
 

XXII-та ежегодна конференция на ЕкоЕнергия се 

организира присъствено до 30 души в гр. Габрово и с 

излъчване онлайн  

В периода 12-13 ноември в гр. Габрово и онлайн ще се 

състои XXII ежегодна конференция на ЕкоЕнергия 

„Зелената сделка и Обновителната вълна: политики, 

финансови механизми и техническа помощ за 

местните власти“. Събитието ще се фокусира върху 

възможностите за провеждане на целенасочени политики в 

подкрепа на обновяването на сградния фонд в светлината 

на посочените инициативи на ЕК и наскоро анонсирания 

План за възстановяване и устойчивост на България, като водещата 

тема ще е ролята на местните власти за успешната реализация на тези 

политики на национално равнище. Наред с тях ще бъдат представени 

предстоящите проекти за общински енергиен мениджмънт, общинско 

планиране, енергийната бедност, финансиране и нови дейности за 

обучение в сферата на ЕЕ. Водещ лектор ще е заместник-министърът на 

енергетиката Жечо Станков, а за участие за поканени представители на 

АУЕР, НСОРБ, КСБ, ФЕЕВИ, НДЕФ и др. Програмата на събитието можете 

да намерите на сайта на ЕкоЕнергия, а регистрационната форма е 

отворена на https://forms.gle/4DboRzoKzxutAzxu9.   

Допълнителна сесия: Подкрепа за внедряване на системи за енергиен мениджмънт 

В рамките на конференцията (на 13-ти ноември от 11:30 до 13:00 ч.) Националния 

Доверителен Екофонд съвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската 

мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организират информационен семинар 

„Общински енергиен мениджмънт: ползи, добри практики и възможности за 

внедряване в българските общини“. Освен присъствено ще бъде предоставена възможност 

за дистанционно участие.  

Основният акцент на семинара ще бъде анонсирането на възможностите и критериите за 

внедряване на системи за енергиен мениджмънт в български общини с подкрепата на проект 

MEMS, изпълняван от НДЕФ и ЕнЕфект по линия на Европейската климатична инициатива 

(EUKI). Проектът има за цел да осигури необходимите условия за стабилен преход от 

финансиране, базирано на безвъзмездни средства, към устойчиви механизми за финансиране, 

основани на реално генерирани енергийни спестявания. В допълнение, по време на семинара 

ще бъдат представени добрите практики в областта на общинския енергиен мениджмънт и 

ролята му при привличане на финансиране от публични и частни 

източници, както и новата общинска енергийна информационна 

система, достъпна онлайн за представителите на българските 

общини, участващи в проекта.  

Съгласно изискването за спазване на противоепидемичните мерки, броят на присъстващите е 

ограничен до 30 души с дистанция от 2 м между тях. Освен присъствено, за участниците е 

осигурено и директното излъчване в платформата Зуум, чрез която ще могат да бъдат задавани 

въпроси. Линк за достъп до платформата ще бъде получен на посочения от участниците имейл 

след регистрация на адрес: https://forms.gle/9qhJ2VvgWt5AUzN97 

Конференцията се провежда с подкрепата на проект „Нашите сгради“ (“Our Buildings”) на 

Европейската климатична инициатива (EUKI) и разбира се, ще представи последните резултати 

от дейностите в общини-членове на ЕкоЕнергия. В допълнение, ще бъдат анонсирани и 

възможности за мониторинг на потреблението и  подкрепа на обновяването на жилищни сгради 

по проектите EnergyMeasures and ComAct по програма Хоризонт 2020, посветени на борбата с 

енергийната бедност.  

Повече информация, регистрация и предварителната програма може да намерите ТУК 

  

Съдържание: 

ЕкоЕнергия организира XXII-та си ежегодна 

конференция    

Томислав Дончев: До 2025 г. България ще 

отдели 4,5 млрд. лева за мерки за енергийна 

ефективност 

Защо и как да обновяваме съществуващите 

жилищни сгради? 

МРРБ подготвя нова Национална жилищна 

стратегия  

Експерти ще отговярят на въпроси и ще 

подпомагат бенефициентите по ОП „Развитие 

на регионите 2021 – 2027 г.“ онлайн 

23 общини са отличени с Етикет за иновации 

и добро управление на местно ниво 

Габрово спечели „Европейски зелен лист 

2021“ 

Община Павликени сред големите 

победители в „Кмет на годината“ 2020 

"Хоризонт 2020" с 1 млрд. евро за зелени 

проекти 

Велокино във време на пандемия  

Кампании за опазване на околната среда и в 

подкрепа на по-добро образование в Сердика 

Център  

Русия одобри план за развитие на 

водородната енергетика до 2024 г. 

Избрано от медиите 

Брой 94, октомври 2020 г. 

 ЕкоЕнергия организира XXII-та си ежегодна конференция    

Световната банка подпомага разработването на териториални планове за преход във връзка със Зелената сделка 
publics.bg, 30.09.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/23092/ 
 
Бургас и Стара Загора ще са центровете – двигатели на растеж в Югоизточен район в програмния период 2021-2027 г. 
МРРБ, 01.10.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/burgas-i-stara-zagora-ste-sa-centrovete-dvigateli-na-rastej-v-yugoiztochen-rajon-v-programniya-period-2021-2027-g/ 
 
"Топлофикация София" прекрати спорен договор за продажба на ток 
Дружество бе критикувано от индустриалците, че е сключило сделка за над 8.5 млн. на непазарни цени 
Ивайло Станчев, Капитал, 03.10.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/03/4121767_toplofikaciia_sofiia_prekrati_sporen_dogovor_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Енергийните общности ли са бъдещето на възобновяемите енергийни източници? 
Аспарух Илиев, investor.bg, 03.10.2020 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/energiinite-obshtnosti-li-sa-bydeshteto-na-vyzobnoviaemite-energiini-iztochnici-313119/ 
 
COVID кризата се оказа възможност за ВЕИ сектора 
Цената на тока на борсата в България е намаляла с 36% през второто тримесечие 
Деляна Петкова, investor.bg, 12.10.2020 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/covid-krizata-se-okaza-vyzmojnost-za-vei-sektora-313654/?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Борисов опитва да се хареса на САЩ със 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Нов блок в атомната централа, без да се зачеркне "Белене", означава излишен 
скъп ток 
Румяна Гочева, Ивайло Станчев, Капитал, 14.10.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/14/4126718_borisov_opitva_da_se_haresa_na_sasht_sus_7-mi_blok_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
ЕК: 35 млн. сгради в общността може да бъдат санирани до 2030 г. 
3E news, 15.10.2020 
http://3e-news.net/свят/ек--35-млн-сгради-в-общността-може-да-бъдат-санирани-до-2030-г_81163 
 
ЕК: Държавите ще изпълнят заложените в плановете им енергийни цели до 2030 г. 
3E news, 15.10.2020 
http://3e-news.net/свят/ек--държавите-ще-изпълнят-заложените-в-плановете-им-енергийни-цели-до-2030-г_81162 
 
Жечо Станков:  
Постижимо е намаляване на емисиите с 49 на сто, без да се затваря Маришкия басейн 
3E news, 15.10.2020 
http://3e-news.net/българия/жечо-станков--постижимо-е-намаляване-на-емисиите-с-49-на-сто,-без-да-се-затваря-маришкия-басейн_81187 
 
ЕК разкритикува България за Интегрирания план „Енергетика и климат“ 
3E news, 16.10.2020 
http://3e-news.net/българия/ек-разкритикува-българия-за-интегрирания-план-енергетика-и-климат_81214 
 
Ще ползваме ли газ от "Турски поток". Противно на твърдението на министър Петкова проектът не дава техническа възможност за това 
Ивайло Станчев, Капитал, 16.10.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/10/16/4127043_shte_polzvame_li_gaz_ot_turski_potok/ 
 
Как Русия си взе газопровода и 3 млрд. лева. "Турски поток" през България се строи от руснаци, които са "превзели" саудитския консорциум Arkad и 
са наели свързани с "Газпром" подизпълнители 
Ивайло Станчев, 16.10.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/16/4127009_kak_rusiia_si_vze_gazoprovoda_i_3_mlrd_leva/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Лидерите на ЕС отложиха за декември решението за намаляване на емисиите парникови газове до 2030 г. 
3E news, 16.10.2020 
http://3e-news.net/свят/лидерите-на-ес-отложиха-за-декември-решението-за-намаляване-на-емисиите-парникови-газове-до-2030-г_81192 
 
Енергийната политика – от всичко и по много 
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, 16.10.2020 
https://ime.bg/bg/articles/energiinata-politika-ot-vsiko-i-po-mnogo/ 
 
Светослав Иванов:  
Газификацията на 700 хил. домакинства отменя необходимостта от 2000 МВт инсталирана мощност 
3E news, 19.10.2020 
http://3e-news.net/анализи/светослав-иванов--газификацията-на-700-хил-домакинства-отменя-необходимостта-от-2000-мвт-инсталирана-мощност_81253 
 
Инж. Йордан Василев:  
Топлофицирането ще подобри екологията на Плевен 
3E news, 20.10.2020 
http://3e-news.net/събития/инж-йордан-василев--топлофицирането-ще-подобри-екологията-на-плевен_81293 
 
Гърция планира ударно проекти за енергийна ефективност и ВЕИ с европари в следващите 10 г. Страната ще има нужда от 43,8 млрд. евро за 
планираните инвестиции 
Георги Велев, 3E news, 21.10.2020 
http://3e-news.net//свят/гърция-планира-ударно-проекти-за-енергийна-ефективност-и-веи-с-европари-в-следващите-10-г_81336  
 
Експерти: Замърсяването на въздуха ще се увеличи заради работата от вкъщи 
3E news, 22.10.2020 
http://3e-news.net/свят/експерти--замърсяването-на-въздуха-ще-се-увеличи-заради-работата-от-вкъщи_81365 
 
Отпада една от големите пречки за нови ВЕИ мощности в България. Централите ще бъдат освободени от вноски към фонд "Сигурност", а студеният 
резерв се замества от търгове за допълнителни услуги 
Румяна Гочева, Капитал, 24.10.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/24/4130766_otpada_edna_ot_golemite_prechki_za_novi_vei_moshtnosti/ 
 
Планетата няма нужда от спасение - човечеството има. Зелената сделка, невъзможна доскоро, всъщност е закъсняла. Развитието на индивидуални 
ВЕИ и електрификацията е по-значимо за човека от огъня, който му даде Прометей 
Симеон Белорешки, Капитал, 25.10.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/25/4131360_planetata_niama_nujda_ot_spasenie_-_chovechestvoto_ima/ 
 
Опасният енергиен план на Борисов. България залага на мащабни и неефктивни енергийни проекти, зарди които може да изпусне възможностите за 
финансиране от ЕС 
Ивайло Станчев, Капитал, 29.10.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/29/4133000_opasniiat_energien_plan_na_borisov/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
4,5 млрд. лева ще инвестира България в мерки за енергийна ефективност в следващите пет години 
3E news, 29.10.2020 
http://3e-news.net/събития/4,5-млрд-лева-ще-инвестира-българия-в-мерки-за-енергийна-ефективност-в-следващите-пет-години_81558 
 
Първо беше "Турски", после стана "Балкански". Накрая се оказа руски поток 
Иван Бедров, Николай Лавчиев, Дневник, 30.10.2020 
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/10/30/4133357_purvo_beshe_turski_posle_stana_balkanski_nakraia_se/ 
 
Общинското предприятие “Софпроект-ОГП” се трансформира в “Софияплан”. Екипът ще отговаря за цялостното стратегическо и пространствено 
планиране на Столична община 
Градът, 07.10.2020 
https://gradat.bg/infrastruktura/obshchinskoto-predpriyatie-sofproekt-ogp-se-transformira-v-sofiyaplan 
 
Великобритания тества прототип на водороден влак. Целта е екологичният железопътен превоз в страната да заработи през 2022 г. 
Момчил Милев, Капитал, 08.10.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2020/10/08/4124284_velikobritaniia_testva_prototip_na_vodoroden_vlak/?ref=popup_under_article 
 
Екоорганизации разсекретиха писмата, позволили на ТЕЦ "Бобов дол" да гори отпадъци 
Георги Пауновски, Дневник, 13.10.2020 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/10/13/4126161_ekoorganizacii_razsekretiha_pismata_pozvolili_na_tec/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
София дава още 8.6 млн. лв. за изгаряне на RDF от завода за боклук 
 Анина Сантова, Капитал, 15.10.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/10/15/4126301_sofiia_dava_oshte_86_mln_lv_za_izgariane_na_rdf_ot/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Столичната община съвсем заряза уличното осветление 
Подлезът под моста на "Западна фабрика" е в плашещо състояние въпреки сигналите на живеещите в района 
Светослав Спасов, Сега, 19.10.2020 
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/stolichnata-obshtina-suvsem-zaryaza-ulichnoto-osvetlenie 
 
Страните в ЕС с шест приоритета за развитие на регионите до 2030 г. 
МРРБ, 21.10.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/stranite-v-es-s-shest-prioriteta-za-razvitie-na-regionite-do-2030-g/ 
 
София изтри още 18 млн. лв от бюджета си за 2020 г. Втората актуализация на общината предвижда да бъдат насочени допълнителни средства за 
градския транспорт и за осветление 
Анина Сантова, Капитал, 22.10.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/10/22/4130407_sofiia_iztri_oshte_18_mln_lv_ot_bjudjeta_si_za_2020_g/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Как да намалим въглеродния отпечатък на сградите. Изследователи са разработили специално покритие за постройки, което намалява нуждата от 
климатизация 
Момчил Милев, Капитал, 25.10.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2020/10/25/4131375_kak_da_namalim_vuglerodniia_otpechatuk_na_sgradite/ 
 
София отново задвижи търга за довеждащия електротранспорт. Вместо тази година обещанието на кмета за 52 електрически автобусa най-вероятно 
ще се осъществи през 2021 г. 
Анина Сантова, Капитал, 28.10.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/10/28/4132572_sofiia_otnovo_zadviji_za_dovejdashtiia/ 
 
Отоплението е най-големият замърсител на въздуха в София през зимата, показва проучване 
Дневник, 29.10.2020 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/10/29/4132923_otoplenieto_e_nai-golemiiat_zamursite_na_vuzduha_v/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Офшорните вятърни централи ще са двигателят на зеленото възстановяване в световен мащаб 
3E news, 30.10.2020 
http://3e-news.net/събития/офшорните-вятърни-централи-ще-са-двигателят-на-зеленото-възстановяване-в-световен-мащаб_81581 

Избрано от медиите 

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия 

тел. 02 963 17 14; 02 963 07 23; 02 963 02 69; 02 963 21 69 

факс: 02 963 25 74 
e-mail: ecoenergy@ecoenergy-bg.net 

www.ecoenergy-bg.net 

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се 

поема от авторите. Тя не отразява задължително мнението 

на Европейската общност. Европейската агенция за 

конкурентоспособност и иновации и Европейската комисия не 

носят отговорност за използваната по какъвто и да е начин 

информация, съдържаща се в нея.  

Община Павликени сред големите победители в „Кмет на годината“ 2020 

Coфия, Πaвлиĸeни и Πaвeл бaня ca пoбeдитeлитe в ĸaтeгopиятa "Kмeт нa гpaждaнитe" в 

нaциoнaлния ĸoнĸypc.  

Йopдaнĸa Фaндъĸoвa, инж. Eмaнyил Maнoлoв и Иca Бecooлy cъбpaxa нaй-мнoгo глacoвe зa 

гoлямa, cpeднa и мaлĸa oбщинa. 

Toвa e пpиз зa ĸмeт, ĸoйтo e нaй-близo дo гpaждaнитe c пpиeмнитe cи дни, c oтчeт пpeз 

coциaлни мpeжи и ceдмични или мeceчни бpифинги зa cвъpшeнoтo, зa нaй-бъpзa peaĸция 

нa пpoблeмитe нa xopaтa и peшaвaнeтo им. 

Имeнaтa нa пoбeдитeлитe в ĸaтeгopиятa oбяви oмбyдcмaнът Диaнa Koвaчeвa нa цepeмoния 

в Coфия Tex Πapĸ. Tя oтличи c гpaмoти тpимaтa пpизьopи. 

"Cтaнa тpaдиция вeчe вcяĸa гoдинa oмбyдcмaнът дa oтличaвa пoбeдитeлитe в ĸaтeгopиятa "Kмeт нa гpaждaнитe". Дoвepиeтo нa xopaтa 

ce пeчeли тpyднo и лecнo ce гyби. Toвa e мнoгo пpecтижнa нaгpaдa. Toвa oзнaчaвa, чe ĸмeтoвeтe, ĸoитo ca я cпeчeлили, ca зaпaзили 

дoвepиeтo нa xopaтa. Haгpaдaтa дaвa виcoĸa oцeнĸa, нo нocи и мнoгo гoлямa oтгoвopнocт", ĸoмeнтиpa Koвaчeвa. 

Блaгoдapя нa гpaждaнитe, нa oбщинaтa, нa ĸмeтcĸитe нaмecтницитe, нa opгaнизaтopитe нa ĸoнĸypca, зaяви ĸмeтът нa Πaвeл Бaня Иca 

Бecooл - пoбeдитeл в ĸaтeгopиятa в paздeл мaлĸa oбщинa, и oбeщa дa пpoдължи дa paбoти в cъщия дyx. 

Гpaждaнитe ca нaй-вaжни зa нac, тe ca ни нaтoвapили c мнoгo oтгoвopнocти и oчaĸвaния. Toвa e нaгpaдa зa oбщинcĸaтa 

aдминиcтpaция. Кmеtа.bg ни пpeдaвaт бeзцeнния oпит нa ĸoлeгитe oт дpyгитe oбщини. И зa в бъдeщe ce нaдявaм дa пpoдължим cъc 

cъщитe тeмпoвe, ĸaзa ĸмeтът нa Πaвлиĸeни инж. Eмaнyил Maнoлoв - пoбeдитeл в paздeл cpeднa oбщинa, пpи пoлyчaвaнeтo нa 

oтличиeтo cи. 

"Πoжeлaвaм нa eĸипa нa Кmеtа.bg дa пpoдължи дa cлeди paбoтaтa нa ĸмeтoвeтe. Зa мeн e oгpoмнo yдoвoлcтвиe дa пpиeмa тaзи 

нaгpaдa oт г-жa Koвaчeвa, ĸoятo във вceĸи eдин мoмeнт изпpaщa cигнaли в пoлзa нa xopaтa. Зa мeн тaзи нaгpaдa e знaĸ, чe ycпявaмe 

дa вĸлючим пoвeчe xopa в paбoтaтa нa гpaдa. Mнoгo чecтo пoзициитe нa xopaтa ca ĸopeннo пpoтивoпoлoжни и oт тaм идвaт 

тpyднocтитe. Чpeз пpoгpaмитe "Kyлтypa", "Eвpoпa" "Зeлeнa Coфия", "Coциaлни инoвaции" мнoгo гpaждaни ce вĸлючвaт в живoтa нa 

гpaдa. Πocлeднaтa инициaтивa, ĸoятo пpeдлoжиx, e "Coфия избиpa". Haдявaм ce вcичĸи ycилия дa aнгaжиpaт вce пoвeчe гpaждaни, зa 

дa пpaвим гpaдa cи пo-дoбpo мяcтo зa живeeнe", зaяви cтoличният ĸмeт Йopдaнĸa Фaндъĸoвa - пoбeдитeл в paздeл гoлямa oбщинa. 

Източник: economic.bg  

Габрово спечели „Европейски зелен лист 2021“ 

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 

2021 г. заедно с парична премия от 75 000 евро. Другият носител на приза стана град 

Лапеенранта от Финландия. 

Победителите бяха обявени от европейския комисар по околната среда, океаните и 

рибарството Виргиниус Синкевичус на официална церемония на 8-и октомври. 

Събитието се излъчваше на живо онлайн от португалския град Лисабон, който е Зелена 

столица на Европа за 2020 г. 

„Този успех е резултат от дейността на моя екип и на всички хора, които работят за зелената 

трансформация на градската среда в Габрово. Вярвахме, че заслужаваме наградата и сме 

щастливи, че усилията ни бяха високо оценени. Надяваме се, че ще имаме шанс в бъдеще да 

споделим нашите идеи и проекти с други градове в Европа.“, каза кметът Таня Христова по време на награждаването. В рамките на 

церемонията френският град Гренобъл беше обявен за следващата Европейска зелена столица за 2022 г. 

След първото ниво на техническо оценяване Габрово бе с най-висок резултат от 36 точки. Той е и единственият град от Централна и 

Източна Европа, който е печелил наградата в нейната петгодишна история. 

Акцент в концепцията са постиженията в енергийната ефективност, благоустрояването на градската среда, придобивките в 

обществения транспорт, разделното събиране на отпадъците и кампаниите с гражданите. С титлата Габрово се ангажира да продължи 

развитието на екологичните политики и да реализира инициативи за подобряване на околната среда. 

Източник: Община Габрово  

МРРБ подготвя нова Национална жилищна стратегия  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по проект на нова Национална жилищна 

стратегия. Това съобщи по време на парламентарния контрол на 23 октомври министърът на регионалното развитие 

и благоустройството Петя Аврамова. 

Проектът е според световните и европейски тенденции за развитието на сектора, като за постигане на заложените в 

стратегията специфични цели ще бъдат разработени целеви програми. 

Стратегическите цели на Националната жилищна стратегия ще са ориентирани към намиране на устойчиви дългосрочни решения за 

жилищния сектор. Реализирането им ще бъде в компетенциите на общинските администрации. 

Министър Петя Аврамова съобщи още, че с изпълнението на стратегията се цели да бъдат подобрени жилищните условия на 

уязвимите групи от населението и да бъде намален относителният дял на бездомните и на нуждаещите се от социално жилище 

граждани. 

И в момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява политики за осигуряване на социални жилища 

на уязвими групи от населението. По Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. са 

реализирани 4 пилотни проекта на стойност 16,6 млн. лева в общините Видин, Девня, Дупница и Столична община, като са осигурени 

334 социални жилища за 684 лица от уязвими социални групи. По ОПРР 2014-2020 г. са сключени 21 договора  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за проекти за социални жилища с общините Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, 

Шумен, Перник, Враца, Кърджали, Ловеч, Смолян, Разград, Казанлък, Гоце Делчев, Силистра, Търговище, Петрич, Свищов, Велинград, 

Лом и Хасково, на обща стойност от 53,4 млн. лв. Чрез реализацията им ще бъдат осигурени 1026 социални жилища. Предстои 

сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за одобрени проектни предложения за социални жилища и на общините 

Варна и Видин. На етап оценка е проектно предложение на община Монтана. 

В момента МРРБ е в процес на подготовка за новия програмен период 2021-2027 г.  и ще продължи усилията си за повишаване на 

стандарта на живот на населението във всички региони на страната, допълни Петя Аврамова. 

По време на парламентарния контрол министърът информира, че е поет ангажимент, след готовност на общините Габрово и Севлиево, 

да продължи финансирането, така че да бъде подобрено състоянието на ВиК мрежата в тях с  целеви средства за трайно решаване на 

проблема. 

Източник: МРРБ 

Експерти ще отговярят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по ОП „Развитие на регионите 
2021 – 2027 г.“ онлайн 

Експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отговарят на въпроси и ще подпомагат 

потенциалните бенефициенти на новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ чрез 

оналайн платформа. От днес в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ е дадена 

възможност на всички заинтересовани страни да задават своите въпроси съобразно етапа, който касае 

подготовката или изпълнението на Интегрирана териториална инвестиция. (линк към секцията: https://

www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894). Тя ще бъде основа за изпълнение на проекти с европейско 

финансиране от програмата през новия програмен период. 

Отговорите на изпратените въпроси ще се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното получаване. 

Припомняме, че подготовката, организацията, координацията и изпълнението на дейности по програмата през следващия програмен 

период са възложени на ГД СППРР, която ще бъде Управляващ орган на програмата. 

Съгласно промените в Закона за регионално развитие, на дирекцията са възложени и нови задължения, които включват координация 

на изпълнението на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента 

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).  

За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД 

СППРР е създадено координационно звено, „Координация и оценка“, което ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса 

по комуникация. 

Източник: eufunds.bg  

Томислав Дончев: До 2025 г. България ще отдели 4,5 млрд. лева за мерки за енергийна ефективност 

В ефира на "Нова телевизия" зам.-председателят Томислав Дончев съобщи, че до 2025 г. страната ни 

ще отдели сумата от 4,5 млрд. лева за мерки за енергийна ефективност, като средствата ще дойдат от 

схемата за възстановяване и устойчивост, по която страната ни трябва да получи 6,2 млрд. евро. 

Инвестициите в енергийна ефективност няма да бъдат насочени само за саниране, а и за иновативни 

проекти, например отопление с термопомпи, изграждане на соларни панели на покривите на 

обществени сгради, както и изграждане на панели на покривите на детски градини и училища. 

Със средствата от новата програма ще бъдат финансирани проекти за енергийна ефективност в 

индустрията, която потребява три пъти повече енергия за единица продукция спрямо европейските си 

конкуренти. Вицепремиерът допълни, че за наука и иновации са предвидени поне 2,3-2,4 млрд. лева. 

"За да получим тези средства България съвсем скоро 

трябва да представи план, който да бъде одобрен", заяви още Дончев, като допълни, че 

получаването им е обвързано с изпълнението на редица критерии. 

На 30-и октомври бе проведена онлайн среща, на която зам.-председателят представи 
План за възстановяване и устойчивост на България, свързан с Механизма за устойчивост 
и възстановяване на ЕС. Планът е с обширен обхват и включва основните акценти по 
сектори, които ще бъдат засегнати от средствата за възстановяване. В сектора „Зелена 
България“ е определен най-значителен дял на инвестициите – 37%.  
Презентацията и първоначалният вариант на текста са публикувани за обществено 

разглеждане на: nextgeneration.bg/14 

Видеото от презентацията може да гледате ТУК  

Източник: Publics.bg 

Защо и как да обновяваме съществуващите жилищни сгради? 

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с ЕкоЕнергия и Стопанския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“ постави началото на безплатен учебен уебинар за домоуправители и общински 

специалисти, който се провежда в онлайн платформата Zoom всеки четвъртък от 17:30 ч. Стартът бе 

даден на 22-и октомври, а регистрацията е достъпна чрез уебсайтовете и Фейсбук страниците на ЕнЕфект и 

ЕкоЕнергия. Обучението представя на участниците информация по най-важните теми, свързани с 

управлението на процеса на сградно обновяване, контрола върху качеството на строителните дейности, 

техническите изисквания към сградните компоненти, икономическата рентабилност, комфорта и 

здравословните условия на живот. Към момента регистрираните участници са повече от 120, а лекциите 

продължават до 3-и декември 2020 г. 

Обучението е логично продължение на серията проекти за надграждане на знания и умения за проектиране 

и изпълнение на почти нулево-енергийни сгради, които ЕнЕфект изпълнява по програма Хоризонт 2020, 

полезни както за общините, така и за строителните специалисти:  

 

 CraftEdu: разработване на учебни програми по 8 професии, свързани постигането на оптимални енергийни 

характеристики на сградите. Чати от модулите „Дограма и стъклопоставяне“ и „Хидроизолации“ ще бъдат 

използвани в обучението; 

 BUSLeague: внедряване на общоевропейска рамка за признаване на квалификацията на строителните работници и специалисти 

и надграждане на успешните методи и техники за обучение; 

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

работници с развитие на дигитални умения. В България проектът ще способства провеждането на събития в областта и 

създаването на регистър на професионалните умения за работещите в строителството; 

 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.  

В допълнение, на 06.11.2020 г. от 11:00ч. ще се проведе онлайн видео конференция на тема „Вълната от саниране – пътят към 

неутрално въглеродна Европа“. 

На събитието ще участват г-жа Кадри Симсон – еврокомисар за енергетика, г-н Томислав Дончев – вицепремиер на Република 

България, г-н Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ. Участие ще вземе и д-р Драгомир Цанев – изпълнителен директор 

на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, който ще обсъди ролята на професионалното образование и обучение и комуникацията 

с крайните потребители в прехода от програми за обновяване към устойчиви дългосрочни политики. 

Конференцията се организира от г-жа Искра Михайлова – замeстник-председател на политическата група „Обнови Европа“. 

Можете да се регистрирате на официалния сайт на събитието: www.iskramihaylova.eu/renovate  

Повече информация за проектите може да намерите на адрес http://www.eneffect.bg/. 

23 български общини са отличени с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво в 

рамките на петата процедура за присъждане на авторитетния приз. 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заедно с председателя на 

парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 

Искрен Веселинов, връчиха призовете на церемония, организирана от Националното сдружение на 

общините в Република България по повод Деня на българската община – 12 октомври. 

Отличените местни власти са: Берковица, Бургас, Враца, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, 

Добрич, Долна баня, Ихтиман, Каспичан, Кнеж а, Кърдж али, Левски, Ловеч, Мездра, 

Павликени, Поморие, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч. 

Общината е не само административна структура, а гръбнакът на държавното управление. Вие познавате най-добре проблемите на 

хората и търсите решенията. Вашият труд е благословен, защото мижете да видите резултата от работата си, каза министър Аврамова 

по време на церемонията и поздрави отличените общини за ползотворната работа. В мое лице и в лицето на МРРБ ще намерите 

коректен партньор, диалогичност и разбиране, каза още министърът. 

Етикетът – кристален дванадесетостен, върху който са гравирани дванадесетте принципа за добро управление на Съвета на Европа, 

на който страната ни е член, се присъжда на общини, които успешно ги прилагат. Той се връчва за период от 2 години, като досега са 

проведени четири процедури. Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и 

продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено 

местно самоуправление в България.  

Източник: МРРБ  

23 общини са отличени с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво 

Предстоящо: 

Онлайн дебат за климатичната 

неутралност и енергийната бедност, 

организиран от Американския университет в 

България, 5 ноември, 13:00 ч. Линк за 

платформата: ТУК 

Видео онлайн конференция, организирана 

от офиса на Искра Михайлова „Вълната 

от саниране: Пътят към неутрално 

въглеродна Европа“, 06 ноември, 11:00 ч. 

Линк за информация и регистрация: ТУК 

XXII-та ежегодна конференция на 

ЕкоЕнергия, 12-13 ноември. Линк за достъп 

до платформата ще бъде получен на 

посочения от участниците имейл след 

регистрация на адрес: ТУК  

Информационен семинар на ЕкоЕнергия и 

НДЕФ „Общински енергиен мениджмънт: 

ползи, добри практики и възможности 

за внедряване в българските общини“, 

13 ноември. Линк за регистрация: ТУК  

Безплатен учебен уебинар за 

домоуправители и общински 

специалисти, орг анизиран от  ЕнЕфект  

съвместно с ЕкоЕнергия и Стопанския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 

всеки четвъртък от 17:30 ч. до 3-и декември. 

Линк за повече информация и регистрация 

ТУК 

Източник: Фейсбук 

"Хоризонт 2020" с 1 млрд. евро за зелени проекти 

Кандидатстването продължава до 26 януари догодина, максимумът на безвъзмездната помощ е 60 

млн. евро 

Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" с бюджет от 80 млрд. евро 

е най-голямата програма за програмния период 2014-2020 г. Последната и най-голямата в 

рамките на програма "Хоризонт 2020" покана, наречена "Европейска покана за зелената сделка" 

е отворена за подаване на проекти до 26 януари 2021 г. с общ бюджет от 1 млрд. евро. 

Европейската зелена сделка представлява бюджетно интензивна и всеобхватна програма, която 

работи за постигане на целите, поставени от ООН - за постигане на неутрален климат и пълен 

баланс на емисиите на парникови газове в Европа до 2050 г., за напредък на икономиката чрез 

зелени и чисти технологии и за постигане на устойчива икономика, индустрия и общество.  

По поканата ще се финансират проекти в посочените по-долу десет области, осем от които са 

тематични и свързани със Зелената сделка и две хоризонтални области - девета и десета. 

Област 1: "Повишаване на климатичните амбиции чрез междусекторни предизвикателства" с проекти в три специфични 

сектора: 1. Предотвратяване и борба с екстремните горски пожари, чрез иновативни средства; 2. Към климатично неутрални и 

социално иновативни градове; 3. Устойчиви на климата иновативни пакети за европейските региони. 

Област 2: "Чиста, достъпна и сигурна енергия" с включени теми: Иновативни наземни и офшорни технологии за възобновяема 

енергия и тяхното интегриране в енергийната система; Разработване и демонстриране на 100 MW електролизатор, увеличаващ 

връзката между възобновяемите енергийни източници и индустриалните приложения, Ускоряване на зеления преход, както и 

партньорството за достъп до енергия с Африка. 

Област 3: "Индустрия за чиста и кръгова икономика" с включени теми: Затваряне на индустриалния въглероден цикъл за борба 

с изменението на климата, както и Демонстрация на системни решения за териториалното разгръщане на кръговата икономика. 

Област 4: "Енергийни и енергийно ефективни сгради", включваща темата: Изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно 

ефективен начин 

Област 5: "Устойчива и интелигентна мобилност", включваща темата: Зелените летища и пристанища като мултимодални 

центрове за устойчива и интелигентна мобилност. 

Област 6: "От фермата до трапезата", включваща темата: Тестване и демонстриране на системни иновации за устойчива храна от 

фермата до трапезата. 

Област 7: "Биоразнообразие и екосистемни услуги", включваща темата: Възстановяване на биологичното разнообразие и 

екосистемните услуги 

Област 8: "Нулево замърсяване, среда без токсични вещества". Действията в тази област предвиждат: Иновативни, системни 

решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и мобилни химикали и 

Насърчаване на регулаторната наука за справяне с химически и фармацевтични смеси: от наука до политики, основани на факти. 

Област 9: "Укрепване на знанията" (хоризонтална област) с включени теми: Капацитет и услуги на европейската 

научноизследователска инфраструктура за справяне с предизвикателствата на Европейската Зелена сделка; Разработване на 

продукти и услуги за крайни потребители за всички заинтересовани страни и граждани, подкрепящи адаптирането и смекчаването на 

климата, както и Прозрачен и достъпен океан: към цифров близнак на океана. 

Област 10: "Овластяване на гражданите за преход към неутрална по отношение на климата, устойчива 

Европа" (хоризонтална област) с включени теми: Европейски капацитет за обсъждане и участие на гражданите в Зелената сделка; 

Поведенчески, социални и културни промени за Зелената сделка и Даване на възможност на гражданите да действат по отношение на 

изменението на климата и опазването на околната среда чрез образование, наука, инициативи за гражданско участие. 

Кандидатстване 

Допустими за кандидатстване по поканите са юридически лица от държавите-членки на ЕС. Кандидатстването е в консорциум от 

минимум 3 юридически лица от 3 различни страни-членки на ЕС. Финансирането от Хоризонт 2020 е от 70% до 100% от бюджета на 

проектите, в зависимост от областта за подкрепа и типа на юридическите лица- кандидати. 

Очакван старт на спечелилите финансиране проекти - есента на 2021 г. 

Повече информация на общия портал на ЕС за финансиране и търгове: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

screen/home  

Велокино във време на пандемия  

На 21.10.2020 в столичното 7 СУ „Свети Седмочисленици“ имаше ВЕЛОКИНО прожекция. 

Събитието се проведе на открито, без да се смесват ученици от различни класове, в 

съответствие с всички мерки за безопасност. 

Велокиното е интересен метод за запознаване на публиката с темите за климата и пестене на 

енергия. Представлява система, в която велосипедите на участниците се свързват и при 

задвижването им се генерира енергия, използвана за прожектиране на филми. Също така дава 

на участниците възможност да усетят сами колко много енергия е необходима за това и колко 

усилия би им струвало да произведат сами нужното за дребни ежедневни уреди. Така се 

повишава осъзнатостта им за темата и за това колко много енергия прахосваме в ежедневието 

си. 

Оборудването за велокиното е предоставено на Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) в рамките на проект BEACON (Мост между 

действията за климата на международно и локално ниво) по Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното 

министерство за околната среда на Република Германия. 

Десетте велосипеда за прожекцията на 21 октомври 2020 г. са осигурени от София Байк Рентал, който също спонсорираха събитието. 

След прожекцията участниците в енергийния екип на учениците, който вече втора година се грижи за рационалното ползване на 

енергията в училището, залепи във фоайето подов стикер, който напомня за простите правила за пестене на енергия. 

Източник: НДЕФ  

Кампании за опазване на околната среда и в подкрепа на по-добро образование в Сердика Център  

В края на месец октомври и началото на ноември Сердика Център бе домакин и партньор на 

цели три благотворителни кампании, организирани от WWF, Гората.бг и "Заедно в час". От 

29-ти до 31-ви октомври посетителите на търговския център отпразнуваха Деня на Черно 

море заедно с WWF.  

Кулминацията на кампанията бе на 31-ви октомври (събота) от 15:00 до 20:00 часа, когато 

на къта на WWF на ниво -1 (Малка ротонда) се проведе фотоколажна работилница в 

партньорство с Център за неформално образование и културна дейност АЛОС, посветена на 

Черно море и грижата за морските обитатели. 

На 1 ноември в 11:00 часа на паркинг ниво +3 в Сердика Център стартира съвместната 

кампания с Гората.бг, като през целия ден организаторите подаряваха 10 000 дръвчета на 

всички желаещи да се "събудят за природата". Тази есен Гората.бг празнува 1 милион 

засадени дървета и в духа на празника дошлите на място бяха зарадвани с различни 

фиданки – лесни за засаждане плодни дървета, сред които ябълки, череши, дюли, орехи, 

както и явори, борове, дъбове, липи и др. Всеки, който желае да се включи в инициативата, ще получи своята фиданка и инструкции 

за съхранение, засаждане и грижа. 

В духа на празника на Народните будители Сердика Център и "Заедно в час"  представят "съвременните будители" – 5 социално 

ангажирани личности, които развиват различни инициативи и проекти в подкрепа на по-доброто образование в България. Не на 

последно място – актуална в Сердика Център е и кампанията "Събирай капачки, прави добро" – партньорство с фондация "Капачки за 

бъдеще". На ниво -1 (до Голяма ротонда) още през месец август отвори постоянен официален пункт, където всеки желаещ може да 

остави своите събрани пластмасови капачки и да допринесе за набирането на средства за закупуване на медицинско оборудване. 

 Източник: Publics  

Русия одобри план за развитие на водородната енергетика до 2024 г. 

Руското правителство одобри "пътна карта" за развитие на водородната енергетика в страната до 2024 

г. Целта е увеличаване на производството и разширяване на сферата на използването му като 

екологично чист енергоносител, както и позициониране на страната сред световните лидери по 

производство и износ. По оценка на експерти, до 2050 г. делът на водорода в световния енергиен 

баланс може да се увеличи в пъти. В голяма степен това е свързано със световната тенденция за 

декарбонизация на икономиката и намаляване на антропогенното въздействие върху околната среда. 

Водородната енергетика се разглежда като едно от ключовите направления за достигане на 

декарбонизация - водородът може да бъде получен от нисковъглеродни източници, а използването му 

не води до изпускане на парникови газове. Русия притежава важни конкурентни предимства за 

развитие на индустрията – наличие на значителен енергиен потенциал и ресурсна база, 

производствени мощности, географска близост до потенциални производители на водород, научна основа в сферата на 

производството, транспортирането и съхранението и действаща транспортна инфраструктура. 

Това може да позволи на страната в перспектива да стане лидер в сферата на производството и доставката на водород на глобалния 

пазар. "Пътната карта" се разработва в тясно сътрудничество с експерти от редица министерства и научни организации, както и 

заинтересовани компании като "Газпром", "Новатек" и "Росатом". 

Източник: Publics.bg  

Соларно „дърво“ за селскостопански приложения 

Индийският централен изследователски институт по машиностроене при Съвета за научни и 

индустриални изследвания (CSIR-CMERI) обяви, че е разработил и инсталирал най-голямото 

соларно дърво в света. Дървото се базира на технологията на „интернета на нещата”. 

Инсталирано е в жилищната колония CSIR-CMERI в Дургапур. То има инсталиран капацитет от 

над 11,5 kWp и може да генерира 12 000 до 14 000 единици чиста енергия годишно. 

Данните за генериране на енергия могат да бъдат наблюдавани в реално време или на дневна 

база. 

Всяко дърво има общо 35 слънчеви фотоволтаични панела с капацитет 330 Wp всеки. “Ръцете”, 

държащи слънчевите панели, са гъвкави и могат да се регулират според нуждите. 

Фотоволтаичното дърво е проектирано така, че да осигури максимално излагане на всеки слънчев панел към слънчева светлина, като 

същевременно създава най-малко количество сянка. 

Слънчевите дървета могат да отговорят на нуждите на селскостопанската общност от осигуряване на електричество за водни помпи, 

електрически трактори и електрофрези. 

„Слънчевото дърво, разработено от CSIR-CMERI, освен че е най-голямото слънчево дърво в света, има някои персонализируеми 

функции за приложение в различни обекти. Дърветата са проектирани така, че да осигуряват минимална площ в сянка, което ги 

прави потенциално полезни за широко приложение в селскостопански дейности като помпи с голям капацитет, електрически трактори 

и електрофрези,” обясни проф. д-р Хариш Хирани. 

Всяко слънчево дърво има потенциал да спести 10 до 12 тона емисии на CO2, които се изпускат в атмосферата като парникови газове, 

според CSIR-CMERI. Излишъкът от генерирана мощност може също да се подава към енергийните мрежи. 

Източник: Greentech.bg  

http://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/523447281004161
https://www.facebook.com/events/616786078989518/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A523447281004161%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22eve
https://www.facebook.com/events/616786078989518/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A523447281004161%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22eve
https://www.facebook.com/events/616786078989518/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A523447281004161%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22eve
https://nextgeneration.bg/
http://ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/AnnConf2020/OMEE%20EKOENERGIA-GABROVO-12-13Nov2020.pdf
https://forms.gle/4DboRzoKzxutAzxu9
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/AnnConf2020/SeminarNDEF%2013_11_2020.pdf
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/AnnConf2020/SeminarNDEF%2013_11_2020.pdf
https://forms.gle/9qhJ2VvgWt5AUzN97
http://www.ecoenergy-bg.net/
http://www.networkingcovenantofmayors.eu/
https://www.publics.bg/bg/news/23092/
https://www.mrrb.bg/bg/burgas-i-stara-zagora-ste-sa-centrovete-dvigateli-na-rastej-v-yugoiztochen-rajon-v-programniya-period-2021-2027-g/
https://www.capital.bg/author/584
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/03/4121767_toplofikaciia_sofiia_prekrati_sporen_dogovor_za/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/03/4121767_toplofikaciia_sofiia_prekrati_sporen_dogovor_za/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.investor.bg/evropa/334/a/energiinite-obshtnosti-li-sa-bydeshteto-na-vyzobnoviaemite-energiini-iztochnici-313119/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/covid-krizata-se-okaza-vyzmojnost-za-vei-sektora-313654/?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
https://www.capital.bg/author/896
https://www.capital.bg/author/584
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/14/4126718_borisov_opitva_da_se_haresa_na_sasht_sus_7-mi_blok_na/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/10/14/4126718_borisov_opitva_da_se_haresa_na_sasht_sus_7-mi_blok_na/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
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