
 

Публикуването на анонс за предстоящите събития в предния брой на месечния бюлетин на 

ЕкоЕнергия предизвика сериозен интерес и обаждания в офиса на Мрежата. Интересът беше 

продиктуван не само от желаещи да научат последните новости по темите на конференциите, 

но и от нови лектори. Поради това програмата на събитието стана още по-богата на теми, 

дискусии и гости от чужбина. По-долу представяме кратко обобщение на събитията: 

 XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия  

Конференцията ще се състои на 23 и 24 април 2019 г. в 

Габрово, Библиотека на Технически университет - Габрово, 

ул. Х. Димитър №4. Събитието ще се фокусира върху темите 

за значението на местното енергийно планиране, 

управлението на енергийната ефективност и енергията от 

възобновяеми източници в новите условия на пакета „Чиста 

енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до 2030 г. 

Наред с това сред акцентите се открояват и теми, свързани с 

разясняване на процедура „Рехабилитация и модернизация 

на общинска инфраструктура“ по програма Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на ФМ на ЕИК, възможностите за 

приложение на общински енергиен мениджмънт, взаимовръзките по оста общини – бизнес чрез 

схемата за задължения за енергийна ефективност, първи резултати по проект „Нашите сгради“, 

специализирано обучение за зелените обществени поръчки. Участие в конференцията са 

потвърдили Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, Атанаска Николова, заместник

-министър на околната среда и водите, Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, 

представители на Австрийската енергийна агенция, Националния доверителен екофонд, 

Регионалния фонд за градско развитие, Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), 

Мрежата за научни изследвания и иновации на европейските региони (ERRIN Network), Служби 

„Жилищна политика и градско развитие“, Околна среда“ и „Предотвратяване на отпадъците“ на 

Правителството на Навара, Испания и др. В програмата са включени различни тематични сесии 

и интерактивни формати, които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за 

съвместни дейности между участниците.  

Пълната програма на събитието можете да намерите на адрес: www.ecoenergy-bg.net 

За да заявите участие, моля, попълнете регистрационната форма: https://goo.gl/forms/

UuRwUpV7gKmBVZbI2 

 Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“.  

Конференцията ще се проведе на от 30 май до 1 юни в 

Бургас, Експо център Флора. Темите в събитието са тясно 

свързани и широко подбрани с различните аспекти на почти 

нулевоенергийните сгради и тяхното развитие не само в 

България, но също така в Европа и в Китай. Подготовката за 

събитието тече интензивно и се очаква делегация 

наброяваща повече от 20 души, представящи различни 

научни центрове и институти от Китай и Хонг Конг. Гости от 

Чехия, Словакия и Австрия също ще вземат участие в 

презентации по време на срещата. За специалистите в 

сектора на строителството и архитектурата са планирани 

тематични обучения, както и е отделено внимание за семинар за неспециалисти по темата за 

сградното обновяване. По време на конференцията ще бъде организирано изложение и 

продуктово представяне на фирми, предлагащи продукти за енергийно-ефективния строителен 

бранш. Заедно с това са подготвени още атракции за малки и големи по време на събитието - 

ICE CHALLENGE (сравнителна демонстрация на пасивна и непасивна конструкция) и игри за 

малките любознателни посетители.  

За да заявите участие, моля, попълнете регистрационната форма: 

https://forms.gle/PzNoHDNCJWZGJ5Hy6 

Очакваме Ви! 

Съдържание: 

Висок интерес към предстоя-

щите събития на ЕкоЕнергия 

и ЕнЕфект 

И Община Банско се присъе-

дини към семейството на 

ОМЕЕ ЕкоЕнергия 

Бургас заменя старите печки 

за дърва и въглища с еколо-

гични 

Община Велико Търново ще 

подобрява качеството на ат-

мосферния въздух със сред-

ства по ОПОС 

Официално откриване на 

конкурса ЕКООБЩИНА 2019  

Виа Експо предлага безпла-

тен вход за водещо изложе-

ние и участие в конференции 

IІІ-ти Национален Жилищен 

Форум 

МРРБ ще изработи нови пра-

вила за по-качествена под-

дръжка на сградния фонд 

НДЕФ отправи нова покана 

по схемата за подпомагане 

покупката на електромобили  

ЕК: Отворен е новият търг за 

енергийна ефективност 

Пазар на ток: шест нови пра-

ва за потребителите 

Съюзът на пивоварите: Сек-

торът инвестира милиони за 

намаляването на екологич-

ния отпечатък  

Избрано от медиите 

Брой 75, март 2019 г. 

Европейска и национална политика 
 

Зам.-министър Деница Николова:  
Амбицията ни е европейските средства в новия програмен период да развиват цялата територия на страната 
МРРБ, 15.03.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-ambiciyata-ni-e-evropejskite-sredstva-v-noviya-programen-period-da-razvivat-cyalata-teritoriya-na-stranata/ 
 
Зам.-министър Николова:  
Мерките за развитие на регионите в страната ще се определят в зависимост от конкретните нужди и специфики на територията 
МРРБ, 26.03.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-nikolova-merkite-za-razvitie-na-regionite-v-stranata-ste-se-opredelyat-v-zavisimost-ot-konkretnite-nujdi-i-specifiki-na-teritoriyata/ 
 
24 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат насочени към проекти на общините 
МРРБ, 28.02.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/24-mln-lv-ot-op-regioni-v-rastej-2014-2020-g-ste-budat-nasocheni-kum-proekti-na-obstinite/ 
 
МРРБ отпуска нови близо 13 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за саниране на жилищни и обществени сгради в 28 малки общини 
МРРБ, 01.03.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-otpuska-novi-blizo-13-mln-lv-ot-op-regioni-v-rastej-2014-2020-g-za-sanirane-na-jilistni-i-obstestveni-sgradi-v-28-malki-obstini/ 

Руските енергийни проекти в България минават през Брюксел. Дмитрий Медведев поиска гаранции от ЕС за продължението на "Турски поток" през 
страната 
Ивайло Станчев, Капитал, 04.03.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/03/04/3399395_ruskite_energiini_proekti_v_bulgariia_minavat_prez/?ref=cheteno24 

Министър Петкова:  
"Белене" трябва да се реализира. Теменужка Петкова посочи, че не може да се говори за увеличение на зависимостта от Русия 
Виолета Русенова, Вести.бг, 05.03.2019 
https://www.vesti.bg/bulgaria/ministyr-petkova-belene-triabva-da-se-realizira-6092736 
 
Зам.-министър Йовев:  
МРРБ започна обсъждане на необходимостта от разработването на цялостна концепция за ново законодателство в областта на проектирането и 
строителството 
МРРБ, 07.03.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-jovev-mrrb-zapochna-obsujdane-na-neobhodimostta-ot-razrabotvaneto-na-cyalostna-koncepciya-za-novo-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-
proektiraneto-i-stroitelstvoto/ 

Koдeĸc нa ycтpoйcтвeнoтo плaниpaнe и cтpoитeлcтвoтo пpeдлaгaт ĸaмapитe. Изгoтвeн e пpoeĸт нa пpoмянa нa Hapeдбa 4 зa oбxвaтa и cъдъpжaниeтo нa 
инвecтициoннитe пpoeĸти 
Hиĸoлaй Toдopoв, Градът, 07.03.2019 
https://gradat.bg/infrastruktura/kodeks-na-ustroystvenoto-planirane-i-stroitelstvoto-predlagat-kamarite 
 
Публикувани са Методическите указания за разработване и прилагане на Общински планове за развитие и Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г. 
МРРБ, 08.03.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/publikuvani-sa-metodicheskite-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-obstinski-planove-za-razvitie-i-integrirani-planove-za-gradsko-
vuzstanovyavane-i-razvitie-za-perioda-2021-2027-g/ 
 
Електропреносните оператори на България, Северна Македония и Албания подписаха Меморандум за развитие на електроенергийния пазар в ЮИЕ 
3e-news, 08.03.2019  
http://3e-news.net/българия/електропреносните-оператори-на-българия-северна_66649 

Набират проекти за 10 млн. евро в помощ на малкия и средния бизнес в граничните региони на България и Гърция  
МРРБ, 11.03.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/nabirat-proekti-za-10-mln-evro-v-pomost-na-malkiya-i-sreden-biznes-v-granichnite-regioni-na-bulgariya-i-gurciya/ 
 
Национална научна програма ще внедрява водорода като енергия на бъдещото. До две години ще бъде създадена първата водородна енергийна станция 
Надежда Бочева, investor.bg, 13.03.2019 
https://www.investor.bg/evroproekti/264/a/nacionalnata-nauchna-programa-shte-vnedriava-vodoroda-kato-energiia-na-bydeshtoto-278721/ 
 
Системи за съхранение на енергия и за улавяне на въглероден двуокис ще могат да се финансират по реформираната схема за търговия с емисии. Новата 
схема за търговия с емисии цели постигане от страна на ЕС през 2030 г. от най-малко 40 % спрямо равнищата от емисии от 1990 г. 
3e-news, 17.03.2019 
http://3e-news.net/технологии/системи-за-съхранение-на-енергия-и-за-улавяне-на_66804 

ЗУЕС. Граждани искат санкции срещу неизрядни съседи 
МРРБ, 18.03.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/grajdani-iskat-sankcii-srestu-neizryadni-susedi/ 

Камен Колев:  
Значително изоставаме от средното ниво за ЕС по енергоемкост. Според зам.-председателя на БСК несигурността на цените на електроенергийната борса 
налага необходимостта от повишаване на енергийната ефективност в индустрията 
publics.bg, 19.03.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20247/Камен_Колев_Значително_изоставаме_от_средното_ниво_за_ЕС_по_енергоемкост.htm 
 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа надхвърля 24 %. Към средата на месец март тази година, спрямо същия период на предходната 2018 г. расте с 6,90 
% и делът на ВЕИ в преносната мрежа 
3e-news, 19.03.2019  
http://3e-news.net/анализи/делът-на-веи-в-разпределителната-мрежа-надхвърля-24_66831 

Защо ВЕЦ-овете могат да спрат. Централите, които произвеждат най-евтината зелена енергия и балансират системата, са застрашени заради законови 
неуредици 
Ивайло Станчев, Капитал, 20.03.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/03/20/3407381_zashto_vec-ovete_mogat_da_sprat/ 

5 млрд. евро ще бъдат инвестирани до 2020 г. за развитие на българските региони 
МРРБ, 20.03.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/5-mlrd-evro-ste-budat-investirani-do-2020-g-za-razvitie-na-bulgarskite-regioni/  
 
Пазарът на ток: Още една крачка към свободата. Подготвят се нови продукти и инструменти, които ще намалят риска както за търговците, така и за 
потребителите на електроенергия 
Ивайло Станчев, Капитал, 22.03.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/03/22/3407933_pazarut_na_tok_oshte_edna_krachka_kum_svobodata/ 

Пропуски и проблеми в проекта за нови Правила за измерване на електрическата енергия. След стъпките напред – неочаквани крачки назад в борбата с 
кражбите 
3e-news, 22.03.2019  
http://3e-news.net/анализи/пропуски-и-проблеми-в-проекта-за-нови-правила-за-измерване-на-електрическата-енергия_66905 

Делът на ВЕЦ от началото на годината към края на март спада значително – до минус 25.67 % спрямо същия период година по-рано 
3e-news, 26.03.2019  
http://3e-news.net/анализи/делът-на-вец-от-началото-на-годината-към-края-на-март_66938 

МАЕ:  
Заради ръста в енергийното търсене въглеродните емисии достигнаха рекордни нива през 2018 г. Приносът на ВЕИ в глобалното производство на 
електроенергия през 2018 г. е 26%, докато на въглищата е 38% 
publics.bg, 26.03.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/20280/МАЕ_Заради_ръста_в_енергийното_търсене_въглеродните_емисии_достигнаха_рекордни_нива_през_2018_г_.html 
 
Промените в закона за енергетиката бяха приети на първо четене от парламентарната комисия по енергетика. Работодателите предлагат такса задължение 
към обществото да се поеме от бюджета 
3e-news, 28.03.2019  
http://3e-news.net/анализи/промените-в-закона-за-енергетиката-бяха-приети-на_66984 

Няма време: Ако иска работещ енергиен пазар, България да заяви в ЕК нотификация на механизмите за резервиране на капацитет 
3e-news, 28.03.2019  
http://3e-news.net/българия/няма-време-ако-иска-работещ-енергиен-пазар-българия_66996 
 
14% от електрическата енергия в ЕС се генерира от вятърни мощности 
renewables-bulgaria.com, 28.03.2019 
http://renewables-bulgaria.com/article/2244-14--ot-elektricheskata-energiia-v-es-se-generira-ot-viatarni-moshtnosti?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Renewables-2019-03-29 

Нено Димов подписа първия договор за подобряване качеството на въздуха по ОПОС с Монтана. Размерът на инвестицията е 10,7 млн. лв., а срокът за 
изпълнение на дейностите е 54 месеца 
publics.bg, 19.03.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20250/Нено_Димов_подписа_първия_договор_за_подобряване_качеството_на_въздуха_по_ОПОС_с_Монтана.html 
 
91% от печките на дърва и въглища са нискоефективни. Около 40% от домакинствата в България се топлят на твърдо гориво 
Надежда Бочева, investor.bg, 19.03.2019 
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/91-ot-pechkite-na-dyrva-i-vyglishta-sa-niskoefektivni-279038/ 

Конкурсът Екообщина с нова категория, посветена на образованието, околната среда и гражданското общество 
ngobg.info, 26.03.2019 
https://www.ngobg.info/bg/news/116872-конкурсът-екообщина-с-нова-категория-посветена-на-образованието.html 
 
CISOLAR 2019 представя нови възможности за развитие на соларната енергетика в Централна и Източна Европа, Киев, 16-18 април 2019 
renewables-bulgaria.com, 28.03.2019 
http://renewables-bulgaria.com/article/2246--cisolar-2019-predstavia-novi-vazmojnosti-za-razvitie-na-solarnata-energetika-v-centralna 
 
Втора младежка Балканска конференция по осветление BalkanLight Junior, 19-21 септември 2019, Пловдив 
lighting-bulgaria.com, 20.03.2019 
http://lighting-bulgaria.com/article/2116-vtora-mladejka-balkanska-konferenciia-po-osvetlenie-balkanlight-junior?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2019-03-20 
Запознайте се с рентабилни и устойчиви технологии от 14 държави, подходящи за всеки бизнес, селско стопанство, община и дом, ЕЕ и ВЕИ-2019, 16-18 
април 2019, ИЕЦ, София 
novinite.bg, 28.03.2019 
https://www.novinite.bg/articles/173181 
 
Виа Експо предлага безплатен вход за водещо изложение и участие в конференции, ЕЕ и ВЕИ, 16-18 април 2019, ИЕЦ, София 
publics.bg, 29.03.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20298/Виа_Експо_предлага_безплатен_вход_за_водещо_изложение_и_участие_в_конференции.html 

Избрано от медиите 

IІІ-ти Национален Жилищен Форум 

На 9-ти април 2019 г. Хабитат България организира ІІІ-ти Национален жилищен форум 

„Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. Форумът се реализира в рамките на 

проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and 

awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and 

Development (DG DEVCO). Партньори на събитието са Френски институт в България и Винер-

бергер Груп. 

С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България 

заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобрява-

не на жилищните условия в страната. През тази година организацията поставя фокус върху 

все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на 

бедните квартали, както в страната, така и по света. Като основни акценти в програмата на 

събитието са заложени следните теми: 

Панел I. Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали 

до 2030 г. Глобалната рамка, очертана от целите за устойчиво развитие на ООН, Habitat III – Новият Градски Дневен ред, Градски 

дневен ред в Европа. 

Панел II. България и Дневен ред 2030 за достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали. Позицията на институциите, ангажи-

рани с постигането на целите за устойчиво развитие в областта на достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали. 

Панел IІI. Инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане 

на жилищна политика. 

Панел IV. Добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Предизвикателствата, ко-

ито срещат българските общини за обновяване на бедните квартали и подходите, които прилагат за осигуряване на правото на достъп 

до жилище. 

Линк към пълната програма на форума: http://bit.ly/2UKq57u 

Линк за регистрация (събитието не изисква такса): https://goo.gl/forms/iraVibCxAzBhReMk1 

Висок интерес към предстоящите събития на ЕкоЕнергия и 

ЕнЕфект 

МРРБ ще изработи нови правила за по-качествена поддръжка на сградния фонд 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изработи нови правила за 

управление на етажната собственост, които да доведат до по- качествена поддръжка на 

сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на про-

фесионално управление на етажната собственост. 

Предложенията ще са част от измененията и допълненията в Закона за управление на етажната 

собственост, по които МРРБ стартира обществен дебат. 

В срок до 15 април 2019 г. на електронна поща:zues2019@mrrb.government.bg могат да бъдат 

подавани предложения, експертни мнения и коментари за промени в разпоредбите на закона. 

Те ще бъдат разгледани и обсъдени при подготовката на изменения в закона. 

С предложенията се цели да бъдат направени изменения и допълнения на отделни разпоредби в ЗУЕС с цел постигането на по-голяма 

прецизност, както по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост, така и относно осъществяването на конт-

рол при изпълнението на тези задължения. 

Промените ще са в посока прецизиране на правата на общото събрание на етажната собственост и задълженията на собствениците на 

самостоятелни обекти и ползвателите в сградите в режим на етажна собственост. 

Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане и управление на общите части в етажната собс-

твеност за справедливото им разпределение. 

Необходимо е още да се засили ролята на публичните власти в прилагането на ЗУЕС чрез увеличаване правата и задълженията на 

местните власти в контрола по прилагането на закона, което ще помогне за по-доброто управление на сградите в реж им 

на етажна собственост. 

Идеята е да се въведе и регулиране на отношенията при управлението на етажната собственост от различен характер – сгради със 

смесено предназначение (жилища, офиси, търговски площи), комплекси от затворен тип, ваканционни комплекси. 

В секция „Жилищна политика“, подсекция „Етажна собственост“ на сайта на МРРБ са приложени получените вече предложения от На-

ционално сдружение „Недвижими имоти“, Българската фасилити мениджмънт асоциация и Фондация „Асансьорна безопасност“. 

Източник: МРРБ 

ЕК: Отворен е новият търг за енергийна ефективност 

ЕК съобщава, че вече на разположение са около 112 млн. евро от 

финансирането от ЕС за научни изследвания, иновации и навлизане 

на пазара в областта на енергийната ефективност. Крайният срок за 

кандидатстване е 3 септември 2019 г. 

На 12 март бе обявена поканата за представяне на предложения за 

2019 г. по темите „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ на програ-

мата на ЕС за финансиране на „Хоризонт 2020“. Финансирането е на 

разположение за предложения, подадени по 16 теми, които се отнасят до 5 основни области: сгради, промишленост, финанси, пуб-

лични органи и политическа подкрепа, както и потребители и услуги. 

Крайният срок за подаване на предложения е 3 септември 2019 г. Поканата се управлява от Изпълнителната агенция за малки и сред-

ни предприятия на Европейската комисия (EASME). Всички предложения за финансиране по „Хоризонт 2020“ се подават чрез Портала 

EU’s Funding and Tender Opportunities. 

Повече информация: https://ec.europa.eu/info/news/new-call-energy-efficiency-open-2019-mar-13_en 

Бургас заменя старите печки за дърва и въглища с екологични 

Община Бургас ще замени поетапно старите печки за дърва и въглища, 

които замърсяват въздуха с фини прахови частици, с екологични, които 

работят с алтернативни горива. Това предвижда проектът „Българските 

общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. 

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух и 

намаляване замърсяването с фини прахови частици. Гражданите могат 

да кандидатстват за подмяна на старите печки на дърва и въглища с но-

ви, на газ или пелети. 

През първата фаза на проекта ще се направи подробно проучване на 

отоплението на домакинствата, като източник на замърсяване на възду-

ха, и ще бъдат определени районите, в които подмяната на горивната 

база ще има най-голям ефект върху качеството на въздуха. Ще бъдат доставени и монтирани две стационарни станции за непрекъс-

нат контрол на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Данните от новите два пункта за мониторинг ще бъдат достъпни в 

реално време за гражданите на Бургас, като те също ще се визуализират на интернет страницата на общината. В допълнение – дан-

ните ще бъдат използвани и за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване – въз основа на матема-

тическо моделиране, какво качество на въздуха се очаква в рамките на следващите 2-3 дни. 

Във втората фаза на проекта пилотно ще бъдат включени 80 домакинства към алтернативни форми на отопление – използване на пе-

лети или природен газ. 

Последната трета фаза включва същинския преход към алтернативни форми на битово отопление за 1914 домакинства в Бургас, кои-

то предварително са заявили желание за участие в проекта. 

Предоставянето на отоплителните уреди ще бъде абсолютно безвъзмездно за заявилите желание за участие домакинства. 

За целта е подготвен формуляр „Заявление за намерение“, който може да бъде изтеглен от страницата на администрацията, както и 

ще бъде наличен в Центровете за административни услуги на Община Бургас. Всички собственици на жилища, които се отопляват с 

твърди горива – дърва или въглища, могат да попълнят формуляра и да заявят предпочитаната от тях алтернативна форма за отопле-

ние. Попълнените формуляри следва да се изпращат в срок до 05.06.2019 г. на електронен адрес: okolnasreda@burgas.bg или да се 

поставят в определените за това специални кутии във всяка териториална дирекция. 

Източник: Greentech.bg 

НДЕФ отправи нова покана по схемата за подпомагане покупката на електромобили  

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправи нова, шеста по ред покана 

по схемата за насърчаване използването на електромобили. По нея могат да кан-

дидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, 

както и общините. Набирането на формуляри за кандидатстване започва днес и е 

с краен срок на приемане на документи 01.04.2019 г. Поканата е в рамките 

на  Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване из-

ползването на електрически превозни средства. 

От общия размер на средствата за финансиране на проекти в размер на 2 млн. лв. 

остатъчният ресурс за разплащане (в това число и по изпълнявани проекти към 

31.12.2018 г.) е 1,440 млн. лв. ИПК се финансира със средства от ранните търгове 

на емисии на парникови газове. Изпълняват се политиките по опазване на окол-

ната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния въздух, 

намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумово-

то замърсяване в населените места. 

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от 

цената, на която се купува. 

Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. Финансирането по проектите в размер на: 

 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места); 

 10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места); 

 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за по-

ливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 

000 (три хиляди) лева; 

 30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1; 

40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и 
До момента са отправяни пет покани за прием на документи по схемата за насърчаване използването на електрически превозни сред-

ства и са подадени 53 проектни предложения. От тях са окончателно изпълнени 20 проекта, като изплатената субсидия е в размер на 

480 000 лв. По изпълнените проекти са закупени 22 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) и 4 хиб-

ридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места). Ползватели на закупените електромобили по 15 от 

изпълнените проекти са общински администрации, а по 5 – дирекции/структури от централната администрация на 5 министерства. В 

процес на изпълнение са проектите на още 17 бенефициента, които ще бъдат изплатени през 2019 г. след избор на изпълнител и дос-

тавка. 

Всички документи за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи“ към програмата  „Инвестиционна програма за климата – 
електромобили“, на сайта на НДЕФ  http://ecofund-bg.org 
Добри примери по схемата: 

1. Община Габрово – за нуждите на служителите и гостите на Етнографския музей на открито – ЕТЪР, във връзка със събитията на 

територията на комплекса и съвместните му инициативи с читалищата от цялата област; 

2. Община Гоце Делчев – ще се ползва от Домашен социален патронаж за разнос на храната на над 400 потребители, сред които 

хора в неравностойно положение, както и от общинската администраци; 

3. Столична община – за нуждите на Столичния инспекторат за връзка с 24 районни инспектората. 

4. По последната покана за прием Община Казанлък планира закупуване на нов изцяло електрически автомобил и надстройка за 

поливане за поддръжка на паркове, зелени площи и пешеходни алеи. 

По последната покана за прием формуляр за кандидатстване подаде и администрацията на Народното събрание за закупуване на 3 
хибридни електрически превозни средства, Категория – М1, за транспорт на ръководствата на парламентарните групи и парламентар-
ните комисии, народните представители и служителите от администрацията на парламента. 

Източник: МОСВ 

Пазар на ток: шест нови права за потребителите 

Европейският съюз осигурява права на потребителите на електричество 

да сравняват цени, да следят текущата си консумация и да продават гене-

риран ток. 

Един от акцентите в законодателния пакет за чиста енергия и в реформата на па-

зара на електричество в ЕС е даването на по-големи права на потребителите. 

Прочетете за шест начина, по които законодателството, което бе прието от Евро-

пейския парламент на 26 март 2019 г., прави нещата по-лесни за хората. 

1. Произвеждане на енергия у дома и продажба 

Потребителите и местните общности ще имат възможности да участват активно на 

пазара на електричество - да произвеждат сами ток и да го предлагат на пазара 

или на преносната мрежа. 

2. По-лесна смяна на доставчици 

Смяната на доставчици на електричество ще може да става бързо ‒ в рамките на 

три седмици, а до 2026 г. ‒ в рамките на 24 часа. За смяната няма да се дължи такса, освен когато се прекъсва договор за фиксиран 

срок преди неговото изтичане. В този случай таксите трябва да бъдат ограничени до размера на икономическите загуби на доставчи-

ка. 

3. Надеждни сравнения на цени 

Преди да смените доставчика, трябва да имате информация за наличните опции. В някои държави от ЕС потребителите на енергия мо-

гат да използват уебсайтове за сравнение на цени. Депутатите в ЕП искат да гарантират, че такива са налични безплатно във всички 

страни и че те отговарят на определени минимални стандарти за качество. 

Съгласно съществуващите правила потребителите вече имат право да се откажат в рамките на 14 дни от нов договор, сключен по Ин-

тернет или по телефона. 

4. По-ясни фактури за електричество 

Много потребители все още намират фактурите за ток твърде неясни и объркващи, показва пазарно проучване на Европейската коми-

сия. Предлаганите правила трябва да подобрят ситуацията, като задължат доставчиците да представят информация за енергийното 

потребление и цената на всяка фактура по ясен за разбиране начин. 

5. Лесно следене на консумацията 

Потребителите ще имат възможност да поискат „умен“ измервателен уред, който показва енергийната консумация и цената в реално 

време и може да бъде засечен дистанционно. Инсталацията ще трябва да бъде направена при справедливи условия в рамките на че-

тири месеца от искането. Държавите ще трябва да улеснят разпространението на „умни“ електромери, но не са задължени да финан-

сират инсталацията, ако разходите превишават очакваните ползи. 

Потребителите ще трябва да могат също така да адаптират консумацията си въз основа на ценови сигнали в реално време, ако избе-

рат нов вид договор с динамични цени на електричеството. 

6. Защита на уязвимите потребители 

Държавите в ЕС ще бъдат задължени да подготвят социални мерки за осигуряване на електричество на уязвимите домакинства и на 

бедните хора. 

Всички тези промени са част от по-общ законодателен пакет, насочен към засилване на сътрудничеството между държавите-членки в 

случай на енергийна криза, стимулиране на конкуренцията на пазара и улесняване на прехода към използване на чисти енергийни 

източници като вятъра и слънцето. 

След като текстът на директивата за вътрешния пазар на електричество бъде приет от Съвета, страните членки ще трябва да адапти-

рат законодателството си до края на 2020 г. 

Източник: Европейски парламент  

Открива се четвъртото издание на конкурса „Устойчив град и общество”, ЕКООБЩИНА!  

Инициативата има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ни-

во за едно устойчиво градско развитие. През 2019 г. Екообщина продължава да си сътрудничи с 

всички български общини, като едновременно с това предлага по-специално на общините с на-

селение под 10,000 жители да кандидатстват в конкурс за проектни предложения (ще бъдат 

подбрани десет проекта с награден фонд от 3000 лева за всеки поотделно) за осъществяването 

на проект в близост до обществото, за допълнително осигуряване на добавена стойност към съ-

ществуващ проект или за мобилизиране на други средства в рамките на устойчивото градско 

развитие. В зависимост от съответните области (енергийна ефективност, управление на общест-

вените пространства и т.н.) партньорите на Екообщина ще предоставят своята експертиза и ще 

подпомогнат общините в техния проект, ако е необходимо. 

Екообщина подкрепя преди всичко гражданското общество (неправителствени организации, сдружения и т.н.), като продължава да 

организира конкурса в категорията „Спорт и гражданско общество” и като открива нова категория „Образование и околна среда”, на-

сърчавайки гражданското общество и училищата в тяхната дейност по повишаване информираността на младите по отношение на 

проблематиките на устойчивото развитие. В края на юни и началото на юли 2019 г. ще се организира лятно училище с подкрепата на 

Veolia и в сътрудничество с неправителствената организация „Ecosystem Europe”. 

Посетете официалния сайт на Екообщина (на български) за повече информация за конкурса. https://ecoobchtina.bg/ 

 

Официално откриване на конкурса ЕКООБЩИНА 2019  

Виа Експо предлага безплатен вход за водещо изложение и участие в конференции 

Изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и възобновяема енер-

гия), Save the Planet (управление и рециклиране на отпадъци) и Smart Cities (интелигентни 

градове) ще се организират от Виа Експо в периода 16-18 април, Зали 5 и 6, ИЕЦ, София. 

Всички, които се интересуват от тези теми, могат да се регистрират на www.viaexpo.com/

bg/ за безплатен вход за изложенията и участие в съпътстващата програма.  

 

ЕнЕфект също ще вземе участие в събитието, като на 16-и април от 14:30 ч. ще проведе 

отворен уъркшоп и демонстрация на тема „Енергийно ефективно сградно обновяваане“. Ще 

бъдат анализирани националните инструменти за подкрепа за сградните обновявания, 

очакваните схеми за финансиране, често допусканите грешки при енергийните обследва-

ния, проектирането и строителството. В края на семинара ще се представят съвременните 

изисквания и възможностите за повишаване на квалификацията на проектантите и изпъл-

нителските кадри, като ще бъде проведена демонстрация на работа с иновативни материа-

ли и изделия за постигане на оптимална енергийна ефективност с подкрепата на фирма 

Soudal.                                                                                                                                                             Снимка: РМР - Белгия 

За първи път в България ще бъде проведено „Леденото предизвикателство“, макар и в умален вариант: ледени кубове ще бъдат поста-

вени в две различни конструкции – добре изолирана и неизолирана, с цел демонстрация на ефекта от подобрената сградна обвивка. В 

пълен размер ще тестваме възможностите си в Бургас на 30 май – там също обещава да е много интересно. Разбира се, и на двете 

места за позналите останалото количество лед при отварянето на конструкциите ще има награди! 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Велико Търново инж. Даниел 

Панов подписаха договор за актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух. 

Целта е в новата програма да се дефинират и планират адекватни мерки за намаляване на емисиите и 

достигане на установените норми за фини прахови частици във въздуха на територията на общината. 

Общият размер на инвестицията е над 180 000 лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. 

Източник: МОСВ  

Община Велико Търново ще подобрява качеството на атмосферния въздух със средства по ОПОС 

И Община Банско се присъедини към семейството на ОМЕЕ ЕкоЕнергия 

С официално решение №926 общинският съвет на община Банско взе решение за членство в ОМЕЕ 

ЕкоЕнергия през месец март. По време на XXI годишна конференция на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, която 

ще бъде проведена между 23 и 24 април в Габрово Община Банско ще бъде официално 

вписана в регистъра на общините на Мрежата. 

През последните години община Банско ориентира своите усилия към устойчиво енергийно развитие. 

Община Банско е сред общините с най-висок дял на консумирана енергия от ВЕИ в страната – с пове-

че от 60% дял на енергията в общото крайно потребление на енергия в общинските сгради. 

В град Банско е изградена отоплителна централа с 10 MW инсталирана мощност, работеща с дървесна 

биомаса, добита по устойчив метод. В средата на 2018 г. местната общинска администрация пое едно-

личното управление на топлоцентралата, което ще ѝ позволи да обнови дейността на инсталацията, 

да допринесе за изясняването на съществуващите пречки чрез задълбочено технико-икономическо 

проучване и да стимулира местното производство по нов устойчив начин.  

Общинското ръководство поставя като приоритет прилагането на активни политики в сферата на ус-

тойчивото енергийно планиране и предприема по-сериозни намерения, като залага на по-високи и 

амбициозни цели за намаляване на емисиите от СО2, подобряване на ЕЕ и повишаване производството 

на енергия от ВИ с приетия през тази година общински енергиен план до 2025 г. 

С тези си успешни дейности община Банско отдава своя изявен принос към устойчивото местно разви-

тие и се превръща в модел за подражание не само сред своите жители, а и като пример за други ак-

тивни общини. 

Съюзът на пивоварите: Секторът инвестира милиони за намаляването на екологичния отпечатък  

Развитието на бирения сектор в България през 2018 г. показва устойчивост и стабил-

ност. Това отчете Съюзът на пивоварите. От организацията тази година поставят ак-

цента върху зелените иновации, които помагат за подобряване на устойчивото раз-

витие и еко-отпечатъка на индустрията. Намаляването на екологичния отпечатък на 

пивоварните в България бе обсъден по време на годишното Общо събрание на члено-

вете на Съюза на пивоварите. Представени бяха и икономически данни за индустрия-

та, както и цялостната дейност на сдружението. 

Благодарение на модернизацията в пивоварните предприятия в страната, за послед-

ните 20 г. средният разход на вода за производството на хектолитър (100 литра) го-

тово пиво е намалял близо 5 пъти, т.е. от 15 – 20 хектолитра на 3 – 5 хектолитра/1 

хектолитър бира, предава БГНЕС. 

 Като изключително ценен ресурс оптимизирането на използването на вода и енергия 

е водещ приоритет за всеки производител на бира. В сравнение с 2014 г. пивоварни-

те дружества – членове на СПБ, средно отчитат намаляване на употребата на вода с 

4-6%, като целта е тази тенденция да става все по-устойчива. Данните показват, че 

за последните 4 години средното потребление на електроенергия за производството на 1 хектолитър бира също е намаляло с 8%. 

В същото време големите пивоварни полагат усилия за 100 % биологично третиране на отпадните води и като цяло въвеждат модели-

те на т.нар. „кръгова икономика” с иновативни „зелени“ решения, съобщиха от Съюза на пивоварите в България (СПБ). В експлоата-

ция вече са пуснати инсталации за био-анаеробно пречистване на отпадните води, с които се постига над 80% пречистване на изпол-

званата промишлена вода. Инвестицията в анаеробните реактори позволява и производството на биогаз като субпродукт, който може 

да се използва като алтернативно гориво за поддържане на производствените нужди на пивоварните. 

За 2018 г. капиталовите инвестиции общо на всички членове на СПБ са 46 млн. лева, а за периода 2016-2018 г. вложенията им в дъл-

готрайни материални активи надхвърлят 130 млн. лева. От тях между 25 – 30% са насочени към реализиране на „зелени“ проекти, 

мощности и сгради, както и към енергийно ефективни мероприятия 

Всяка година пивоварните позиционират на пазара и нови олекотени бирени опаковки с цел устойчиво управление и оползотворяване 

на отпадъците от РЕТ бутилки, стъкло и кенове. Запазва се положителната тенденция за намаляване на дела на продажбите на бира в 

пластмасови РЕТ бутилки. През 2018 г. този сегмент на бирения пазар е 53%, което означава, че само за три години пазарният дял на 

пластмасовите бутилки е спаднал и вече е с 10% по-малко в сравнение с 2015 г. През миналата година делът на стъклените бутилки е 

24%, на кеновете – 17% и на кеговете – 6%. 

През 2018 г. членове на Съюза са пивоварните компании: ,,Болярка ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, ,,Загорка” АД, ,,Каменица” АД, 

,,Карлсберг България” АД, ,,Ломско пиво” АД, ,,Доровски инвест“ ООД. Общо те произвеждат 98-99% от бирата в страната. 

Източник: 3e-news.net 

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.  
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