
 

Дните на климата и енергията в Габрово дадоха ясен сигнал за растящите амбиции на 

местните власти, но и за нуждата от подкрепа и развитие на капацитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписването на Споразумението на кметовете до 2030 г. от Община Габрово и поемането на 

твърд ангажимент за надхвърляне на националните цели за намаляване на въглеродните 

емисии бе отправната точка, която събра над 140 души на живо и онлайн за Дните на 

климата и енергията в града. Събитието, организирано съвместно с ЕнЕфект и Общинската 

мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия иато част от програмата на Габрово като 

носител на наградата Европейски зелен лист за 2021 г., обедини представители на 

Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите, представители от 

МРРБ, АУЕР, НСОРБ, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, 

финансиращи институции и редица чуждестранни лектори обсъждане на възможностите и 

предизвикателствата за реализиране на Зелената сделка и Вълната за саниране и ролята на 

местните власти в този процес.. 

 

Кметът на Габрово Таня Христова откри конференцията с призив към осмисляне на  

дългосрочните измерения на местните политики за климата и енергията, които пряко засягат 

идните поколения. Тя акцентира и върху ключовата роля на местните и регионалните власти 

в целия цикъл на планиране и изпълнение на политиките и програмите, свързани с 

енергийната ефективност, чиято крайна цел е да достигнат до хората. 

 

Обединени около тази теза бяха и последвалите изказвания и презентации от първия ден на 

събитието, който даде своеобразна платформа за силни послания, свързани с инвестициите в 

знания, иновации и гражданско участие като ключови за успеха на политиките. 

Представители на местните власти от Финландия и Грузия представиха вдъхновяващи 

примери от градовете си, където публично-частните партньорства дават действителни и 

трайни резултати. До каква степен общините получават достатъчна подкрепа в 

осъществяването на целите си, бе въпрос, коментиран и с представители на ръководствата на 

водещите европейски инициативи на Споразумението на кметовете, Европейската енергийна 

награда и EUROCITIES, които подчертаха добрата комуникация и повишаването на 

осведомеността като ключови фактори за успешните действия на местно равнище. 

 

Централната роля на общините и 

регионите бе обсъдена и в контекста на 

Плана за възстановяване и устойчивост с 

представители от МРРБ и НСОРБ, които 

също изразиха категорична позиция за 

необходимостта от добри 

комуникационни стратегии за успешното 

управление на предвидените ресурси и 

осъществяване на заложените цели, като 

отговорите на въпросите, свързани с 

изцяло грантовото финансиране, 

предвидените инструменти и мониторинг 

на проектите останаха за последващите 

дискусии. Денят завърши с официалното 

подписване на политическата декларация на Споразумението на кметовете – решителна 

заявка за продължаване на амбициозните климатични политики на Габрово.  

 

Съфинансиране на програмите за енергийна ефективност от собствениците – 

непреодолима пречка или възможност за развитие?  

 

Кулминацията на втория ден на конференцията, посветен на сградното обновяване и 

инструментите в подкрепа на местните власти, дойде с дългоочакваното изявление по 

ключови аспекти от Плана за възстановяване и устойчивост от кабинета на заместник-

министър председателя по управление на европейските средства. На основния въпрос - как 

ще продължи програмата за обновяване на жилищни сгради, съветникът на заместник-

министъра потвърди предвижданото разширяване на обхвата на сгради, като важната новина 

са заложените минимум 20% съфинансиране от бенефициентите на проектите, с предвидени 

механизми за компенсация за уязвимите потребители. И макар това да е стъпка, която бе 

очаквана и логична от професионална гледна точка, то тя неминуемо неминуемо предполага 

разработването на нови и актуализацията на налични инструменти за финансиране, силен 

контрол върху качеството, мониторинг на резултатите, обучения за професионалисти по 

цялата верига и  убедителна комуникация с гражданите – елементи, за които все още нямаме 

достатъчно информация. 

 

Оптималното използване на публичните ресурси в проектите за енергийна ефективност и 

актуалните механизми за подкрепа на местните власти бяха водещи теми и в последвалите 

презентации от АУЕР, Европейския институт за сградни характеристики (BPIE), Фонд на 

фондовете, като се обсъдиха и възможностите за развитието на енергийни кооперативи у 

нас. Редица професионални представяния демонстрираха работещи механизми за ефективно 

управление на енергията на различни равнища, като на преден план бе изведена връзката 

между гарантирането на резултатите и достъпа до финансиране, еднакво важна за 

реализацията на проекти както в жилищния, така и в публичния сектор. 

Конференцията завърши с дискусия за нулевоенергийни градове, модерирана от Юлиан 

Попов, с участието на кмета на Община Габрово Таня Христова, Жечо Станков, Пламен 

Панчев, Йордан Николов и Здравко Генчев. Отново бе изтъкната необходимостта от директна 

техническа и комуникационна подкрепа за улесняване на общинските проекти и на работата 

с граждани и инвеститори, следвайки системен подход към целенасочени инициативи, а не 

спорадични проекти. В тази връзка основните послания бяха насочени към по-ефективно 

управление на знанията и уменията сред експертите в целия инвестиционен процес на 

сградното обновяване, и към информираност на гражданите. В заключителното си послание, 

Таня Христова още веднъж призова към активна работа за възползване от съществуващите 

възможности, което да доведе към една положителна зелена трансформация и човешка 

политика. 

 

Всички презентации от провелата се конференция може да намерите ТУК. 
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Политиките за климата са политики за хората 

Пламен Младеновски, директор "Електроенергетика и топлоенергетика" в КЕВР:  
Бизнесът да не чака последния момент за избора на доставчик на ток 
Румяна Гочева, Капитал, 01.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/01/4211698_plamen_mladenovski_biznesut_da_ne_chaka_posledniia/ 
 
Министър Комитова ще предложи проект на Столична община за ремонт на ВиК мрежата да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост 
МРРБ, 01.06.2021 
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-komitova-ste-predloji-proekt-na-stolichna-obstina-za-remont-na-vik-mrejata-da-bude-vklyuchen-v-plana-za-vuzstanovyavane-i-ustojchivost/ 
 
Природният газ поскъпва с нови 20% от 1 юни, на годишна база скокът е 122%. Ремонт по трасето на "Турски поток" и забавянето при интерконектора IGB са част от 
извънпазарните причини, довели до повишението 
Румяна Гочева, Капитал, 01.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/01/4215648_prirodniiat_gaz_poskupva_s_novi_20_ot_1_juni_na/ 
 
Еврофинансиране за осигуряване на ВЕИ енергия за държавни и общински сгради 
Силвия Тодорова, Капитал, 02.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/02/4215929_evrofinansirane_za_osiguriavane_na_vei_energiia_za/ 
 
МАЕ: ВЕИ доминират в инвестициите през тази година, но трябва да се утроят до 2030 г. Петролните и газови компании постепенно увеличават влиянието си на пазара на 
зелена енергия 
3E news, 03.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/мае---веи-доминират-в-инвестициите-през-тази-година,-но-трябва-да-се-утроят-до-2030-г_88342 
 
Константин Константинов, директор на Българската независима енергийна борса:  
С пазарните обединения енергията ще може да се търгува във всички посоки 
Ивайло Станчев, Капитал, 02.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/02/4211703_konstantin_konstantinov_s_pazarnite_obedineniia/ 
 
Планът за възстановяване: може ли ефектът да дойде преди 2024 г.? 
3E news, 04.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/планът-за-възстановяване--може-ли-ефектът-да-дойде-преди-2024-г-_88408 
 
ExxonMobil загуби битката със зелените инвеститори. Хедж фонд на зелени активисти успя да номинира двама директори в борда на енергийния гигант 
Ексклузивно съдържание от The Economist 
Капитал, 04.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2021/06/04/4215060_exxonmobil_zagubi_bitkata_sus_zelenite_investitori/ 
 
Доклад: Barclays посочи възможностите на АЕЦ да работи в синергия със слънцето и вятъра за нисковъглеродна икономика 
3E news, 04.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/доклад--barclays-посочи-възможностите-на-аец-да-работи-в-синергия-със-слънцето-и-вятъра-за-нисковъглеродна-икономика_88377 
 
Проект за соларна енергия е първата инвестиция на фонда към „Три морета“ у нас 
publics.bg, 04.06.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/25256/ 
 
Хърватия приема нисковъглеродна стратегия: емисиите да бъдат намалени с 80% до 2050 г. 
publics.bg, 04.06.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/25258/ 
 
Зелен ток за бургаските фирми. До 10 юни бизнесът може да избере без усложнения и допълнителни такси нов доставчик на електроенергия, който освен по-евтин ток може да 
си осигури и възобновяема енергия 
Съдържание от ТОКИ 
Капитал, 04.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/04/4209530_zelen_tok_za_burgaskite_firmi/ 
 
Правителствата и частния сектор трябва да работят заедно, за да ускорят декарбонизацията и спасяването на климата. ВЕИ асоциация в Европа предлага ново вдигане на 
целите за зелена енергия до 2030 г. 
Георги Велев, 3E news, 05.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/правителствата-и-частния-сектор-трябва-да-работят-заедно,-за-да-ускорят-декарбонизацията-и-спасяването-на-климата_88421 
 
Антон Иванов:  
Свеждането на енергетиката до управление на финансови потоци създава погрешна представа за проблемите 
3E news, 06.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/антон-иванов--свеждането-на-енергетиката-до-управление-на-финансови-потоци-създава-погрешна-представа-за-проблемите_88437 
 
ЕС готви трансграничен въглероден данък за стомана, цимент и електроенергия. Той ще започне да се въвежда при вноса на стоки постепенно от 2023 г. 
Илияна Петрова, 06.06.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/06/06/4217303_es_gotvi_transgranichen_vugleroden_danuk_za_stomana/ 
 
ЕК ще започне да въвежда въглеродните такси поетапно от 2023 г. Механизмът Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ще бъде представен официално в средата на 
месец юли 
3E news, 06.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/ек-ще-започне-да-въвежда-въглеродните-такси-поетапно-от-2023-г_88436 
 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 6 юни намалява с 11.93 процента. За аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в 
разпределителната мрежа се свива със 7.27 на сто 
3E news, 08.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/участието-на-веи-в-преносната-мрежа-от-началото-на-годината-към-6-юни-намалява-с-1193-процента-_88482 
 
Индустриалци предлагат на ЕК инициативи, чрез които производството на зелен водород да поевтинее. Според природозащитници обаче водородът е силно преработен, 
неефективен енергиен носител, който винаги ще бъде оскъден и скъп 
Георги Велев, 3E news, 08.06.2021 
https://3e-news.net//свят/индустриалци-предлагат-на-ек-инициативи,-чрез-които-производството-на-зелен-водород-да-поевтинее_88484 
 
Европа рискува да изостане от САЩ и Китай в декарбонизацията 
Капитал, 08.06.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/06/08/4218563_evropa_riskuva_da_izostane_ot_sasht_i_kitai_v/ 
 
Люксембургски консултанти печелят сръбската газова връзка за 164 млн. лв. 
"Кенпайп индъстрис интернешънъл", която има връзка с Александър Сталийски, но е със спорен опит, е първа в държавния търг 
Ивайло Станчев, Капитал, 09.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/09/4218636_ljuksemburgski_konsultanti_pecheliat_srubskata_gazova/# 
 
България и още шест държави се противопоставят на правилата за зелени инвестиции на ЕС 
3E news, 09.06.2021 
https://3e-news.net/българия/българия-и-още-шест-държави-се-противопоставят-на-правилата-за-зелени-инвестиции-на-ес-_88522 
 
Продължаването на Програмата за енергийна ефективност – реален шанс за обновяването на българските градове (Видео). Бургас е общината, изпълнила най-много обекти 
по НПЕЕМЖС 
Емил Христов, Ренета Николова, в. Строител, 10.06.2021 
https://vestnikstroitel.bg/tema/251581_продължаването-на-програмата-за-енер/ 
 
Свободен електроенергиен пазар? Да, но за малко. Защо 180 000 малки бизнес клиенти ще бъдат административно върнати на „регулиран пазар“ само 9 месеца след 
либерализацията на цените на енергията им 
3E news, 10.06.2021 
https://3e-news.net/анализи/свободен-електроенергиен-пазар--да,-но-за-малко_88552 

 
Нова формула ще определя цените на тока за фирмите без договор със снабдител 
Румяна Гочева, Капитал, 15.06.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/06/15/4221554_nova_formula_shte_opredelia_cenite_na_toka_za_firmite/ 
 
Брюксел одобри плановете за възстановяване на пет държави. Испания, Португалия, Гърция, Дания и Люксембург първи ще получат финансиране за 
възстановяване от корона кризата 
Илияна Петрова, Капитал, 19.06.202 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/06/19/4222870_brjuksel_odobri_planovete_za_vuzstanoviavane_na_pet/ 
 
България ще има достъп до финансиране чрез нова европейска програма. Общият бюджет на Евро МЕД за всички страни е 230 млн. евро 
Теодора Рускова-Дарунска, Капитал, 23.06.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2021/06/23/4224741_bulgariia_shte_ima_dostup_do_finansirane_chrez_nova/  
Наши ученици изобретиха фотоволтаична пейка за почистване на въздуха (СНИМКА) 
Нова ТВ, 01.06.2021 
https://nova.bg/news/view/2021/06/01/328674/наши-ученици-изобретиха-фотоволтаична-пейка-за-почистване-на-въздуха-снимка/ 
 
Общините затрупани с RDF отпадъци, МОСВ търси решение да изгаряме приоритетно българския боклук 
Рая Лечева, 3E news, 22.06.2021 
https://3e-news.net/българия/общините-затрупани-с-rdf-отпадъци,-мосв-търси-решение-да-изгаряме-приоритетно-българския-боклук_88957 
 
Отопление с утайка от кафе предлагат ученици от Русе 
economy.bg, 22.06.2021  
https://www.economy.bg/inovations/view/46309/Otoplenie-s-utajka-ot-kafe-predlagat-uchenici-ot-Ruse 
 
"Сложи" ток във Варна и Бургас: как се развива мрежата от зарядни станции за електромобили 
Спас Спасов, Дневник, 24.06.2021 
https://www.dnevnik.bg/evropa/na_edna_masa_s_evropa/2021/06/24/4224494_sloji_tok_vuv_varna_i_burgas_kak_se_razviva_mrejata_ot/ 
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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.  

По време на Дни на климата и енергията също така бе подписана и декларацията за ангажираност и присъединяване на Община 

Габрово към новите цели на Европейския съюз за постигане на 

неутралност на климата до 2050 година, заложени в 

Парижкото споразумение. Това бе предшествано от решение 

на Общински съвет – Габрово по време на провело се 

заседание на 24 юни. 

 

Споразумението на кметовете има за цел да подкрепи и 

подпомогне местните власти при прилагането на политиките за 

устойчива енергия и за ограничаване последиците от 

изменението на климата, предвид факта, че 80% от 

консумацията на енергия и емисиите на CO2 се свързват с 

дейностите, осъществявани в градска среда. 

 

Градовете, членуващи в Споразумението на кметовете, се 

ангажират да подкрепят изпълнението на целта на ЕС за 

намаляване на емисиите на парникови газове и да приемат 

общ подход за смекчаване на изменението на климата 

(намаляване на емисиите на парникови газове), както и за 

адаптиране към изменението на климата. 

 

Община Габрово се присъединява към Споразумението през 2013 година, с решение на Общински съвет, в следствие на което бива 

разработен План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Габрово (ПДУЕР/SEAP) за периода 2015 – 2020 г. - 

официално одобрен на 26 март 2015 г. 

 

Постигнатите до момента резултати, съгласно поетите ангажименти от Община Габрово към Споразумението на кметовете и 

извършената инвентаризация на емисиите на парникови газове на територията на общината, показват спад на емисиите с 23.6% 

през 2016 г. и с 25.6% през 2018 г. спрямо 2008 година, отчетени в официално публикуваните мониторингови доклади. Общата цел 

на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 до 2020 година е 20 %. 

 

Във връзка с глобалните климатични промени новите по-амбициозни цели в Парижкото споразумение за постигане на неутралност 

на климата до 2050 година са възприети от Споразумението на кметовете и включват: 

 

 ускоряване на декарбонизацията в териториалните граници; 

 подобряване на възможностите за приспособяване към неизбежното въздействие на изменението на климата; 

осигуряване на достъп на гражданите до сигурна, устойчива и евтина енергия. 

 

Можете да научите повече за Споразумението тук.  

Приет е законодателният пакет за политиката за сближаване за периода 2021- 2027 

Бюджетът за сближаване за следващия програмен период ще в размер на 373 млрд. евро, като законодателството ще 

влезе в сила от 1 юли 

 

Пакетът се състои от следните регламенти: 

 

• Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) относно фондовете със споделено управление; 

• Регламент за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ);  

• Регламент за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).  

• Регламент за Interreg за определяне на специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“(Interreg), 

подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране. 

 

С одобряването на РОР се установяват и ключови елементи за функционирането на новия Регламент за Фонда за справедлив преход 

(ФСП), с който се допълват наличните средства по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. 

Европейският парламент прие също така Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор, с който ефективно ще приключи 

работата по всички предложения по линия на Механизма за справедлив преход. Планира се регламентът да бъде приет от Съвета на 

12 юли. 

 

Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд ще инвестират 274 млрд. евро в 

регионите на ЕС (съответно 226 млрд. евро по ЕФРР и 48 млрд. евро по КФ). ЕФРР фокусира своите инвестиции 

в няколко ключови приоритетни области, в съответствие с „тематична концентрация“: иновации и научни 

изследвания, дигитална програма, подкрепа за малки и средни предприятия (МСП), околна среда и икономика 

с нулеви въглеродни емисии. Кохезионният фонд ще подкрепя екологична инфраструктура и приоритетни 

проекти на ЕС в трансевропейските транспортни мрежи. Той също така ще обхваща проекти за енергийна 

ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници или устойчива градска мобилност, имащи ясни 

екологични ползи. 

 

Поне 8% от ресурсите на ЕФРР следва да се заделят за устойчивото градско развитие.  Европейската градска инициатива също ще 

подкрепя градовете за разработване на иновативни подходи за справяне с градските предизвикателства. Ресурсът на ЕФРР за 

България е 5.741 млрд. евро, а на КФ 1.656 млрд. евро. 

 

Европейският социален фонд плюс включва съществуващия Европейски социален фонд (ЕСФ), 

Инициативата за младежка заетост (YEI), Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се (FEAD) и 

Програмата за заетост и социални иновации (EaSI). Бюджет от 99.3 млрд. евро за създаване и защита на 

заетостта, насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и формиране на умения, необходими 

за цифров и зелен преход. Включват се  и инвестиции в младите хора и адресиране на детската бедност. 

Ресурсът на ЕФС+ за страната ни е от 2.625 млрд. евро. 

 

Фондът за справедлив преход е нов фонд по линия на политиката на сближаване с общ бюджет от 19,2 милиарда евро (по 

текущи цени). ФСП е ключов елемент от Европейския зелен пакт и първият стълб на Механизма за справедлив преход (МСП). 

Неговата цел е да облекчи социалните и икономическите разходи, произтичащи от прехода към неутрална по отношение на климата 

икономика, чрез широк спектър от дейности, насочени главно към разнообразяване на икономическите дейности и подпомагане на 

хората да се адаптират към променящия се пазар на труда. Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор е третият стълб 

на МСП, чрез който бюджетът на ЕС се използва за осигуряване на достъп до допълнително финансиране. Механизмът е 

предназначен конкретно за публични субекти, като създава преференциални условия за отпускане на заеми за проекти, които не 

генерират достатъчно приходи, за да бъдат финансово жизнеспособни. 

 

Интеррег обхваща четири направления: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество, 

междурегионално сътрудничество и сътрудничество в най-отдалечените региони. По отношение на 

трансграничното сътрудничество, регионите следва по принцип да бъдат разположени по сухопътни граници 

или по морски граници, отстоящи най-много на 150 км от морето.  Договорените средства по линия на ЕФРР за 

програмите по Интеррег възлизат на 8.05 млрд. евро. Най-големият дял от тези средства е предназначен за 

трансгранично сътрудничество (72.2%), разпределението за транснационално, междурегионално 

сътрудничество и сътрудничество в най-отдалечените региони е съответно 18.2%, 6.1% и 3.5%. Процентът на 

съфинансиране за всяка програма по Interreg е до 80%, но може да достигне и до 85% за сътрудничество в 

най-отдалечените региони. 

 

Най-малко 60% от средствата следва да се насочат към максимум три цели на политиката, една от които трябва бъде „по-зелена и 

нисковъглеродна Европа“.  Ресурсът за България ще бъде 134 млн. евро. 

 

Източник: ЕК 

Министрите на енергетиката в ЕС за двойно по-висок процент на обновяване на сградите до 2030 г. 

27-те министри на енергетиката в ЕС подкрепиха призивите за удвояване на ставките за обновяване на сградите в Европа до 2030 

г. Така ще се подпомогнат икономиките, засегнати от 

кризата, и страните ще се справят с енергийната бедност 

като се създадат „ зелени сгради за бъдещето“. 

 

Необходими са значителни усилия за обновяване на 

сградния фонд в Европа и това трябва да се направи в 

съответствие с първия принцип за енергийна ефективност, 

заявиха министрите в изявление, прието в заключението на 

Енергийния съвет на ЕС. 

 

Европейската комисия представи стратегия за Вълна за 

обновяване през октомври 2020 г. като част от Европейската 

зелена сделка, с цел постигане на климатично неутрален 

строителен сектор до 2050 г. Тогава Комисията предложи да 

увеличи средния процент на енергийно обновяване до 2% 

годишно до 2030 г. спрямо сегашните 1 на сто. 

 

Позеленяването на европейските сгради е от ключово 

значение за достигане на целите за нискоемисионна икономика до средата на века, тъй като зданията са отговорни за 40% от 

емисиите на парникови газове в ЕС. 

 

На срещата си министрите подчертаха „необходимостта най-малко да се удвои скоростта на обновяване и енергийна ефективност до 

2030 г. и да се насърчи дълбокото енергийно обновяване на сградите“. Така ще се подобрят енергийните характеристики и ще се 

спестят разходи, както и да се заменят въглерод-интензивните нагреватели с възобновяема енергия. 

 

Тези промени трябва да се направят, като се вземат предвид националните, регионалните и местните обстоятелства, добавиха те, 

казвайки, че това е ключово за страните от ЕС, които са изправени пред различни предизвикателства, що се отнася до 

обновяването и енергийната бедност. В тази връзка и реновирането на училища, болници, университети и друга социална 

инфраструктура трябва да бъде приоритет заедно с най-лошо функциониращите сгради, като се вземат предвид доходите на тези, 

които живеят там, се казва в заключенията на министрите. 

 

Експертите обаче предупредиха, че двойно по-високите цели за обновяването на сградите до 2030 г. не е достатъчно и че трябва да 

се утрои.  В противен случай ще има огромен натиск върху обновяването през 2030-те и 2040-те. 

 

И все пак Европейската комисия приветства решението на енергийните министри на ЕС, като заяви, че удвояването на процента на 

обновяване ще помогне да се поддържа натрупаната скорост и усилия в тази посока. 

 

Комисията изтъкна обновяването на сградите като начин за създаване на местни работни места след пандемията COVID-19, като 

заяви, че също така помага за справяне с енергийната бедност и емисиите на парникови газове.  Това е отразено в плановете на 

страните от ЕС да изразходват 750 милиарда евро чрез Фонд за възстановяване. 

 

Източник: Зе-News 

Фокусът в новите проекти за саниране ще е върху тяхната устойчивост 

Фокусът в новите проекти за саниране на сградите ще е върху тяхната устойчивост. 

Това каза арх. Георги Коларов, съветник на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, на форума „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2021 

г.“ 

 

Арх. Коларов поднесе приветствие от името на министър Виолета Комитова към 

участниците, които имат възможност да дискутират по една от най-важните теми в 

европейската политика - темата за възстановяване на Европейския съюз след 

пандемията и прехода към зелена икономика. 

 

Пътят към реализацията на тази задача минава през изпълнението на различни 

екологични и икономически обосновани решения с широко използване на 

цифровите технологии. Но един от най-важните елементи в цялостната политика по 

декарбонизация и постигане на климатичен неутралитет е обновяването на 

сградния фонд. На сградите в ЕС се падат 40% от употребата на енергия и 36% от въглеродните емисии.  До 2030 г. ЕС трябва да 

намали емисиите от тях с 60%  и изразходването на енергия с 36%, затова от ключово значение е изпълнението на комплексни 

мерки за подобряване на енергийна ефективност. 

 

Арх. Коларов представи основните принципи в изготвената от МРРБ документация. 

 

Ще бъде разработена Методология за жилищните и нежилищни сгради. „Оставяме енергийната ефективност на първо място като 

ръководен, хоризонтален принцип за постигане на устойчивост. Наред с това продължаваме прилагането на екологичните, 

икономическите и социалните критерии в обхват, отговарящ на спецификата на устойчивото енергийно обновяване“, посочи арх. 

Коларов. 

 

Въвеждат се „зелени обществени поръчки“ за нежилищните сгради и се препоръчват такива за жилищните като базисен инструмент 

за постигане на устойчиви практики. С помощта на оценка на жизнения цикъл на сградите ще се постигане икономическа и 

екологична целесъобразност на проектите. В тях ще бъде  заложено ефикасното използване на ресурси на принципите на кръговата 

икономика. Декарбонизацията и климатичната неутралност ще се постигне с намаляване на разходите за първична енергия с 

мащабно интегриране на възобновяеми енергийни източници. 

 

Ще се разработят базови модели за саниране на различните типове сгради. Ще се спазват изискванията за термичен комфорт, 

качество на въздуха и достъпна среда. 

 

Предвидени са и реформи, които ще облекчат изпълнението на проектите. А именно създаването на звена на принципа обслужване 

на едно гише, информационна система за дигитализиране на данните по администриране и контролиране на процеса, допълнителни 

мерки за достоверно и прецизно определяне енергийните характеристики на сградите, анализ на жизнения цикъл и други. 

Предвиждат се изпълнението на иновативни решения и пилотни проекти, които показват ползите от санирането. 

 

Според арх. Коларов обществото ще се убеди, че не става дума за лепене на стиропор, а за устойчив строителен процес, който цели 

не само постигане на общоевропейски цели, а и подобряване на условията на живот на гражданите. 

Голямо значение ще има подобряването на административния капацитет на държавните и общински служители, които работят в тази 

сфера, както и на всички участници в инвестиционния процес Ще се предприемат действия за обучение и квалификация, което ще 

създаде нови работни места. 

 

Източник: МРРБ 

Към конкретни действия за справяне с енергийната бедност в Бургас 

През следващите две години в община Бургас ще се проведат редица 

инициативи, които директно ще подпомогнат заинтересовани граждани в 

подготовката и прилагането на мерки за енергийна ефективност. Те 

включват енергийни обследвания на многофамилни сгради, директна 

подкрепа за прилагане на нискобюджетни енергоспестяващи мерки в 

домакинства, и проучвания на потреблението на енергия от домакинствата 

преди и след изпълнението на мерките.  

В общината вече са идентифицирани 4 сгради, които са получили 

одобрение за обновяване, като скоро предстои да бъде извършен енергиен 

одит. След провеждане на консултации с председатели на сдружения на 

собственици има определени и 40 домакинства, където ще бъдат 

инсталирани умни системи за мониторинг на микроклимата. А за 

повишаване на осведомеността и оказване на подкрепа на гражданите, 

предстои откриването и на енергиен център в града, в който 

заинтересованите граждани да могат да получават информация и 

консултации за подготовката и прилагането на мерки за енергийна 

ефективност.  

Тези действия са част от съвместната работа на ЕкоЕнергия, ЦЕЕ ЕнЕфект и 

общините Бургас и Габрово в подкрепа на изпълнението на проекти за 

енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и намаляване 

на широкоразпространената в България енергийна бедност. 

Предвижда се и провеждането на серия от изследвания за ефекта от енергоспестяващите мерки върху домакинствата, с които да се 

докаже необходимостта от допълнителни инвестиции за обновяване на жилищните сгради.  

Дейностите се осъществяват с помощта на проектите EnergyMeasures и ComAct по програма Хоризонт 2020 на ЕС и CONGREGATE на 

Европейската климатична инициатива. 

Министър Петков даде начало на изграждането на най-голямата фотоволтаична централа за 
собствени нужди у нас 

Пресцентър на МИ 

Министърът на икономиката Кирил Петков участва в церемония за начало на 

строителните работи по изграждането на Фотоволтаичен парк „Аурубис-1“, край 

завода на компанията в Златица. Фотоволтаичната централа ще бъде с 

инсталирана мощност от 10 мегавата, прогнозно годишно производство от 11 

мегаватчаса. След като бъде завършена, тя ще е най-голямата слънчева 

електроцентрала за вътрешно производство на електроенергия от компания в 

страната. Министър Петков поздрави компанията за мащабната 

инвестиция  и  обяви, че инвестиции в „чисти” енергийни източници означават 

отговорност към обществото и към околната среда.  

Кирил Петков посочи , че се надява на все повече инвестиции в зелена енергия, 

както и в производства с висока добавена стойност. По думите му днешното 

събитие е крачка напред за постигането на националните цели за по-голям дял 

на зелената енергия и за енергийна ефективност в българската индустрия и 

производство. Изграждането на слънчевата електроцентрала стартира със 

специално събитие на производствената площадка на компанията в 

Средногорието, в което участваха още главният изпълнителен директор на 

Aurubis AG - Хамбург Роланд Харингс, ръководителите на „Аурубис България“ АД Тим Курт и ЧЕЗ България и представители на 

местните власти в Пирдоп и Златица.  

„Слънчевата централа Aurbis-1 е важен стратегически проект за цялата ни компания по пътя ни към декарбонизирано бъдеще“, каза 

от своя страна Роланд Харингс, главен изпълнителен директор на Aurubis AG. „Това показва и постоянния ни ангажимент към 

производството и инвестициите ни в България“, добави той. Проектът включва инсталиране на над 20 000 фотоволтаични панела 

върху парцел от 104 000 кв. м. Строителството се извършва от ЧЕЗ ЕСКО, компания на ЧЕЗ Груп (Чехия) в България. Слънчевата 

електроцентрала Aurubis-1 ще оптимизира външното потребление на електроенергия на топенето с 11 000 MWh годишно, а за 

периода от 15 г. общото производство на възобновяема енергия ще възлезе на близо 170 000 MWh. Ще бъдат спестени 4 000 тона 

емисии на CO2 годишно или над 60 000 тона за планирания период на експлоатация. 

Източник: publics.bg 

Собственото производство на енергия у нас – все по-актуална тема 

Това е едно от основните послания след провела се на 4 юни работна среща „Устойчиво въздействие на мерките за енергийна 

ефективност върху потребителското поведение – 

предизвикателства и решения“. Срещата бе организирана от 

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, в 

партньорство със Софийска енергийна агенция (SOFENA) и 

Асоциация „Активни потребители“, и се проведе онлайн, с 

участието 24 представители на Агенция за устойчиво 

енергийно развитие, Енергийна Агенция Пловдив, Софияплан, 

За Земята, Енергиен център София, Център за устойчиви 

жилища, Стопански факултет към Софийски университет, 

ЕнЕфект, Национален доверителен Екофонд, Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници“ и Зелена София. 

Фокус на срещата бяха темите за производство на собствена 

енергия от ВЕИ от домакинствата и енергийно обновяване на 

жилищата. В рамките на срещата бяха представени действащи 

европейски и национални политики и се проведоха дискусии 

за очертаване на предизвикателствата пред устойчивото 

въздействие на мерките за енергийна ефективност върху потребителското поведение, както и допълнителни примери от 

инициативи, свързани с устойчивото енергийно потребление от домакинствата и енергийната бедност. 

Участниците се обединиха около мнението, че все още има много работа както от законодателна, така и от практическа гледна 

точка, така че мерките да стават все по-достъпни за домакинствата. Сред предизвикателствата, които бяха идентифицирани и 

формулирани и по двете теми, остават открити въпросите за това до каква степен домакинствата могат да използват произведената 

от тях енергия за собствено потребление, какво се случва с излишъка от произведената енергия, дали може да се връща към 

мрежата и при какви условия, дали може да се използва само за собствено потребление или съответно за продажба, липсваща 

регулаторна рамка и прилежащи финансови механизми за подкрепа, както и ниска осведоменост. По въпросите за енергийно 

обновяване на дома предизвикателствата са свързани с липсата на яснота за развитието на моделите за финансиране в бъдеще, 

както и на системен подход в прилагането на технологични решения, затруднения с отчетността и невъзможност да се проследяват 

реалните резултати от въведените мерки. Участниците бяха единодушни и за негативния ефект на 100-процентова субсидия за 

финансиране на домакинствата, както и отсъстващи разнообразни финансови инструменти и стимули. 

Пълен списък на предизвикателствата и адресиращите ги препоръки, които бяха формулирани от участниците по време на срещата, 

може да намерите тук. 

Срещата се проведе в рамките на проект ECO2 (Energy Conscious Consumers), по програма Хоризонт 2020 за повишаване на 

осведомеността на домакинствата в Европа относно начините за намаляване на количеството потребена енергия, както и 

повишаване на енергийната ефективност на домовете. За тази цел бе създадена онлайн обучителна платформа ACT4ECO, която е 

достъпна на следния линк. 
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