механизми и екологични решения за постигането на климатично неутрална, ре-

сурсно ефективна и кръгова европейска икономика.   

Страната ни приветства представените от Европейската комисия План за възстановяване и ревизирана Многогодишна финансова рам-

ка за периода 2020-2027 г., като подчерта, че задълбочената дискусия по тях изисква ясна и точна оценка на средствата за възстано-

вяване за държавите членки. Заместник-министър Николова изтъкна, че за да бъде успешен зеленият преход, той следва да е спра-

ведлив и подплатен с адекватни финансови средства. 

Акцент бе поставен и върху важността на това да бъде сведена до минимум зависимостта на ЕС от доставките от трети страни, които 

често не спазват същите строги екологични изисквания и не споделят напълно амбициозната политика на общността по отношение на 

климата. Посочено беше, че именно сега е моментът да се потърсят пътища за създаване на местни производства, което ще спомогне 

за създаването на нови работни места и ще гарантира спазването на най-високите екологични стандарти. 

Линк към видеоконференцията на страницата на Съвета на ЕС https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200623-video-conference

-of-the-environment-ministers-june-2020 

Справедливия преход за зависимите от въглища региони и платформата "Brown to Green" обсъжда-

ха в община Перник 

Кметът на община Перник Станислав Владимиров и зам.-кметът Стефан Кръстев обсъдиха съвместна-

та работа по справедливия преход във въглищните региони с представители на WWF България и кме-

тът на община Бобов дол Елза Величкова. На срещата бяха обсъдени актуалните въпроси по програ-

мата за справедлив преход, както и рисковете и възможностите от осъществяването й. 

„Благодаря на WWF за огромния обем от работа, която са свършили, за да се чуе за проблема, който 

е болезнен в Перник и Бобов дол. Трябва да разглеждаме преструктурирането на нашата икономика 

в много посоки. Всичко това, обаче трябва да бъде обсъдено внимателно, за да се откриват нови ра-

ботни места, а не хората да остават без работа“. Заяви кметът на община Перник Станислав Владими-

ров. Той заяви, че екипът му е амбициран да съживи икономиката на територията на общината, за-

щото Перник бе едно от икономическите сърца на България в близкото минало. „Търсим най-добрите 

варианти за създаване на атрактивна индустриална зона. Трябва да създадем добри икономически 

зони за стопанска дейност, която да е екологично ориентирана. Работим и по подобряване на ефек-

тивността и дигитализацията на администрацията, защото това е важно за инвеститорите, заедно с 

прозрачността“, каза още Владимиров. 

„Основната идея на платформата е цялостната трансформация и развитието на Югозападния въглищен регион, в който влизат Облас-

тите Кюстендил и Перник, съответно - Топлофикация Перник и ТЕЦ Бобов дол. Затова трябва заедно да намерим решение как да раз-

вием икономически тези райони, за да може определени производства да бъдат развивани тук“, каза зам.-кмета на общината Стефан 

Кръстев. Той добави, че това трябва да бъде посоката на работата на администрациите. 

Източник: Перник нюз  

 
Goldman Sachs: Карбономика или зеленият двигател на икономическото възстановяване 
3E news, 22.06.20202 
http://3e-news.net/събития/goldman-sachs--карбономика-или-зеленият-двигател-на-икономическото-възстановяване-_78000 
 
Столична община стартира кампания за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво 
hvac-bulgaria.com, 01.06.2020 
http://hvac-bulgaria.com/article/2311-stolichna-obshtina-startira-kampaniia-za-podmiana-na-otoplitelni-ustroystva-na-tvardo-gorivo 
 
След „зелената сделка“ ЕК бърза с водородната стратегия. Очаква се документът да бъде официално представен на 8 юли 
3E news, 25.06.2020 
http://3e-news.net/събития/след-зелената-сделка-ек-бърза-с-водородната-стратегия_78105 
 
КЕВР: Цената на парното ще намалее с 14% за предстоящия сезон. Отчитане на реалното месечно потребление на топлинна енергия ще стане 
възможно само след въвеждането на дистанционни топломери, каза Иван Иванов 
Ралица Пейчева, investor.bg, 04.06.2020 
https://www.investor.bg/energetika/472/a/kevr-cenata-na-parnoto-shte-namalee-s-14-za-predstoiashtiia-sezon-305640/ 
 
750 милиарда шанса. Планът за икономическо възстановяване,  предлаган от ЕК, ще предостави рамката за развитие на ЕС през следващото 

десетилетие 

Ивайло Яйджиев, Капитал, 05.06.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/06/05/4075395_750_miliarda_shansa/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
И с милиарди, и без милиарди...България и парите от Брюксел 
Текстът е от анализ за "Дойче веле" 
Ясен Бояджиев, Капитал, 05.06.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/06/05/4075240_i_s_miliardi_i_bez_miliardi/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
ТЕЦ "Марица-изток" планира да получава голяма държавна помощ до 2025 г. Бизнес планът на компанията е, меко казано, антипазарен и дори 
нереалистичен, като не отчита либерализацията в сектора и Зелената сделка на ЕС 
Румяна Гочева, Капитал, 21.06.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/06/21/4080903_tec_marica-iztok_planira_da_poluchava_goliama_durjavna/?ref=popup_under_article 
 
Ядрената индустрия: Ще подкрепим икономическото възстановяване на Европа. Представителите на сектора подчертават нуждата от атомната енергия 
в енергийния преход и изискват изготвяне на политика, която да улесни инвестициите в нови мощности 
Аспарух Илиев, investor.bg, 08.06.2020 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/iadrenata-industriia-shte-podkrepim-ikonomicheskoto-vyzstanoviavane-na-evropa-305835/?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Шанс или проклятие: има ли визия за „новите пари“ от ЕС? 
Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика, 10.06.2020 
https://ime.bg/bg/articles/shans-ili-proklyatie-ima-li-viziya-za-novite-pari-ot-es/ 
 
Великобритания не произвежда "мръсен" ток от два месеца. Лондон е извадил въглищните централи от енергийния си микс заради сниженото 
потребление 
Момчил Милев, Капитал, 11.06.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/06/11/4077845_velikobritaniia_ne_proizvejda_mrusen_tok_ot_dva_meseca/ 
 
Струва ли си токът от борсата за вкъщи. В момента е много по-евтино за битовите потребители да се откачат от енергото и да се снабдяват с 
електроенергия от свободния пазар. Това обаче бързо може да се промени. 
Ивайло Станчев, Капитал, 12.06.2020 
https://www.capital.bg/moiat_capital/smart_spending/2020/06/12/4077761_struva_li_si_tokut_ot_borsata_za_vkushti/ 
 
Прогноза на IEEFA: През 2030-2040 г. цената на слънчевата енергия може да падне под 1 цент за кВтч. Рекордно ниски цени регистрирани при 
търговете за ВЕИ, въпреки Covid-19 
3E news, 12.06.2020 
http://3e-news.net/анализи/прогноза-на-ieefa--през-2030-2040-г-цената-на-слънчевата-енергия-може-да-падне-под-1-цент-за-квтч-_77741 
 
Как вятърната енергия участва в икономическо възстановяване на Европа 
БГВЕА, 15.06.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/06/15/4079083_kak_viaturnata_energiia_uchastva_v_ikonomichesko/ 
 
Oбщecтвeнитe cгpaди – ĸaĸвo e вaжнo дa знaeм пpeди cтapтa 
арх. Павел Янев, Градът, 15.06.2020 
https://gradat.bg/produkti-i-tehnologii/obshchestvenite-sgradi-kakvo-e-vazhno-da-znaem-predi-starta 
 
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  
 
Зелена светлина за чиста енергия в Перник 
3E news, 16.06.2020 
http://3e-news.net/събития/зелена-светлина-за-чиста-енергия-в-перник-_77849 
 
Промените в Закона за енергетиката влизат на второ четене в пленарна зала 
3E news, 17.06.2020 
http://3e-news.net/събития/промените-в-закона-за-енергетиката-влизат-на-второ-четене-в-пленарна-зала_77868 
 
Президентът и синдикатите обсъдиха създаването на експертен съвет за енергетиката 
Дневник, 17.06.2020 
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/06/16/4079644_kratki_novini_prezidentut_i_sindikatite_obsudiha/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Мръсният въздух изпревари алкохола и цигарите като най-важен проблем за здравето. 68% от българите смятат, че замърсяването на въздуха 
усложнява възстановяването от Covid-19, сочи проучване 
Мила Чернева, Капитал, 17.06.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2020/06/17/4079787_mrusniiat_vuzduh_izprevari_alkohola_i_cigarite_kato/ 
 
Догодина разходите за ВЕИ в света за първи път ще надминат тези за петрол и газ. Goldman Sachs предвижда 16 трлн. долара инвестиции в чиста 
енергия до 2030 г. 
Кирил Кирчев, Капитал, 17.06.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/06/17/4079843_dogodina_razhodite_za_vei_v_sveta_za_purvi_put_shte/ 
 
Котел на биомаса във Финландия произвежда повече енергия от ТЕЦ Бобов Дол 
3E news, 18.06.2020 
http://3e-news.net/събития/котел-на-биомаса-във-финландия-произвежда-повече-енергия-от-тец-бобов-дол_77916 
 
ВР Statistical Review of World Energy: ВЕИ изпреварват атомната енергетика по производство на електроенергия 
3E news, 19.06.2020 
http://3e-news.net/събития/-вр-statistical-review-of-world-energy--веи-изпреварват-атомната-енергетика-по-производство-на-електроенергия-_77933 
 
Иван Хиновски, енергиен експерт 
Без модерните ТЕЦ в Маришкия басейн не може да се гарантира сигурността на енергийната ни система. Правителството трябва да настоява пред ЕК за 
ограничаване на въздействието върху пазара на въглеродните емисии в Европа, чрез изтегляне на свободните квоти емисии на пазарите 
3E news, 19.06.2020 
http://3e-news.net/събития/без-модерните-тец-в-маришкия-басейн-не-може-да-се-гаранира-сигурността-на-енергийната-ни-система_77974 
 
Проф. Валентин Колев, енергиен експерт и декан на Електротехническия факултет в ТУ-София 
Свободният пазар на електроенергия може да намали разходите на потребителите 
Хюлия Айваз, bloombergtv.bg, 19.06.2020 
 https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/78783-kakvo-predvizhdat-popravkite-v-zakona-za-energetikata 
 
Инж. Емил Христов:  
Всички заедно трябва да се обединим за осъществяване на плавен преход към нисковъглеродно производство. Внедряването на биомаса и 
използването на природен газ са огромна крачка към създаване на „зелена“ енергия, казва изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД 
3E news, 22.06.2020 
http://3e-news.net/събития/инж-емил-христов--всички-заедно-трябва-да-се-обединим-за-осъществяване-на-плавен-преход-към-нисковъглеродно-производство_78018 
 
Самоубива ли се Европа със Зелената сделка? 
publics.bg, 23.06.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22295/Самоубива_ли_се_Европа_със_Зелената_сделка_.html 
 
Бюджетът на ЕС за 2021 г.: годишен бюджет, насочен към възстановяването на Европа 
publics.bg, 25.06.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22312/Бюджетът_на_ЕС_за_2021_г_годишен_бюджет_насочен_към_възстановяването_на_Европа.html 
 
Либерализирането на пазара на ток – хубава работа, ама… 
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, 26.06.2020 
https://ime.bg/bg/articles/liberaliziraneto-na-pazara-na-tok-hubava-rabota-ama/ 
 
„Белене“ – оти ги руча‘ме жабетата 
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, 26.06.2020 
https://ime.bg/bg/articles/belene-oti-gi-ruame-jabetata/ 
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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.  

София се класира на 7-мо място в европейския конкурс за зелени градове 

В класацията за зелени градове София взима първо място в категориите „Качество на въздуха" и 

„Интегрирано управление". Столицата ни заема предни позиции и в индикаторите „Адаптация към про-

мените в климата" (3-о място), „Смекчаване на промените в климата" (4-о място) и „Енергетика" (4-о 

място). Главите „Отпадъци" и „Зелен растеж и екоиновации" са получили добри оценки и съответно 6-о и 

7-о място сред участниците. Журито, съставено от международни експерти и учени, препоръчва надг-

раждане на вече постигнатото в София в сферата на "Градска мобилност", както и усилена работа по те-

мите "Биоразнообразие", "Устойчиво земеползване", "Води" и "Шум". 

Градовете-финалисти в конкурса са Дижон, Гренобъл, Торино и Талин. Победителят ще бъде избран тази 

есен след представяне на визията за развитие на всеки град. За да участват в конкурса, през октомври 

2019 г. рекорден брой градски управи предоставиха подробни доклади за оценка от експертите на ЕК. 

Всяка от кандидатурите е разделена на 12 тематични глави. Те описват детайлно актуалното състояние, 

резултатите от приложени политики в последните 10 години, както и стратегическите планове за бъдещо 

развитие. 

Работата по кандидатурата на София за конкурса "Зелена столица на Европа 2022" беше координирана от екипа на проект „Зелена 

София" на Столична община. Той e създаден в края на 2016 г. от кмета Йорданка Фандъкова, в отговор на предложение на инициати-

вен комитет, който апелира столицата на България да участва в инициативата на ЕК. Кандидатстването през 2019 г. е първи опит на 

града в конкурса. След анализ на резултатите и изготвяне на предложение за мерки, София отново ще участва в надпреварата и ще 

подаде своите документи през тази есен. 

Източник: CityBuild.bg 

Унгария може да достигне климатична неутралност до 2050 г. 

Унгария постепенно се движи към достигане на климатична неутралност през 2050 г., заяви 

председателят на унгарското правителство, след приемането на Закон за опазване на климата. 

Страната продължава действията си в посока намаляване на емисиите от парникови газове с 

40% през 2030 г., спрямо нивата от 1990 г. Новият закон е свързан с настоящите европейски 

насоки за постигане на чисти нулеви емисии до 2050 г., като с него Унгария се присъединява 

към европейските страни, в които вече има подобни действащи закони. 

Екологичните организации обаче го критикуват, защото намаляването на емисиите с 40% до 

2030 г. се оказва по-ниско от предлаганото в първоначалния вариант на законопроекта - 55%. 

В законопроекта е било планирано и намаляване на ДДС за слънчеви панели, премахване на 

ограничения при строителство на вятърни електроцентрали и въвеждане на строги мерки, кои-

то да действат в подкрепа на енергийната ефективност на жилищните сгради. Предложенията 

не са били одобрени и сега не са част от вече приетия закон. 

Унгария е поела ангажимент за прекратяване използването на въглища в електроенергетиката през 2030 г., както и се ангажира да 

поддържа ядрените мощности и да съдейства за производството на енергия от възобновяеми източници, заменяйки изкопаемите гори-

ва в енергийния сектор. 

Източник: Publics.bg  

IW: Южна и Източна Европа ще имат повече ползи от плана за възстановяване на ЕК 

Страните-членки на ЕС в Южна и Източна Европа ще имат предимство при разпределението 

на средствата по Плана за възстановяване от кризата, предложен от Европейската комисия, 

съобщи Германският икономически институт (IW). Държави като България, Румъния и Гърция 

ще бъдат компенсирани в по-голяма степен от страните в Западна и Северна Европа, някои от 

които са силно засегнати от кризата, предизвиката от COVID-19. "Европейската комисия се 

опитва основно да окаже подкрепа на страните от Южна и Източна Европа", гласи доклад на 

Института за частни икономически изследвания, базиран в Кьолн. 

Според авторите на доклада страните от Западна и Северна Европа няма да се възползват 

толкова много от подкрепата на ЕС, а по-скоро ще бъдат силно зависими от собствените си 

програми за растеж и възстановяване. България и Гърция са в благоприятно положение, в 

контекста на подпомагането чрез Плана за възстановяване - България трябва да получи до 

15,2% от БВП, следвана от Гърция с 12%, казват от IW. 

Ако "Следващото поколение ЕС" бъде приет, България трябва да получи 15 млрд. евро, като 

приносът на страната за инструмента ще бъде в размер на 3,3 млрд. евро, според работния документ на ЕК. "В същото време нацио-

налните стимули са много по-ниски, отколкото в по-богатия Запад и Север - в Източна и Южна Европа националните програми възли-

зат средно на едва 6,1% от БВП", отбелязват от IW.  

Източник: Publics.bg  

Climate Pledge Arena: въглеродно неутрален стадион 

„Арена климатичен обет“ – така би трябвало да звучи на български името на ста-

диона с 18 100 места, който ще бъде открит от Amazon като част от плана на голя-

мата технологична компания да стане изцяло въглеродно неутрална до 2040 г. 

Стадионът се намира в Сиатъл в САЩ, съобщи фирмата. 

Очаква се спортното съоръжение, чието оригинално име е Climate Pledge Arena, да 

бъде първият в света стадион, сертифициран като нулевовъглеродна сграда от 

своя вид. Той ще отвори врати през 2021 г. 

Освен че ще се захранва изцяло с възобновяема електроенергия, частично осигу-

рена от соларни панели на покрива, той ще компенсира всичките си останали 

емисии от събития чрез инвестиции в горски проекти, добави фирмата. 

Реално стадионът не е нов – това е преустроен многофункционален спортен ста-

дион, по-рано наречен KeyArena. Сега обаче той ще се „прероди“ като част от инициативата на технологичния гигант, наречена 

„Climate Pledge“, стартирана миналата година заедно със зелената организация Global Optimism с призив към предприятията да си 

поставят цели за постигане на въглеродна неутралност до 2040 г. 

Основателят на Amazon и неин главен изпълнителен директор – милиардерът Джеф Безос, най-богатият човек в света, заяви, че 

„Арена климатичен обет“ ще служи „като напомняне за важността на борбата с изменението на климата“. 

Всички дейности в новия стадион трябва да бъдат с „нулеви отпадъци“. Ще се използват такива кутии за храни и напитки, които са 

или за многократна употреба, или компостируеми, така че най-малко 95% от отпадъците да не отиват на депото. 

Освен това преустроената спортна площадка сега е препроектирана така, че да използва регенерирана дъждовна вода за производст-

вото на леда за хокейните мачове, които ще се играят там. Билетите пък ще включват безплатно возене с обществен транспорт за на-

маляване на използването на частни автомобили в дните на мачовете. 

Новината звучи обещаващо, но доста хора не повярваха, че това е наистина „зелен“ проект. Amazon неведнъж е критикувана за това, 

че не полага усилия за опазване на климата. Това нееднократно е било тема на протест на нейни собствени служители. Много от вън-

шните наблюдатели също намират проекта за лицемерен. Те смятат, че е нелепо подобен стадион да бъде рекламиран от фирма, 

„чийто бизнес-модел се базира на индивидуални доставки чрез самолети и камиони, които лапат изкопаеми горива“. 

Източник: Greentech.bg 

Призив към местните и регионалните власти: Помогнете ни да оформим бъдещето на движението на 
ЕС - Споразумението на кметовете!  

2020 г. се откроява като особена година за Европа. Това наистина е ключов момент, понеже ЕС трябва 

да прецени дали сме на път да постигнем целта за намаляване с 20% на емисиите на парникови газове, 

определена за 2020 г. преди десетилетие. За да продължи напред, наскоро Европейската комисия прие 

Европейската зелена сделка, амбициозна пътна карта, която има за цел да увеличи общите ни цели за 

климата за 2030 г. и да проправи пътя към „неутрална за климата Европа“ до 2050 г. 

Днес пандемията от COVID-19 засяга всички нас. Градовете и регионите са на първа линия в борбата 

срещу вируса и трябва да преосмислят своите икономики, инфраструктури и системи за реакция, като 

същевременно ускорят прехода към чиста енергия и климатична неутралност. 

В този предизвикателен и променящ се контекст, Споразумението на кметовете - Европа трябва да покаже, че може да се развие до 

най-добрата подкрепа и да даде възможност на местните и регионалните власти, които са водещи при планирането на тяхното възста-

новяване. 

Разработена е анкета (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoM-EuropeSurvey2020), за да бъдат събрани мненията на местните и ре-

гионалните власти за бъдещето на инициативата, независимо дали вече участват в Споразумението на кметовете - Европа или не. По-

пълването на тази анкета отнема по-малко от 15 минути. Налична е на 23 езика. 

Поредица от интервюта и/или работна група, съставена от местни и регионални представители, ще допълнят тази анкета, за да обсъ-

дят практически предложения за бъдещето на инициативата. 

Участвайте в анкетата! Краен срок: 15 септември 

Източник: https://ec.europa.eu/  
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