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Климатичните ангажименти на Пекин: Дотук добре, но може още. Заявката на Китай, че спира да строи нови въглищни електроцентрали в 
чужбина, повишава надеждите за COP26. Но дали е достатъчна? 
Марина Станева, Капитал, 01.10.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/10/01/4259426_klimatichnite_angajimenti_na_pekin_dotuk_dobre_no_moje/ 
 
Франция и Испания настояват за промени на европейския енергиен пазар. Европейската комисия ще разгледа ролята на блока в общите 
поръчки на природен газ и възможностите за разширяване на запасите 
Васил Минков, Капитал, 05.10.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/10/05/4261495_franciia_i_ispaniia_nastoiavat_za_promeni_na/ 
 
Еврокомисията ще препоръча помощи срещу ценовия шок в енергетиката 
Йовка Димитрова, Дневник, 06.10.2021 
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/10/06/4261984_evrokomisiiata_shte_preporucha_pomoshti_sreshtu/ 
 
Токът и парното ще поскъпнат с поне 20-30% от януари 
Татяна Димитрова, Дневник, 06.10.2021 
https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/10/06/4261837_tokut_i_parnoto_shte_poskupnat_s_pone_20-30_ot_ianuari/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Министерството на енергетиката и КЕВР обявиха нова мярка в подкрепа на малкия бизнес 
Министерство на енергетиката, 06.10.2021 
https://www.me.government.bg/news/ministerstvoto-na-energetikata-i-kevr-obyaviha-nova-myarka-v-podkrepa-na-malkiya-biznes-2930.html 
 
ББР ще финансира фирми да изграждат соларни централи за собствени нужди. Държавната банка предлага 15-годишни заеми, които да 
покриват до 95% от стойността на инсталацията 
Ивайло Станчев, Капитал, 07.10.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/10/07/4262510_bbr_shte_finansira_firmi_da_izgrajdat_solarni_centrali/ 
 
България и още девет държави поискаха атомната енергия да бъде част от зеления преход 
3E news, 11.10.2021 
https://3e-news.net/свят/българия-и-още-девет-държави-поискаха-атомната-енергия-да-бъде-част-от-зеления-преход_92551 
 
Изследване: Ускореното внедряване на ВЕИ ще даде възможност за намаляване на цената на електроенергията с 50 процента 
3E news, 10.10.2021 
https://3e-news.net//анализи/-изследване--ускореното-внедряване-на-веи-ще-даде-възможност-за-намаляване-на-цената-на-електроенергията-с-50-
процента_92539 
 
България ще се откаже от въглищните централи най-рано през 2038 г. 
Георги Пауновски, Дневник, 11.2021 
https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/10/11/4263939_pravitelstvoto_kazva_do_kraia_na_sedmicata_koga/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Зелените облигации на ЕС стартираха с поръчки за 135 млрд. евро. Първата емисия за 12 млрд. евро привлече рекорден инвеститорски 
интерес 
Васил Минков, Капитал, 13.10.2021 
https://www.capital.bg/biznes/finansi/2021/10/13/4264439_zelenite_obligacii_na_es_startiraha_s_poruchki_za_135/ 
 
Водородна пътна карта на България е крайно необходима, смята бизнесът 
Рая Лечева, 3e-news, 20.10.2021 
https://3e-news.net/bg/a/view/26640/vodorodna-pytna-karta-na-bylgarija-e-krajno-neobhodima-smjata-biznesyt 
 
България може да привлече над 6 млрд. евро в зелена енергетика до 2030 г. при предвидима инвестиционна среда 
3E news, 19.10.2021 
https://3e-news.net/bg/a/view/24814/bylgarija-moje-da-privleche-nad-6-mlrd-evro-v-zelena-energetika-do-2030-g-pri-predvidima-investicionna-sreda 
 
Как румънските ВЕЦ-ове изпревариха българските. Румънската Hidroelectrica отчита рекордна печалба и излиза на борсата, докато НЕК все 
още има да плаща 4 млрд. дългове 
Евгени Ахмадзай, Капитал, 20.10.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/10/20/4267464_kak_rumunskite_vec-ove_izprevariha_bulgarskite 
 
Европарламентът поиска планът за възстановяване на Полша да бъде отхвърлен 
Йовка Димитрова, Дневник, 21.10.2021 
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/10/21/4268390_evroparlamentut_poiska_planut_za_vuzstanoviavane_na/ 
 
Германска фирма ще строи най-големия вятърен парк в Северна Македония. Инвестицията близо до българската граница е за 500 млн. евро 
Евгени Ахмадзай, Капитал, 23.10.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/10/23/4269074_germanska_firma_shte_stroi_nai-golemiia_viaturen_park/ 
 
Близо 3000 домакинства в Монтана преминават на екологично отопление 
hvac-bulgaria.com, 04.10.2021    
https://hvac-bulgaria.com/article/2453-blizo-3000-domakinstva-v-montana-preminavat-na-ekologichno-otoplenie?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2021-10-04 
 
София пише План за устойчива енергия и климат, който ще струва 1 млрд. лв. Планирано е да се санират жилища за 744 млн. лв., сградите 
на общината да са енергийно ефективни и да използват ВЕИ 
Анина Сантова, 04.10.2021 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/10/04/4261163_sofiia_pishe_plan_za_ustoichiva_energiia_i_klimat/ 
 
Удължават срока за набиране на кандидати за подмяна на отоплителни уреди в Стара Загора 
hvac-bulgaria.com, 11.10.2021 
https://hvac-bulgaria.com/article/2455-udaljavat-sroka-za-nabirane-na-kandidati-za-podmiana-na-otoplitelni-uredi-v-stara-zagora?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2021-10-11 
 
Бypгac тъpcи финaнcиpaнe зa 3 нoви yчилищa и 2 дeтcĸи гpaдини 
Градът, 11.10.2021 
https://gradat.bg/sgradi/burgas-trsi-finansirane-za-za-3-novi-uchilishcha-i-2-detski-gradini 
 
Общинските сгради в София ще използват слънчева енергия 
publics.bg, 15.10.2021 
https://www.publics.bg/bg/news/26738/ 
 
Чаши за изяждане. "Къпфи" на Мирослав Запрянов прави вафлени чашки за кафе в нова фабрика край Пловдив и изнася 97% от 
продукцията 
Михаил Ванчев, Капитал, 15.10.2021 
https://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2021/10/15/4265439_chashi_za_iziajdane/ 
 
Одобриха 340 от кандидатите за алтернативно отопление по програма LIFE в Русе 
hvac-bulgaria.com, 18.10.2021 
https://hvac-bulgaria.com/article/2457-odobriha-340-ot-kandidatite-za-alternativno-otoplenie-po-programa-life-v-ruse 
 
Адвокат Ангел Михайлов дава разяснения на хората относно уредите за дистанционен отчет 
3E news, 21.10.2021 
https://3e-news.net/bg/a/view/26661/advokat-angel-mihajlov-dava-razjasnenija-na-horata-otnosno-uredite-za-distancionen-otchet 
 
Компания на адвокат Гугушев иска да купи голям китайски соларен парк в Плевенско. "Хелиос енерджи инвест" планира да придобие 50-
мегаватовата централа 
Иглика Филипова, Капитал, 27.10.2021 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/10/26/4270461_bulgarska_firma_e_kandidat_za_solarniia_park_na_hareon/  
 

На 5 ноември от 9:30 ч. ОМЕЕ 

ЕкоЕнергия заедно с ЦЕЕ 

ЕнЕфект органзират 

информационен уебинар в 

рамките на третата покана за 

набиране на кандидатури по 

проект „European City Facility”. 

 

В този етап ще бъдат избрани голям брой градове и общини, които ще получат безвъзмездни 

средства в размер на 60 000 евро, за да разработят своята инвестиционна концепция - първа 

стъпка към пълноценен бизнес и финансов план. 

Третият кръг за кандидатстване бе официално анонсиран на 15 октомври, като крайният срок 

е 17 декември 2021 г. 

По време на уебинара ще бъдат представени основни аспекти от процедурата за 

кандидатстване, разработването на инвестиционните концепции, критериите за подбор, 

както и информация за съществуващите механизми за ефективна подкрепа за местните 

власти в процеса. Участниците ще имат възможност да се запознаят и с опита на българските 

общини – победители в конкурса: Добрич, Габрово, Бургас и Белене. 

 

Програма: 

 
09:30 - 09:40 Откриване и представяне на лекторите 

Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект 

 

09:40 – 10:00 Разработване на инвестиционни концепции по проект “EU City Facility”: 

Възможности за финансово подпомагане на общини 

Десислава Камбурова, национален експерт 

 

10:00 – 10:15 Опитът на Добрич: Победители в първия етап на финансиране на European City 

Facility 

Инж. Елена Анастасова, главен експерт по енергийна ефективност, Община Добрич 

 

10:15 – 10:45 Визия за инвестиционни концепции на общините Габрово, Бургас и Белене: 

победители във втория етап на финансиране  

д-р инж. Десислава Колева, Ивайло Трендафилов, Светлана Паскова 

 

10:45 – 11:00 Дискусия и заключение 

 

Място: https://us02web.zoom.us/j/88654074274 (Zoom Webinar) 

 

Форма за регистрация: https://forms.gle/JKuvi1NYUJ4kQi7D8 

 

Общински инвестиции в новия План за възстановяване и устойчивост 

На 14-ти октомври Министерският съвет одобри петия по 
ред вариант на Плана за възстановяване и устойчивост на 
Република България (ПВУ). На следващия ден 
стратегическият документ официално бе депозиран за 
оценка пред службите на Европейската комисия, както и 
публикуван тук. 

Последното издание на Плана включва 59 инвестиции и 46 
реформи, или 2 нови инвестиции и 3 допълнителни 
реформи, структурирани в досегашните четири стълба. 

Към стълба „Зелена България“ е насочен допълнителен 
ресурс от около 1.3%  от общия за сметка на останалите 
три, като делът му от бюджета на Плана вече възлиза на 

38.1%, трите основни компонента за нисковъглеродна икономика, биоразнообразие и 
устойчиво земеделие се запазват с общ бюджет от 9.5 млрд. лв. Планирани са 13 инвестиции, 
като тук е и най-мащабната от целия План, от 2.7 млрд. лв. за изграждането на ВЕИ и батерии, 
следвана от Програмата за енергийната ефективност на сградния фонд с ресурс от 2.5 млрд. 
лв. 

В обхвата на компонента за нисковъглеродна икономика четири от 13-те инвестиции от 
значение за общините са: 

I.Програма: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 
фонд: 

Бенефициенти ще са Сдружения на собствениците, които в партньорство с общините ще 
реализират проекти. 

Два работни пакета са обособени в зависимост от момента на кандидатстване на 
сдруженията на собствениците на жилищните сгради:  

- пакет 1 – при кандидатстване на сдруженията до 30.09.2022 г., предвиждащ 
100% проектно финансиране от схемата  

- пакет 2 – за сдружения, кандидатстващи от 01.10.2022 г. до 01.03.2023 г., при 
предвидено 80% проектно финансиране от схемата и 20% самоучастие. За 
пакет 2 е предвидена възможност за прилагане на договори с гарантиран резултат 
(ЕСКО компонент), чието обслужване ще се поеме от избрана междинна организация 
(Българската банка за развитие, Фондът за енергийна ефективност или други). 

Допустими ще бъдат многофамилни жилищни сгради, които са в режим на етажна собственост, 
съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). 

Условията за кандидатстване ще изискват: изготвени техническо обследване (ТО), технически 
паспорт (ТП), обследване за енергийна ефективност (ОЕЕ) и задължително постигане на клас 
на енергопотребление минимум B, и минимум 30% спестявания на първична енергия за 
обновената сграда. 

Предвижда се специализиран посредник да предоставя техническа помощ. 

Планираният ресурс за Програмата е 1.502 млрд. лв., със срок за реализация 2022-2026 г. 

II.Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми 
източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са 
свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: 

Общините са бенефициенти, а крайни ползватели на помощта ще са 60 580 домакинства. 

По проекта ще бъдат предоставени средства на общински администрации, които не са 
бенефициенти на средства за интервенции за подмяна на отделни уреди за отопление 
на твърдо гориво с екологични и енергийноефективни уреди / системи в общините 
със занижено качество на въздуха, т.е. ще реализира в общини с ненарушен КАВ. 

Финансиране е предвидено за два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата: 

Мярка 1: Изграждане на слънчеви системи за БГВ: Максималният размер на 
безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 60% от стойността на 
системата, но не повече от 1 176.50 лв., а за домакинство, което получава енергийни помощи 
– 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960.83 лв.; 

Мярка 2: Изграждане на фотоволтаични системи до 4 kW с акумулатори (с допълване 
на енергия от мрежата): Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно 
домакинство се предвижда да е 60% от стойността на системата, но не повече от 6260.50 лв., а 
за домакинство, което получава енергийни помощи – 100% от стойността на системата, но не 
повече от 10 434.17 лв. 

Бюджетът на програмата е 240 млн. лв., като ще се администрира от Министерството на 
енергетиката, което ще сключва договори с общините. Средствата ще се разпределят между 
общините, които от своя страна ще разпределят определения им финансов ресурс по 
ползватели. Периодът за реализация е 2022-2025 г. 

III.Програма: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден 
фонд: 2 основни компонента, както следва: 

1.Компонент 1 – Публични сгради: подкрепа за енергийно обновяване на държавни и 
общински сгради (в т.ч. сгради за административно обслужване, сгради за обществено 
обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт, както и сгради, 
собственост на БАН). 

Бюджетът е 370 млн. лв., който се разпределя по териториални критерии и критерии по типове 
инфраструктура (описани включително с тежестта им в резюмето на Програмата) между 
общините, както следва 70% за публични сгради и администрации, 15% за културна 
инфраструктура,15% за спортна инфраструктура, 30 млн. лв. за сгради, собственост на БАН. 

Предвижда се реновация на 616 сгради, чрез 3 начина на финансиране - Безвъзмездна 
финансова помощ (БФП); Комбинирано финансиране (БФП и финансови инструменти) и 
Договори с гарантиран резултат – ЕСКО услуги. 

Спестените разходи от намаленото потребление на енергия след изпълнението на проектите с 
безвъзмездно финансиране, се предвижда да бъдат внасяни във Национален фонд за 
декарбонизация. 

2.Компонент 2 – Сгради в сферата на производството, търговията и услугите:  

Предвижда се реализация чрез конкурентен подбор на проектни предложения, като и тук 
спестените разходи от намаленото потребление на енергия след изпълнението на проектите ще 
се внасят във Фонда за декарбонизация. 

Бюджетът е 235.2 млн. лв., като разпределението на ресурса е 40% за големи предприятия, 
35% за средни предприятия, 25% за микро/ малки предприятия. 

Планират се реновации в 250 сгради, като начините на финансирането им ще са чрез: БФП (с 
максимален интензитет 50%) на основата на финансов анализ и енергийно обследване; 
Финансови инструменти и Договори с гарантиран резултат – ЕСКО услуги. 

Ресорно министерство по изпълнението на програмата е МРРБ в частност Главна дирекция 
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (която е и Управляващ орган 
на ОПРР). Периодът за реализация е 2022-2026 г. 

IV.Проект: Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено 
осветление (ВИО): 

Предвижда финансиране за общо 160 общински проекта, в т.ч. 82 общински проекта, 
неполучили подкрепа по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по 
Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

Бюджетът е 179.9 млн. лв., като интензитетът на помощта е 50% БФП + 50 % безлихвен заем. 
Заемните средства ще бъдат възстановявани от общините за период от 5 години след 
приключване на проекта, като средствата ще постъпват във Фонда за декарбонизация. 

Максимален размер на проектно предложение ще бъде определен съгласно Заповед на 
министъра на РРБ (В България има 5 категории общини, ще бъдат определени 5 различни 
стойности за максимален размер на БФП). Периодът за реализация е 2022-2024 г. 

Разработването на детайлните правила и процедури за изпълнението на Плана ще се извърши 
от Дирекция „Национален фонд“ (ДНФ) в Министерството на финансите през следващия месец.  

Резюме на инвестициите от интерес за общините, изготвено от НСОРБ, може да бъде открито 
тук. 

Експерти от български общини на учебно посещение в Щутгарт 

От 11 до 14 октомври се проведе планирано посещение в Щутгарт, 
Германия, организирано в рамките на проекта „Общински системи за 
енергиен мениджмънт в подкрепа на финансирането на дейности в 
областта на климата и енергията на местно равнище“ (MEMS), 
финансиран от Европейска климатична инициатива (EUKI) на 
Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, 
строителството и ядрената безопасност на Федерална република 
Германия.  

Представители на българските партньорски организации ЦЕЕ ЕнЕфект и 
Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ), заедно с експерти от 
общините Лясковец, Павликени и Бургас, имаха възможност се 
запознаят отблизо с добри практики в сферата на енергийния 
мениджмънт. 

Програмата на тридневната визита, подготвена от домакините от 
партньорската организация – научният институт Фрауенхофер (https://
www.ibp.fraunhofer.de/en.html) започна с посещение на електрическата 
компания на Щутгарт. След презентация на дейностите, свързани с 
управлението на уличното осветление в града, участниците проследиха 
процеса на живо в централните части на града. 

 

По време на втория ден българската делегация посети Община Швебиш Хал за запознаване със системата за енергиен мениджмънт, 
като програмата включваше и посещения на регионалната отоплителна мрежа за обществено ползване, когенерационна централа, 
както и на най-голямото училище в региона, което си има собствена фотоволтаична система. Там българските експерти успяха да 
разгледат различните мерки за енергийна ефективност, които са приложени в сградата, и да проследят работата в онлайн 
системата за енергиен мениджмънт заедно с техническото лице в училището и енергийният мениджър на общината. 

 

За последния ден от визитата участниците бяха гостоприемно посрещнати от кмета на Тенинген, Хайнц-Рудолф Хагенакер, след 
което в компанията на експерти от общинската администрация посетиха работещи централи на биогаз и пелети.  

Повече за проекта можете да откриете тук, както и на https://www.euki.de/en/.  

Действия за прилагане на енергийно ефективни мерки в община Габрово 

На 26 октомври в Габрово се проведе среща, домакинствана от кмета на 

общината – г-жа Таня Христова, заедно с енергийни експерти от местната 

администрация и от ЦЕЕ ЕнЕфект. 

Поводът на срещата бе създаването на енергиен офис в града, който да 

служи като ресурсен център за енергийни консултации. Целта е гражданите 

свободно да получават информация за актуални програми за подпомагане и 

специални услуги за подобряване на енергийната ефективност и ВЕИ на 

сградите. Центърът ще има обособен консултативен съвет с представители 

на местната професионална и научна общност и с подкрепата на ЕнЕфект.  

 

Неговото откриване предстои в началото на следващата година и ще се 

осъществи с подкрепата на проект re-MODULEES по програма „Хоризонт 

2020“. 

С мисия да подпомогнат изпълнението на проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и да намалят 

широкоразпространената в България енергийна бедност, община Габрово, ЦЕЕ ЕнЕфект и ЕкоЕнергия си сътрудничат в още 

няколко европейски инициативи – проектите EnergyMeasures, ComAct и outPHit по програма Хоризонт 2020 на ЕС и CONGRE-

GATE на Европейската климатична инициатива. Като част от тази работа, експерти от ЕнЕфект и представители на местната 

администрация  продължават подпомагането на сдружения на собственици в изпълнението на енергийни обследвания, 

измерване в реално време на потреблението на енергия и микроклимата, провеждане на обучения и предоставяне на 

консултации за намаляване на енергийното потребление в домакинствата.   

 

Към развитие на енергийни кооперативи в България 

 На 21 октомври се проведе уебинар „Развитие за енергийните кооперативи в България“, организиран от ОМЕЕ ЕкоЕнергия, 

заедно с ЦЕЕ ЕнЕфект, Грийнпийс, Център за изследване на демокрацията, с подкрепата на Европейската климатична 

фондация и Energy Cities. Онлайн събитието обедини над 80 участници, които имаха възможност да се запознаят с успешни 

практики от съседски държави, опит и препоръки от представители на местните власти и експерти, членове на действащи 

кооперативи и други организации.  

Запис от събитието можете да видите тук: https://youtu.be/jiPerLDUbYs , а презентациите са достъпни на този адрес.  

По инициатива на Energy Cities и Coopérnico на 3 ноември ще се проведе уебинар, посветен на ролята на общините в 

създаването на енергийни общности. Целта на това събитие е да запознае участниците с успешни примери от различни 

градове в Западна Европа. 

По време на уебинара ще бъдат представени различни примери за публично-частни партньорства –  платформи за широко 

участие и ангажираност, както и партньорства между общини и граждани за създаване на енергийни кооперативи. Работният 

език на срещата ще бъде английски. Можете да се запознаете с дневния ред по-долу: 

 

 

        Zoom-линк за участие в уебинара:  

        https://us02web.zoom.us/j/81881150777        

 

Церемония на Европейската енергийна награда – Gold 

Програмата на Европейската енергийна награда (eea) се е доказала като ефикасен инструмент за прилагане на ефективни 

мерки за опазване на енергията и климата в около 160 града, общини и области, с приблизително 1700 участващи общини 

от цяла Европа. За пренасяне на най-добрите практики в областта на енергийния мениджмънт в страните от Централна и 

Източна Европа, проектът EXCITE по програма „Хоризонт 2020“, координиран от ЦЕЕ ЕнЕфект, работи за прилагане на 

доказаната във времето методология на ееа. 

 

Тази година eea празнува своята 15-та годишнина в Баден-Вюртемберг, където и ще се проведе церемонията по връчване на 

ееа Gold за около 100 общини. Събитието ще се състои в град Равенсбург, както и онлайн, на 5 ноември 2021 г. от 10:00 до 

14:00 ч.  

 

По време на събитието ще се проведат и 4 семинара, които да дадат практическа представа за общинските дейности в 

областта на климата в различни европейски държави. Три от семинарите се провеждат на английски език, а един - на 

немски. Можете да се запознаете с програмата и да се регистрирате тук: https://www.european-energy-award.org/download-

agenda 

 

Наградите ще бъдат връчени от министъра на околната среда на провинция Баден-Вюртемберг, г-жа Текла Уокър, и 

изпълнителния директор на Асоциацията на градовете и селищата на Баден-Вюртемберг в качеството си на председател на 

Асоциацията на европейската енергийна награда, г-жа Гудрун Хойте-Блум. 

 

Работата към прилагането на методологията на Европейската енергийна награда в български общини продължава, като след 

провелото се през октомври онлайн обучение за общински специалисти, на 17 ноември от 10:00 ч. предстои втора част. 

Обучението ще бъде насочено към работата с инструменти за оценка на мерките за опазване на климата, подпомагащи 

отчитането на ангажиментите по Споразумението на кметовете. 

 
Още за проекта можете да откриете на неговия уебсайт: http://www.excite-
project.eu/, както и да го последвате в Twritter. 
 
Информация за ееа 
Официален сайт на ееа 

Gabrovo Green Accelerator с награди за всички финалисти 

„Гормоли“ ООД е големият победител в 

завършилия Gabrovo Green Accelerator. 

Компанията печели наградата от 25 000 лева за 

предложението си да открие в Габрово 

занаятчийска работилница с магазинна част, в 

която на място да бъдат приготвяни пресни 

студено пресовани масла, брашна и тахани от 

най-различни видове био ядки и семена, като 

ще бъде следвана концепцията за зелена 

енергия и производство без опаковки и 

отпадъци. Компанията ще осигури собствен 

ресурс под формата на личен труд, умения, 

know-how, както и покриване на режийните 

разходи на обекта.  

 

Класираните за финала 6 компании бяха 

оценявани от седемчленно жури по 

предварително разработени критерии, които преценяват пазарната възможност на предложението, разработеният бизнес 

план, потенциалът за растеж, мениджърският екип, защитата и представянето на идеята. Председател на комисията за 

оценка бе кметът на Община Габрово Таня Христова, а останалите членове: Леона Асланова - основател на агенцията за 

иновации Innovation Starter, Ангелина Тодорова - директор „Проектна информация и финансиране“ във Фонд на фондовете, 

Мариян Маринов - директор „Бизнес Развитие“ в София Тех Парк, Теодор Стойчев - ръководител на бюрото на Европейския 

парламент в България, Костадин Андонов - координатор „Иновации и развитие“ във WWF България (Световен фонд за 

дивата природа) и Тодор Попов - директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” в Община 

Габрово.  

Награди от Акселератора получиха и останалите участници. Екипите на компаниите „Клаудрак“ ООД и „Май Стори Травел“ 

ООД – парични премии по 1000 лева от Innovation Starter. „Ренерко“ ООД получи наградата на евродепутата Андрей 

Новаков – посещение на Европейския парламент, а екипът на „Байки Фън“ ЕООД ще се отправи на вълнуваща двудневна 

разходка с рейнджър по избран маршрут в Национален парк „Централен Балкан“.  

Община Габрово ще предприеме действия за сключване на договор със „Сенстейт Технолоджис“ АД за производство и 

поставяне в градска среда на двукамерни цифрови модули за разделно събиране на отпадъците с помощта на 

специализирана IoT система за мониторинг в реално време.  

Програмата Gabrovo Green Accelerator продължи няколко месеца. В нея първоначално се включиха 15 зелени компании в 

начален етап на развитие, които представиха предложенията си за бизнес в Габрово. След първоначална селекция 

финалистите преминаха онлайн обучителни модули, в които бяха подпомогнати за правилното структуриране и изготвяне 

на бизнес плановете си и тяхното успешно презентиране пред жури.  

Gabrovo Green Accelerator e програма на Община Габрово, която се реализира от Областен информационен център - Габрово 

в партньорство с агенцията за иновации Innovation starter. Gabrovo Green Accelerator е част от инициативите, включени в 

програмата на „Европейски зелен лист“ – екологичната награда на Европейската комисия за 2021 година, която заслужено 

спечели Габрово. 

УС на Националния доверителен екофонд одобри 

17 формуляри за закупуване на 23 електрически 

превозни средства по Пилотната схема за 

насърчаване използването на електрически 

превозни средства, финансирани по 

Инвестиционната програма за климата. Общата 

стойност на предоставената подкрепа е в размер на 

516 687,67 лв. За финансиране на до 3 превозни 

средства имаха възможност да кандидатстват 

общините и централната администрация, 

включително териториалните ѝ подразделения. 

Целта на схемата за финансово подпомагане и 

насърчаване на използването на електрически 

превозни средства на територията на страната е да 

допринесе за изпълнение на политиките в три 

направления на опазване на околната среда: 

подобряване качествата на атмосферния въздух, 

намаляване на емисиите на парникови газове и 

намаляване нивата на шумовото замърсяване в 

населените места. Безвъзмездната субсидия е 

фиксирана за всеки различен вид превозно 

средство според неговата категорията, независимо 

от цената, на която то се закупува. 

С нови електромобили ще разполагат районите на Столична община – Слатина и Панчарево, както и общините 

Копривщица, Ценово, Благоевград, Минерални бани, Павликени, Симитли, Русе, Долни чифлик, Чавдар и Бяла 

Слатина, като за община Ямбол това вече е факт. Електрическото превозно средство ще помага за работата на 

общинските предприятия "Комунални и обредни дейности" и "Паркове и зони за отдих и спорт" при сметосъбиране, 

почистване на зелени площи, поддръжка на площадите, пешеходните зони, паркингите и за други видове комунални 

дейности. Машината може да е от полза и при засаждането на растения, при тяхната поддръжка и поливане. 

Енергоспестяващото превозно средство е от категория L7e с надстройка - тип самосвал. Новият електромобил е екологичен, 

не използва конвенционално гориво и е единственият в България от този тип с новото поколение литиево-йонна батерия с 

номинална сила 13 kWh. Времето за нейното зареждане е от 6 до 8 часа, а пробегът, който осигурява, е до 120 километра. 

Превозното средство е оборудвано с камера за задно виждане, има и отопление на кабината. 

ПРЕДСТОЯЩО 

В рамките на XIV Национална 

конференция на Асоциацията на 

Българските Енергийни Агенции 

„Интелигентни градове и 

региони в действие“, 29–30 

ноември, Велинград: 

 На 29 ноември ще се проведе 

ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“, 

Национална кръгла маса за 

финансиране на инвестиции в 

енергийна ефективност в 

България. Допълнителна 

информация очаквайте скоро 

на сайтовете на ЦЕЕ ЕнЕфект 

и ЕкоЕнергия, както и във 

Фейсбук-страницата на 

проекта BeSMART. 

 На 30 ноември от 13:30 ч.  ще 

се състои Общо събрание на 

ЕкоЕнергия. 

Конференция на ООН по въпросите на климата – COP26  

Срещата на върха на световните лидери на 1 ноември 2021 г. ще 
постави началото на 26-ата конференция на страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата (COP26). 
 
От 1 до 12 ноември COP26 ще събере 197-те страни по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). Сред тях са 
ЕС и всички държави – членки на ЕС. 
 
Домакин на конференцията ще бъде Обединеното кралство, което 
председателства COP26 в партньорство с Италия. Първоначално 
насрочена за 2020 г., конференцията беше отложена с една година 
поради пандемията от COVID-19. 
 
По време на COP26 страните ще направят преглед на напредъка по 
ангажиментите си съгласно целта на Парижкото споразумение за 
задържане на глобалното затопляне значително под 2°C над 
прединдустриалните равнища и за продължаване на усилията за 
ограничаването му до 1,5°C. 
 
Делегацията на ЕС ще бъде ръководена от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, председателя на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Словения Янез Янша, представляващ словенското председателство на 
Съвета на ЕС. 
 
Тазгодишната конференция по изменението на климата има четири основни цели: 

• осигуряването на нулеви нетни емисии в световен мащаб до средата на века 

• глобалното затопляне от 1,5 градуса в сравнение с нивата от прединдустриалния период да остане постижимо 

• поемането на ангажимент за мобилизиране на 100 милиарда щатски долара годишно до 2025 г., за да се помогне на 
развиващите се страни да се справят с неблагоприятните последици от изменението на климата 

• финализирането на набора от правила, ръководещи изпълнението на Парижкото споразумение 
 
Тези цели следва да бъдат постигнати чрез поемането на солидни колективни и индивидуални ангажименти в Глазгоу, 
включително чрез амбициозни национално определени приноси (НОП), които да бъдат представени от страните. 
 
В рамките на COP26, ЕнЕфект ще стане един от 26-те световнопризнати центрове за върхови постижения в областта на 
енергийната ефективност на сградите, като официалното споразумение ще бъде подписано между изпълнителния директор на ЦЕЕ 
ЕнЕфект, Драгомир Цанев, и Изпълнителния секретар на Икономическата комисия за Европа на ООН, Олга Алгайерова. 
 
Източник: Съвет на ЕС 

16:30 ч. Откриване 
Нуно Брито Хорхе / Ана Рита Антунес 
Coopérnico, Брит Юргенсен, Carbon co op 

16:40 ч. От LEUVEN2030 до LICHT Leuven: От 
планове за действие в областта на 
климата към съвместни действия 
Dries Vleugels, град Льовен 

17:00 ч. Общинска енергия в Девън 
Аластър Мъмфорд, Съвет на графство 
Девън 

17:20 ч. Енергиен кооператив Хиперион в 
Атина 
Крис Вретос, Electra Energy 
  

17:40 ч. Платформи за сътрудничество между 
Гент и енергийни кооперативи 
Тимо Уайфелс, град Гент 
  

18:00 ч. Въпроси и отговори 
Ана Рита Антунес, Coopérnico 
Франсиско Гонсалвес, Energy Cities 
  

13 общини с нови електромобили, финансирани от НДЕФ 

Други събития: 

4 ноември: Forum REAL – Най-големият 

форум за недвижими имоти, инвестиции, 
строителство и иновации https://www.forum-
real.com/  

9 ноември: Информационна среща „ 
Енергийната ефективност през новият 
програмен период 2021-2030 г.”, 
организира Камарата на енергийните 
одитори 9:30 – 12:45 ч. в голямата зала на 
Научно-техническите съюзи, в град София, 
ул. "Г.С.Раковски" №108. Повече 
информация можете да откриете тук. 
18 и 19 ноември: EU Clean Air Forum – 

Повече информация и линк за регистрация 
тук. 

23 и 24 ноември: EUKI Конференция 

2021: Готови за действия в областта на 
климата. Повече информация и линк за 
регистрация тук. 
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