
 

Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ представи препоръки за подобряване на 
мерките за енергийна ефективност в Плана за възстановяване и устойчивост 

 
30 делегати и над 120 участници в 

онлайн формата на форум 

„Инвестиции в устойчива енергия“, 

който се проведе на 19-и май 2021 г. 

в София, се обединиха около тезата, 

че енергийната ефективност 

продължава да бъде водещ 

политически приоритет в България и 

Европа, но качеството на програмите 

за подпомагане и на самите 

инвестиционни проекти трябва 

значително да се подобри, за да 

запази и увеличи общественото 

доверие и подкрепа. България има 

уникална възможност да направи тази 

промяна възможност чрез Плана за 

възстановяване и устойчивост (ПВУ), 

но за тази цел той трябва да следва друга логика, подчинена на разширяване на обхвата и 

дълбочината на енергийното обновяване и гарантиране на качеството. За да се случи това 

обаче е необходим активен и принос от страна на собствениците – както чрез финансово 

самоучастие с подкрепата на подходящи финансови механизми, така и чрез осигуряване 

професионално управление на проектите и мониторинг на постигнатите резултати.  

 

В рамките на форума представители на АУЕР и МРРБ разясниха както основните елементи от 

ПВУ, така и компонентите на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., свързани с 

ефективното използване на енергията. Беше застъпена и гледната точка на финансиращите 

институции, според които бъдещите програми трябва да служат предимно за улесняване на 

структурирането на проекти и намаляване на финансовия риск, като 100-процентовото 

безвъзмездно финансиране следва да бъде използвано само в изолирани случаи. Тази теза бе 

подкрепена и от представители на неправителствени организации и браншови камари, които 

заедно с това идентифицираха повишаването на професионалния капацитет и обществената 

информираност за ползите от енергийната ефективност като водещи компоненти за 

реформирането на националните политики в областта. Особено внимание бе обърнато на 

ролята на местните власти за изпълнението на програмите, като бе изтъкната необходимостта 

от директна техническа и комуникационна подкрепа за улесняване както на техните 

собствени проекти, така и на работата с граждани и инвеститори.  

По време на първата част на форума, Марко 

Марков от Еконолер обобщи изводите от 

проведените предишни издания на форумите за 

инвестиции в устойчива енергия в България от 

2018 и 2019 г., както и споделеното разбиране на 

главните проблеми на финансирането на проекти 

за енергийна ефективност, и необходимостта от 

плавно преминаване към комбиниране на публични 

и частни ресурси. (Презентацията му можете да 

откриете тук) По въпросът до каква степен 

националните политики дават отражение на тази 

амбиция, отношение взе Ивайло Алексиев, 

изпълнителен директор на АУЕР, в последвалата 

презентация. В нея той направи обзор на 

ключовите цели, програми и инструменти за финансиране, които се предвиждат в 

националните стратегически документи, свързани с енергийна ефективност в сградния сектор. 

В следващата презентация, г-жа Надя Данкинова, от Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове, 

потвърди необходимостта от реформи в структурирането на програмите за енергийна 

ефективност и финансовите инструменти за плавно преминаване към по-ниска грантова 

компонента, в която насока бе анонсиран и пилотен продукт за енергийна ефективност в 

ендофамилни жилища под формата на потребителски кредит. 

Призив към незабавни реформи и преосмисляне на процеса на енергийно ефективно сградно 

обновяване отправи и Юлиан Попов, експерт от BPIE, който допълни, че освен създаването на 

различни финансови инструменти, от огромно значение за успешното изпълнение на 

европейските и национални политики е насочването на част от инвестициите в знание, 

информираност и образование – компонент, в който ролята на местните власти остава все така 

централна. Местните власти и общности бяха във фокуса и на следващата презентация на 

Кристина Дели, от Energy Cities, която представи резултати от проучване на Energy Efficiency 

Watch относно напредъка на политиките за енергийна ефективност. Представителите на 

общински администрации бяха поканени да гласуват в анкета и да вземат участие в 

обсъждане на приоритетите за общинските администрации, трудностите в осъществяването на 

проекти за енергийна ефективност и в привличането на инвестиции. 

Във втората част от събитието, в три паралелни сесии бяха обсъдени специфични теми като 

качеството на енергийните обследвания и сертификати, ролята на зелените обществени 

поръчки и конкретните препоръки за изменения в ПВУ, предложени в декларация от 11 

неправителствени организации с водещото участие на ЦЕЕ ЕнЕфект. Изводите от трите сесии 

бяха обсъдени в панелна дискусия с представители на Хабитат България, БСК, КСБ, НДЕФ и 

АУЕР, като основните послания бяха насочени към необходимостта от по-активна работа на 

неправителствения сектор и професионалните асоциации с водещите политически фигури и 

медии, както и към засилване на дейностите за повишаване на ангажираността на крайните 

потребители. 

Събитието бе организирано в рамките на проект SMAFIN по програма „Хоризонт 2020“, като с 

негова и на паралелния проект BeSMART помощ в следващите 3 години в различни градове в 

Бълагрия ще бъдат организирани 12 кръгли маси на тема „Инвестиции в устойчива енергия“. 

Целта на проектите е да създадат постоянна платформа за участие на заинтересованите 

страни в разработването, изпълнението и мониторинга на програми и инструменти за 

финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ във всички икономически сектори, със 

специален фокус върху сградното обновяване. 

Пълен списък с изнесените презентации можете да откриете тук. 
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Брой 101, май 2021 г. 

Необходими са незабавни реформи в политиките за енергийна 
ефективност, но те трябва да останат водещ национален приоритет 

КЕВР работи по нова методика за цените на тока при фирми без договор със снабдител. Ценообразуването ще засегне доставчиците от последна инстанция, 
които снабдяват фирмите без договори с търговци на ток 
Румяна Гочева, Капитал, 05.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/05/05/4205923_kevr_raboti_po_nova_metodika_za_cenite_na_toka_pri/ 
 
Нов доставчик - по-малки сметки за ток. Фирмите имат задължението да изберат снабдител с електроенергия до средата на тази година и в повечето случаи 
това може да им спести разходи 
Капитал, Съдържание от ТОКИ, 05.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/05/05/4199890_nov_dostavchik_-_po-malki_smetki_za_tok/ 
 
Цената на вредните емисии за пръв път надхвърли 50 евро за тон. Котировките вече струват близо два пъти повече отпреди пандемията 
Славчо Кузмов, Капитал, 06.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/pazari/2021/05/06/4206173_cenata_na_vrednite_emisii_za_pruv_put_nadhvurli_50/ 
 
Дo ĸpaя нa 2024 г. щe бъдe yдължeн cpoĸът зa изгoтвянe нa тexничecĸи пacпopти 
Гpaдът, 07.05.2021 
https://gradat.bg/sgradi/do-kraya-na-2024-g-shche-bde-udlzhen-srokt-za-izgotvyane-na-tehnicheski-pasporti 

ЕК залага на 3.5% ръст на българската икономика тази година. Заетостта ще се подобри, но слабо, а очакванията за инфлацията са умерени 
Лилия Игнатова, Капитал, 12.05.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2021/05/12/4208710_ek_zalaga_na_35_rust_na_bulgarskata_ikonomika_tazi/ 
 
Еврокомисията предупреди България, че забавянето на плана за възстановяване ще навреди на икономиката ѝ 
Йовка Димитрова, Дневник, 12.05.2021 
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/05/12/4208635_evrokomisiiata_predupredi_bulgariia_che_zabavianeto_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Петко Ковачев, „Зелени закони“:  
Стартът на Националния фонд за декарбонизация се отлага за 2023 година. Служебният кабинет да направи първи стъпки България да се възползва от 
кредити по Механизма за възстановяване 
3E news, 14.05.2021 
https://3e-news.net/анализи/петко-ковачев--стартът-на-националния-фонд-за-декарбонизация-се-отлага-за-2023-година_87700 
 
Бум на инвестициите във ВЕИ след облекченията за нови проекти от 1 януари. От началото на годината ЕСО е издал становища за присъединяване на 7 
нови централи с обща инсталирана мощност 364 MW 
Румяна Гочева, Капитал, 18.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/05/18/4210648_bum_na_investiciite_vuv_vei_sled_oblekcheniiata_za/ 
 
Български асоциации основават регионален хъб за доставки на възобновяема енергия 
3E news, 18.05.2021 
https://3e-news.net/българия/български-асоциации-основават-регионален-хъб-за-доставки-на-възобновяема-енергия_87797 
 
2917 гвтч енергия могат да бъдат спестени чрез обновяване на 8 на сто от сградния фонд у нас 
Георги Велев, 3E news, 19.05.2021 
https://3e-news.net/анализи/2917-гвтч-енергия-могат-да-бъдат-спестени-чрез-обновяване-на-8-на-сто-от-сградния-фонд-у-нас_87864 
 
В енергийния преход България се опитва 100 процента от проблема да реши с 10 на сто от средствата. Това практически е кауза пердута, ако не създадем 
шанс за хората и бизнеса сами да подпомогнат този процес, споделя Георги Стефанов 
Рая Лечева, 3E news, 19.05.2021 
https://3e-news.net/анализи/в-енергийния-преход-българия-се-опитва-100-процента-от-проблема-да-реши-с-10-на-сто-от-средствата_87854 
 
Арх. Виолета Комитова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Най-лошото и най-скъпото строителство е незавършеното 
МРРБ, 20.05.2021 
https://www.mrrb.bg/bg/arh-violeta-komitova-ministur-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-naj-loshoto-i-naj-skupoto-stroitelstvo-e-nezavurshenoto/ 
 
Търговци и производители се обединиха в регионален хъб за ВЕИ политики. Експертите ще работят с институциите с цел успешната енергийната 
трансформация на региона 
Румяна Гочева, Капитал, 20.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/05/20/4211612_turgovci_i_proizvoditeli_se_obediniha_v_regionalen_hub/ 
 
МАЕ е готова с Пътна карта за глобалната енергетика до 2050 г. 
3E news, 23.05.2021 
https://3e-news.net/анализи/-мае-е-готова-с-пътна-карта-за-глобалната-енергетика-до-2050-г_87982 
 

Г-7 се договориха за спиране на международното финансиране на въглищни проекти 
publics.bg, 25.05.2021  
https://www.publics.bg/bg/news/25142/ 
 
Новият ред при снабдяването с ток. Правилата за свободния пазар на електроенергия влизат в сила от 1 юли, но малко фирми са подготвени за тях 
 Румяна Гочева, Капитал, 25.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/05/21/4211708_noviiat_red_pri_snabdiavaneto_s_tok/ 
 
Изграждането на интерконектора с Гърция напредва по договор, строителството ще завърши в края на 2021 г. 
publics.bg, 27.05.2021  
https://www.publics.bg/bg/news/25174/ 
 
ЕСО дава, ЕМУ взима. Как държавната фирма осигури договори за десетки милиони на фирмата на Таню Танев от село Разбойна 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/05/28/4213990_eso_dava_emu_vzima/ 
 
Преходът към електромобили в Германия ще струва хиляди работни места. Предизвикателството ще е особено голямо за автомобилните доставчици, където 
доминират средните компании 
Надежда Кашилска, Капитал, 12.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/promishlenost/2021/05/12/4208491_prehodut_kum_elektromobili_v_germaniia_shte_struva/ 
 
В света днес работят електролизатори с мощност 0,2 ГВт и ще се увеличат 1000 пъти до 2040 г. - до 213 ГВт. 85 процента от проектите, които днес се 
осъществяват са в Европа, лидер е Германия 
Маринела Арабаджиева, 3E news, 13.05.2021 
https://3e-news.net/анализи/в-света-днес-работят-електролизатори-с-мощност-0,2-гвт-и-ще-се-увеличат-1000-пъти-до-2040-г---до-213-гвт--_87650 
 
Трябва да паднат пречките пред малките ВЕИ инсталации 
Стоян Панчев ЕКИП, Дневник, 16.05.2021 
https://www.dnevnik.bg/izbori_2021/2021/05/16/4210010_otkrivane_na_potenciala_za_decentralizaciia_v_malkite/ 
 
Северна Македония изгражда една от най-големите соларни централи в Европа 

Георги Велев, 3E news, 17.05.2021 
https://3e-news.net/събития/северна-македония-изгражда-една-от-най-големите-соларни-централи-в-европа_87738 
 
Πpoгpaмa зa Coфия щe бъдe гoтoвa дo ĸpaя нa гoдинaтa. Дoĸyмeнтът пocтaвя 14 цeли зa paзвитиeтo нa oбщинaтa зa 7 гoдини 
Гpaдът, 18.05.2021 
https://gradat.bg/infrastruktura/programa-za-sofiya-shche-bde-gotova-do-kraya-na-godinata 

Електричество от покрива. Фирма "Про Смарт" разработва прототип на соларни керемиди 
Мара Георгиева, Капитал, 18.05.2021 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2021/05/18/4209802_elektrichestvo_ot_pokriva/ 
 
Модернизират уличното осветление в Габрово 
lighting-bulgaria.com, 19.05.2021  
 https://lighting-bulgaria.com/article/2384-modernizirat-ulichnoto-osvetlenie-v-gabrovo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2021-05-19 
 
Румъния ще въведе схема за търгове за възобновяема енергия до края на 2022 г. 
publics.bg, 26.05.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/25159/ 
 
Русия приема закон за изменението на климата до края на 2021 г. 
publics.bg, 27.05.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/25179/ 
 
СО приема безвъзмездна финансова помощ от USTDA за план за модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД 
publics.bg, 27.05.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/25172/ 
 
Балканските страни са източник на по-голямата част от емисиите на серен диоксид в Европа 
publics.bg, 28.05.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/25185/ 
 

Избрано от медиите 

Държавни и общински сгради ще могат да се превърнат в такива с близко до нулево потребление 
на енергия с безвъзмездно финансиране 

 

Стартира продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради  

На 27 май се проведе първият от серия уебинари, посветени на енергийната ефективност и уменията в устойчивото строителство, на 

който бяха обсъдени текущи дейности и по няколко от инициативите в тази насока, по които от ЦЕЕ ЕнЕфект активно се работи: 

 

 CraftEdu: разработване на учебни програми, 

свързани постигането на оптимални енергийни 

характеристики на сградите. Вече има 

разработени 4 курса на български, свързани с 

основните принципи на почти нулево-

енергийната сграда (ПНЕС), както и курс за 

монтажници на прозоречни системи, на 

хидроизолации в строителството, и на ОВК 

инсталации. Те могат да бъдат открити на 

портала на проекта: https://database.craftedu.eu/

bg. 

 

 BUSLeague: внедряване на общоевропейска рамка за признаване на квалификацията на строителните 

работници и специалисти и надграждане на успешните методи и техники за обучение. Проектът предвижда 

разработването на мобилно приложение BUSapp, което да надгражда върху BUILD Up Skills advisor-apр, 

чрез обединяване на база данни, редица микро-обучения онлайн, както и функционалност за издаване на 

цифрови карти с умения, което да стимулира обучението на строителни работници по темите на енергийната 

ефективност и възобновяеми източници на енергия. Можете да прочетете два от изготвените доклади на 

английски език: 

•  Доказани методи за признаване на умения в сферата на енергийната ефективност  
• Етнографско проучване върху признаването на квалификацията за умения в сферата на енергийна 

ефективност 
 

 INSTRUCT: разработване на оперативна рамка и набор от услуги, обслужващи ново поколение 

квалифицирани и сертифицирани работници с развитие на дигитални умения. Можете да се запознаете със 

завършения по проекта доклад, който потвърждава връзката между повишените знания и умения на 

квалифицирани строителни работници и постигнатите на практика енергийни характеристики и качество при 

изпълнение на проекти за енергийна ефективност в сградния сектор тук. 

 nZEB Roadshow: стимулиране на търсенето на квалифицирани строителни работници и специалисти за 

строителство на почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС) чрез организирани на мащабни публични събития в 

градове в цялата страна.  

Пълен запис на уебинара можете да откриете тук. 

 

Ще има ли програма за саниране на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост? 

Важните за общините приоритети ще бъдат запазени 

План за действие на ЕС 

Европейската комисия прие плана за действие на ЕС: „Към 

нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата" - ключов 

елемент на Европейския зелен пакт и основна тема на 

тазгодишната Зелена седмица на ЕС. В него се определя 

интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е 

намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото 

здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за 

постигане на това. Планът свързва всички съответни политики 

на ЕС за борба със замърсяването и предотвратяването му, 

като поставя специален акцент върху начините за използване 

на цифрови решения за справяне със замърсяването. 

 

Предвидени са прегледи на съответното законодателство на 

ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се 

изпълнят тези правни задължения. За да се насочи ЕС към целта за 2050 г. за по-здрави хора и планета, в плана за действие се 

определят ключови цели за 2030 г. за намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение, и са 

очертани редица водещи инициативи и действия. 

 

Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, приета миналата година, планът за действие е израз на 

амбицията на ЕС за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда. Той съответства на целите на ЕС за неутралност 

по отношение на климата, здраве, биологично разнообразие и ефективно използване на ресурсите и се основава на инициативи в 

областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, храните, кръговата икономика и селското стопанство. 

Източник: ЕК 

Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на 

проектни предложения по процедурата "Енергийна ефективност в 

сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата 

"Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна 

сигурност". Целта на процедурата е обновяване на сградите и 

превръщането им в такива с близко до нулевото потребление на 

енергия. 

Процедурата е на обща стойност 10.7 млн. евро. Бенефициентите ще могат да получат 

100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта е 200 хил. 

евро, а максималният – 1.2 млн. евро. Допустими кандидати са общински администрации 

и държавни институции. Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2021 г. 

Пълните условия по процедурата могат да бъдат намерени тук. 

 

Източник: МЕ 

През месец май 2021 г. в точките за продажба на ОББ стартира предлагането на 

дългоочаквания продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни 

сгради (до 6 домакинства), разработен от Фонд за устойчиви градове в качеството 

на Фонд за градско развитие за София и Южна България. Продуктът представлява 

необезпечен потребителски кредит за изпълнение на мерки за  енергийна 

ефективност за постигане на минимален енергиен клас „С“.  Това е първият ритейл 

продукт, реализиран с финансови инструменти за градско развитие  и насочен към 

запълване на липсата на финансиране за подобен тип сгради, които представляват 

значителна част от сградния фонд. 

Еднофамилните жилищни сгради, допустими за финансиране, трябва да са 

построени преди 1999 г. и могат да включват до 6 самостоятелни обекта 

включително. Те трябва да са ситуирани в градската територия на допустимите 22 

града. Допустими кандидати са физически лица, на възраст между 20 и 65 г., 

собственици на жилища или с друг правен интерес в еднофамилните жилищни 

сгради, обект на инвестицията. 

Предоставянето на кредити за енергийна ефективност е обвързано с постигането на цел за минимален постигнат енергиен клас „С“ на 

цялата сграда. Задължителен елемент от документите за кандидатстване е представяне на Енергиен доклад от сертифициран енергиен 

одитор (вписан в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийна ефективност - https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/

Register), съдържащ параметрите на проекта за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност за постигане на 

минимален стандарт за ЕЕ, отговарящ на клас „С“ за енергийно потребление. 

Максималният размер на финансирането е 55 000 лв. със срок за погасяване до 10 години. По продукта не се изисква превод на 

работна заплата и е предвидена възможност за включване на съдлъжник/ци. Допустимите дейности са свързани с изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност, предписани в енергиен одит, включително инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено 

потребление. В случай че се постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60% е допустимо финансирането и на дейности, 

свързани с основно обновяване, включително конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното 

обследване), както и ремонт и реконструкция на покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др. В рамките на 

кредита е допустимо рефинансирането на извършените обследвания за EE и конструктивни обследвания. 

Потребителският кредит за енергийна ефективност се предоставя при преференциални условия, като включва 59% съфинансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Освен благоприятните лихвени 

равнища, по продукта няма такси и комисионни, с изключение на такса за откриване и такса за обслужване на сметка, и не се изисква 

осигуряване на собствено участие от страна на крайния получател. 

Важно е да се подчертае, че не се допуска частично финансиране за отделни обекти в еднофамилната жилищна сграда без постигане 

на енергиен клас за цялата сграда. В случай че няколко физически лица имат правен интерес по отношение на отделни жилища в една 

сграда, финансиране на мерки за енергийна ефективност се предоставя, само при условие че финансираните мерки са насочени към 

енергийна ефективност на цялата сграда. След приключване на дейностите по проекта, финансиран с Договора за кредит, се извършва 

проверка на място на обекта от експерти на Фонд за устойчиви градове. Кредитополучателят има ангажимент да подаде отчетна 

информация за изпълнението на  индикаторите  12 месеца след изпълнението на ЕЕ мерки. 

Източник: Фонд за устойчиви градове 

Проекти за надграждане на знания и умения за проектиране и изпълнение на почти нулево-енергийни 
сгради 

Първи уебинар и среща със заинтересованите страни по проект EN-Track  

На 20 май се проведе първият уебинар по проекта EN-TRACK по програма „Хоризонт 2020“, който се стреми 

към създаването на общоевропейска база данни за състоянието на сградния фонд. В това първо 

представяне, координаторът на проекта Стоян Данов, от екипа на CIMNE BEE Group – Международният 

център за числени методи в инжинерството – очерта основните дейности и цели на проекта. Участие в 

семинара взе и Стивън Фоукс - международно признат експерт по енергийна ефективност, и автор на 

инструментът за застрахователи, разработен за Групата на финансови институции за енергийна 

ефективност (EEFIG), понастоящем и старши съветник към Investor Confidence Project. Той обсъди 

необходимите параметри за разширяване на базата данни в разработването на платформата на EN-TRACK, 

като сподели опит от работата си с EFFIG от 2016 насам и актуалното развитие в европейската управленска 

структура на групата.  

Седмица по-късно, на 27 май, в град Габрово се проведе и първа среща със заинтересовани страни по проекта с цел обсъждане 

на функционалностите, които биха били от полза както на публичните власти, така и на собствениците на жилищни сгради. 

Експерти от общинската администрация определиха като такива лесното идентифициране на подходящи финансови инструменти за 

финансиране на проекти за ЕЕ в общинския сграден фонд, както и възможността за съпоставяне на сградните характеристики с други 

общини в България, и за мониторинг и верификация на мерките за енергийна ефективност. Това бе изтъкнато като водещ критерий и 

според собствениците на апартаменти в жилищни сгради, които споделиха, че без енергиен одит е трудно събирането на данни за 

общото потребление на дадена сграда. 

Проектът EN-TRACK се изпълнява съгласно споразумение за безвъзмездна помощ по програмата за научни изследвания и иновации 

на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. В него участват 7 организации от 5 държави – Испания, България, Италия, Дания и 

Обединеното кралство. 

Можете да гледате запис от уебинара тук.  

Можете да се присъедините, като попълните кратък формуляр на уебсайта на проекта тук.  

За повече информация - посетете en-track.eu. 

Испански соларни паркове отглеждат 13 милиона пчели 

Iberdrola е построила два пчелина – един в своята фотоволтаична централа 

Андевало близо до Уелва в испанския регион Андалусия и един в Нуньес де 

Балбоа в Усагре, близо до Бадахос в региона Естремадура в страната. 

Първият соларен парк е дом на 165 кошера и над 8 милиона пчели. 

Вторият включва 105 кошера и се обитава от около 5 милиона пчели. 

Проектите за пчелини, които Iberdrola ще продължи да развива в другите 

си фотоволтаични централи в Испания, имат за цел да демонстрират как 

настаняването на опрашители в соларните паркове може да подобри 

стабилността на екосистемите и да подобри добивите от околните 

земеделски земи. 

В слънчевите паркове пчелите могат да живеят без хербициди и 

селскостопански химикали, тъй като растежът на билките се контролира 

чрез паша от добитък. Следователно подобни инициативи създават 

екологични зони, които позволяват на учените да проучат как отглеждането на ароматни растения може да подобри качеството на 

меда, който в крайна сметка ще се продава в търговската мрежа. 

50-мегаватовата соларна централа Андевало в община Пуебла де Гусман произвежда електроенергия предимно за производство на 

бира Heineken в Испания съгласно споразумение за изкупуване на енергия с пивоварния гигант. Проектът Нуньес де Балбоа е 500-

мегаватов и е разположен на границата на три общини – Усагре, Хинохоса дел Вале и Биенвенида. 

Източник: GreenTech.bg 

Планът за възстановяване и устойчивост остава във фокуса на публичния дебат, 
като през последните две седмици на месец май бяха проведени редица срещи с 
представители от служебния кабинет по темата. В плана има заложени проекти 
от висок приоритет за общините, каквито са мерките за енергийна ефективност в 
жилищни и публични сгради, въвеждането на енергоспестяващо улично 
осветление, както и средствата за обновяване и развитие на здравна, 
образователна и социална инфраструктура, и които са неразривно свързани с 
планирането на инвестициите на местно равнище в близкото бъдеще. 

По информация от НСОРБ, по време на проведената дискусия с вицепремиера 
Атанас Пеканов се потвърждава запазването на предвидените приоритетни 
мерки, като няма изгледи да се стигне до преразглеждане на планираните 
проекти. Друг положителен извод от срещата е въвеждането на система от 
индикатори, чието постигане да е задължително условие, което да гарантира 
ефективносто използване на инвестициите в енергийна ефективност. 

В друга среща на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова с представители на професионални 
организации, работещи в сферата на инвестиционното проектиране и строителството, бе поставен въпросът за продължаване на 
програмата за обновяване на жилищни сгради, който за момента среща категорично потвърждение. В допълнение на 
разработването на новата програма, министър Комитова допълва, че МРРБ работи по изграждането на информационна система за 
администриране на инвестиционния процес, която да предоставя всички услуги в електронна среда. 

Програмата за обновяване бе основната тема и при срещата с представители на асоциации, браншови и консултантски 
организации, работещи в сферата на жилищния сектор и енергийното обновяване. По време на дискусиията, бе обсъдена и 
необходимостта от разширяване на обхвата сгради, както и ползата от създаването на специализирани финансови механизми за 
улесняване на участието на техните собственици, което ще подпомогне координирането и изпълнението на целите, заложени и в 
Дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд. Експертите са единодушни, че такава национална програма за енергийна 
ефективност, освен редицата допълнителни ползи, може да послужи като инструмент за възстановяване и икономически растеж, 
както на местно, така и на национално равнище. 

Предстоящо: 

Международен виртуален семинар за 

замърсяването на въздуха и 

здравето в Югоизточна Европа -  

Събитието ще се проведе на 8-9 юни, 

2021 г., от 14:00 – 17:00 ч. За 

регистрация – тук. 

Инвестиционен форум на 

Споразумението на кметовете – 

Пазарът за финансиране на 

енергийна ефективност – 

конференцията включва пленарна 

сесия с представители на високо ниво 

от Споразумението, инвеститори, както 

и от ЕК и ще се проведе на 15-16 юни, 

2021 г.  Програмата може да бъде 

открита тук. За регистрация – тук.  

Финална конференция по проект 

“Мост между действията за климата 

на европейско и на местно 

ново” (BEACON) – проект на 

Европейска климатична инициатива, 

който обединява местни власти и 

училища от 7 европейски държави. 

Онлайн, на 16 и 17 юни, 2021 г. 

Повече информация ще бъде 

публикувана тук, както и на страниците 

на ЕкоЕнергия и НДЕФ. 

21-во издание на изложение 

Архитектурно-строителна седмица  - 

16-19 юни, 2021 г., Интер Експо Център. 

Безплатна регистрация до 15 юни 

можете да направите от тук. 

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.  

ДНИ НА КЛИМАТА И 
ЕНЕРГИЯТА – ГАБРОВО 
2021  

На 24 и 25 юни, 2021 г. Община 
Габрово ще бъде домакин на събития, 
организирани заедно с ОМЕЕ 
ЕкоЕнергия, под наслов „Климат и 
енергия: политики, финансови 
механизми и международни 
инициативи в подкрепа на местните 
власти и гражданите“. Представители 
на ЕК, ЕП и Комитета на Регионите, 
международни гост-лектори и 
национални експерти, кратки 
тематични конферентни сесии, 
онлайн „пазар на идеи“, посещения на 
сгради и разговори на тема „Сградно 
обновяване“ и още... 

 

Очаквайте повече информация скоро! 
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https://3e-news.net/анализи/в-енергийния-преход-българия-се-опитва-100-процента-от-проблема-да-реши-с-10-на-сто-от-средствата_87854
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http://www.craftedu.eu
https://database.craftedu.eu/bg
https://database.craftedu.eu/bg
https://busleague.eu/wp-content/uploads/2021/05/D2_3_friendly_version.pdf
https://busleague.eu/wp-content/uploads/2021/05/D2_1_friendly_version.pdf
https://busleague.eu/wp-content/uploads/2021/05/D2_3_friendly_version.pdf
https://busleague.eu/wp-content/uploads/2021/05/D2_3_friendly_version.pdf
http://www.instructproject.eu
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http://www.nzebroadshow.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=c0IHyy7InYU
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https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_2345
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e718932d-96e7-4d9b-9d8c-70e1f0129a10
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