
 

На 20-21 юни в изложбен център център Флора – 
Бургас ще се проведе най-мащабното събитие, пос-
ветено на почти нулевоенергийните сгради в Бъл-
гария, със специален акцент върху възможностите 
за общините за финансиране и изпълнение на та-
кива проекти. В рамките на събитието се очаква да 
бъде подписано споразумението по програма 
"Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност" на финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-
2021 и да се представят условията, по които мест-
ните власти ще имат възможност да кандидатстват 
със своите проекти. Заедно с това, събитието ще 
представи националното законодателство и норми, 

европейския опит в строителството на сгради с отлични енергийни характеристики, предизви-
кателствата в България и възможностите за подготовка на общински проекти.  

В програмата са включени различни тематични сесии с участието на авторитетни български и 
международни лектори и интерактивни формати, които ще допринесат за реалния обмен на 
идеи и възможности за съвместни дейности. Сред лекторите, потвърдили участие, са Малина 
Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Жечо Станков, 
заместник-министър на енергетиката, арх. Здравко Генчев, ЕнЕфект, проф. Никола Калоянов, 
ТУ-София, Оливър Рапф, Европейски институт за сградните характеристики, Франческо Неси, 
ZEPHIR (Италия), Стефан Паланцас, HPHI (Гърция). Разбира се, активно участие ще вземат и 
основните професионални камари и асоциации – КАБ, КСБ, БАИС и др.  

Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистрибу-
тори на строителни материали, компоненти и изделия, които ще представят най-новите техно-
логични и проектантски решения за почти нулевоенергийни и пасивни сгради. Като част от съ-
пътстващата програма на 22-и юни ще бъде проведено обучение за общински експерти, проек-
танти и строителни специалисти. Организатори на събитието са Министерството на енергетика-
та с подкрепата на EEA Grants, Община Бургас, Общинска мрежа за енергийна ефективност 
ЕкоЕнергия, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и фондация „Визия за научен и техно-
логичен растеж“.  

Пълна информация за събитието можете да намерите на адрес www.nationalnzebconference.com.   

Законодателна рамка 

Според изискванията на Директива 2010/31/EО за енергийните характеристики на сградите, 
всяка държава членка приема собствена дефиниция за сграда с близко до нулево потребление 
на енергия, която трябва да се осъвременява на всеки три години (за България това предстои 
през 2018 г.). Тази дефиниция се основа-
ва на следните най-общи принципи: 

 висока енергийна ефективност 
(енергийната ефективност на първо 
място);  

 преимуществено използване на ВЕИ 
за задоволяване на вече минимални-
те потребности от енергия за осигу-
ряване на комфортен микроклимат в 
сградата;  

 икономическа ефективност в целия 
жизнен цикъл.  

Съдържание: 

По пътя към почти нулевоенергийни-

те сгради: предизвикателства и въз-

можности  

Семинари и обучения на ЕкоЕнергия 

в Добрич (6-и юни) и Горна Малина 

(11-и юни) 

Одобрена е концепцията за изпъл-

нение на програмата "Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност" 

До средата на 2019 г. ще са завър-

шени сградите, които се санират по 

Националната програма за енергий-

на ефективност 

Близо половин милион българи, жи-

веещи в стари жилищни сгради, ще 

се възползват от програмите за 

енергийна ефективност  

Енергийноефективни сгради: Съве-

тът прие преразгледаната директива  

Устойчиво управление на публични-

те пространства или как да напра-

вим градовете уютни, чисти и прият-

ни за живеене  

МОСВ призова кметовете да вземат 

мерки за чистотата на въздуха през 

лятото  

София проявява интерес към тесто-

во използване на водороден автобус 

в градския транспорт  

Форум „Кръгова икономика и чисти 

технологии“ 

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.  

Брой 65, май 2018 г. 

В името на чистия въздух ще се затегнат правилата за продажба на въглища. Кметовете ще носят лична отговорност за изчистването на въздуха 
според проект за промени в закона на МОСВ 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.05.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/05/28/3186115_v_imeto_na_chistiia_vuzduh_shte_se_zategnat_pravilata/ 

44 хил. сгради в България се нуждаят от обновяване. МРРБ очаква близо 150 хил. жилища да бъдат обновени в рамките на програмата за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
investor.bg, 28.05.2018 20:29 
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/44-hil-sgradi-v-bylgariia-se-nujdaiat-ot-obnoviavane-261907/ 

Зам.-министър Малина Крумова:  
Проблемите на градската среда трябва да се решават комплексно 
Елица Илчева, В. Строител, 28.05.2018 
http://vestnikstroitel.bg/news/183613_zam-ministr-malina-krumova-problemite-na-gradskata-sreda-tryabva-da-se-reshavat-kompleksno/ 

ЕК предлага с до 8% повече пари за България за периода 2021-2027 г. Въпреки цялостното свиване на средствата зa кохезия освен за София 
увеличение има и за Букурещ, Рим, Атина и Мадрид 
Илин Станев, Капитал, 29 май 2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/05/29/3186699_ek_predlaga_s_10_poveche_pari_za_bulgariia_po/?ref=cheteno24 

Програмата за саниране: Кой ще бъде финансиран с предимство - бедните или богатите?  
Интервю с Малина Крумова, заместник-министър, МРРБ 
Нова ТВ/Здравей България, 30.05.2018  
https://nova.bg/news/view/2018/05/30/217410/програмата-за-саниране-кой-ще-бъде-финансиран-с-предимство-бедните-или-богатите 

"Столичен автотранспорт" избра доставчика на 20-те електрически автобуса. Стойността на лизинга е 22 217 148.20 лв. без ДДС. Първоначалната 
индикативна стойност беше 18 520 000 лв. без ДДС. 
Инфраструктура.бг, 03.05.2018  
https://infrastructure.bg/news/2018/05/03/3172524_stolichen_avtotransport_izbra_dostavchika_na_20-te/ 

Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум:  
Българската енергетика няма нужда от никакво ново "Белене" до 2030-2035 г.  
Actualno.com, 14.05.2018  
https://www.actualno.com/business/ekspert-bylgarskata-energetika-njama-nujda-ot-nikakvo-novo-belene-do-2030-2035-g-news_674424.html?

utm_source=newsletter&utm_medium=daily&utm_content=news 

ЕК с висока оценка за проекти на общините Поморие и Бургас, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
МРРБ, 16.05.2018 
http://www.mrrb.government.bg/bg/ek-s-visoka-ocenka-za-proekti-na-obstinite-pomorie-i-burgas-izpulnyavani-po-operativna-programa-regioni-v-rastej-2014-

2020/ 

Пречистване на въздуха в училища и детски градини 
Сп. ТД Инсталации, бр. 3/2018  
https://www.tech-dom.com/bg/prechistvane-na-vazduha-v-uchilishta-i-detski-gradini/2/2184/ 

Заместник-министър Николова:  
42 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ са инвестирани в подкрепа на висши учебни заведения 
МРРБ, 03.05.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministur-nikolova-42-mln-lv-po-op-regioni-v-rastej-sa-investirani-v-podkrepa-na-visshi-uchebni-zavedeniya/ 

Новата енергийна стратегия да осигури равнопоставеност между газа и електроенергията 
publics.bg, 03.05.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/18630/ 

152 млрд. евро за електропреносните мрежи в ЕС до 2030 г. 
publics.bg, 03.05.2018 
https://www.publics.bg/bg/publications/341/ 

Американските централи - скъпите договори, без които не можем. Въпросът не е за  
Боян Кършаков, председател на „Сдружение Хидроенергия” 
Инвеститорите във ВЕЦ се нуждаят от предвидимост и признание 
Теодора Тодорова, publics.bg, 04.05.2018 
https://www.publics.bg/bg/interviews/208/Боян_Кършаков_председател_на_„Сдружение_Хидроенергия”.html 

Иван Иванов: 
Токът ще поскъпне с по-малко от инфлацията, а тя е 2,8% 
Марияна Бойкова, 24 часа, 06.05.2018 
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6847398 

Промените в Закона за енергетиката са обнародвани в Държавен вестник 
publics.bg, 08.05.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18657/ 

5 европейски държави искат по-високи цели за намаляване на CO2 емисиите от камионите. На 16 май се очаква ЕК да обяви предложението си за 
първите в историята си CO2 стандарти за тежкотоварните автомобили 
publics.bg, 08.05.2018  
 https://www.publics.bg/bg/news/18647/ 

Изменя се Методологията за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР 
МРРБ, 09.05.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/izmenya-se-metodologiyata-za-prerazpredelyane-na-resursa-po-prioritetna-os-1-na-oprr/ 

МС прие промени в Националната рамка за развитие на пазара на алтернативни горива. Разработват онлайн приложение, което ще указва 
местоположението на точките за зареждане на електромобили 
publics.bg, 09.05.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18664/ 

Комисията за ЧЕЗ приключи работа, без да даде отговор на въпросите. Народното събрание ще гласува решения по повод сделката 
Ивайло Станчев, Капитал, 10.05.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/05/10/3176964_komisiiata_za_chez_prikljuchi_rabota_bez_da_dade/ 

Делян Добрев:  
Сделката за ЧЕЗ ще бъде финансирана много трудно. Докладът с вариантите за използване на оборудването за АЕЦ "Белене" може да влезе в НС 
предсрочно 
publics.bg,  11.05.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/18680/ 

Калифорния ще е първият щат, изискващ соларни панели върху новите домове. Целта е спестената енергия от потребителите да компенсира за по-
високите разходи за строителство 
Капитал, 13.05.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/05/13/3177231_kaliforniia_shte_e_purviiat_shtat_iziskvasht_solarni/ 

Започват преговорите за новите добавки за зелена енергия. Въпросът е как да се определя прогнозната пазарна цена за година напред 
Ивайло Станчев, Капитал, 14.05.2018 
https://www.capital.bg/printversion.php?storyid=3178618 

Теменужка Петкова:  
Ако НС даде мандат, процедурата за избор на инвеститор за АЕЦ „Белене“ може да стартира до края на годината 
Министерство на енергетиката, 14.05.2018 
https://www.me.government.bg/bg/news/temenujka-petkova-ako-ns-dade-mandat-procedurata-za-izbor-na-investitor-za-aec-belene-moje-da-st-2590.html?

p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 

Кабинетът предлага да се търсят възможности за изграждане на АЕЦ "Белене". Докладът на енергийния министър още утре ще бъде внесен в 
Народното събрание и може да доведе до отмяна на решението, с което преди време проектът бе блокиран 
Ивайло Станчев, Капитал, 16.05.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/05/16/3179774_kabinetut_predlaga_da_se_tursiat_vuzmojnosti_za/ 

Зам.-министър Валентин Йовев откри Форум за споделяне на добри практики на общините 
МРРБ, 17.05.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-valentin-jovev-otkri-forum-za-spodelyane-na-dobri-praktiki-na-obstinite/ 

Над 1 млрд. лв. са вече договорени по Оперативна програма "Околна среда" 
novinite.bg, 18.05.2018 
http://www.novinite.bg/articles/159967 

Домакинствата ще могат да сменят отоплителни уреди със 111 млн. лв. Целта е да се премине към по-екологично отопление, за да се намалят 
нивата на замърсяване с прахови частици в градовете 
Ивайло Станчев, Капитал, 21.05.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/05/21/3181864_domakinstvata_shte_mogat_da_smeniat_otoplitelni_uredi/ 

"Иновации за зелена индустрия" набира проекти за безвъзмездно финансиране. Бюджетът за първата покана е 17.855 млн. евро и е осигурен от 
Норвежкия финансов механизъм 
Мара Георгиева, Капитал, 22.05.2018 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/05/22/3183355_inovacii_za_zelena_industriia_nabira_proekti_za/ 

Рестартът на АЕЦ "Белене": все така ненужен. Проектът за поне 20 млрд. лв. върви към съживяване, без да е ясно колко ще струва, кой и как ще 
плаща и строи 
Ивайло Станчев, Капитал, 22.05.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/05/22/3183095_restartut_na_aec_belene_vse_taka_nenujen/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum 

Близо 1,6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани във ВиК в 51 населени места (обобщение и презентации) 
МРРБ, 22.05.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/blizo-1-6-mlrd-lv-ste-budat-investirani-vuv-vik-v-51-naseleni-mesta-obobstenie-i-prezentacii/ 

Петкова и Ангелкова искат енергийно ефективен туризъм 
 Симеон Янев, News.bg,  23.05.2018  
https://news.bg/energy/petkova-i-angelkova-iskat-energiyno-efektiven-turizam.html 

В София приеха пътна карта за подобряване изпълнението на Дунавската стратегия 
МРРБ, 25.05.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/v-sofiya-prieha-putna-karta-za-podobryavane-izpulnenieto-na-dunavskata-strategiya/ 

Токът ще поскъпне средно с 1.89% според изчисленията на КЕВР. Най-голямо ще е повишението на цената за клиентите на "Енерго-про", а най-
малко - за тези на ЧЕЗ 
Ивайло Станчев, Капитал, 27.05.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/05/27/3185052_tokut_shte_poskupne_sredno_s_189_spored_izchisleniiata/ 

Тангра проведе семинар на тема енергийна ефективност чрез системи за ОВК 
hvac-bulgaria.com, 21.05.2018 
http://hvac-bulgaria.com/article/2039-tangra-provede-seminar-na-tema-energiyna-efektivnost-chrez-sistemi-za-ovk?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2018-05-21 

Международна конференция Автоматика 2018 
automation-bulgaria.com, 22.05.2018 
http://automation-bulgaria.com/article/2253-mejdunarodna-konferenciia-avtomatika-2018?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Automation-2018-05-22 

VII Балканска конференция по осветление Balkan Light 2018 
lighting-bulgaria.com, 25.05.2018 
http://lighting-bulgaria.com/article/1940-vii-balkanska-konferenciia-po-osvetlenie-balkan-light-2018?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2018-05-23 

ЕК ще представи Плана за стратегически енергийни технологии (SET-Plan) в АУЕР, 20.06.2018 г. 
АУЕР, 29.05.2018  
http://seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9948:ek-predstavja-set-plan-v-auer&catid=57:sabitiq-category&lang=bg 

Избрано от медиите 

До средата на 2019 г. ще са завършени сградите, които се санират по Националната програма за 

енергийна ефективност  

Близо 7000 са регистрираните сдружения на собственици на многофамилнми жилищни 
сгради в страната към днешна дата. В тях са включени около 1 млн. български гражда-
ни, които имат интерес да предприемат мерки за енергийна ефективност. Това отчете 
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова 
по време на международната конференция „Устойчиви градове – нови възможности и 
предизвикателства пред общините“, организирана от „Хабитат България“ като част от 
проект “Build Solid Ground”. Заместник-министър Крумова обясни, че най-късно до сре-
дата на 2019 г. се очаква да приключат дейностите по обновяването на всички 2022 
жилищни сгради в страната, които се финансират по Националната програма за енер-
гийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Преди това ще предложим и 
новия модел, по който програмата за саниране ще продължи. Заместник-регионалният 
министър отбеляза, че в рамките на настоящата програма се очаква да бъдат обновени 
общо около 11,5 млн. кв. м разгъната застроена площ, което представлява около 150 
хил. жилища с близо 350 000 живущи. В рамките на програмата са били заети около 
70 000 лица, както от строителните фирми, така и консултанти, проектанти, инженери 
и производители на строителни материали. „Нашите анализи сочат, че в страната 

трябва да се обновят почти 44 000 жилищни блока, като с наличното финансиране обхващаме само 2022 от тях. Останалите 42 хил. 
ще се реновират по нов механизъм, посочи Крумова. Възможните източници за тази цел са съфинансиране от собствениците на жили-
ща, които са най-заинтересовани от мярката, европейски програми, международни финансови институции, търговия с емисии и др. 
Зам.-министър Крумова отчете, че ефектите от програмата за енергийна ефективност са значителни. Анализите сочат, че само от бло-
ковете, санирани до 2017 г., са спестели над 157 килотона въглероден диоксид и 470 000 мегаватчаса електроенергия годишно. При 
завършване на всички 2022 сгради ще се пести близо 1 млн. мегаватчаса електроенергия на година и двойно повече вредни емисии. 
Отчита се и повишаване на температурата до 5 градуса в обновен апартамент, а сметките за отопление са намалели с 40 до 60 на 
сто. „Най-сериозно спестяване се отчита при домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво - дърва и въглища, които са и най-
големите замърсители на въздуха през зимата“, каза още Крумова. Ползите са и по отношение на повишения топлинен комфорт на 
жилищата, а оттам и възможността за отопляване на повече помещения, което е пряко свързано със здравето на хората, енергийно 
спестяване, намаление на вредни емисии, подобряване облика на градовете, повишена стойност на жилищата, спестен финансов ре-
сурс за собствениците, който се влага за други дейности и т.н. „МРРБ е за продължаване на програмата и е убедено, че общините 
трябва да запазят активната си роля в бъдещото й управление“, категорична бе зам.-
министър Крумова. 

По думите й програмата за саниране в краткосрочен план до 2025 г. трябва да продължи 
освен с въвеждане на алтернативен източник на финансиране, и с диференцирана подкре-
па според различията на регионите в страната, а не по унифициран модел. Важно е да се 
заложи и приоритизация, която да насочи програмата към икономически изостаналите реги-
они, градовете с най-мръсен въздух, поощряване към включване в ТЕЦ и др. Бъдещата 
програма трябва да акцентира сградите да се снабдяват с мерки за енергийна ефективност, 
отговарящи на клас “B”, разширяване на обхвата с дейности като опазване на въздуха, под-
мяна на отоплителни и горивни инсталации. Освен това трябва да се включат и еднофамил-
ните жилищни сгради и залагане на повече мерки с възобновяеми енергийни източници и 
подмяна на ВиК системите. 

Източник: МРРБ 

Одобрена е концепцията за изпълнение на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефектив-

ност, енергийна сигурност"  

Министерството на енергетиката получи одобрение на концепцията за изпълнение на програмата  "Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност" от страна на донорите – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Въз основа на това в момента се раз-
работва споразумение за изпълнение на програмата, което се  очаква да бъде подписано до края на м. юни.  Това са последните 
стъпки, преди да бъде обявен приема на проектни предложения, което се очаква през м. октомври. 

Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" се финансира от финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство 2014-2021. Тя разполага с финансов ресурс от близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са без-
възмездна помощ. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше в размер на 
15.6 млн. евро. 

С предоставените средства ще бъдат финансирани дейности, свързани с енергийна ефективност, оползотворяване на потенциала на 
възобновяемата енергия със специално внимание върху хидро- и геотермалната енергия. През новия програмен период  геотермална-
та енергия е изведена като специален приоритет в програмата. 

Източник: Министерство на енергетиката  

МОСВ призова кметовете да вземат мерки за чистотата на въздуха през лятото  

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков изпрати писмо до кметовете на общини с нарушено качество на  ат-

мосферния въздух. В него МОСВ призовава за стриктно изпълнение на предвидените в общинските програми мерки за намаляване на 

нивата на ФПЧ10 и поддържането на ниско ниво там, където е постигнато съответствие. 

Министерството настоява за мерки, приложими през летния сезон – редовно измиване на основните пътни артерии, благоустройство 

на крайпътните и междублоковите пространства, озеленяване на свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната нас-

тилка, както и контрол на строителните дейности на територията на общината. 

От изключителна важност за осъществяването на дейностите по изпълнение на всички мерки от програмите е създаването на органи-

зация за последващ контрол. Според изискванията на чл. 41, ал. 2 от Наредба №12 за нормите за серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици (ФПЧ10), олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух контролът по изпълнението на програ-

мите по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се осъществява от общинските органи, съгласувано със съответната РИ-

ОСВ. 

Според решението на съда на ЕС в Люксембург България не е спазила нормите за ФПЧ10 на територията на страната. „Като се има 

предвид, че по данните от мониторинга и анализа на общинските програми битовото отопление е основен източник на емисии на 

ФПЧ10, считаме за недопустимо регистрирането на превишения през летния сезон“, се казва в писмото с указания до кметовете. 

Предвид сериозността на проблема министерството разчита на добро сътрудничество и конструктивни действия от страна на общини-

те и на РИОСВ за навременно и ефективно изпълнение на заложените в програмите мерки за намаляване нивата на замърсителите в 

атмосферния въздух. 

Източник: МОСВ 

По пътя към почти нулевоенергийните сгради:  

предизвикателства и възможности  

Национална конференция 

Енергийноефективни сгради: Съветът прие преразгледаната директива  

На 14 май 2018 г. Съветът на ЕС прие преразгледаната директива относно енергийните характе-
ристики на сградите, с което завърши последният етап от законодателната процедура. 

Чрез директивата ще се подобри енергийната ефективност на сградите и ще се насърчи тяхното 
саниране. Една от дългосрочните цели на директивата е декарбонизирането на силно неефектив-
ния съществуващ европейски сграден фонд. Чрез нея се насърчава разходоефективното саниране, 
въвежда се показател за интелигентност за сградите, опростява се инспекцията на отоплителните 
и климатичните инсталации, като се насърчава и електрическата мобилност чрез създаването на 
рамка за паркоместа за електрически автомобили. 

„Много съм доволна, че министрите днес одобриха директивата относно енергийните характеристи-
ки на сградите. Повишаването на енергийната ефективност на сградите е един от най- целесъоб-
разните от икономическа гледна точка начини за повишаване на качеството на живота на всички ни. То помага за преминаването към 
нисковъглеродна икономика, което на свой ред поражда икономически растеж, стимулира инвестициите и води до създаването на ра-
ботни места.“ 

Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България 

Обща информация и следващи стъпки 

Преразглеждането на директивата относно енергийните характеристики на сградите се изразява в изменение на Директива 2010/31/
ЕС и допълване на мерките, предвидени в Директивата за енергийната ефективност и в законодателството на ЕС за енергийната 
ефективност на продуктите. Тя е част от пакета за чиста енергия, представен от Комисията на 30 ноември 2016 г. 

През юни 2017 г. Съветът постигна съгласие по преговорна позиция относно директивата. Преговорите между естонското председа-
телство и Европейския парламент доведоха до предварително споразумение на 19 декември 2017 г., което беше потвърдено от посла-
ниците към ЕС на 31 януари 2018 г. 

След официалното одобряване на регламента от Съвета, което е последната стъпка в законодателния процес, директивата ще бъде 
публикувана в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила двадесет дни по-късно. Срокът за транспонирането на този законодателен 
акт е 20 месеца. 

Преразгледана директива 

Източник: Съвет на ЕС 

Форум „Кръгова икономика и чисти технологии“ 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в откриването на фо-

рума „Кръгова икономика и чисти технологии“, който се провежда под патронажа 

на Екоминистерството и е част от събитията в календара на Българското Председа-

телство на Съвета на ЕС. 

„Природата е перфектният пример за кръгова икономика. В нея думите отпадък и 

неполезно не съществуват. В природата всяко нещо, което е отпадък за някого, е 

полезно за другиго.“ Това каза министър Димов при откриването на форума. 

Той обясни, че до момента човечеството мисли праволинейно - суровина, произ-

водство, продукт, употреба, отпадък. „Едва от няколко години започнахме да мис-

лим в някакъв вид кръг – как отпадъкът, всъщност може да бъде суровина,“ допъл-

ни министър Димов. По думите му за да бъде променено мисленето и да бъде пос-

тигнат устойчив ефект трябва да се промени образованието и културата на всеки 

отделен гражданин. „Именно това е голямото предизвикателство – не в написване-

то на определен закон, не в прилагането на конкретна иновация, които безспорно 

са много важни, а в това от наслагваното от хилядолетия праволинейно мислене да 

минем към новото, което да бъде наша основа през следващите хилядолетия", каза още Нено Димов. 

В откриването на форума "Кръгова икономика и чисти технологии" участваха Лиляна Павлова, министър за Българското председател-

ство на Съвета на ЕС, Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и Любомир Пейновски, председател на Клийнтех 

България. 

Източник: МОСВ 

Устойчиво управление на публичните пространства или как да направим градовете уютни, чисти и 

приятни за живеене  

Социалната функция на градското пространство и как то трябва да бъде в ус-
луга на човека, бяха сред темите, обсъдени на четвъртия семинар, част от инициати-
вата „ЕКООБЩИНА“ 2018 на 29-и май.  Темата бе „Устойчиво управление на пуб-
личните пространства“. Това е една от новите категории в конкурса и в нея могат 
да участват всички български общини. Интересът от страна на местната власт беше 
значителен, като на събитието в сградата на Френския институт днес, присъстваха по-
вече от 45 представители на общините и студенти по урбанизъм. 

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в Бъл-
гария. По традиция той приветства присъстващите на семинара. „Създаването 
на две нови категории в третото издание на „ЕКООБЩИНА“, едната от които е за уп-
равление на публичните пространства, говори за успеха на проекта и интереса към 
него от страна на българските общини“, каза той. За да подчертае значимостта на та-
зи нова тема, посланик Льобедел направи препратка към политиките за подобряване 
на градската среда във Франция преди и сега. Дълги години основен приоритет е бил 
строежът на красиви сгради. Днес, обаче, на преден план излиза важността да се да-

ва път на проекти, създадени от градските проектанти, за да се благоприятства изграждането на градове, в които всички ще живеем с 
удоволствие. 

Първи лектор на семинара бе Мартин Заимов, директор на Регионалния фонд за градско развитие. Той представи финансо-
вите инструменти на разположение на общините за инвестиране в проекти за улично осветление, за устройство на обществените и 
зелени пространства. 

По време на презентацията си, г-н Заимов уточни, че „Всички ние  –  местна  и  централна администрация,  бизнеса  и  граждани-
те,  трябва  да участваме в публичните инвестиции. С разумните инвестиции може да се повиши качеството на публичната услуга, ка-
то по този начин и  хората ще бъдат склонни да платят повече за нея, и ще имат по-голяма грижа за опазването ѝ“. Той продължи с 
няколко примера за осъществени проекти от Регионалния фонд за градско развитие, като подчерта важността на публично-частното 
партньорство в подобряването на градската среда и нейното по-лесно управление. 

Силвия Чакърова и Мила Йолова от Съюза на урбанистите в България, представиха добрите практики в областта на управлението 
на публичните пространства в България и по-специално  улично осветление, градоустройство и зелени пространства. 

Жоел Лаверн, директор на дирекция „Обществено осветление“, община Тулуза, представи стратегията на общината за обновява-
нето на инфраструктурата на градското улично осветление. Той обясни, че във Франция, уличното осветление е източник на иконо-
мии за местните публични финанси и на валоризиране на архитектурното наследство на един град. Решението, което е взела управа-
та на Тулуза е използването на LED осветление, което води до намаляване на потреблението и съответно на разходите. 

Морис Франсоа, бивш директор по публични пространства към метрополия Нант, говори за  стратегията за устройство и уп-
равление на публичното пространство, приложена в гр. Нант – Зелена столица на Европа за 2013 г. 

Той изведе няколко основни приоритета в грижата за общественото пространство в неговата метрополия – чистотата и глобалния 
подход за управление. Превръщането на града в чист и уютен е постигнато благодарение на стимулиране действията на обществото в 
тази насока. Освен това са мобилизирани   служителите   на   специализираната   служба   по чистотата,  като  се  дава  но-
ва  стойност  на  професията  им  и  те  са  приобщени към проектирането на благоустрояването. Основната цел на глобалния подход 
за управление е да се допринесе за утвърждаването на идентичността и атрактивността на метрополията при зачитане на характера 
на отделните ѝ квартали. Важни са също и осигуряването на добро функциониране на града и подпомагането на неговото развитие, 
както и оптимизирането на разходите. 

Резултатите са показателни – постигнат е успех в изграждането на истинска култура на общественото пространство, която е споделе-
на от всички жители на града и която е придала стойност и значимост на всички професии. 

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории на тазгодишното издание на „ЕКООБЩИНА“. Крайният 
срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ е 
на тема „Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната тери-
тория” и ще се проведе на 26 юни 2018 г. в сградата на Френския институт в България. 

София проявява интерес към тестово използване на водороден автобус в градския транспорт  

"София проявява интерес към тестване на водороден автобус в градския транспорт и во-
дим разговори за това" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриването на 
форум за приложенията на водорода, организиран в рамките на Българското председа-
телство от Съвместно предприятие "Горивни клетки и водород", БАН, Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образование-
то и Столична община. 

Кметът на София Йорданка Фандъкова каза, че Столичната община е първата в Бълга-
рия, която проведе конкурс, и предстои доставката на нови 20 електробуса в София. 
"Очакваме първите през октомври, след което ще се включат постепенно в системата на 
столичния градски транспорт. Преди да проведем процедурата проучихме тестово три 
различни типа електробуси. Това е принципът ни на работа. По този път трябва да тръг-
нем и за водородните автобуси" – каза кметът Фандъкова. – "Защото нулевите емисии са 
възможни, а за мен като кмет зелените политики и опазването на качеството на въздуха 
са от изключително значение. Това е стратегически приоритет. София е пример и модел 
за привличане на науката, образованието и иновациите в развитието и управлението на града. За подобряване качеството на въздуха 
ние работим като изпълняваме мерките, които са в правомощията на общината: модернизацията на градския транспорт, строителст-
вото на метрото, енергийна ефективност и подмяна на отоплителните инсталации на общински сгради, оползотворяването на отпадъ-
ците като ресурс, възстановяване и изграждане на паркове. 

Другата важна част е включването на гражданите. Столичната община е една от 88-те европейски общини и градове, които в края на 
2016 година подписаха Меморандум за разбирателство със Съвместното предприятие "Горивни клетки и водород". София бе домакин 
и на Работната среща за разработване на бизнес модели за въвеждане на горивни клетки и водород в общините и градовете от нашия 
регион през април 2018 г. 

На заседание на Съвета по наука към кмета на София е обсъдена работата по демонстрационни проекти например в електротранспор-
та. Започна и процедура чрез "Столичния електротранспорт" за закупуване на още 30 електробуса. София проучва опита на други 
градове, които са въвели водородни автобуси. Един от тях е Лондон. По време на срещата си с кмета на Лондон г-н Кан една от теми-
те, по които обсъдихме да получим експертна помощ, бе използването на електробуси и водородни автобуси. Ще очакваме да про-

Близо половин милион българи, живеещи в стари жилищни сгради, ще се възползват от програмите 

за енергийна ефективност  

С изпълнението на мерки за енергийна ефективност с финансирането по Програмата за 
развитие на ООН, по Оперативните програми „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Националната програмата за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради, с финансиране от бюджета, ще бъдат завършени 
общо 2438 сгради в цялата страна.“ 

Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Вален-
тин Йовев на откриването на семинар на тема „Подобряване на енергийната ефектив-
ност  на обществените и жилищните сгради“, част от конкурса „Екообщина 2018“. 

„Програмите в момента обхващат близо половин милион български граждани, живеещи в 
стари жилищни сгради и освен повишаване на стандарта на живот на хората, с мерките 
за енергийна ефективност подобряваме и облика на населените места“, подчерта замест-
ник – регионалният министър. По думите му годишно, след окончателно завършване на 
всички започнати сгради, ще пестим по 1,4 млн. MWh/енергия, а подобрената жилищна 

инфраструктура ще обхване 17, 4 млн.кв.м разгърната застроена площ. 

„По Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 сме успели да обновим 158 многофамилни сгради с 2 203 жилища, по ко-
ито е спестена  енергия в размер на  16 355,14  MWh/годишно“, стана ясно от изказването на инженер Йовев. 

Само по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат санирани 467 сгради (344 многофамилни и 123 еднофамилни) 
с 5 752 домакинства. 

„Програмите за енергийна ефективност са сред най-работещите и видимите, защото дават бърз и осезаем резултат. И ако се търсят 
икономически решения за ефективно разпределяне на ограничените ресурси за придобиване на различни блага, то вече е дошло 
времето да адаптираме икономиката и живота си така, че да ставаме все по-малко зависими от съществуващите ресурси, които да 
пестим за блага на идващите поколения“, заключи в изказването си Валентин Йовев. 

Източник: МРРБ 

Повече информация за конкурса ЕкоОбщина можете да намерите на адрес www.ecoobshtina.bg.  

Семинари и обучения на ЕкоЕнергия в Добрич (6-и юни) и Горна Малина (11-и юни) 

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност 
ЕнЕфект и Община град Добрич организират събитие на тема: „Енергийно ефективно обновя-
ване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“. Събитието е разделено на 
две основни части – конферентна част на ЕнЕфект и Община град Добрич, и обучителен курс 
на БАИС. 

Първата част на събитието, представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, ще бъде фокусирана върху 
последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на енергийната 
ефективност в сградите и влиянието им върху политиките и дейността на местните власти. В 
контекста на променящите се условия на финансиране от ЕС ще се наблегне на общинското 
енергийно планиране като инструмент за привличане на инвестиции в проекти за енергийна 

ефективност. Специален акцент в програмата ще бъде представянето на добри практики и често допускани грешки при енергийните 
обследвания на сградите, които са основата на качествените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно обновяване. 

Втората част представлява обучителен курс на БАИС на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите 
конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Курсът запознава участниците в 
инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в енергийната ефективност, както и актуални изменения. Предс-
тавя „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради” и употребата му в процеса по про-
ектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции, и изискванията към противопожарната защита. 

Повече информация за събитието можете да намерите на https://www.facebook.com/events/445298802567410/. Учебният курс е безп-
латен за представители на общини. 

Следващото събитие на ЕкоЕнергия, насочено към по-малките общини, ще се проведе в Община Горна Малина на 11-и юни. То ще се 
съсредоточи върху подготовката на дългосрочни стратегии и планове за устойчиво енергийно развитие, успешните принципи и под-
ходи за подготовка на проектна документация и възможностите за европейско финансиране на общински проекти в енергийния сек-
тор. Събитието ще подкрепи формулирането на конкретни предложения, които да помогнат на местните власти да привлекат частни 
инвестиции за проектите с потенциал за изпълнение на пазарен принцип. Подробно ще бъде представен и планът за обновяване на 
сградния фонд на Горна Малина, изготвен от специалисти на ЕнЕфект. 

Конференцията се организира от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия с подкрепата на Споразумението на кме-
товете, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, WWF-България и община Горна Малина. Повече информация (на български 
език) е достъпна на адрес https://www.facebook.com/events/438125749973025/, като за участие можете да се регистрирате тук. Учас-
тието е безплатно. 
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