
 

 Комисията трябва да гарантира, че всички предложения съответстват на целта от 1.5 °C 

 ЕС трябва да намали емисиите с 55% до 2030 г. и да стане климатично неутрален до 

2050г. 

 Призив за намаляване на глобалните емисии от морския и въздушния транспорт 

 
ЕС трябва да се ангажира с нулеви нетни емисии 
на парникови газове до 2050 г. на Конференцията 
на ООН по изменението на климата, заявява Пар-
ламентът. 

Преди Конференцията на ООН по изменението на 
климата (COP25) в Мадрид от 2 до 13 декември, 
Парламентът одобри в четвъртък резолюция, която 
обявява извънредна ситуация в областта на клима-
та и околната среда в Европа и в света. Те също 
искат Комисията да гарантира, че всякакви законо-
дателни и бюджетни предложения напълно съот-
ветстват с целта за ограничаването на глобалното 
затоплянето под 1.5 °C. 

В отделна резолюция, Парламентът призовава ЕС да представи своята стратегия за достигане 
на климатична неутралност пред Конвенцията на ООН по изменение на климата възможно най-
скоро и най-късно до 2050 г. Евродепутатите призовават новия председател на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен да включи цел от 55% за намаление на парниковите газове до 
2030 г. в Европейския зелен курс. 

Намаляване на емисиите в глобален мащаб за въздушния и морски транспорт 

Евродепутатите заявяват, че сегашните амбиции в морския и въздушния транспорт не са дос-
татъчни. Всички страни трябва да включат емисиите от международния морски и въздушен 
транспорт в своите планове за национален принос, отбелязват те, и призовават Комисията да 
предложени включването на морския сектор в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). 

Повече финансова подкрепа за борбата с климатичните изменения 

Страните на ЕС трябва поне да удвоят своя внос към Зеления фонд за климата, заявява Парла-
ментът. Държавите членки на ЕС са най-големите доставчици на публично финансиране за 
климата и бюджетът на ЕС трябва да съответства напълно на международните му ангажименти. 
Те също отбелязват, че обещанията на развитите държави не достигат колективната цел от 
100 млрд. долара годишно след 2020 г. 

В заключение, те настоятелно призовават държавите членки на ЕС да спрат поетапно директ-
ните и индиректните субсидии за изкопаеми горива до 2020 г. 

Цитат 

“Европейският парламент току що прие амбициозна позиция в навечерието на предстоящата 
Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид. Взимайки предвид из-
вънредната ситуация в областта на климата и околната среда, важно е да намалим парникови-
те газове с 55% до 2030 г. Това е ясно и навременно послание към Комисията няколко седми-
ци преди публикуването на комуникацията относно Зеления курс”, заяви Паскал Канфен 
(Renew, Франция), председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопас-
ност на храните, по време на дебата в понеделник. 

Бързи факти 

Резолюцията за обявяване на извънредна ситуация в областта на климата и околната среда 
беше приета с 429 гласа „за“, срещу 225 гласа „против“ и 19 гласа „въздържал се“. Европейс-
кият парламент прие резолюцията относно COP25 с 430 гласа „за“, срещу 190 гласа „против“ и 
34 гласа „въздържал се“. 

Редица страни, местни власти и научни изследователи обявиха, че нашата планета е изправе-
на пред извънредна ситуация в областта на климата. 

Европейската комисия вече предложи цел от нулеви нетни емисии до 2050 г., но Европейският 
съвет още не го е приел, тъй като Полша, Унгария и Чехия се противопоставят. 
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Енергийните сметки за домакинствата нарастват в синхрон с цените на едро в ЕС 
publics.bg, 30.10.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20999/ 
 
Одобрена е Национална стратегия за адаптация към изменението на климата 
ecology-bulgaria.com, 01.11.2019 
http://ecology-bulgaria.com/article/2691-odobrena-e-nacionalna-strategiia-za-adaptaciia-kam-izmenenieto-na-klimata?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2019-11-01 
 
Рекордна печалба от 308 млн. лв. отчита АЕЦ "Козлодуй" към края на септември. Причината за това са високите цени на електроенергията на свободния 
пазар 
Ивайло Станчев, Капитал, 04.11.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/11/04/3986971_rekordna_pechalba_ot_308_mln_lv_otchita_aec_kozlodui/ 

Генералният секретар на ООН:  
Въглищата са основната пречка за борбата с измененията в климата 
3E news, 05.11.2019 
http://3e-news.net/свят/генералният-секретар-на-оон--въглищата-са-основната-пречка-за-борбата-с-измененията-в-климата_72035 
 
11 хил. учени предупреждават за климатично бедствено положение на Земята 
3E news, 06.11.2019  
http://3e-news.net/свят/11-хилучени-предупреждават-за-климатично-бедствено-положение-на-земята_72073 
 
100 европейски организации със съвместно усилие за неутрална за климата икономика 
publics.bg, 06.11.2019  
https://www.publics.bg/bg/news/21025/100_европейски_организации_със_съвместно_усилие_за_неутрална_за_климата_икономика.html 
 
Подпомагат с безвъзмездни евросредства малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия от 2021 г. 
МРРБ, 09.11.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/podpomagat-s-bezvuzmezdni-evrosredstva-malki-i-sredni-predpriyatiya-v-granichnite-oblasti-na-bulgariya-i-surbiya-ot-2021-g/ 

Бойко Борисов: 
Догодина България ще може да внася газ от САЩ, Катар, Кипър, Египет, Азербайджан 
publics.bg, 11.11.2019 г.   
https://www.publics.bg/bg/news/21037/ 

Министър Петкова:  
С изграждането на интерконектора Гърция – България диверсификацията на природен газ за Югоизточна Европа е факт 
Министерство на енергетиката, 11.11.2019 
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-s-izgrajdaneto-na-interkonektora-garciya-balgariya-diversifikaciyata-na-priroden-gaz-2793.html?
p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 
 
Еманюел Макрон:  
Ако Европа не се събуди, ще изгуби контрола върху съдбата си. Цялото интервю на френския президент пред The Economist, което предизвика вълна от 
реакции в Европа. От The Economist 
Капитал, 13.11.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/11/13/3990517_emanjuel_makron_ako_evropa_ne_se_subudi_ima_risk_da/ 

Πpoмeни в ЗУT cпиpaт cтpoитeлcтвoтo нa cгpaди c нaмaлeни oтcтoяния и пapĸoмecтa. Kмeтът Фaндъĸoвa e внecлa в MPPБ пpeдлoжeниятa зa зaĸoнoдaтeлни 
пpoмeни 
Радостина Попова, Градът, 13.11.2019  
https://gradat.bg/sgradi/promeni-v-zut-spirat-stroitelstvoto-na-sgradi-s-namaleni-otstoyaniya-i-parkomesta 

Пада ограничението за саниране на блокове с европейски пари. Досега от европейската програма можеха да се възползват блокове с до 35 апартамента в 28 
града 
TrafficNews.bg, 15.11.2019 
https://trafficnews.bg/obshtestvo/pada-ogranichenieto-sanirane-blokove-evropeiski-pari-160645/ 
 
Люксембург и ЕИБ засилват сътрудничеството си в микрофинансирането и климатичните действия 
3E news, 15.11.2019 
http://3e-news.net/събития/люксембург-и-еиб-засилват-сътрудничеството-си-в-микрофинансирането-и-климатичните-действия_72301 
 
МАЕ: Инсталираните фотоволтаици през 2040 г. ще са повече от въглищните и газовите мощности 
publics.bg, 15.11.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21049/ 

110 малки и средни предприятия в граничните области на България и Гърция се съревновават за 20 млн. лв. европейско финансиране за модернизиране и 
разширение на производството 
МРРБ, 19.11.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/110-malki-i-sredni-predpriyatiya-v-granichnite-oblasti-na-bulgariya-i-gurciya-se-surevnovavat-za-20-mln-lv-evropejsko-finansirane-za-modernizirane-i-
razshirenie-na-proizvodstvoto/ 

Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на новата Оперативна програма за развитие на регионите в България за периода 
2021-2027г. 
МРРБ, 15.11.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/gradskoto-razvitie-i-podkrepa-za-regionite-sa-osnovnite-prioriteti-na-novata-operativna-programa-za-razvitie-na-regionite-v-bulgariya-za-perioda-2021-
2027g/ 

Юлиан Попов:  
Има бъдеще за района на "Марица Изток", но е нужен план 
3E news, 13.11.2019 
http://3e-news.net/българия/-юлиан-попов--има-бъдеще-за-района-на-"марица-изток",-но-е-нужен-план_72228 
 
ЕК прие четвъртия списък с енергийни проекти 
powerindustry-bulgaria.com, 14.11.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/3013-ek-prie-chetvartiia-spisak-s-energiyni-proekti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-11-14 

Енергийната борса започна обединяването си с единния европейски пазар 
Засега в общата схема за търговия с електроенергия е включена платформата "В рамките на деня" 
Ивайло Станчев, Капитал, 20.11.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/11/20/3994879_energiinata_borsa_zapochna_obediniavaneto_si_s/ 

ЕК одобри инсинератора за горене на отпадъци в София. Отпуснати са нужните за изграждането му 94 млн. евро, след като в Брюксел са преценили, че 
мярката е полезна за страната 
Анина Сантова, Капитал, 25.11.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/11/25/3997066_ek_odobri_insineratora_za_gorene_na_otpaduci_v_sofiia/ 

Допълненията в Закона за ограничаване измененията в климата ще подпомогнат бизнеса, но ще вдигнат малко и цената на тока 
3E news, 28.11.2019 
http://3e-news.net/българия/допълненията-в-закона-за-ограничаване-измененията-в-климата-ще-подпомогнат-бизнеса,-но-ще-вдигнат-малко-и-цената-на-тока_72663 
 
Близо 14% от природния газ в страната не е дошъл от "Газпром". Алтернативните доставки през 2019 г. са спестили 28 млн. лв. на "Булгаргаз" 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.11. 201 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/11/28/3998475_blizo_14_ot_prirodniia_gaz_v_stranata_ne_e_doshul_ot/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Европарламентът обяви извънредно положение в климата. Българските социалисти и ДПС подкрепиха резолюцията, ГЕРБ, ВМРО и "Демократична 
България" гласуваха против 
Илин Станев, Капитал, 28.11.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/11/28/3998604_evroparlamentut_obiavi_izvunredna_situaciia_v_klimata/  

Световните цели за климата не са достатъчни. И е малко вероятно да бъдат изпълнени. Вината е на правителствата, които подкрепят производството на 
изкопаеми горива  
Капитал, от The Economist, 28.11.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/11/28/3998201_svetovnite_celi_za_klimata_ne_sa_dostatuchni_i_e_malko/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Извънредно положение в Европа за климата! ЕП иска законодателни и бюджетни мерки за ограничаване на глобалното затопляне под 1.5 градуса 
3E news, 29.11.2019 
http://3e-news.net/свят/извънредно-положение-в-европа-за-климата!-еп-иска-законодателни-и-бюджетни-мерки-за-ограничаване-на-глобалното-затопляне-под-15-
градуса_72680 

Вrіtаnіса Раrk Ѕсhооl – пасивна сграда без вредни емисии 
Сп. Градът, бр. 5, 2019 
https://gradat.bg/britanica-park-school 
 
Екоинспекцията поиска ОВОС от фирми на Ковачки, за да горят RDF в Сливен. Предлаганите инсталации са допълнителни към "Топлофикация", която 
има разрешение да използва алтернативното гориво 
Иглика Филипова, Капитал,11.11.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/11/11/3990300_ekoinspekciiata_poiska_ovos_ot_firmi_na_kovachki_za_da/ 

Уикендите през зимата в София са с по-мръсен въздух от делничните дни. Изследването на американския метеоролог д-р Майкъл Голдщайн поставя 
поредния щрих в картината на смога в София 
Мила Чернева, Капитал, 12.11.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2019/11/12/3990506_uikendite_prez_zimata_v_sofiia_sa_s_po-mrusen_vuzduh/ 

LG: Въздухът в хола може да е двойно по-замърсен от този на улицата 
3E news, 12.11.2019 
http://e-news.net/технологии/lg--въздухът-в-хола-може-да-е-двойно-по-замърсен-от-този-на-улицата_72212 
 
Бургас. Общината кани бургазлии на информационна среща по проекта за подмяна на „дървените печки“ с екологично отопление 
БургасИнфо, 12.11.2019  
https://www.burgasinfo.com/news/view/5/93677 
 
Габрово, Стара Загора и Добрич – победители във фотоконкурса на МРРБ „Моят град е моята крепост“ 
МРРБ, 16.11.019 
https://www.mrrb.bg/bg/gabrovo-stara-zagora-i-dobrich-pobediteli-vuv-fotokonkursa-na-mrrb-moyat-grad-e-moyata-krepost/ 

Нови отоплителни централи за 23 млн. лв. в Пловдив от EVN Топлофикация 
Дружеството ще изгради 5 броя нови водогрейни котли с висока ефективност и екологичност при производство на топлинна енергия 
publics.bg, 20.11.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21057/ 
 
Финансиране на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ 
АУЕР ще проучи възможностите за използване на хидроенергийния потенциал 
publics.bg, 20.11.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21055/ 

Има ли спасение за "Топлофикация София". Общинското дружество е в критично състояние, но ръководството му твърди, че има въможности за 
стабилизиране 
Ивайло Станчев, Капитал, 29.11.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/11/29/3998477_ima_li_spasenie_za_toplofikaciia_sofiia/ 
 
seeSUSTAINtec 2020 – новото място за представяне на технологии за устойчиво развитие, 7-9 април 2020 г., София 
publics.bg, 20.11.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/21061/ 
 
БУЛАТОМ: Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност, 10-12 юни 2020 г., под патронажа на 
Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране 
https://www.publics.bg/bg/events/276/ 

https://www.bulatom-bg.org/ 
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Европейският парламент обявява извънредна ситуация в  
областта на климата 

ЦЕЕ ЕнЕфект взе участие в заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие в Перник 

В качеството си на председател на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, 
заместник областният управител на Перник инж. Васил Павлов проведе заседание на 
съвета, в което взеха участие представители на общините, териториалните структури, 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Центъра за енергийна ефективност 
„ЕнЕфект”.  

Общините Радомир, Брезник и Ковачевци представиха изпълнените мерки, залегнали в 
общинските им планове за енергийна ефективност, както и програмите и проектите за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и горива. 

В последната точка от заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно разви-
тие бе представена презентация от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. Те-
ма бе „Местните власти – основна движеща сила по пътя към енергийния преход". Неп-
равителствената организация очерта ролята на държавата и общините за успеха на 
програмите за енергийна ефективност. По данни на ЕнЕфект в момента България отде-
ля близо 120 млн. лв. за енергийни помощи, които се използват за закупуването на 
дърва и въглища, като в същото време финансира общински програми за подобряване на чистотата на въздуха на стойност над 100 
млн. лв. 

Въпреки, че през последните години е постигнат напредък, най-вече чрез Националната програма за енергийна ефективност в много-
фамилните жилищни сгради, българските домакинства продължават да са най-неефективни и енергийно бедни в Европа. Страната ни 
има ограничен достъп и до съвременни енергийни ресурси. 

Румънската стратегия за обновяване на сградния фонд: дългосрочна визия и внимание към профе-

сионалното образование 

Заедно с BPIE и Renovate Europe, ЕнЕфект бе поканен да сподели своя опит и виждания 
по време на обсъждането на предварителната версия на румънската стратегия за обно-
вяване на сградния фонд по време на националната конференция по темата, организи-
рана от România Eficientă. Както е известно, според член 2а от Директивата за енергий-
ните характеристики на сградите, всяка държава членка до 20 март 2020 г. трябва да 
приеме своя национална стратегия, която да включва следните компоненти: 

а) преглед на националния сграден фонд, където е уместно, въз основа на статистичес-
ки извадки и очакван дял на санираните сгради през 2020 г.; 

б) определянето на икономически ефективни подходи за саниране, съобразени с вида 
сгради и климатичната зона, като се отчитат евентуалните съответни моменти за интер-
венция, ако има такива, в жизнения цикъл на сградата; 

в) политики и действия за насърчаване на икономически ефективно основно саниране 
на сгради, включително поетапно основно саниране, и в подкрепа на икономически 
ефективни мерки и саниране, например чрез въвеждане на незадължителна схема за 
паспорти за санирането на сградите; 

г) преглед на политиките и действията, насочени към сегментите от националния сгра-
ден фонд с най-лоши характеристики, дилемите на несъвместимите стимули и слабостите на пазара, и очертаване на имащите отно-
шение действия на национално равнище, които допринасят за намаляване на енергийната бедност; 

д) политики и действия, насочени към всички обществени сгради; 

е) преглед на националните инициативи за насърчаване на интелигентните технологии и добре свързаните сгради и общности, както 
и на придобиването на умения и образование в секторите на строителството и енергийната ефективност; и 

ж) основана на факти преценка за очакваните икономии на енергия и ползите в по-широк смисъл, като например тези, свързани със 
здравето, безопасността и качеството на въздуха.  

В своята дългосрочна стратегия за саниране всяка държава членка определя пътна карта с мерки и национално определени измерими 
показатели за напредъка, с оглед на дългосрочната цел за 2050 г. за намаляване на емисиите 
на парникови газове в Съюза с 80-95 % спрямо нивата от 1990 г., за да се осигури високо 
енергийно ефективен и декарбонизиран национален сграден фонд и за да се улесни разходно 
ефективната трансформация на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно 
потребление на енергия. Пътната карта включва индикативни етапни цели за 2030 г., 2040 г. 
и 2050 г. и посочва как те допринасят за постигането на целите на Съюза по отношение на 
енергийната ефективност в съответствие с Директива 2012/27/ЕС. 

По време на събитието в Румъния бе обърнато особено внимание на отчета на предходната 
стратегия и допуснатите слабости, като беше обърнато сериозно внимание на необходимостта 
от ясни институционални отговорности, интеграция между различните плановите инструменти, 
ориентиран към потребителя подход с акцент върху постигането на максимален комфорт и 
здравословни условия на обитаване, нуждата от мониторинг и редовни отчети за обучението, 
но най-вече на потребността от ускорено и качествено професионално обучение и образова-
ние, засилена комуникация с гражданите и изграждане на капацитет за прилагането на мерки-
те в общинските администрации. Не е изненада, че тези изводи са напълно приложими и за 
България, но за съжаление ние все още очакваме първия вариант на нашата стратегия за об-

новяване. ЕнЕфект, разбира се, е готов да помага за разработването й с всички сили и средства, като вече публикува наръчник по 
темата в рамките на проект „Нашите сгради“, изпълняван в сътрудничество с BPIE в рамките на Европейската климатична инициатива 
(EUKI).  

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.  

НДЕФ разширява инициативата за пестене на енергия в училищата 

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) с подкрепата на Федералното министерство 
на околната среда на Република Германия разширява инициативата за пестене на енер-
гия в българските училища. На 13 и 14 ноември фондът организира работни срещи във 
Велико Търново и в София за споделяне на опита от работата по Европейската инициа-
тива за климата (EUKI) за пестене на енергия. България участва в инициативата от 2015 
г. заедно с още 7 европейски държави. 

У нас заниманията се провеждат като форми на извънкласна дейност под ръководството 
на обучени учители. Целта е учениците не само да получат знания и опит по темата за 
климатичните промени и начините за пестене на енергия, но и реално да допринесат за 
реализирането на значими спестявания на енергия и съответен финансов ресурс за учи-
лищата. 

В двете работни срещи участваха директори на над 30 училища и детски градини от об-
щините София, Самоков, Велико Търново, Габрово, Полски Тръмбеш и Павел баня.  Активно участие взеха представители на Минис-
терството на образованието и науката (МОН) и неговите регионални поделения, на Националния център за повишаване квалификаци-
ята на педагогическите специалисти, на шестте общински администрации и на регионалните органи на Министерството на здравеопаз-
ването. 

Ясно бяха очертани възможностите и необходимите стъпки за разширяване на инициативата, за начините за мотивиране на общините 
и училищата и за възможностите за взаимодействие между секторите „Околна среда“ и „Образование“ на национално ниво за изпъл-
нение на политиките за климатичните промени. 

Източник: МОСВ 

Експерти от ЦЕЕ ЕнЕфект участваха в разработването на учебна работилница по проект на МОН в 

Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик 

Проектът се изпълнява по Национала програма „ Осигуряване на съвременна образователна сре-
да“ в Модул „Модернизиране на системата на професионално образование“ (дейност 
„Модернизиране на материално-техническа база“) и в него участват заинтересовани образовател-
ни институции. Професионалната гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) в гр. Пазарджик 
печели финансиране със своето проектно предложение за провеждане на учебна практика по: 
строителни материали, сградостроителство, технология на строителните процеси, технология на 
строителството в работилницата по „Нискоенергийно строителство, екология и устойчивост“ 
за учениците от IX, X и XI клас съгласно теми и график по утвърдените учебни програми. Заедно с 
подкрепата на екипа на ЦЕЕ ЕнЕфект по проекта бяха изготвени архитектурното проектиране на 
строително-монтажните работи (СМР), оборудване като макети, постери и подкрепа в оформянето 
на учебните програми  за работилницата по строителство. 

На 28 ноември бе проведена една от сесиите на експертите от ЦЕЕ ЕнЕфект в гимназията, която 
включи тематични презентации, няколко практически обучения за въздухоплътност, blower-door 
тест, както и игри за затвърждаване на новите знания.  

Учителите с радост споделят, че както те, така и децата са изключително радостни и ангажирани по съвместното изпълнение на про-
екта, а това, че основният фокус е насочен към практическите занимания има незаменим принос за учениците. 

Габрово отново единствен BG кандидат за „Европейски зелен лист“ 

За трети пътни Габрово е единственият български град, който ще се бори за екологичната награда на 
Европейската комисия – „Европейски зелен лист“.  

В надпреварата влизат още 17 европейски града, сред които френските – Авиньон и Виши, румънският 
Бистрица, испанските – Карбайо и Риба-Роха де Турия, турският Чифтликкьой, германският Косвиг, 
датските – Елсинор, Нюборг и Ринкобинг-Скьерн, финландските – Кеми и Лапеенранта, португалските – 
Оливейра ду Оспитал и Виана ду Кастело, сръбският Сомбор, литовският Таураге и латвийският Валмиера.  

В кандидатурата си Община Габрово посочва постиженията в енергийната ефективност, благоустрояването 
на градската среда, чрез което се подобрява транспортната достъпност и качеството на шума, 
придобивките в градския транспорт, разделното събиране на отпадъците и обществената осведоменост по 
темата. 

Поставен е акцент върху три добри практики – детска градина „Слънце“, която е първата публична 
пасивна сграда, проект „Цветен град“ с кампаниите за озеленяване на междублоковите пространства и инициативата „Приеми ме на 
село“ с фокус върху екологичния аспект. 

Кандидатите ще бъдат оценявани по критерии като зелена икономика, енергийни характеристики, мобилност, биоразнообразие, 
качество на въздуха, управление на отпадъците и водите. 

След подбора няколко кандидатури ще направят презентации пред журито през месец юни 2020 г. Печелившите ще бъдат обявени на 
церемония в португалския град Лисабон, който е европейската зелена столица за 2020 г.   

През миналата година Габрово бе един от петте града, които бяха избрани да се състезават във финалния етап за наградата за 2019 г. 
Защитата на концепциите се състоя в холандския град Ниймеген. 
 
Конкурсът „Европейски зелен лист“ е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Инициативата оценява труда 
и успеха за постигане на ,,зелен растеж“, отличава се онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Могат да бъдат избрани до 
двама финалиста, наградата е 75 000 евро. 
 
Източник: Община Габрово 

Зам.-министър Николова: Зоните с ниски емисии са ефективна мярка за по-чист въздух в градовете 

„Борбата със замърсяването на атмосферния въздух в населените места е основен 
приоритет както на МОСВ, така и на правителството. Наднормените нива на фини 
прахови частици (ФПЧ) са екологичен, здравен и социален проблем, който е свър-
зан с качеството на живот и влияе негативно на икономиката на страната“. Това ка-
за на 25 ноември зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова 
при откриването на семинар на тема „Установяване на зони с ниски емисии – 
опитът в Германия и възможности в България“. 

Зам.-министър Николова припомни, че тази година е приета Националната програма 
за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018–2024 г., в която емисиите 
от битово отопление са посочени като основна причина за значителния брой преви-
шения на нормите за качество на въздуха по показателя ФПЧ през зимния период. 
Значително влияние в по-големите градове имат и емисиите от автомобилния транс-
порт. „Един от възможните подходи за намаляване на замърсяването е обособяване-
то на т. нар. зони с ниски емисии в населените места. Този подход през последните 
години се е наложил като успешна практика в редица големи европейски градове“, 
съобщи Николова. Въвеждането на зони с ниски емисии е мярка, която е посочена в 

националната програма. 

Промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух вече дават правна възможност общинските съвети да приемат 
мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които досега не са прилагани у нас. По отношение на битовото отоп-
ление е възможно по преценка на общинските власти и в зависимост от условията и възможностите ограничаване на употребата на 
определени видове горива или уреди за отопление. По отношение на транспорта има възможност за ограничаване на движението на 
моторни превозни средства с по-ниска евро категория. 

Във връзка с планирането, създаването и управлението на зони с ниски емисии се изпълнява проект между Германия и България, по 
който от 25 ноември започна семинарът за обмяна на опит. Експертите от Германската агенция по околна среда към Федералното ми-
нистерство на околната среда на Германия работят по него заедно с българските специалисти от Дирекция „Опазване чистотата на 
въздуха“ в МОСВ. Целта на проекта е изграждане на капацитет на местно, регионално и национално ниво за прилагане на ефективни 
мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. 

Източник: МОСВ 

Полезна информация за Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве може да намерите 
ТУК 

МРРБ осигурява 108 млн. лв. от ОПРР за медицински хеликоптер, ремонт на 134 км пътища, спортно 

оборудване в 100 гимназии и саниране на сгради 

Над 108 млн. лв. ще бъдат осигурени допълнително по 
управляваната от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 
- 2020 г. за купуване на медицински хеликоптер, рехабилитация 
на 134 км републикански пътища, енергийна ефективност на 
сгради в малките общини и ново спортно оборудване на около 100 
професионални гимназии. Това стана ясно по време на 15-то 
заседание на Комитета за наблюдение на програмата.  То бе 
председателствано от заместник-министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия 
орган на ОПРР Деница Николова. В него участваха и Аурелио 
Сесилио и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и 
градска политика“ в Европейската комисия. 

Допълнителни близо 25 млн. лева ще получат 28-те малки 
общини и периферни райони в страната за подобряване на 
енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради. Сумата ще се допълни с още 14 млн. лв. спестен ресурс, който 
предстои да се насочи към тях в края на месеца. Така общият бюджет ще достигне близо 40 млн. лв., като вече се дава и възможност 
за саниране на сгради с повече от 35 апартамента.  От началото на програмния период по ОПРР се изпълняват 202 проекта за 
енергийна ефективност на стойност 204 млн. лв. в 28-те малки общини. 

Около 6,2 млн. лв. ще получи Министерството на образованието и науката. С над 4,5 млн. лв. от тях ще се извърши ремонт на 7 
професионални гимназии и Тракийския университет. С останалите над 2,5 млн. лв. около 100 средни училища в страната ще получат 
ново спортно оборудване. Така почти всички новоремонтирани учебни заведения ще получат адекватна и иновативна спортна база. 
Зам.-министър Николова отбеляза, че за обновяването им са инвестирани 618 млн. лв. от ОПРР, като до момента са ремонтирани 80 
сгради - 49 училища, 26 детски градини и 5 университета. 

Още информация ТУК 

Жилищни сгради с над 35 самостоятелни обекта в 28-те малки общини също ще могат да бъдат сани-

рани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

Отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта и така се разширява 
обхватът на допустимите за саниране жилищни блокове в по-малките общини бенефициенти по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това ще стане възможно в края на месец ноември, когато ще бъде 
обявена третата процедура по програмата за енергийна ефективност в периферните райони. Тогава насоки-
те за кандидатстване по нея ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството и на оперативната програма. 

28 са общините, които могат да кандидатстват с проекти за повишаване на енергийната ефективност в жи-
лищни и административни сгради. Допустими кандидати са: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал 
Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, 
Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, 

Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. 

С отпадането на досегашното ограничение за финансиране на многофамилни жилищни сгради с до 35 самостоятелни обекта ще се об-
лагодетелстват повече крайни домакинства. Така ефектът от изпълнението на проектите ще се усети от повече хора. 

До момента по предходните две процедури по програмата са сключени 202 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ на обща стойност 188 млн. лева. Чрез тях се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност на общо 683 сгради в 
28-те общини. 

Източник: МРРБ 

Испания е домакин на конференцията за климата на ООН 

Испания е домакин на 25-ата Международна конферен-
цията за климата (COP 25), която  ще се състои в Мад-
рид, след като на 31 октомври чилийският президент Се-
бастиан Пинера, че страната се отказва да организира 
форума заради социалната криза, която преживява, пре-
даде БТА. Конференцията COP25 да се състои от 2 до 13 
декември в Мадрид. 

Учени от Междуправителствения комитет по измененията 
в климата към ООН представиха на 6 ноември два докла-
да за последиците от промените в климата пред депутати 
от комисиите по околна среда, развитие и рибарство. 
Единият доклад е посветен на връзката между промените 
в климата и селското стопанство, а другият - върху пос-
ледиците за океаните и ледената покривка. 

Климатът и производството на храни 

Професор Джим Скеа посочи, че промените в климата засилват ерозията и замърсяването на почвите, от които зависи изхранването 
на хората. По-доброто управление на земите би могло да допринесе за борбата с климатичните изменения, но трябва да бъде съпро-
водено с други мерки, заяви той. 

Производството, транспортът и преработването на храни отговарят за между една пета и една трета от емисиите на парникови газове, 
причинени от хората, каза д-р Жан-Франсоа Сусана. В същото време климатичните промени водят до намаляване на реколтите от жи-
то и царевица, което поставя под въпрос наличието на основни храни. Според него проблемът със стабилността на хранителните дос-
тавки ще продължи да се усложнява в бъдеще. 

Топящ се лед и покачване на морското ниво 

Учените предупредиха, че покачването на морското ниво се ускорява вследствие на топенето на ледената обвивка в Гренландия и Ан-
тарктика. 

Професор Ханс Ото-Пьортнер заяви, че ако нещата продължат по същия начин, морското ниво се очаква да се вдигне с 5 метра до 
2300 г. Затоплянето на океаните ще промени също така наличието на кислород и на хранителни вещества, което ще засегне обитате-
лите на моретата и хората, които зависят от тях за препитанието си. 
 
„За да намалим силата на въздействието на климатичните промени, всеки източник на затопляне има значение, всяка година има зна-
чение, всеки избор има значение, и, най-важното, политическата и обществената воля имат значение“, заяви проф. Пьортнер. 
 
Междуправителственият комитет за промените в климата е орган под егидата на ООН, който събира данни за промените в климата. 
През август комитетът представи доклад за промените в климата и сухоземната повърхност, а през септември - за океаните и ледената 
обвивка. Докладите представят последните заключения на учените преди поредната среща на върха за климата на ООН (COP25) в 
Мадрид през декември. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ на Европейския парламент относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в 
Мадрид, Испания (COP 25) 

Източник: Europal 

Тимерманс: Водородът ще има основна роля в изпълнението на целите на ЕС за климата 

Газопроводните мрежи в Европа могат да бъдат използвани за пренос на водород, посочи временният председател на ЕК 

Франс Тимерманс, който временно замества Жан-Клод Юнкер на председателския пост на 
Европейската комисия (ЕК), получи тържествени овации заради Зелената сделка по време 
на форум в Брюксел, след като заяви, че водородът ще играе ключова роля в усилията на 
Европа да постигне целите си в областта на климата, съобщава Euractiv. 

Потенциалът на водородната енергия да трансформира енергийния пейзаж на Европа се 
превърна в една от най-вълнуващите области на енергийната политика на Европейския съ-
юз (ЕС) през последната година. 

Миналата седмица холандецът, който успя да убеди в своите виждания относно зеленото 
бъдеще на Стария континент представителите на Европейския парламент, държа реч по вре-
ме на форум за горивни клетки и водород в Брюксел в четвъртък (21 ноември). 

„Европа е има лека преднина по отношение на чистия водород“, посочи Тимерманс пред 
представители на индустрията, занимаваща се с водородни технологии. „Защо да не увеличим преднината на едно от нещата, което би 
могло да бъде едно от най-важните в енергийния преход?“, подчерта холандецът. 

Той акцентира върху наличието на подходяща инфраструктура за развитието на водородните технологии, която в Европа е изградена 
за пренос на природен газ.  

Според Тимерманс основният проблем при слънчевата и вятърната енергия е, че тези технологии се нуждаят от инфраструктура, за да 
работят. 

„Нуждаем се от електроразпределителни мрежи. И именно това е недостатъкът“, подчертава първият заместник-председател на новия 
кабинет на ЕК. 

В момента редица бюрократични препятствия пречат на водорода да навлезе в енергетиката на Европа с по-бърз темп, добави още 
Тимерманс. 

„Първото ми обещание е, че ще се погрижа да ускорим всички процеси, за да работим по въпроса“, заяви той, добавяйки: „Най-
важното обаче е, че ни помагате да намерим начини да постигнем сравнително бързо успехи“. 

Водородът, който може да се добива от производство на електроенергия и газ, се очаква да играе централна роля в предстоящия па-
кет за декарбонизация на изпълнителния орган на ЕС, който се очаква да бъде реализиран през 2020 или 2021 година. 

По време на манифест в Загреб през миналата седмица Европейската народна партия (ЕНП), която тогава избра за свой нов председа-
тел полякът и председател на Европейския съвет Доналд Туск, прие резолюция за климата, където ясно изразява своята подкрепа за 
водорода, произведен чрез преработка на природен газ, в комбинация с улавяне и съхранение на въглероден диоксид. 

Особено внимание се отделя на производството на т.нар. „зелен водород“, който се получава чрез електролиза при вятърната и слън-
чевата енергия. 

Повече четете на адрес: Investor.bg 

Хърватия вече използва геотермална енергия 

Хърватия откри първата си геотермална електроцентрала. 16,5-мегаватовата "Велика 1" се на-
мира близо до Беловар, на около 85 км източно от столицата Загреб. 

Инвестицията в проекта е 325 млн. куни (43,7 млн. евро), съобщи хърватското министерство 
на опазването на околната среда и енергетиката. 

Електроцентралата работи от март и досега е генерирала над 55 гигаватчаса електроенергия, 
съобщават от министерството, цитирани от Emerging Europe. 

"Ако са добре проектирани и правилно поддържани, геотермалните централи могат да произ-
веждат електричество 24 часа на ден, 365 дни в годината. 

Това е производство на електроенергия, което не отделя въглерод в околната среда", каза Му-
харем Балат, председател на борда на директорите на MB Holding, която е главен изпълнител 
на проекта. 

"Велика 1" е открила 10 работни места при въвеждането си в експлоатация. Общо 15 хърватс-
ки компании са взели участие в изграждането ѝ, които е отнело две години. 

Източник: Expert.bg 

Мръсен въздух = повече инфаркти и инсулти 

Ново проучване, публикувано от King’s College London (KCL), съобщи, че повишените 
нива на замърсяване на въздуха допринасят за увеличаване на броя на инфарктите, 
инсултите и хоспитализациите заради астма. Отрезвяващата новина беше описана ка-
то „спешна ситуация“ за здравеопазването. Учените призоваха британското правител-
ство да се ангажира с по-изпълними цели за устойчивост и подобрени стандарти за 
качество на въздуха. 

Изследователският екип е проучил данни в девет града: Лондон, Бирмингам, Бристол, 
Дерби, Ливърпул, Манчестър, Нотингам, Оксфорд и Саутхемптън. Лондон е регистри-
рал най-голям брой „здравни инциденти“, преживявайки дни с повишено въздушно 
замърсяване. За английската столица са отчетени допълнителни 124 извънболнични 
сърдечни инфаркта, 231 приема на хора с инсулт и 193 хоспитализации на хора с аст-
ма в дните, в които са регистрирани по-високи нива на замърсяване. 

Събраните данни ясно разкриват причинно-следствена връзка, казват учените. Установено е още, че в Лондон замърсяването „идва“ 
чрез вятъра. 

„Смъртоносният въздух в Лондон е криза на общественото здраве – това води до хиляди случаи на преждевременна смърт всяка годи-
на, както и спиране на развитието на младите бели дробове и увеличаване на случаите на респираторни заболявания,“ заяви кметът 
на Лондон Садик Хан. 

Резултатите от изследванията бяха публикувани преди срещата на високо равнище на Британската национална асоциация за чист въз-
дух. В отговор на резултатите от проучването, Британската национална здравна служба коментира, че „почти една трета от предотвра-
тимите смъртни случаи в Англия се дължат на незаразни болести, специално причислени към замърсяването на въздуха“. 

Източник: Greentech.bg 
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