
 

На 5 и 6 април 2017 г. в Ритуална зала на Община Габ-

рово, пл. „Възраждане“ № 3, ще се състои международ-

на конференция на мрежата за устойчиви обществени 

поръчки по проект „SPP Regions“ на тема „Устойчиви 

енергийни политики: възможности и добри практики“. 

Домакин на събитието е Община Габрово със съдейст-

вието на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ и подкрепата на проект 

„EmBuild“ (www.embuild.eu).  

Сред основните акценти е представяне на нови инстру-

менти за оценка на енергийни спестявания по проекти 

за обновяване на публичните сгради, както и споделя-

не на опит в провеждането на процедури в мрежата за зелени обществени поръчки. Лектор от 

Австрийската енергийна агенция ще запознае аудиторията със съвременните измерения на об-

щинския енергиен мениджмънт. Ще бъдат разгледани възможностите за подпомагане на общи-

ните по текущите проекти и проектни предложения на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия и ползите за об-

щините от включването в мрежата. Особен интерес предизвиква и панелната дискусия по про-

ект ECHOES относно прехода към интелигентни енергийни решения в градовете, инициирана от 

Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. В рамките на форума е предви-

дено посещение на общински обекти и жилищни сгради с въведени енергоспестяващи мерки.  

Конференцията е отворена за представители на общините, енергийни мениджъри, експерти по 

европейска интеграция и други специалисти. За участие са поканени представители на нацио-

нални институции и фирми, които работят в сферите на 

енергийната ефективност, енергетиката, опазването на 

околната среда и сградите.  

Регистрацията за събитието, за което остават по-малко от 

15 свободни места, е отворена до 30-и март 2017 г. на 

адрес https://goo.gl/forms/bnhNZM7maOWiJ2Bo1; програ-

мата можете да намерите на сайта на ЕкоЕнергия. 

За допълнителна информация: г-жа Миглена Въгленова, 

гл. експерт „Публичност и визуализация“, тел. 066 818 

350, vaglenova@gabrovo.bg.  
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Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

тел. 02 963 17 14; 02 963 07 23; 02 963 02 69; 02 963 21 69 
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e-mail: ecoenergy@ecoenergy-bg.net 
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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.  

Устойчиви енергийни политики:  

възможности и добри практики 
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Учредиха Алианс за енергийна ефективност (+ Видео) 
Веселина Станчева, news.bg, 28.02.2017  
https://news.bg/energy/uchrediha-alians-za-energiyna-efektivnost.html 

Енергийните компании направиха заявка за нови цени при липсата на правила за определянето им 
Теодора Тодорова, publics.bg, 28.02.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/15499/ 

ВАС е отменил почти всички текстове на правилата за измерване на електрическата енергия. ЕВН предлага до 35 дни срок за отчитане на 
електромерите и таксуване на кражбите по средномесечна цена за недостиг 
Теодора Тодорова, publics.bg, 28.02.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/15498/ 

МОСВ и СБ подготвят Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Банката ще подпомага и разработването на програма за 
намаляването на вредните емисии във въздуха 
publics.bg, 02.03.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/15505/ 

Частни компании се обединиха в Алианс за енергийна ефективност. Организацията ще работи за налагане на следващата генерация мерки за 
енергийна ефективност в България 
publics.bg,  02.03.2017 
http://www.publics.bg/bg/news/15508/ 

Надя Данкинова, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ:  
200 български общини са избрали фонд ФЛАГ за кредитор. 10 години от създаването на фонда, като дългов инструмент на държавната политика 
за регионално развитие 
Радостина Попова, Градът.бг, 06.03.2017 
http://gradat.bg/news/2017/03/06/2929264_nadia_dankinova_200_bulgarski_obshtini_sa_izbrali_fond/ 

Зам.-министър Виолета Комитова: 
Енергийната ефективност и интелигентите градове са приоритети за МРРБ, като мерки за екологичното състояние на планетата 
МРРБ, 07.03.2017  
http://www.mrrb.government.bg/zam-ministur-violeta-komitova-energijnata-efektivnost-i-inteligentite-gradove-sa-prioriteti-za-mrrb-kato-merki-za-

ekologichnoto-sustoyanie-na-planetata/ 

Константин Делисивков, зам-министър на енергетиката:  
Енергийната интензивност на индустрията в България е потенциал, а не пречка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност 
Министерство на енергетиката, 07.03.2017  
https://www.me.government.bg/bg/news/konstantin-delisivkov-energiinata-intenzivnost-na-industriyata-v-balgariya-e-potencial-a-ne-prechka-z-2395.html 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Актуална информация за напредъка по програмата 
МРРБ, март 2017 
http://www.mrrb.government.bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-

programata/ 

Експерти: Енергийните мегапроекти трябва да се ликвидират юридически. Енергийната сигурност може да се постигне от малки производители, а 
не от проекти "вампири" 
Ралица Николова, в. Капитал Daily, 16.03.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/15/2935597_eksperti_energiinite_megaproekti_triabva_da_se/ 

Арх. Виолета Комитова пред вестник „24 часа“:  
Двата милиарда лева за саниране са най-големият проект на държавата 
МРРБ, 20.03.2017 
http://www.mrrb.government.bg/arh-violeta-komitova-pred-vestnik-24-chasa-2-ta-miliarda-leva-za-sanirane-sa-naj-golemiyat-proekt-na-durjavata 

Драгомир Цанев, зам.-директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект 
Пасивните къщи – максимален комфорт и здравословни условия на обитаване 
Интервю по БНР – Радио София, 23.03.17 
http://bnr.bg/sofia/post/100811127/pasivnite-kashti 

Кухи енергийни фирми. Най-големи разходи има проектната компанията за изграждането на газопровода "Южен поток", където 
средногодишната заплата през 2015 г. е била 14 хил. лв. 
Капитал, 24.03.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/24/2940742_kuhi_energiini_firmi/?ref=email_capital 

Над 1 млрд. лв. ще струват новите екоизисквания на въглищните централи. България ще иска смекчаване на обсъжданите от ЕК ограничения 
Ралица Николова, Капитал Daily, 27.03.2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/27/2942964_nad_1_mlrd_lv_shte_struvat_novite_ekoiziskvaniia_na/?ref=email_mblok 

МРРБ: програмата за саниране е без ясни критерии и със завишени референтни цени 
Държавните средства за саниране са се харчили безотговорно, смята зам.-министър Виолета Комитова в интервю пред "Сега" 
Мила Чернева, Капитал Daily, 28.03. 2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/27/2942784_mrrb_programata_za_sanirane_e_bez_iasni_kriterii_i_sus/ 

Норвегия ще подкрепи с нови 28.5 млн. евро българския бизнес. До 2021 г. новата програма ще финансира "бизнес развитие, малки и средни 
предприятия и иновации" 
Мара Георгиева, Капитал Daily, 28.3.2017 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/03/28/2943744_norvegiia_shte_podkrepi_s_novi_285_mln_evro/?ref=email_mblok 

Сграда "Европа": Новият символ на Съвета на Европа в Брюксел 
Градът.бг, 06.03.2017  
http://gradat.bg/news/2017/03/06/2927971_sgrada_evropa_noviiat_simvol_na_suveta_na_evropa_v/ 

Жилищна сграда, бл.10 в град Нова Загора е големият победител във "Фасада на годината 2016" 
Градът.бг, 10.03.2017 
http://gradat.bg/news/2017/03/10/2932571_jilishtna_sgrada_bl10_v_grad_nova_zagora_e_golemiiat/ 

Бургас е "Най-зелена община на Екопак" за 2016 г. 
ecology-bulgaria.com, 10.03.2017 
http://ecology-bulgaria.com/article/2213-burgas-e--nay-zelena-obshtina-na-ekopak--za-2016-g- 

Moят дом, моят ТЕЦ. От 2018 г. всички новостроящи се сгради трябва да имат нулево енергийно потребление 
Ралица Николова, Капитал, 10.03. 2017 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/10/2932189_moiat_dom_moiat_tec/?ref=email_capital 

Как употребени пелени могат да захранват електроцентрали 
Дневник, 21.03.2017 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2017/03/21/2938628_kak_upotrebeni_peleni_mogat_da_zahranvat/?ref=email_mynews 

Схема за подмяна на битовото отопление предлагат екологични организации 
Дневник, 27.03.2017 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/03/27/2942590_shema_za_podmiana_na_bitovoto_otoplenie_predlagat/ 

За Земята и Грийнийс България изпратиха отворено писмо до министър-председателя на страната относно:  
Разработването и стартирането на Национална програма за подмяна на неефективните форми на отопление в бита 
За Земята, 27.03.2017 
http://zazemiata.org/v1/fileadmin/content/energy/docs/20170316_EnPoverty__PoziciyaFinal_copy.pdf 

Избрано от медиите 

Константин Делисивков: България работи ефективно за изграждане на Европейския енергиен съюз 

"България работи ефективно за изграждане на Европейския енергиен съюз, като един от основните 

приоритети е приемането на Пакета "Чиста енергия за всички европейци", който държавите-членки 

на ЕС продължават да дискутират". Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Кон-

стантин Делисивков на заседание на специализираната комисия "Енергетика" към Германо-

Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Пред участниците в дискусията той изнесе 

лекция на тема "Подготовка на българското председателство на Съвета на ЕС и Пакета "Чиста енер-

гия за всички европейци". 

Eнергетиката ще бъде приоритет при председателството на България на Съвета на EС, подчерта 

зам.-министърът. В национален контекст се разглежда и въпросът за енергийната сигурност и уяз-

вимостта на Югоизточна Европа по отношение на енергийните доставки. Енергийният съюз, ключов 

политически приоритет на комисията "Юнкер", се фокусира върху енергийната сигурност и либера-

лизацията на пазара. "Подобряването на енергийната ефективност ще окаже положително въздействие върху икономическото разви-

тие, заетостта и ще повиши конкурентоспособността на индустрията", допълни заместник-министър Делисивков, като коментира очак-

ванията за реформи и развитие на енергийния сектор. 

Целта на срещата беше фирми-членки на ГБИТК от енергийния сектор да се запознаят с актуални дейности, свързани с българското 

председателство в сектор Енергетика. 

Министерството на енергетиката продължава да работи активно за подготовката на председателството на България на Съвета на ЕС 

от началото на 2018 г. 

Източник: Министерство на енергетиката 

МОСВ и Световната банка подготвят  

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата 

Министерството на околната среда и водите и Световната банка подготвят разработването 

на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Това съобщи министъ-

рът на околната среда и водите Ирина Костова на семинар за споразуменията между МОСВ 

и международната финансова институция за предоставяне на консултантски услуги в об-

ластта на климата и подобряване чистотата на атмосферния въздух. Споразуменията се фи-

нансират по две оперативни програми – „Околна среда 2014-2020“ и „Добро управление 

2014-2020“. 

„Климатичните промени са неоспорим факт и оказват въздействие върху всички сектори на 

икономиката, затова страната ни трябва да се приспособи към необратимите климатични 

процеси“, посочи министърът. 

Националната стратегия за адаптация ще е с хоризонт 2030 г., основната й цел е да намали 

уязвимостта на страната от климатичните промени. Ще бъде извършен анализ на макроико-

номическите последици от изменението на климата в България. Ще бъде изготвен и План за действие с конкретни мерки за адапта-

ция, на база обективни показатели като брутен вътрешен продукт, доход на глава от населението, секторна продукция и ниво на зае-

тост. 

Първата част на семинара беше посветена на партньорството между двете институции в областта на качеството на въздуха. Световна-

та банка ще съдейства на МОСВ за разработване на Национална програма за качеството на атмосферния въздух и Национална прог-

рама за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови час-

тици и амоняк в атмосферния въздух. Така ще се подпомогнат усилията на страната за постигане на целите, свързани с емисиите 

вредни вещества във въздуха, в контекста на пакета от политики на Европейския съюз. 

Източник: МОСВ 

Енергийната ефективност и интелигентите градове са приоритети за МРРБ, като мерки за екологич-

ното състояние на планетата  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подкрепя и ще продължи 

да подкрепя  всички инициативи, свързани с намаляване на енергийното потребление, 

използването на възобновяеми енергийни източници и изграждането на интелигентни гра-

дове. Това са наши основни приоритети, като част от усилията за подобряване на общото 

екологично състояние на планетата.  Това заяви заместник -министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Виолета Комитова при откриването на 13-тото издание на  

Международния форум за Форум за енергийна ефективност, зелена енергия, интелигентни 

градове и екология. Тя отбеляза, че това са важни теми, по които министерството  работи 

системно, чрез политики и  инвестиции за намаляване на общото енергийно потребление 

и подобряване на енергийната ефективност чрез Националната програма за енергийна 

ефективност и оперативните програми, по които са санирани и ще продължат да бъдат 

обновявани редица жилищни и обществени сгради. Това е вярната посока, в която рабо-

тим, подчерта арх. Комитова. 

Според нея енергийното подобряване на сградния фонд не пести само ресурси, а  решава и съществения въпрос за подобряване на 

средата за обитаване и подобряване на качеството на живот.  По отношение на изграждането на  т.нар. „интелигентни градове“, зам.-

министър Комитова посочи, че все още сме далеч от крайната цел. „Не можем да кажем, че днес имаме интелигентни градове, но бла-

годарение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., работим  за внедрява-

не на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и градския транспорт и използването на нови транспортни средс-

тва с по-малък разход на енергия, включително и по модернизацията на въздушно контактните мрежи и др., което е крачка към пос-

тигане на тази цел“, отбеляза тя. 

Заместник-министърът коментира, че обществото ни все повече осъзнава темата за устойчиво развитие като дългосрочна и стратеги-

ческа цел за оцеляване на планетата. В тази връзка основният фокус е насочен към  пестенето на ресурсите, което е ключов въпрос 

за бъдещето на нашата цивилизация. „Проблемите на енергийната ефективност, зелената енергия, интелигентните градове и еколо-

гията са глобални проблеми, касаят цялото човечество и природата. За тях няма глобални решения, те винаги са локални, състоящи 

се от множество малки стъпки, подобрения, иновации и  малки политики, които водят към устойчиво развитие“, подчерта Комитова.  

По думите й форумът е доказателство за осъзнаването на проблемите и насочването им в правилна посока, както и възможност да се 

покажат решенията до които сме достигнали и за постиженията,  които можем да отчетем към днешна дата. 

„Без сътрудничеството между държавната власт и университетите, бизнеса, науката, обществото, неправителствените организации, 

ние няма да можем да решим нито един от тези проблеми. Именно обменът на идеи и добри практики, и иновативни решения в об-

ществото може да допринесе единствено и само за решение на проблемите днес“, изтъкна заместник-министър Виолета Комитова. 

Източник: МРРБ 

Осигурен е необходимият финансов ресурс за всички 36 сгради в Габрово,  

одобрени за саниране през 2015 г. 

Община Габрово получи потвърждение за наличие на необходимия финансов ресурс за саниране на 

сградите, които бяха одобрени през 2015 г. за финансиране по Националната програма за енергий-

на ефективност на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/. Тогава в Габрово бяха сключени 36 

договора за целево финансиране на сгради, а една сграда бе прехвърлена за изпълнение от проект 

"Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 

2007-2013 г. към Националната програма. 

Към момента строителството по три от сградите е приключено и те са въведени в експлоатация, а 

други 7 блока предстои да бъдат завършени през месец април. Още 9 блока са в процес на изпъл-

нение, а за 18 вече са избрани са фирмите изпълнители и предстои строителство. 

Интересът към Програмата се увеличава, като към началото на месец март са подадени 186 заявления за финансова помощ и са 

сключени 162 договора между Община Габрово и Сдружения на собствениците /СС/. 

В подкрепа и улесняване на проследяването на целия процес, за гражданите на Габрово бе създадено 

ГИС приложение за НПЕЕМЖС, чрез което те могат да проследяват промяната в статуса на сградите, 

включени в програмата – от създаване на СС до изпълнение на строителни дейности и въвеждане в ек-

сплоатация на сградите. 

Община Габрово е първата в България, разработила подобно приложение. От момента на неговото пуб-

ликуване бе демонстриран изключително голям интерес, като още в първата седмица приложението бе 

посетено от над 1000 души. Администрацията отчита средно по 50 посещения дневно. В процес на раз-

работка в приложението е и 3D ГИС модел на градската среда. 

Източник: Община Габрово 

ЕП реши: повече рециклиране, по-малко депониране и пилеене на храни  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна изпълнението на проект 

„Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и 

добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“. Той ще се реализира в рамките на договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-2.001-0005-C01, сключен на 

2 март 2017 г. с  Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 

Партньор на МРРБ в изпълнението на проекта е Националното сдружение на общините в Република 

България. 

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа цели да мобили-

зира действията от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че да 

бъдат поставени и прилагани високи стандарти за добро демократично местно управление. За осъ-

ществяването на тази Стратегия е предвидено реализиране на инициативата за присъждане на Етикет за иновации и добро управле-

ние на местно ниво (Етикета). Основната цел на тази инициатива е, да се насърчават усилията на местните власти да провеждат все 

по-ефективни местни политики, включвайки гражданите в процеса на вземане на решения и изграждане на силно и жизнено местно 

самоуправление. 

Проектът е с общ бюджет 198 934 лв. и ще се изпълнява в рамките на 24 месеца. През първата година от неговото изпълнение са 

предвидени дейности по провеждане на Четвъртата процедура за присъждане на Етикета. Очаква се тя да приключи през месец ок-

томври т. г. по време на Годишната среща на местните власти със заключителна конференция за отчитане на резултатите, включваща 

церемония по награждаване на общините. В рамките на втората година ще бъдат изпълнени дейности, които имат за цел да надгра-

дят постигнатото до момента от България като водеща страна по прилагането на процедурите за присъждане на Етикета. Предвижда 

се да бъде въведена система за последващо сътрудничество с наградените общини, да се издаде електронна брошура с добри практи-

ки на общините и да бъде създадена платформа за споделяне на опит. Ще бъде изготвен и цялостен анализ за проведените процеду-

ри, насочен към усъвършенстване на нормативната уредба и създаване на благоприятна среда за прилагането на 12-те принципа за 

добро управление, формулирани в Стратегията на Съвета на Европа. 

Източник: МРРБ 

Община Бургас прибави към автопарка си два екологични електромобила  

Община Бургас прибави към автопарка си два екологични електромобила от марката Киа (Kia). Това е 

част от нейната последователна политика за насърчаване използването на щадящ околната среда тран-

спорт, в контекста на глобалните климатични промени и усилията на много държави по света постепен-

но да ограничават употребата на фосилни горива /нефт, газ, въглища/. 

Новите електромобили тестваха днес първи зам.- кметовете Руска Бояджиева и Красимир Стойчев, как-

то и председателят на местния парламент Костантин Луков. Голяма част от стойността им бе заплатена 

чрез привлечено финансиране от Националния доверителен екофонд, така че те не тежат на общинс-

кия бюджет. Очаква са използването им вместо конвенционални автомобили да пести годишно няколко 

тона вредни емисии във въздуха. Много по-осезаем ще е ефектът върху околната среда, ако повече 

бургазлии започнат през следващите години да карат електромобили. Затова Общината първа дава пример и то не само чрез използ-

ването на такива превозни средства в непосредствената си работа. В Бургас за престой на електромобил в синята зона не се заплаща 

нищо, безплатно е и зареждането им. В момента може да се ползват две зарядни станции - едната е на открития паркинг на ул. 

"Гурко", втората в подземния до Операта, но Общината има готовност да увеличи броя им сама или в партньорство. 

Двата нови електромобила са зачислени към дирекциите "Околна среда"  и "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", чии-

то служители са всеки ден на улицата. С едно зареждане на литиево-йонната батерия те могат да направят пробег от 212 километра. 

През август тази година предстои за първи път да бъде тестван електрически автобус в градския транспорт на Бургас. 

Източник: Община Бургас 

За 13-та поредна година се проведоха международните Конференции и изложения за енергийна 

ефективност и възобновяема енергия, Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet 

(управление на отпадъци и рециклиране)  

41 лектори от 11 държави, между които и представители на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, презенти-

раха теми с практическа насоченост в рамките на специализираните конференции. В излож-

бената част директни изложители от 14 държави представиха последните новости, полезни 

решения и технологии за устойчиво развитие и екология, както за различни видове индуст-

рии, така и за бита. 

Петото издание на Конференцията за интелигентни градове Smart Cities постави един от ак-

центите на събитието. Нуриа Де Лама, зам.-генерален секретар на Европейската Big Data 

асоциация представи Концепцията на интелигентния град като нов бизнес модел. Презента-

цията се фокусира върху някои от текущите инициативи на европейско ниво, които са предп-

риети за създаването на Единен цифров пазар. Решения за умен град, които управляват 

градските ресурси, бяха презентирани от Джон Лагоянис от Интраком Телеком, Гърция. Дра-

гомир Цанев от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия представи ролята на изграждането на професионален 

капацитет за прилагането на комплексни решения за интелигентни градове и успехите в тази 

област, постигнати в рамките на европейските проекти BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB, както и новостартиращата инициатива 

за обучения в сферата на сградното обновяване Fit-to-NZEB, отново финансирана по проект Хоризонт 2020.  

Специална сесия, посветена на геотермалната енергия, се проведе в Конференцията за ЕЕ и ВЕ. „Оползотворяването на геотермална-

та енергия в Балканските страни” бе представена от Робърт Гаврилиуч от Европейския геотермален съвет. Джулиет Нюсън от Между-

народната геотермална асоциация презентира същността и необходимостта от разработването на геотермални системи за топлофика-

ционни мрежи. Ситуацията в страната бе представена от Васил Коликовски от Българска термопомпена асоциация, който отбеляза 

ръст при отоплението с термопомпи за периода 2010 - 2017 г. Аржентина акцентира върху повишаването на осведомеността за пре-

димствата на възобновяемата енергия и нейната роля за устойчивостта в контекста на това, че 

обяви 2017-та за „Година на възобновяемата енергия". Георги Чавдаров от Европейската ин-

вестиционна банка анонсира начини за съфинансиране на проекти за устойчива енергия от 

европейските фондове.  

Презентациите предизвикаха интересни дискусии с участието на представители на български-

те общини и бизнеса от различни индустриални сфери: екология, енергетика, строителство, 

архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сек-

тора, др. Голяма част от презентираните технологии можеха да се видят на съпътстващото из-

ложение, в което участваха 74 фирми изложители от 14 държави: Австрия, Белгия, България, 

Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Полша, Швейцария, Чехия, Южна Корея, 

Украйна и бяха привлечени над 3000 посетители.  

Източник: Виа Експо  

Пилотният блок по програмата за саниране в Бургас надмина очакванията за минимален разход на 

енергия  

Пилотният блок 27 в комплекс "Славейков" в Бургас, който беше саниран по Националната прог-

рама за енергийна ефективност, се превърна в повече от успешен проект. Два от входовете му, 

които кандидатстваха за цялостно обновяване, днес са с модерна визия, а семействата в тях пла-

щат по-малки сметки. 

Годишната икономия на енергия е 65%. Това е резултат, който надвишава първоначалните очак-

вания на експертите в областта на енергийната ефективност. Изчисленията са направени на ба-

зата на данните, предоставени от "Топлофикация", ВиК и EVN.  

Добрите резултати са следствие от приложените мерки за енергийна ефективност и конструктив-

но укрепване на сградата. В блока изцяло е подменена външната дограма на апартаментите с 

нови PVC профили. Подмазани са всички комини и асансьорните кули. 

Старата метална дограма на стълбищните клетки е сменена с алуминиева. Върху фасадата на жилищния блок са монтирани специал-

ни клетки за външните тела на климатиците. Подменени са кабелите на осветлението в общите части, водосточните тръби и обшивка-

та на покрива. Монтирана е соларна система за топла вода, която разполага с бойлер от 3000 литра и 20 слънчеви колектора. В об-

щите части е поставено енергоспестяващо осветление.  

Освен 27 блок, в Бургас през последната година удостоверения за въвеждане в експлоатация бяха издадени на други 11 сгради, ре-

конструирани по Националната програма. Това са бл.72, 17 в "Славейков"; бл. 7, 57 в "Изгрев"; бл.165, 105, 114, 101 в "Меден руд-

ник"; бл.88 в "Братя Миладинови"; бл. 27 в "Зорница" и бл.14 във "Възраждане". След санирането им икономията на енергия за пос-

ледното тримесечие на 2016 година е средно с около 14 процента.  

В момента в Бургас по Програмата за саниране се работи по 50 жилищни сгради.  

Източник: Община Бургас 

Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от  

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа  

Според приетия във вторник проектозакон, делът на отпадъците за рециклиране трябва да се по-
виши до 70% през 2030 г. от 44% днес. Евродепутатите също искат делът на депонирането на 
боклука да се ограничи до 5% , заради негативното му влияние върху околната среда. Хранител-
ните отпадъци пък трябва да се намалят с 50%. Предстои Парламентът да преговаря със Съвета 
на министрите. 

Според статистиката за 2014 г., 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компости-
рат спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират 
над 50% от отпадъците. 

„Днес Парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова икономи-
ка. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в унисон с 
първоначалното предложение на Комисията от 2014 г.,“ заяви евродепутатът Симона Бонафе 
(С&Д, Италия). 

Отпадъци и отпадъци от опаковки 

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предпри-
ятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени 

или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската комисия предложи 65%. 

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите предлагат делът на рециклира-
не да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г. 

Депониране 

Предложението ограничава до 10% дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. Евродепутатите предлагат също този дял 
да се намали до 5%, въпреки удължаването на срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. 
са депонирали повече от 65% от общинските отпадъци. 

Хранителни отпадъци 

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг. на човек годишно. Евродепутатите препоръчват хра-
нителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. Те предлагат и подобна цел за морски-
те отпадъци. 

Следващи стъпки 

Четирите доклада, приети във вторник представляват позицията на Парламента за преговорите със Съвета на министрите, които все 
още не са приели своя собствена позиция. 

Източник: Европейски парламент 

Евродепутатите предлагат ограничаване 
до 5% на дела отпадъци, които се депони-

рат. © AP Images/European Union-EP 

Габрово отвори очи за планетата в Часа на земята  

Габрово отвори очи за планетата и загаси светлините на обществени сгради в Часа на Земята. Градът се 

включи в международната инициатива, която се проведе на 25 март от 20.30 до 21.30 часа местно време 

по целия свят. 

Община Габрово показа съпричастност към проблема с климатичните промени като загаси фасадното ос-

ветление на часовниковата кула, сградата на общинската администрация и отдел ГРАО в продължение на 

два часа – от 20.00 до 22.00 часа. 

Уникалният за България габровски музей „Дом на хумора и сатирата“ също потъна в мрак в знак на анга-

жираност към проблемите на околната среда и Земята. От Веселата къща изключиха осветлението на емб-

лематичната скулптура на Хитър Петър, надписите над входа и фасадното 

осветление на най-новите обитатели на музея котките върху покрива. 

В глобалното събитие се включиха също Държавният куклен театър, Регионалната библиотека 

„Априлов-Палаузов“ и Регионално управление на образованието - Габрово. Те също загасиха светли-

ните и „отвориха очи“ за планетата и усилията на милиони хора по света да се справят и променят 

климатичните промени стъпка по стъпка. 

Часът на Земята даде възможност на всеки човек да разбере какво влияние имат малките постъпки 

върху голямата планета и да избере как да използва силата си в опазването на околната среда. Учас-

тието на Габрово бе отразени и в централните новини на една от най-големите български телевизии, 

като първата сертифицирана пасивна сграда в България – детска градина „Слънце” – бе показана ка-

то пример за активно и отговорно отношение към устойчивото потребление на енергия.  

Източник: Община Габрово 
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