
 

След проведения на края на месец февруари уебинар, посветен на финансови механизми за 

енергийно ефективно сградно обновяване, на 25 март 2021 г. бе организиран информационен 

семинар, на който беше предоставена пълна информация за още един актуален инструмент в 

помощ на местните власти – европейската инициатива „EU CITY FACILITY“ за финансиране на 

инвестиционни концепции. В уебинара взеха участие 30 участника, представители на местната 

власт, общински администрации, консултантски фирми и общински мрежи. 

Инициативата „EU CITY FACILITY“ се ръководи от водещи общински мрежи и организации в 

сферата на устойчивата енергия – Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE, Enviros и Adelphi – 

създадена „от градовете за градовете“: всички процедури са направени по начин, който да 

разшири обхвата и улесни участието дори и на общини с по-малък опит и възможности. 

Инициативата е свързана с разработването на инвестиционни концепции в помощ на 

енергийния преход в общините, за които те могат да получат безвъзмездно финансиране до 60 

000 евро.  

Целта на този уебинар бе да представи основни аспекти от процедурата за кандидатстване, 

разработването на инвестиционните концепции, критериите за подбор, както и информация за 

съществуващите механизми за ефективна подкрепа за местните власти в процеса. Участниците 

се запознаха и с опита на община Добрич - победители в предишната покана.  

Текущият етап за набиране на кандидатури, който започна на 29 март и е със срок до 31 май 

2021 г., е отворен за общини, групи от общини, както и формални или неформални сдружения 

на местни власти с един водещ кандидат. За общините, които ще се включат в инициативата, 

ще бъде осигурена допълнителна подкрепа от националния консултант за България – 

Десислава Камбурова, както и от националната поддържаща мрежа - 

ЕкоЕнергия.  

Целта е енергийните планове и програми на общините да бъдат обогатени 

със сериозен и задълбочен финансов анализ, предлагащ конкретни проекти 

за изпълнение в дългосрочен план, което от своя страна ще осигури 

допълнителни възможности за привличане на външно финансиране за 

реализацията на проектите. Финансирането, както знаем, е от ключово 

значение за правилното и разумно управление на общинската хазна и 

определя доколко устойчиво се изпълняват плановете за устойчива енергия, 

и доколко ефективни ще бъдат приложените мерки от направените 

инвестиции. 

Презентацията от уебинара можете да откриете на този линк, а записът е 

достъпен на канала на ЕнЕфект в YouTube. 

 

За допълнителна информация за процеса на кандидатстване, можете да посетите страницата 

на EU City Facility. 
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Нов етап за набиране на кандидатури по проект European City 
Facility 

Coфияплaн пyблиĸyвa вcичĸи 26 aнaлизa нa paзвитиeтo нa Cтoличнa oбщинa 
Градът, 19.03.2021 
https://gradat.bg/infrastruktura/sofiyaplan-publikuva-vsichki-26-analiza-na-razvitieto-na-stolichna-obshchina 
 
Хартата, която може да застраши зеленото бъдеще на Европа 
Боряна Джамбазова, Лейла Миняно, Нико Шмид, 26.02.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/02/26/4179711_hartata_koiato_moje_da_zastrashi_zelenoto_budeshte_na/ 
 
Всичко за новите енергийни етикети на електроуредите 
Агенция Монитор, 01.03.2021 
https://www.monitor.bg/bg/a/view/vsichko-za-novite-energijni-etiketi-na-elektrouredite-252523 
 
Цената на природния газ пада с 5.5%, но може да се увеличи с 16.6% през април. Засега тарифите на международните пазари вървят надолу, но в 
България ефектът се усеща със закъснение 
Румяна Гочева, Капитал, 01.03.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/01/4180541_cenata_na_prirodniia_gaz_pada_s_55_prez_mart_za_da_se/?ref=popup_under_article 
 
България може да достигне декарбонизация на икономика чрез електрификация и затваряне на въглищни ТЕЦ 
3E news, 02.03.2021 
http://3e-news.net/българия/българия-може-да-достигне-декарбонизация-на-икономика-чрез-електрификация-и-затваряне-на-въглищни-тец_85412 
 
"Еврохолд" ще търси 100 млн. евро от борсата за покупката на активите на ЧЕЗ 
Николай Стоянов, Капитал, 02.02.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/02/4180988_evrohold_shte_tursi_100_mln_evro_ot_borsata_za/ 
 
Водните централи свалиха цената на борсовия ток и вдигнаха износа. Традиционно ключовите през зимата ТЕЦ-ове са работили с 22% по-малко през 
февруари 
Ивайло Станчев, Капитал, 04.03.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/04/4181996_vodnite_centrali_svaliha_cenata_na_borsoviia_tok_i/ 
 
Цените на въглеродните емисии в Европа са рекордно високи. Това е знак, че инвеститорите обръщат повече внимание на пазара. Мнозина смятат, че 
това е сигурна инвестиция. 
Капитал, Ексклузивно съдържание от The Economist, 05.03.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/05/4180453_cenite_na_vuglerodnite_emisii_v_evropa_sa_rekordno/ 
 
Квартална електроцентрала. Енергийните кооперативи все още са екзотика в България въпреки явните ползи от тях 
Румяна Гочева, Капитал, 05.03.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/05/4170639_kvartalna_elektrocentrala/ 
 
МАЕ: Без ядрена енергия няма да бъдат постигнати целите за нулеви емисии през 2050 г. 
3E news, 05.03.2021 
http://3e-news.net/събития/мае--без-ядрена-енергия-няма-да-бъдат-постигнати-целите-за-нулеви-емисии-през-2050-г_85526 
 
Енергийните фирми залагат на водородните технологии и бум, но зеленото производство все още е скъпо. Според BP цената на зеления водород в 
момента е около 5 долара за килограм 
3E news, 05.03.2021 
http://3e-news.net/събития/енергийните-фирми-залагат-на-водородните-технологии-и-бум,-но-зеленото-производство-все-още-е-скъпо_85490 
 
За 70% от българите зелените мерки трябва да са приоритет в управлението  
Европейски съвет за външна политика, 05.03.2021 
https://ecfr.eu/sofia/publication/за-70-от-българите-зелените-мерки-трябва/ 
 
Прогноза: Нови 700 мвт вятърни централи и над 1600 мвт соларни паркове ще бъдат инсталирани у нас в следващите три години  
3E news, 07.03.2021 
http://3e-news.net/събития/прогноза--нови-700-мвт-вятърни-централи-и-над-1600-мвт-соларни-паркове-ще-бъдат-инсталирани-у-нас-в-следващите-три-години_85548 
 
Новите технологии и ролята им за увеличаване дела на възобновяемата енергия в енергийното потребление 
3E news, 07.03.2021 
http://3e-news.net/събития/новите-технологии-и-ролята-им-за-увеличаване-дела-на-възобновяемата-енергия-в-енергийното-потребление_85553 
 
Турция ще инвестира 11 млрд. щатски долара за енергийна ефективност до 2023 г. Страната е на шесто място в Европа и на тринадесето място в света 
по капацитет на зелена електроенергия 
Георги Велев, 3E news, 07.03.2021 
http://3e-news.net/анализи/турция-ще-инвестира-11-млрд-щатски-долара-за-енергийна-ефективност-до-2023-г_85546 
 
Хладилникът от "А+++" става категория "C". Какво трябва да знаете. От 1 март започна поетапна смяна на етикетите за бяла и черна техника. Ще има 
нови, по-стриктни методи на тестване 
Румяна Гочева, Капитал, 08.03.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2021/03/08/4181880_hladilnikut_ot_a_stava_kategoriia_c_kakvo_triabva_da/ 
 
Проучване: Националните планове за обновяване на сградите не отговарят на целите на ЕС за климата 
3E news, 08.03.2021 
http://3e-news.net/събития/проучване--националните-планове-за-обновяване-на-сградите-не-отговарят-на-целите-на-ес-за-климата_85571 
 
Иван Цанков пред БНР:  
Технологично решение за Марица Изток има и то e системи за улавяне и съхранение на въглерод 
3E news, 10.03.2021 
http://3e-news.net/събития/--иван-цанков-пред-бнр--технологично-решение-за-марица-изток-има-и-то-e-системи-за-улавяне-и-съхранение-на-въглерод_85646 
 
Смисълът на Зелената сделка е да бъдат мобилизирани частни инвестиции 
3E news, 10.03.2021  
http://3e-news.net/анализи/смисълът-на-зелената-сделка-е-да-бъдат-мобилизирани-частни-инвестиции_85657 
 
Техническите паспорти на сградите - ключ към обновяване или поредната хартийка за архива 
Георги Велев, 3е-news.net, 12.03.2021 
https://business.dir.bg/gallery/tehnicheskite-pasporti-na-sgradite-klyuch-kam-obnovyavane-ili-porednata-hartiyka-za-arhiva 
 
Електричеството ще победи водорода във войната за икономичния и екологичен вариант за отопление на домакинствата 
Георги Велев, 3E news, 14.03.2021 
http://3e-news.net/анализи/електричеството-ще-победи-водорода-във-войната-за-икономичния-и-екологичен-вариант-за-отопление-на-домакинствата_85782 
 
ЕС обмисля разширяване на ролята на природния газ в енергийния преход и електропотреблението 
3E news, 14.03.2021 
http://3e-news.net/свят/ес-обмисля-разширяване-на-ролята-на-природния-газ-в-енергийния-преход-и-електропотреблението_85788 
 
Франс Тимерманс:  
България може да се превърне в център на зелената енергия за региона 
3E news, 15.03.2021 
http://3e-news.net/събития/франс-тимерманс--българия-може-да-се-превърне-в-център-на-зелената-енергия-за-региона_85819 
 
Урсула фон дер Лайен: ЕК ще преразгледа енергийното законодателство 
3E news, 16.03.2021 
http://3e-news.net/събития/-урсула-фон-дер-лайен--ек-ще-преразгледа-енергийното-законодателство_85836 
 
IRENA: Инвестиция от 131 трлн. долара във ВЕИ в следващите три десетилетия ще е необходима за постигане на целите на Парижкото споразумение 
3E news, 17.03.2021 
http://3e-news.net/събития/irena--инвестиция-от-131-трлн-долара-във-веи-в-следващите-три-десетилетия-ще-е-необходима-за-постигане-на-целите-на-парижкото-
споразумение_85862 
 
Водородът: новото гориво за икономиката. Пари, проекти, интереси движат поредния балон или революцията, която ще осигури връзката между 
електричество, транспорт и индустрия. 
Ивайло Станчев, Капитал, 19.03.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/19/4187314_vodorodut_novoto_gorivo_za_ikonomikata/ 
 
Доклад: Инвестициите във ВЕИ са далеч по-добри от вложенията в изкопаеми горива 
Георги Велев, 3E news, 19.03.2021 
https://3e-news.net/анализи/доклад--инвестициите-във-веи-са-далеч-по-добри-от-вложенията-в-изкопаеми-горива_85940 
 
Испанската Emasesa стартира проект за производство на енергия от портокали 
3E news, 01.03.2021 
http://3e-news.net/събития/испанската-emasesa-стартира-проект-за-производство-на-енергия-от-портокали_85387 
 
Такса битови отпадъци според количеството се отлага за 2022 г. пише и в Плана за управление на отпадъците до 2028 г. 
Рая Лечева, 3E news, 03.03.2021 
http://3e-news.net/събития/такса-битови-отпадъци-според-количеството-се-отлага-за-2022-г-пише-и-в-плана-за-управление-на-отпадъците-до-2028-г_85447 
 
Улавяне и съхранение на въглерод – технологията, която ще спре промените на климата? 
Маринела Арабаджиева, 3е-news.net, 11.03.2021 
https://business.dir.bg/ikonomika/ulavyane-i-sahranenie-na-vaglerod-tehnologiyata-koyato-shte-spre-promenite-na-klimata 
 
История и причини за засилването на парниковия ефект. Какво да знаем за хлорофлуоровъглеродите и по какъв начин в атмосферата се е натрупало 
толкова голямо количество олово? 
3E news, 13.03.2021 
http://3e-news.net/анализи/история-и-причини-за-засилването-на-парниковия-ефект_85772 
 
Португалия е на път да реализира огромен слънчев проект с батерии Tesla. Той се оценява на около 1 млрд. евро и може почти да удвои инсталирания 
фотоволтаичен капацитет на страната 
Румяна Гочева, Капитал, 15.03.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/15/4185707_portugaliia_e_na_put_da_realizira_ogromen_slunchev/ 
 
Енерго-Про изгради фотоволтаична централа в Севлиево 
powerindustry-bulgaria.com, 18.03.2021   
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3207-energo-pro-izgradi-fotovoltaichna-centrala-v-sevlievo 

Общинският плувен басейн в Созопол вече се захранва с възобновяема енергия 
Проектът е реализиран с подкрепата на Shell 
publics.bg, 19.03.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/24581/ 
 
Volkswagen с амбициозни планове за електрифициране. Шефът на германската компания обаче няма да убие двигателя с вътрешно горене 
Ексклузивно съдържание от  The Economist  
Капитал, 26.02.2021  
https://www.capital.bg/biznes/promishlenost/2021/02/26/4177401_volkswagen_s_ambiciozni_planove_za_elektrificirane/ 
 
Водородът измества петрола. Нови енергийни коридори променят световния ред 
3E news, 28.02.2021 
http://3e-news.net/събития/водородът-измества-петрола-нови-енергийни-коридори-променят-световния-ред_85345 

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.  

За 70% от българите зелените мерки трябва да са приоритет в управлението  

 

ЕК включва в схемата за търговия с емисии сградите и автомобилния транспорт 

В брой 21 на Държавен вестник, от дата 12.3.2021 г., е обнародван Закон 

за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

Законът отразява измененията в ДЕЕ, приети с Директива 2018/2002 от 

11.12.2018 г. Тези изменения предвиждат и промяна на Приложение V към 

директивата относно Общите методи и принципи за изчисление на 

въздействието на схемите за задължения за енергийна ефективност или на 

други мерки на политиката съгласно членове 7, 7а и 7б и член 20, параграф 

6. Това ще наложи изменение на наредбата за допустимите мерки, тяхната 

оценка и изискванията към методиките за оценка. 

На интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

(АУЕР) е налична допълнителна информация за текущия напредък по 

изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на 

задължените лица за периода 2017-2020 г. Индивидуалните цели са 

определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна 

ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021-2030. 

С актуалната версия на целия закон, можете да се запознаете тук. 

Споразумението на кметовете: Засилване на действията към по-справедлива и климатично 
неутрална Европа  

Проект на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. 

Във връзка с напредване на процеса по програмиране на програмния период 2021-2027 
г. и подготовката на финална версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021
-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 
14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете 
участие в обществено обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027 г., което ще се проведе 
на 9 април 2021 г. от 11:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през 
приложението WebEx в реално време. 
Пълният текст на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., както и 
нейно резюме под формата на брошура, в което е представена в систематизиран и 
обобщен вид най-важната информация за планираното изпълнение на програмата, 
можете да намерите прикачени по-долу. 
 

Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане следва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща 
и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 2 април 2021 г. на следните 
електронни пощи: Nedyalka.ilkova@mrrb.government.bg; yoanna.kazakova@mrrb.government.bg. 
 
След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в WebEx 
срещата на посочените от тях електронни пощи.  
 
В допълнение, в изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви уведомявам, че от днес 
проектът на ПРР 2021-2027 е качен за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/,  на 
Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството: www.mrrb.bg и на програмата: www.bgregio.eu. 
 
Коментари и становища по публикувания проект на програмата можете да представяте в срок до 19 април 2021 г. на официалния 
адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg. 
 
Източник: МРРБ 

 

2021 г. бележи началото на едно трансформиращо десетилетие. Не само пандемията от COVID-19 
промени коренно нашите приоритети, но новият бюджет на Европейския съюз, пакетът за 
възстановяване и обновената цел за климатична неутралност оформят един нов пейзаж за 
местните, националните и европейските политики. В този променящ се контекст, инициативата 
на 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 възстановяване. 

В тази връзка на 21 април предстои обявяването на новите ангажименти на Споразумението на 

кметовете. По време на събитието, кметовете от Управителния съвет ще обсъдят допълнителните 

средства и инициативи, които предприемат по пътя към осъществяване на подновените цели. За повече информация:тук 

Може да се регистирате на следния линк до 9 април 2021 г.  

Другият обещаващ дебат насочен за 21 април е обсъждането и съгласуването на новата програма на Energy Cities до 2030 г. Целта на 
общото събрание е да се постигне оживен дебат относно най-големите предизвикателства пред местните власти в трансформирането 
на градовете им. Ден преди това, на 20 април, можете да вземете участие в организирания от тях и RES Foundation двудневен уебинар 
„Обновяване, възобновяема енергия и енергийни общности на Балканите“ – събитие, насочено към местните власти и 
общности на Балканите за възможностите от енергийния преход.  

Програмата за двата дни включва: 

Вторник 20 април 2021:Възнобновяеми източници и енергийни общности  

• 10:00 до 12:00: Фокус върху Сърбия (на сръбски и английски език 

• 14:00 до 16:00: Перспектива за Балканите (на английски) 

Сряда 21 април 2021: Участие на гражданите в процесите по 

обновяване 

• 10:00 до 12:00: Учене от партньорите – Балканите и отвъд (на английски) 

 

За регистрация: https://renewtogetherbalkans.eventbrite.co.uk  

Европейският парламент одобри програмата InvestEU  

Европейската комисия приветства гласуването на Европейския 
парламент, което потвърди политическото споразумение относно 
програмата InvestEU, постигнато през декември 2020 г. 
Програмата InvestEU ще осигури на ЕС ключово дългосрочно 
финансиране, като привлича частни инвестиции в подкрепа на 
възстановяването и подпомогне изграждането на по-екологична, 
по-цифровизирана и по-устойчива европейска икономика. 
 
Инвестиционната програма на ЕС 
Чрез гаранция от бюджета на ЕС програмата InvestEU ще 
привлича значителни частни и публични средства, за да се 
подпомогнат инвестициите и да се създадат работни места, като 
се опира на успешното привеждане в действие на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Тя ще предостави и 
привлече дългосрочно финансиране в съответствие с политиките 
на ЕС и ще допринесе за възстановяването от дълбоката 
икономическа и социална криза. 
 
InvestEU ще разполага с бюджетна гаранция в размер на 26,2 милиарда евро, финансирана от средства на NextGenerationEU и 
многогодишната финансова рамка. Общите инвестиции, които ще бъдат мобилизирани на тази основа, се оценяват на над 
372 милиарда евро в целия ЕС, от които 30 % ще допринесат за постигане на целите в областта на климата. 
 
Програмата ще бъде структурирана около четири компонента на политиката: 

1. Устойчива инфраструктура 

2. Научни изследвания, иновации и цифровизиране 

3. МСП 

4. Социални инвестиции и умения 
 
В рамките на четирите компонента ще бъдат възможни стратегически инвестиции, насочени към изграждане на по-надеждни 
европейски вериги за създаване на стойност, както и към подпомагане на дейностите в критичната инфраструктура и технологиите. 
Те ще отговорят на бъдещите нужди на европейската икономика и ще насърчат отворената стратегическа автономност на ЕС в 
ключови сектори. 
 
Цели и бенефициери 
InvestEU ще помогне на ЕС да постигне двете цели на екологичния преход и цифровата трансформация. Програмата ще подкрепи 
Европейския зелен пакт и ще помогне на ЕС да постигне целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Освен това 
InvestEU ще предвижда специална схема за справедлив преход, за да се генерират допълнителни инвестиции в полза на регионите, 
които са най-силно засегнати от социално-икономическите последици от екологичния преход. 
Държавите членки ще имат също възможност да използват InvestEU като инструмент за изпълнение на плановете си за 
възстановяване и устойчивост в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. 
Гаранцията по InvestEU ще може да бъде ползвана от групата на ЕИБ и от множество партньори по изпълнението, включително 
международни финансови институции и национални насърчителни банки и институции. Това ще улесни бързо използване на 
средствата и ще осигури обхват на местно равнище. 
 
Следващи стъпки 
Съветът също трябва официално да одобри постигнатото споразумение, преди председателите на Съвета по икономически и 
финансови въпроси и на Европейския парламент да могат да го подпишат. След това Регламентът ще бъде публикуван в Официален 
вестник, което ще позволи влизането му в сила три дни след публикуването му. Комисията очаква всички необходими официални 
етапи да бъдат приключени навреме, за да може Регламентът да влезе в сила в началото на април 2021 г. Комисията и партньорите 
по изпълнението ще финализират необходимите процедури и споразумения, за да могат предприятията и организаторите на 
проекти да започнат да кандидатстват за финансиране още през следващите месеци. 
 
Източник: ЕК 

Това сочат данните от национално представително проучване на ЕСВП 

Въпреки мълчанието на политиците за Зелената сделка през последната година, 

българското общество смята мерките по нея за спешни и приоритетни. Огромна 

част от българите – 85%, смятат, че климатичните промени и глобалното 

затопляне са проблем от изключителна важност, показа проучване на 

Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), проведено от „Алфа Рисърч“. 

Националното представително допитване, което беше представено днес на 

онлайн семинар за медиите, е проведено сред 1007 пълнолетни българи в края 

на януари т.г. и проследява нагласите и очакванията за основните аспекти на 

Зелената сделка, както и различните бизнес модели за постигане на заложените 

в нея цели.  

Проучването показва, че 

българите са готови да поемат 

лични ангажименти за намаляване на замърсяването на природата и вредните 

емисии. 67% биха дали своя личен принос при залесяване и облагородяване на 

градски площи и междублокови пространства, а 65% биха намалили употребата на 

пластмасови опаковки. За 64% приносът им би могъл да бъде в разделното 

събиране на боклука, а за 52% – инвестирането в топлоизолация на жилище. 

Междувременно на 10 март бе организирана кръгла маса, посветена на социално-

икономическите възможности, които се откриват пред България чрез механизмите 

на Европейската зелена сделка, която бе излъчвана на живо във Facebook. Запис от 

обсъждането можете да откриете тук. 

 

Източник: Европейски съвет за външна политика 

Предстоящият за приемане през юни пакет от закони в областта на енергетиката и климата на 
Европейската комисия ще „предложи разширяване на схемата за търговия с емисии върху 
сектори като строителството и автомобилния транспорт“, заяви през седмицата еврокомисарят 
по енергетиката Кадри Симсън, цитирана от EurActiv. Включването както на автомобилния 
транспорт, така и на сградите в схемата на ЕС за търговия за емисии парникови газове бе 
наложена още от встъпването в длъжност на новата Комисия през декември 2019 г. Досега 
обаче официалната линия беше, че служителите проучват плюсовете и минусите на 
предложението, като резултатите от тази оценка трябва да бъдат представени официално през 
юни. 
В основното си обръщение към дебат за чистите технологии, организиран от Американската 
търговска камара в Брюксел, Симсън потвърди, че Комисията наистина ще предложи да 
разшири СТЕ, за да се включат сградите и транспорта. Юнският пакет на ЕС „ще включва 
преразглеждане на законодателството за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в съответствие с новите 
амбиции за 2030 г.”, каза Симсън. „Той също така ще предвижда мерки в подкрепа на устойчивата мобилност и ще предложи 
разширяване на схемата за търговия с емисии върху сектори като строителството и автомобилния транспорт“, каза тя в подготвено 
изявление, добавяйки, че предложението „ще бъде допълнено от преглед на данъчното облагане на електроенергията и механизъм за 
приспособяване на границата с въглеродните емисии “за справяне с риска, който компаниите преместват в чужбина. 
Говорейки по-късно следобед на годишната конференция на търговската асоциация Еврогаз, изпълнителният заместник-председател на 
Комисията по Европейската зелена сделка Франс Тимерманс изглежда си противоречи на Симсън, казвайки: „Ще разширим ли схемата 
за търговия в транспорта и сградите? Все още се анализира. " 
Имаше опасения относно разширяването на СТЕ, за да обхване сградите и автомобилния транспорт. Тимерманс заяви публично, че 
лично е против включването на автомобилния транспорт в схемата за търговия, защото рискува да повиши цените на горивата и да 
удари непропорционално бедните. Мнозина посочиха, че емисиите вече са обхванати от по-целенасочени схеми, като нормите за 
емисии при автомобилите например. 
По-рано този месец високопоставен служител на Комисията посочи, че това ще бъде направено чрез определяне на цената на 
въглерода върху горивата, използвани за отопление на сгради. 
Източник: EurActiv 

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийната ефективност 

Удължават срока за изготвяне на технически паспорти на сградите до 2024 г. 

Изискването за технически паспорти на сградния фонд е от 2006 г. и сроковете са 

били удължавани четири пъти. Това са значими документи, които отразяват 

техническото състояние на конструкцията, инсталациите и пр. Качествено 

подготвените технически паспорти ще осигурят професионална експертна 

информация, която да подпомогне гражданите при планиране на управлението и 

поддържането на техните жилищни сгради. Затова не трябва да се изработват под 

натиска на изтичащия срок, смята зам.-министърът. 

Така крайният срок вече е най-рано 2024 г. Регионалният министър Петя Аврамова 

обясни, че отлагането се прави, за да не се натоварят финансово хората. 

Предварителните разчети показваха, че за да се издаде паспорт на жилищна 

сграда, всеки апартамент в него може да плати сума, достигаща до 500 лева, 

според квадратурата на жилището. 

"Предвиждаме създаването на специален Фонд със средства от държавния бюджет, с който фонд да бъде подпомогнат процесът на 

паспортизация. Наясно сме, че в тази криза, в която държавата подпомага и бизнеса, и гражданите. Необходимо е такава помощ да 

бъде осигурена”, заяви тя. 

Източник: NOVA News 

Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма 

Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения по 
процедурата "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в 
сгради държавна или общинска собственост", финансирана по програма "Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност и енергийна сигурност" от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. 
 
Процедурата е на обща стойност 3.4 млн. евро. По нея могат да кандидатстват общински 
администрации и държавни институции. Всеки от проектите може да бъде финансиран със сума 
между 200 хил. и 400 хил. евро, като безвъзмездната помощ покрива изцяло стойността на 
проекта. 
  
Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 септември 2021 г., а пълните условия по нея могат 
да бъдат намерени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 
България (ИСУН) – тук. 
 

Документи за кандидатстване и информация: 
Насоки за кандидатстване 
Въпроси и отговори 

Източник:Министерство на енергетиката 

В подкрепа за интелигентно финансиране на енергийно ефективни сгради на Балканите 

Проектът SMAFIN, който работи в подкрепа за интелигентно финансиране на енергийно 

ефективни сгради на Балканите, вече има удобна платформа, която се стреми да 

обедини на едно място представители от сферата на интелигентното финансиране, 

енергийната ефективност и строителния сектор. 

Целта е да се стимулират инвестициите в проекти за енергийна ефективност както в 

жилищни, така и в обществени сгради, малки и средни предприятия, промишлеността и 

инфраструктурата. Стъпка в тази посока можем да направим, като продължим 

конструктивния диалог по темата, за което сме предвидили организирането на кръгли 

маси, информация за които ще получите в най-скоро време. 

Можете да се регистрирате на платформата на SMAFIN тук. 

През месец март излезе и първият информационен бюлетин по проекта, с 

който можете да се запознаете тук, както и да разгледате 

информационната брошура. 

Към създаване на общоевропейска база данни за състоянието на сградния фонд 

Подобряването на енергийната ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък на сградите е 

ключова цел в дневния ред на ЕС. За съжаление, значителният напредък в тази посока е възпрепятстван от 

многобройни бариери, сред които е и липсата на надеждна информация за енергийните характеристики на 

сградите, което създава несигурност и крие рискове за потенциалните инвеститори, професионалните 

домоуправители, собствениците и, като цяло, за хората, отговарящи за поддръжката и експлоатацията на 

сградния фонд. Проектът EN-TRACK се стреми да отстрани тези информационни пропуски, като създаде 

нова платформа с подробни данни за състоянието на хиляди обществени и частни сгради в Европа. Това ще 

даде възможност за сравнителен анализ и съпоставимост не само между енергийните характеристики на 

сградите, но и по отношение на ефекта на внедрените мерки за енергийна ефективност, като например на 

подобрения свързани с осветлението, отоплителните инсталации и др.  

 

Въз основа на предишни и настоящи инициативи в тази област, EN-TRACK ще бъде напълно оперативно съвместим с други бази 

данни и инструменти, като Платформата за намаляване на риска за енергийна ефективност (DEEP) и eQuad. Това ще даде на 

потребителите на EN-TRACK достъп до огромна база данни за сгради по системата „обслужване на едно гише“, което да послужи 

като стимул за увеличаване на инвестициите в енергийно ефективно сградно обновяване.  

 

Платформата EN-TRACK има за цел да осигури следните ползи за потребителите: 

 Възможност за собствениците и домоуправителите да сравняват енергийните характеристики на своите сгради с голям набор 

от други сгради в цяла Европа. 

 По-точна оценка на рисковете и вземане на информирани решения за представителите на финансовите институции. 

 Подобрено разбиране за финансовите и енергийните ползи от мерките за енергийна ефективност. 

 Удобен инструмент за представителите на публичните власти за проследяване на ефекта от мерките за енергийната 

ефективност в сградния фонд. 

 

Проектът EN-TRACK се изпълнява съгласно споразумение за безвъзмездна помощ по програмата за научни изследвания и 
иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. В него участват 7 организации от 5 държави – Испания, България, Италия, Дания 
и Обединеното кралство. 
Можете да се присъедините, като попълните кратък формуляр на уебсайта на проекта тук.  

За повече информация - посетете en-track.eu. 

Анкета „Зелена ипотека за зелен дом“ 

В работата си по международния проект SMARTER Finance for Families, ЕнЕфект 
разработи надеждна и изгодна доброволна сертификационна схема за проекти за 
изграждане или обновяване на жилищни сгради, при които са приложени устойчиви 
принципи за проектиране и строителство. 
  
Паралелно с дейностите в България, от февруари 2020 г. стартираха пилотните фази на 
изпълнение на програмата „Зелен дом & Зелена ипотека“ в още 11 европейски държави, 
сред които Босна и Херцеговина, Грузия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Румъния, 
Словакия, Турция, Украйна и Чехия. „Зелената ипотека“ е инструмент, чрез който може да 
се финансира покупката на „зелен дом“ при по-ниски лихвени нива, което заедно с по-
ниските експлоатационни разходи осигурява месечният Ви бюджет да не е натоварен 
повече, отколкото при покупката на обикновено ново жилище.  
 
Молим Ви да отделите няколко минути за попълването на кратка анкета, която има за цел 
да проучи доколко тези неща са важни за Вас. 
 

Анкетата „Зелена ипотека за зелен дом“ е напълно анонимна и можете да я попълните на 
този адрес: https://forms.gle/PBJQbLz6tHmSQeMV6 
 
Крайният срок е 11 април 2021г. 

Нов Център за устойчиви финанси и енергетика 

На 31 март 2021 г. беше даден официален старт на 

първия и единствен по рода си в България Център за 

устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy 

Centre. Зеленият център се създава по инициатива на 

Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима 

енергийна борса (БНЕБ), и се реализира в партньорството 

на Министерството на финансите, Министерството на 

енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на 

фондовете. В него участват близо 30 от най-авторитетните 

личности в страната ни и представители на 

заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните 

институции, НПО и браншовите организации, 

академичната общност и консултантите. 

Сред целите на Зеления център са повишаване на 

информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса 

за добро корпоративно управление с аспектите на 

екологичното развитие и социалната отговорност, 

създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава 

компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин. Участниците дадоха 

символичен старт на дейността на Зеления център чрез дигитално подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на 

България. 

Източник: GFE Centre 
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