
 

Докладът бе представен на пресконференция на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на 
4-ти октомври в БТА 

Според данни на европейския Комитет на региони-
те, около 11 % от населението на ЕС — 54 милиона 
европейци, са засегнати от енергийна бедност. 
Въпреки това повечето държави — членки на ЕС, 
все още не откриват и не водят статистика на уяз-
вимите потребители на енергия и не насочват пра-
вилно мерките по отношение на енергийната бед-
ност. 

Що се отнася до България, според данни от евро-
пейската Обсерватория за енергийна бедност, де-
лът от населението, което не може да поддържа 
домовете си достатъчно топли (с цялото неблагоп-
риятно въздействие върху здравето) е 39,2% – най
-високият в ЕС. Същото се отнася и за дела на до-
макинствата, които не могат да си позволят охлаж-
дане през лятото – 49,5%. Най-висок дял от насе-
лението с просрочени задължения по сметките за 

енергия сега има Гърция, но България заема незавидното второ място с 31.7%. И трите факто-
ра, които определят равнището на енергийна бедност – ниски доходи, високи цени на енергия-
та (в сравнение с покупателните възможности на населението), и сгради с лоши енергийни ка-
чества - са налице. 

Резултатите от анализите на ЕнЕфект сочат, че решението, което може да доведе до устойчиви 
дългосрочни ефекти, е дълбокото енергийно ефективно обновяване и поддръжката на 
жилищните сгради: то директно намалява разходите за енергия и нуж дата от енергий-
ни помощи, като същевременно позволява модернизация на отоплителните системи и огранича-
ва замърсяването на въздуха. За съжаление, то все още отсъства от публичните дискусии и по-
литическото пространство, а все още няма и ясното относно продължаването на националните 
политики за обновяване на жилищните сгради след завършването на Националната програма за 
енергийна ефективност, в която местните власти имаха ключова роля и която значително доп-
ринесе за подобряването на градската среда и жилищните условия в редица български градове. 

Представеният от Центъра на енергийна ефективност анализ ще бъде разпространен сред бъл-
гарските общини с цел откриване на конструктивна дискусия за методите и конкретните дейст-
вия на държавните и местните органи за справяне с проблемите с невъзможността за поддържа-
не на здравословна жилищна среда и замърсяването на въздуха. В рамките на целева медийна 
кампания и пресконференция на 4-и октомври 2019 г. с участието на Юлиян Попов, Магдалена 
Малеева, д-р Александър Симидчиев бяха обсъдени ефективността на типичните мерки за бор-
бата с енергийната бедност (целевите помощи за отопление) и връзката им с влошаването на 
качеството на атмосферния въздух в населените места; бяха представени и препоръките на 
ЕнЕфект за продължаване на националната подкрепа за обновяване и поддържане на жилищ-
ните сгради със засилено участие на местните власти. Докладът е придружен със списък от въп-
роси към кандидатите на актуалните месни избори относно конкретните мерки, които планират 
да предприемат с цел смекчаване на енергийната бедност, подобряване на качеството на въз-
духа и жилищните условия в градовете, както и относно ролята на държавата и механизмите, 
които местните власти могат да използват за стимулиране на националните политики в област-
та. 

„Борбата с енергийната бедност изисква сложен и добре координиран микс от политики: в об-
ластта на социалните и здравните грижи, жилищната политика и градското развитие, опазване-
то на околната среда, климата, енергетиката и финансите. Всички те обаче се срещат в дълбо-
кото енергийно обновяване и правилната поддръжка на жилищния фонд. Това е единственото 
решение, което осигурява устойчиви и дълготрайни ефекти за смекчаване на енергийната бед-
ност и тясно свързаното се нея замърсяване на въздуха в градовете. Това следва да бъде и ос-
новна тема в дебата за местните избори, а и да продължи активно“ - Драгомир Цанев, изпълни-
телен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. 
С пълния текст на публикуваните политически препоръки и подкрепящия ги анализ можете да 
се запознаете тук: 
 
Енергийната бедност в светлината на местните избори: политически препоръки 
 
Енергийната бедност в светлината на местните избори: аналитична обосновка 
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Европейската комисия прие нови мерки за екодизайн на продуктите 
publics.bg, 02.10.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20937/ 
 
Славчо Нейков:  
Политическият акцент, свързан с местните избори, е основната причина да се поставя въпросът за прекратяване на договора с КонтурГлобал 
3E news, 03.10.2019 
http://3e-news.net/интервюта/славчо-нейков:-политическият-акцент,-свързан-с-местните-избори,-е-основната-причина-да-се-поставя-въпросът-за-прекратяване-на-
договора-с-контурглобал_71250 
 
Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект: 
Близо 50 на сто от българите са в енергийна бедност 
БНР, програма „Хоризонт“, предаване „Преди всички“, 4 октомври 2019 
Интервю на Диана Дончева с Драгомир Цанев 
Публикувано на 04.10.19 в 10:10 
http://bnr.bg/post/101174218/blizo-40-na-sto-ot-balgarite-ne-mogat-da-poddarjat-topli-domovete-si-prez-zimata 
 
Зам.-министър Деница Николова:  
Технологиите, иновациите и дигитализацията ще помогнат да развием по-добро и ефективно градско развитие 
МРРБ, 04.10.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-tehnologiite-inovaciite-i-digitalizaciyata-ste-pomognat-da-razviem-po-dobro-i-efektivno-gradsko-razvitie/ 
 
Изтича срокът за подаване на молби за целева помощ за отопление 
Монитор-Политика, 04.10.2019 
http://www.politika.bg/article?id=63295 
 
Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект: 
Огромна част от българското население е в риск от енергийна бедност 
Bloomlerg TV Bulgaria, Клуб Investor, 05.10.2019, събота, 20 часа, водещ: Ивайло Лаков 
Николета Рилска, 05.10.2019  
https://www.bloombergtv.bg/klub-investor/2019-10-04/ogromna-chast-ot-balgarskoto-naselenie-e-v-risk-ot-energiyna-bednost 
https://www.bloombergtv.bg/listing/klub-investor?page=2 
 
Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект: 
Близо 40% от българите не могат да си позволят достатъчно топлина в домовете 
Нова ТВ, предаване „Събуди се“, водещ Наталия Герджикова, интервю, 06.10.2019 08:19 
https://nova.bg/amp/news/view/2019/10/06/264660/близо-40-от-българите-не-могат-да-си-позволят-достатъчно-топлина-в-домовете/ 
https://www.vbox7.com/play:ac70aa8f7e (Видео) 
 
Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект: 
Топлината през зимата. Близо 40% от българите са в енергийна бедност 
Нова ТВ, Новини, Обедна емисия, интервю, 06.10.2019 
https://play.nova.bg/video/novinite-na-nova-obedna-emisiya/season-24/kalendar-ob-2019-10-06 
 
Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към 30.09.2019 г. Справка по общини 
МРРБ, 07.10.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/ 
 
Павел Манчев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект 
Санирането като решение за проблема с мръсния въздух. Какви са правилните мерки за борба с енергийната бедност? 
ТВ Европа, предаване Business Daily, интервю, водещ Димитър Вучев, 08.10.2019 16:30 
https://www.tvevropa.com/2019/10/saniraneto-kato-reshenie-za-problema-s-mrasniya-vazduh/ 
https://www.youtube.com/watch?v=WJ3R_XqKyrk 
 
Цената на тока ще се вдига. Причините са обективни и не зависят от България и от нашата енергетика 
Pariteni, 09.10.2019  
https://www.pariteni.bg/novini/ikonomika/cenata-na-toka-shte-se-vdiga-2327 
 
България 2030: Визия без амбиции 
Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика, 11.10.2019 
https://ime.bg/bg/articles/bylgariya-2030-viziya-bez-ambicii-/ 
 
Брюксел се качва на зеления експрес. "Климатични промени" е новата мантра на ЕK, а страни като България, които дълго отказваха да приемат новата 
реалност, може да се окажат неподготвени 
Илин Станев, Капитал, 11.10.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/evropeiski_sujus/2019/10/11/3974971_brjuksel_se_kachva_na_zeleniia_ekspres/?ref=miniurl 
 
Децентрализацията ще отключи потенциала на общините 
Петър Ганев, Институт за пазарна икономика, 11.10.2019 
https://ime.bg/bg/articles/decentralizaciyata-shte-otklyui-potenciala-na-obshtinite/ 
 
Български проект, финансиран от управляваната от МРРБ по програма „Дунав“ 2014-2020 г., бе отличен в конкурс на ЕК 
МРРБ, 14.10.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/bulgarski-proekt-finansiran-ot-upravlyavanata-ot-mrrb-po-programa-dunav-2014-2020-g-be-otlichen-v-konkurs-na-ek/ 
 
Намаляването на регионалните различия ще е сред основните приоритети в дневния ред на Европа за период 2020+ 
МРРБ, 16.10.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/namalyavaneto-na-regionalnite-razlichiya-ste-e-sred-osnovnite-prioriteti-v-dnevniya-red-na-evropa-za-period-2020/ 
 
Пак сме начело: 1/3 от българите са застрашени от бедност. След нас следва Румъния с 32,5%, а трета е Гърция  
Камелия Цветанова, dnes.bg, 17.10.2019 
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/10/17/pak-sme-nachelo-1-3-ot-bylgarite-sa-zastrasheni-ot-bednost.426420 
 
Страната ни ще кандидатства пред Съвета на Европа за подновяване на акредитацията за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро 
управление на местно ниво 
МРРБ, 18.10.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/stranata-ni-ste-kandidatstva-pred-suveta-na-evropa-za-podnovyavane-na-akreditaciyata-za-prisujdane-na-evropejski-etiket-za-inovacii-i-dobro-
upravlenie-na-mestno-nivo/ 
 
Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски": 
България трудно ще се справи с отказа от въглища и прехода към чиста енергия 
Цветан Кръстев, bloombergtv.bg, Бизнес старт, 22.10.2019 
https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2019-10-22/balgariya-trudno-shte-se-spravi-s-otkaza-ot-vaglishta-i-prehoda-kam-chista-energiya?
utm_source=dnes&utm_medium=Bulgaria_page&utm_campaign=RSS_2019 
 
България отново е с най-скъпата електроенергия в Европа. От 1 юли насам средната борсова цена на тока е 107 лв./Мвтч, или с 20% над прогнозите на 
КЕВР 
Ивайло Станчев, Капитал, 22.10.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/10/22/3979856_bulgariia_otnovo_e_s_nai-skupata_elektroenergiia_v/ 
 
С интерактивна прожекция върху стар “Икарус“ МРРБ показа как европейските инвестиции промениха градовете 
МРРБ, 24.10.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/s-interaktivna-projekciya-vurhu-star-ikarus-mrrb-pokaza-kak-evropejskite-investicii-promeniha-gradovete/ 
 
КЗК не хареса и "Еврохолд" за купувач на ЧЕЗ. Аргументите в решението пак са слаби, а сроковете не са спазени. Резултатът е невъзможна продажба без 
политическо "да" 
Ивайло Станчев, Капитал, 24.10.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/10/24/3981483_kzk_ne_haresa_i_evrohold_za_kupuvach_na_chez/ 
 
Промени в Закона за регионалното развитие целят намаляване на дисбалансите в страната 
МРРБ, 25.10.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/promeni-v-zakona-za-regionalnoto-razvitie-celyat-namalyavane-na-disbalansite-v-stranata/ 
 
Как се представят българските региони в европейския индекс на регионална конкурентоспособност 
Адриан Николов, Институт за пазарна икономика, 25.10.2019 
https://ime.bg/bg/articles/kak-se-predstavyat-bylgarskite-regioni-v-evropeiskiya-indeks-na-regionalna-konkurentosposobnost/ 
 
ВКС пита Съда на ЕС трябва ли да се връщат на ВЕИ събраните незаконни такси. Делото е по повод наложената през 2014 г. наказателна такса върху 
зелената енергия, отменена после като противоконституционна 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.10.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/10/28/3983011_vks_pita_suda_na_es_triabva_li_da_se_vrushtat_na_vei/ 
 
Мръсният въздух – първи сблъсък на кандидатите за кмет на София. Йорданка Фандъкова, Мая Манолова, Борис Бонев, Борислав Игнатов и  
Анина Сантова, Капитал, 29.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/29/3969734_mrusniiat_vuzduh_-_purvi_sblusuk_na_kandidatite_za/ 
 
Природният газ поевтинява с минималните 0.11% 
Регулаторът определи цена за последното тримесечие на годината, която е с 5 ст./мВтч по-ниска 
Ивайло Станчев, Капитал, 30.09.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/09/30/3970122_prirodniiat_gaz_poevtiniava_s_minimalnite_011/ 
 
Beлиĸoбpитaния cĸopo щe ocтaнe бeз нитo eднa въглищнa цeнтpaлa 
mоnеу.bg, 02.10.2019  
https://money.bg/finance/velikobritaniya-skoro-shte-ostane-bez-nito-edna-vaglishtna-tsentrala.html?utm_source=Push%
20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=Великобритания%20скоро%20ще%20остане%20без%20нито%20една%20въглищна%20централа 
 
VI блок на АЕЦ Козлодуй получи лиценз за експлоатация до 2029 година 
powerindustry-bulgaria.com, 03.10.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2981-vi-blok-na-aec-kozloduy-poluchi-licenz-za-ekspoataciia-do-2029-godina?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-10-03 
 
Зaпoчвa изгpaждaнeтo нa ĸoмпpecopни cтaнции "Pacoвo" и "Hoвa Πpoвaдия". Oбщaтa cтoйнocт нa дoгoвopa e 350 832 437,59 лв. бeз ДДC 
Светла Добрева, Градът, 03.10.2019 
https://gradat.bg/infrastruktura/zapochva-izgrazhdaneto-na-kompresorni-stancii-rasovo-i-nova-provadiya 
 
Росатом строи най-мощната вятърна централа в Русия 
publics.bg, 03.10.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20939/ 
 
За по-чист въздух: Русе ще получи 20 електробуса и 15 тролейбуса с евросредства 
Мила Чернева, Капитал, 8 октомври 201 
https://www.capital.bg/kakvo_stava/2019/10/08/3973475_za_po-chist_vuzduh_ruse_shte_poluchi_20_elektrobusa_i/?ref=kdnes 
 
Над 45 млн. лв. се инвестират по ОПРР за обновяването на община Смолян 
МРРБ, 07.10.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/nad-45-mln-lv-se-investirat-po-oprr-za-obnovyavaneto-na-obstina-smolyan/  
 
Прав ли е Бил Гейтс за инвестициите в енергийни проекти? 
Аспарух Илиев, investor.bg, 09.10.2019 
https://www.investor.bg/drugi/338/a/prav-li-e-bil-geits-za-investiciite-v-energiini-proekti-290734/?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=tag_box 
 
Вярно или не за "Топлофикация София": колко, на кого и защо дължи. В предизборната битка стандартният договор на "Булгаргаз" се оказа рекетьорски 
за столичното парно 
Ивайло Станчев, Капитал, 21.10.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/10/21/3979497_viarno_ili_ne_za_toplofikaciia_sofiia_kolko_na_kogo_i/?ref=miniurl 
 
Доставят 33 електрически автобуса за еко градски транспорт в Стара Загора  
actualno.com 21.10.2019  
https://www.actualno.com/starazagora/dostavjat-33-elektricheski-avtobusa-za-eko-gradski-transport-v-stara-zagora-news_1387021.html 
 
Въздухът в София е замърсен в пъти над нормата 
Георги Пауновски, Дневник, 30.10.2019 
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/30/3984459_vuzduhut_v_sofiia_e_zamursen_do_chetiri_puti_nad/?
utm_source=capital.bg&utm_medium=widget&utm_content=homepage&utm_campaign=owned-media&ref=embed 
 
Букурещ въвежда такса за замърсяващи автомобили. Коли със стандарт Euro 2 няма да могат да влизат в центъра на града, по-новите ще плащат 
"кислородна винетка" 
Анина Сантова, Капитал, 30.10.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/10/30/3984561_bukuresht_vuvejda_taksa_za_zamursiavashti_avtomobili/ 

Избрано от медиите 

Енергийната бедност в светлината на местните избори: доклад 
и аналитична обосновка на ЦЕЕ ЕнЕфект 

Санирането продължава с още 14.5 млн. лв. 

28 общини могат да кандидатстват по проекта, финансиран по програма „Региони в растеж“ 

28 общини в страната ще имат достъп до допълнителни 14.5 млн. лв., с които да се фи-
нансира санирането на многофамилни жилищни сгради. Средствата се отпускат от Минис-
терството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Оперативна програ-
ма "Региони в растеж" (2014-2020 г.) по мярката "Енергийна ефективност в периферните 
райони-3". Програмата е различна от държавното саниране, за което правителството даде 
2 млрд. лв. от държавния бюджет. 

Основна цел на европейската програма е да се повиши енергийната ефективност на об-
ществените сгради и жилищния сектор като цяло с 60%. Освен намаляване на разходите 
за отопление, с програмата се цели и обновяване фасадите на сградите и повишаване на 
срока на експлоатация. 

Градовете, които могат да кандидатстват по програмата са Ботевград, Берковица, Белог-
радчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, 
Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Сви-
ленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг. 

Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината, а до 18 октомври 2019 г. могат да се дават предложения и ко-
ментари по проектите. Те са публикувани на на интернет сайта на програмата. 

Източник: Economic.bg 

Български проект, финансиран от управляваната от МРРБ програма „Дунав“ 2014-2020 г., бе отличен 

в конкурс на ЕК 

Български проект, насърчаващ пътната безо-
пасност и алтернативната градска мобилност, 
финансиран от управляваната от Министерст-
вото на регионалното развитие и благоуст-
ройството Програма „Дунав“ 2014-2020 г., бе 
отличен в конкурс на ЕК. Проект CityWalk „За 
градска среда с отговорност към природата: 
Създаване на пешеходни градове в Дунавския 
регион“ е на обща стойност близо 2,3 мн. лв. 
и включва участници освен от България и от 
Словения, Унгария, Словакия, Хърватия, Ру-
мъния, Чехия, Австрия, Сърбия. Страната ни 
беше представена от Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър“ и община 
Варна. 

Над 5000 граждани на възраст между 7 и 85 години се включиха активно в дейностите по проекта. Те участваха в мероприятия за сти-
мулиране на пешеходното придвижване в градски условия, колоезденето, сигурността на пешеходците, както и в измервания на тра-
фика в различните части на града. 

Близо 110 ученици и техните родители бяха обучени за безопасно движение, запознаване с уличните знаци, пешеходните пътеки и 
светофарите. Участниците имаха възможността да тестват уличния трафик и да се справят с опасностите. В реална среда те се научи-
ха да реагират на поведението на другите участници в движението. Това са умения и компетенции, които помагат на хората да живе-
ят в един град и да участват в градския живот заедно, като спазват правилата за безопасността на движение, което допринася за на-
маляване на инцидентите. 

По проекта на ключови кръстовища във Варна с помощта на камера бяха измерени автомобилният поток, човешкият поток и броят на 
колоездачите и бе направен анализ на интензивността им. Данните помогнаха на местната администрация да приложи интелигенти 
решения за управление на преминаването на различните участници в движението. В морската ни столица бе организиран и ден без 
автомобили. 

Всяка година Европейската комисия отличава проекти, финансирани от ЕС, които демонстрират високи постижения и нови подходи в 
областта на регионалното развитие. 

Източник: МРРБ 

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.  

Доставят 137 електрически превозни средства за София по ОПОС 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на 
Столична община Ирина Савина и изпълнителните директори на „Столичен електротранс-
порт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД – Евгений Ганчев и Слав Монов, подписаха три 
договора за доставка на екологични транспортни средства за София с цел подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в общината. 

Общият размер на инвестициите е 261,4 млн. лв., като Оперативна програма „Околна сре-
да” 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. лв. С из-
пълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически превозни средст-
ва за обществения транспорт за Столичната община. Очаква се с използването на съвре-
менния екологичен градски транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 
4,81 тона годишно. 

Дейностите по първия проект предвиждат доставка на 25 нови нископодови съчленени 
трамваи, които ще се експлоатират от „Столичен Електротранспорт” ЕАД по съществуващи 
трамвайни линии с номера 4, 5 и 18. По втория договор със „Столичен Електротранспорт” 
ЕАД ще бъдат закупени 30 нови нископодови съчленени тролейбуси, които ще заменят 
амортизирани превозни средства. За осигуряване на нормалната им експлоатация е пред-

видена реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции, които са основно звено от системата за електрозахранва-
не на столичния електрически транспорт. 

По проекта ще бъдат доставени също 30 нови електробуси. За осигуряване на нормалната експлоатация на новия подвижен състав е 
предвидено изграждане на нови трансформаторни постове. Ще бъдат изградени и нови електробусни линии, които да заместят същес-
твуващи автобусни маршрути. Електробусите ще използват най-съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултраконденза-
тори. За зареждането им ще бъдат изградени 10 зарядни станции, разположени на началните и крайните спирки и в обслужващите 
депа. 

Третият проект предвижда доставка на 52 нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. Проектът ще се изпълня-
ва на територията на Столична община, като закупените електробуси ще се експлоатират от „Столичен автотранспорт" ЕАД по същест-
вуващи автобусни линии и по новооткрити линии с довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа 

Източник: Publics.bg 

Проект LABEL 2020: Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите  

В България проектът се изпълнява от Сдружение "Черноморски изследователски енергиен 
център" (ЧИЕЦ) и се финансира по програма Хоризонт 2020 на ЕС. В него участват общо 20 
организации от 16 европейски държави с координатор Австрийската енергийна агенция. 
Продължителността му е от 1 юни 2019 г. до 30 ноември 2022 г.  

Целта на проекта е да подпомага потребителите и професионалните купувачи, търговците 
на дребно, производителите и доставчиците на електроуреди, институциите, отговарящи за 
политиката, публичните власти и администрацията в подготовката, правилното прилагане 
и ефективното използване на новите етикети за енергийна ефективност от март 2021 г. 

Изключително важно е преходът от старата към новата система на етикетиране да протече 
гладко за всички заинтересовани страни. Това ще се постигне чрез подготовката и координирането на национални кампании за попу-
ляризиране на новите етикети за енергийна ефективност. 

Проектът LABEL 2020 включва четири етапа в периода 2019-2022 г., които се състоят основно от дейности по разпространение на ин-
формационни материали и услуги. 

Повече информация може да откриете ТУК 

ЕИБ отказва финансиране за инсинератора за отпадъци в Белград 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще се въздържи от финансиране на планираната 
инсталация за изгаряне на битови отпадъци „Винча“ в Белград, Сърбия. Това става ясно от 
писмо, изпратено до инициативата Ne Davimo Beograd, която води кампании срещу проекта. 

ЕИБ заявява, че както нейната оценка, така и становището на Европейската комисия по 
проекта е, че изгарянето ще попречи на Сърбия да постигне своите екологични це-
ли по отношение на рециклирането и кръговата икономика като част от процеса на 
присъединяване към ЕС. 

За разлика от тях Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международна-
та финансова корпорация (МФК) и Австрийската банка за развитие (OeEB) наскоро подписа-
ха заеми за проекта. 

Ne Davimo Beograd и Bankwatch наскоро подадоха официална жалба до ЕБВР за проекта „Винча“. Групите твърдят, че банката е нару-
шила собствените си политики, като не е успяла да избегне негативното въздействие върху околната среда от проекта, който финан-
сира. Това би могло да се постигне чрез подкрепа на по-устойчиви практики като предотвратяване на отпадъците, повторна употреба, 
компостиране и рециклиране, които са на изключително ниско ниво в Белград. 

„ЕБВР и МФК упорито твърдят, че изгарянето няма да повлияе на рециклирането, без да има никакви доказателства за това,“ заяви 
Пипа Галоп от CEE Bankwatch Network. „Сега ЕИБ и Комисията твърдят обратното. ЕБВР и МФК ще трябва много да обясняват.“ 

„Приветстваме признанието на ЕИБ и Комисията, че Белград не трябва да дава приоритет на изгарянето. Вече страдаме от ниските ни-
ва на рециклиране и тежкото качество на въздуха,“ каза Алекса Петкович от Ne Davimo Beograd. „Последното, от което се нуждаем, е 
друг източник на замърсяване и още едно отклонение от създаването на функционална система за рециклиране. ЕБВР, МФК и OeEB 
трябва да се оттеглят от този проект, докато все още могат.“ 

В София също ще се строи завод за изгаряне на битови отпадъци. В резултат на това столицата ще добавя във въздуха 
още 13 тона фини прахови частици годишно. 

Източник: Greentech 

66 лечебни заведения са ремонтирани и преоборудвани в периода 2007-2013 г. 

Зам.-министър Деница Николова откри реновираната Клиника по изгаряне и пластична хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

66 болници и здравни заведения са обновени в страната през периода 2007-2013 г. с близо 530 млн. лв., осигурени от Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройството по европейските опера-
тивни програми за регионално развитие. Това съобщи заместник-министър 
Деница Николова, която заедно с министъра на здравеопазването Кирил 
Ананиев и изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД 
проф. д-р Асен Балтов откри обновената Клиника по изгаряне и пластична 
хирургия в здравното заведение. 

Зам.-министър Николова отбеляза, че освен ремонт на сградите е осигуре-
но и ново, високотехнологично оборудване, включително и за онкоценро-
вете в страната. „Целта ни е да предлагаме все по-добра услуга на паци-
ентите. Ще продължим инвестициите, за да подобряваме качеството на 
живот на хората“, каза още тя. 

Средствата за цялостния ремонт, енергийната ефективност и преоборуд-
ването на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия в УМБАЛСМ „Н.И. 
Пирогов” в размер на 9,3 млн. лв. са осигурени от Фонд за устойчиво 
градско развитие (ФУГР) по инициативата JESSICA и от Министерски съ-
вет. 

Клиниката е изцяло ремонтирана и преоборудвана, в това число и с висо-
котехнологична апаратура в 4 операционни зали и в реанимацията, къде-
то има 10 реанимационни бокса. Цялата сграда е напълно обновена и 
енергийно ефективна. Поставени са и нови асансьори. В клиниката на „Пирогов” се намира уникалното за страната Отделение по из-
гаряне и пластична хирургия - деца. В него и в клиниката като цяло се лекуват най-сложните и тежки случаи на изгаряне от различен 
характер. 

Зам.-министър Николова отбеляза, че по инициативата JESSICA в страната са реализирани общо 43 проекта, от които 8 са в лечебни 
заведения. 60 млн. лв. е размерът на средствата, осигурени от МРРБ чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 
за кредитната линия. Благодарение на финансовите инструменти кът тях е привлечен 4 пъти по-голям капитал за осъществяване на 
инициативите. 

„Преди близо 10 години стартирахме инициативата и тогава никой не ми повярва, че държавата и частните инвестиции ще работят 
ръка за ръка за общественото благо и реализацията на проекти с висока обществена значимост. Сега отчитаме успешни проекти като 
парк „Възраждане“, Женския пазар, Първа градска болница, обновяването на плувните комплекси в Бургас и Стара Загора, инвести-
ции в частен завод за авточасти, подобряване на спортната инфраструктура, частно училище. Всичко това показва, че когато всички 
институции работим заедно, можем да постигаме още по-добри резултати“, коментира още Деница Николова. 

Източник: МРРБ 

Любляна въведе нов начин за следене качеството на въздуха 

 Ако проектът е успешен, той ще бъде приложен в редица други словенски общини 

Словенската агенция за опазване на околната среда Arso в сътрудничество с общината в сто-
лицата Любляна са поставили в града специален контейнер, който измерва качеството на 
въздуха, свързвайки се с електропреносната и телекомуникационната мрежи. Станцията е 
част от по-мащабен проект, целящ да установи и елиминира причините за замърсяването на 
въздуха, пише TheMayor.eu. Контейнерът е оборудван с инструменти за измерване качеството 
на околния въздух и, когато заработи напълно, данните ще са достъпни на сайта на екоаген-
цията. 

Словения е изправена пред проблема с прекаленото замърсяване на въздуха и се класира 
сред европейските страни с най-високо равнище на мръсен въздух. Именно затова местната 
агенция за опазване на околната среда е подготвила проект за всеобхватно наблюдение на 
замърсяването на въздуха. Данните от това наблюдение ще позволят изграждането на осно-

ва, върху която политиците да планират и следят изпълнението на различни мерки за подобряване качеството на въздуха. 

Освен за политиците, новият проект ще е полезен и за гражданите, тъй като ще ги направи по-добре информирани за състоянието на 
въздуха, за причините той да е в това състояние и за ефектите, които оказва върху здравето им. 

Проектът предвижда още въвеждането на такива мониторингови станции на други места из Любляна, както и в други общини като 
например Марибор, Селйе, Кран и много други. От словенската агенция за околната среда вярват, че цялостната промяна в метеоро-
логичните условия и човешката дейност значително допринасят за замърсяването на въздуха в страната. 

Агенцията посочва прекомерната употреба на дървен материал за отопление в градовете, както и постоянно растящия брой на автомо-
билите и другите моторни превозни средства. Тези фактори, в съчетание с повишаването на температурите, водят до вредни за окол-
ната среда резултати. 

Източник: Economic.bg 

Хижа „Скакавица“ си произвежда електричество сама 

Хижа „Скакавица“ и екипът ѝ вече сами произвеждат електричество от слън-
цето! Сградата вече разполага с 16 фотоволтаични панела с площ около 26 
кв. м. и с обща генерираща мощност 4,96 kWp. Те бяха монтирани от 8 курсисти от 
обучението на „Грийнпийс“ – България и Сдружение „Център за енергийни решения“ 
за монтьори на фотоволтаични централи. 

Новото оборудване на хижата ще подсигури електричество за най-важните нужди: 
хладилници и фризери, осветление, комуникационни връзки, горелки за пелетните 
котли. Освен в полза на хижата, инсталирането му беше и с цел да обогати познания-
та на курсистите с реална практическа работа в края на обучението. 

То започна през пролетта, като премина през теоретично обучение и упражнения в 
Соларната лаборатория в Професионалната гимназия в Бобов дол, а сега предстои 
финален теоретичен изпит. Завършилите курса успешно ще получат професионална 
квалификация по част от професия „Монтьор на фотоволтаични инсталации“. 

Хижа „Скакавица“ не е малка, но със сигурност е спретната и добре обезпечена технологично. Новите соларни панели надградиха ве-
че съществуващите автономни енергийни системи системи – соларни колектори и пелетни котли за подгряване на вода. 

В слънчев ден фотоволтаичният генератор ще може да произвежда до 20 kWh електричество. Генерираната електроенергия ще се из-
ползва за моментната консумация през деня, а излишното неизползвано електричество ще се съхранява в акумулаторен блок, който 
ще осигурява електрозахранване през тъмната част от денонощието. Към системата са добавени и с 8 бр. акумулатори най-висок клас 
AGM за дълбок разряд. Те са свързани на 48V напрежение и могат да съхраняват близо 30 kWh. 

Курсът за монтьори на PV системи е част от кампанията на „Грийнпийс“ – България за енергиен преход отвъд въглищата. Фокусът й е 
насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници – алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива като въг-
лищата, и участието на хората в този процес. Именно затова курсът се организира за хора, живеещи в района на Дупница, Бобов дол 
и едноименната ТЕЦ „Бобов дол“ – една от най-старите и замърсяващи инсталации в страната. 

Източник: Greentech 

Все още е възможно да ограничим промените в климата! 

ЕнЕфект бе поканен да представи проектите си по време на 23-ата международна конференция Пасивна къща в Гаобейдиан, Китай 

Водещите лектори в 23-ата международна конференция Пасивна къща бяха единодушни – 
ако не приложим принципа "енергийната ефективност на първо място", няма как да постигнем 
целите на Парижкото споразумение и да ограничим въздействието върху климата. Това всъщ-
ност едва ли е изненада за някого – но по-важното е, че за първи път този призив се чу тол-
кова силно в Китай и бе понесен към целия свят. Участници пътуваха от всички краища, за да 
се присъединят към хилядите местни посетители, присъствали на конференцията. Традицион-
ното изложение на строителни продукти и компоненти привлече голям публичен интерес, ка-
то по данни на домакините бе посетено от над 30 000 души. За Институт „Пасивна къща“ и 
неговите партньори конференцията безспорно беше успех. „Идването в Китай беше правилно 
решение. Силно сме впечатлени от ангажимента за висока енергийна ефективност и устойчи-
во развитие, особено тук в провинция Хъбей. Ще бъдем щастливи да продължим в тази посо-
ка заедно", заяви проф. д-р Волфганг Файст, основател на Институт „Пасивна къща“. В Га-
обейдиан институтът осъществява мониторинг на развитието на най-големия в света 
„пасивен“ градски квартал, моделиран по примера на Bahnstadt в Хайделберг при задължи-
телно постигане на стандарта „Пасивна къща“, но в много по-голям мащаб. 

„Времето изтича!“ 

Със завършването на над 20 небостъргача и десетки жилищни блокове Гаобейдиан ще има най-големия пасивен квартал в света. 
Проф. Даяна Юрге-Форзатц е много впечатлена от това жилищно развитие. Като член на Междуправителствената експертна група по 
изменението на климата (IPCC), тя подчерта , че юли 2019 г. е бил най-топлият месец в историята на измерването на температурите. 
Въпреки това, тя сподели и добра новина: "Въпреки че вече мнозина не вярват в това, целта на ограничаване на глобалното затопля-
не до 1,5 градуса е все още постижима, но само с огромни усилия. Времето ни изтича!" 

„А защо все още строим по различен начин?“ 

В сградния сектор строителството по стандарт „Пасивна къща“ предлага възможност за значи-
телно намаляване на потребността от енергия, като към това добавяме предимството на опти-
малния комфорт и здравословни условия на живот. Пасивните сгради са на една цена с обик-
новените сгради, те са и по-здрави, така че защо въобще все още строим по различен на-
чин?", попита Юрге-Форзатц . Според проф. д-р Ернст Улрих фон Вайцзекер, политик и съп-
редседател на Римския клуб, с оглед на ограничения потенциал за растеж сегашният ни на-
чин на живот е "самоубийство". Фон Вайцзекер също подчерта необходимостта от значително 
намаляване на енергийното потребление и масовото използване на климатично-неутрални 
технологии за сметка на съществуващи или нови въглищни мощности. 

Почти 80 сертифицирани продукти от Китай 

В своята реч проф. д-р Волфганг Файст очерта историята на успеха на пасивната къща в Ки-
тай. Той обясни необходимостта, особено в по-топлите райони, от охлаждане с намалени раз-
ходи на енергия и намаляване на слънчевия товар. "С използването на подходяща изолация и 

подобрените компоненти и технологии, качеството на въздуха в помещенията също ще се подобри значително", обясни Файст. Той 
обърна внимание на близо 80 сертифицирани прозоречни системи, разработени от китайските производители, които са били анализи-
рани от Институт „Пасивна къща“ и са доказано най-малко два пъти по-ефективни от конвенционалните продукти . 

Решаване на проблеми 

Ни Хайкионг, директор на съорганизаторите от Orient Sundar Group, подчерта, че енергийната консумация и замърсяването на околна-
та среда  са достигнали опасни върхове. В Китай този ситуация намира решение в намаляване на производството на традиционни про-
зорци и врати и ориентиране на индустрията към компоненти, подходящи за пасивни сгради. Заместник-управителят Джан Гуджианг 
заяви, че провинция Хъбей е погледнала в бъдещето с ангажимента си към стандарта Пасивна къща, като конференцията в Китай ще 
бъде в основата на по-нататъшно развитие и политическа подкрепа за най-прогресивните местни технологии в тази сфера. Инженерът
-еколог д-р Хоу Ли обясни, че проблемите с качеството на въздуха, причинени от традиционните методи на строителство, не могат да 
бъдат решени по друг начин, освен с преминаването към стандарта „Пасивна къща“. 

Бъдещи перспективи 

В своята встъпителна реч председателят на китайския Алианс Пасивна сграда проф. Ксю Вие се спря на постановките в китайския на-
ционален план за периода 2016-2020 г., в който Министерството на строителството за пръв път определя стандарта за нискоенергийни 
сгради и по този начин полага основите на енергийната ефективност в сградния сектор. Той очерта целите на Китай за бързо намаля-
ване на енергийното потребление в сградите до нива, близки до нулевото. Джан Ксиаолинг, директор на Пекинския център за серти-
фициране, обясни, че пасивните сгради значително ще подобрят здравето и качеството на живот на китайския народ. Основните пре-
дизвикателства сега са контролът върху качеството на сградите и по-нататъшно обучение на строителни специалисти . 

Иновации 

В Гаобейдиан бяха официално връчени продуктовите сертификати на огромен брой производители на компоненти за пасивни сгради. 
В допълнение, победителите от конкурсите за компоненти и наградата за иновации бяха представени лично от проф. Файст. Награди-
те за иновации бяха спечелени от следните фирми: EcoCocons, Словакия/Литва , за изолационна система от слама, Q- Blue, Холандия, 
за рекуператор за отпадъчни води, Swisspacer  Швейцария, за новия топъл дистанционер Triple, и Windoor City, Китай, за концепция за 
дървен прозорец с алуминиев обков, който е приспособим към всички климатични зони. 

Семинари и посещения 

Освен повече от 20 лекционни сесии, представящи проекти от цял свят,  конферентната програма бе допълнена от 14 работни срещи, 
в които взе участие и ЕнЕфект. По време на търговското изложение десетки хиляди посетители на паралелния фестивал Windoor има-
ха възможност да научат повече за енергийната ефективност в строителството. В края на събитието всички участници в конференция-
та бяха поканени на екскурзии до разнообразни пилотни проекти – пасивния район в Гаобейдиан, еднофамилни и многофамилни жи-
лищни сгради в Пекин, Жуожуо и Баодин . 

Архитектурен конкурс 2020 

По време на официалната церемония по закриването Институт „Пасивна къща“ анонсира новия си конкурс за енергийно ефективни 
сгради с високо качество на архитектурата, като този път поставя на фокус системите за възобновяема енергия. В конкурса могат да 
се включат всички сертифицирани пасивни сгради, като кандидатури се приемат до юни 2020 г. 
Наградените проекти ще бъдат представени по време на 24-та международна конференция Пасив-
на къща на 20 и 21 септември 2020 г. в Берлин (www.passivehouse-conference.org) 

Нашият принос 

По време на конференцията ЕнЕфект имаше възможност да представи резултатите от последните 
си международни проекти в областта на поетапното сградно обновяване, общинското енергийно 
планиране, инструментите за финансиране на проекти и професионалното образование и обуче-
ние. С помощта на iBROAD, OurBuildings, SmarterFinance и CraftEdu, по тези теми можем да се 
похвалим с материали, които представляват реален интерес за международната професионална 
общност, а резултатите от ECHOES ни позволиха да предложим нова тема за следващата конфе-
ренция Пасивна къща в Берлин – местни политики в подкрепа на почти нулево-енергийните сгра-
ди и засилено участие на гражданите. 
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