
 

На официална церемония във Френския институт 

бяха наградени общините лауреати в третото 

издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“. Инициа-

тивата се организира от Френското посолство в 

България и има за цел да отличи общините с най-

добри практики в областта на устойчивото разви-

тие.  

Домакин на събитието бе Н. Пр. Ерик Льобедел, 

посланик на Франция в България. Официални 

гости бяха Атанаска Николова, зам.- министър на 

околната среда и водите и Деница Николова, зам.

-министър на регионалното развитие и благоуст-

ройството. Двете министерства са основни парт-

ньори на инициативата. 

В конкурса взеха участие 32 общини, които подадоха 35 кандидатури в петте категории: 

„Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на битовите отпадъци“, „Енергийна 

ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност” и нововъведената категория през 2018 го-

дина – „Устойчиво управление на публичните пространства“. Като сравнение с изданието на 

конкурса „ЕКООБЩИНА“ през 2017 година, броят на общините изявили интерес през 2018 г. 

нараства. 

Победителите в „ЕКООБЩИНА“ 2018 са: 

Категория „Енергийна ефективност на сградите“ 

 Община Кнежа – победител в категорията с население под 40 000 жители 

 Община Добрич – победител в категорията с население над 40 000 жители 

Категория „Устойчиво управление на водите“ 

 Община Етрополе – победител в категорията с население над 10 000 жители 

Категория „Устойчиво управление на отпадъците“    

 Община Павликени – победител в категорията с население под 40 000 жители  

 Община Пловдив – победител в категорията с население над 40 000 жители 

Категория „Устойчиво управление на публичните пространства“ 

 Община Чипровци – победител в категорията с население под 40 000 жители  

 Община Бургас – победител в категорията с население над 40 000 жители. 

Кметовете на общините лауреати бяха наградени от официалните гости на събитието, както и 
от представители на корпоративните партньори на „ЕКООБЩИНА“ 2018. Те получиха специал-
ните награди – учебно пътуване във Франция за двама представители на общината, съфинан-
сирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Министерството 
на околната среда и водите, чрез оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“. 

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ ще се проведе и през 2019 година. Организаторите предвиждат въ-
веждането на още една нова категория, ориентирана към гражданското общество в България. 
Целта ѝ ще бъде стимулиране и награждаване на онези успешни проекти и инициативи, които 
са разработени в областта на образованието за устойчиво развитие и околна среда.  

ЕкоЕнергия и ЕнЕфект ще продълж ават да подкрепят инициативата и ще осигурят 
още по-атрактивни награди за повече участници в категория „Енергийна ефективност“.  

Съдържание: 

Община град Добрич e победител в 

категория „Енергийна ефективност“ 

на конкурса ЕКООБЩИНА 2018 

Зам.-министър Деница Николова: 

Осигуряваме нисколихвено финанси-

ране за енергийна ефективност на 

еднофамилни жилищни сгради  

Конференция "Професионални обу-

чения за енергийна ефективност и 

ВЕИ в сградите"  

Министър Петя Аврамова се срещна 

с представители на Камарата на ар-

хитектите в България  

Нов проект на ЕнЕфект ще подпома-

га енергийно ефективното обновява-

не на публични сгради в българските 

градове  

Отпускат нови 59 млн. евро за проек-

ти по Програмата за транснационал-

но сътрудничество „Дунав 2014-2020“  

Започва изпълнението на нов обра-

зователен проект за пестене на енер-

гия в училищата  

Националната програма за въздуха 

беше представена в парламентарна-

та комисия по околна среда и води  

Колко струва топлината през есенно-

зимния сезон?  

Представители на ЕкоЕнергия са 

част от екипа, спечелил CLIMATHON 

SOFIA 2018  

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.  

Брой 70, октомври 2018 г. 

Зам.-министър Йовев:  
Желанието ни е общините, които прилагат Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, да стават все повече 
МРРБ, 27.09.2018  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-jovev-jelanieto-ni-e-obstinite-koito-prilagat-strategiyata-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo-da-stavat-vse-
poveche/ 

Новите райони няма да имат центрове. Предстои промените в Закона за регионалното развитие да бъдат предложени за обществено обсъждане 
МРРБ, 02.10.2018 
https://www.mrrb.bg/bg/novite-rajoni-nyama-da-imat-centrove-predstoi-promenite-v-zakona-za-regionalnoto-razvitie-da-budat-predlojeni-za-obstestveno-
obsujdane/ 
Четири вместо шест района от ниво две предвижда проектът за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие 

МРРБ, 04.10.2018 
https://www.mrrb.bg/bg/chetiri-vmesto-shest-rajona-ot-nivo-dve-predvijda-proektut-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-regionalnoto-razvitie/ 

Защо се вдига цената на парното. Регулирането на цените в енергетиката формално е на база сложни изчисления, но на практика зависи и от 
политическата воля 
Ивайло Станчев, Капитал, 27.09.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/09/27/3317483_zashto_se_vdiga_cenata_na_parnoto/ 

ТЕЦ „Варна“, Марица Изток 1 и 3 и икономиката на България 
Институт за пазарна икономика, 28.09.2018 
https://ime.bg/bg/articles/tec-varna-marica-iztok-1-i-3-i-ikonomikata-na-bylgariya/ 

Парното и топлата вода поскъпват с между 2 и 9 на сто за различните градове на страната. В София, Пловдив и Велико Търново топлоенергията 
вече струва 110 лева за мегаватчас 
publics.bg, 02.10.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19543/ 

ВАС окончателно отмени решението на КЕВР за ограничаване на производството на ВЕИ. Засегнатите инвеститори имат шанс да търсят по съдебен 
път възстановяване на нереализираните приходи 
Ивайло Станчев, Капитал, 01.10.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/10/01/3318439_vei_mogat_da_tursiat_kompensacii_za_neizkupeniia/ 

31% от жилищата в България са необитаеми. Над 20 хил. от сградите у нас се намират пред край на експлоатационния период за панелните 
жилища 
Николета Рилска, bloombergtv.bg, 03.10.2018 
https://www.bloombergtv.bg/bulgaria/2018-10-03/31-ot-zhilishtata-v-balgariya-sa-neobitaemi 

Европарламентът иска емисиите от нови коли да намалеят с 40% до 2030 г. 
Дневник, 03.10.2018 
https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/2018/10/03/3321103_evroparlamentut_iska_emisiite_ot_novi_koli_triabva_da/ 

Регулаторът започва разследване за манипулации при сделките с ток. КЕВР ще проверява участниците в борсовата търговия с електроенергия 
Ивайло Станчев, Капитал, 04.10.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/10/04/3321912_zapochva_razsledvane_za_manipulacii_pri_sdelkite_s_tok/ 

Идва сезонът на мръсния въздух. Кой може да го изчисти? Властите за пръв път ще имат план за действие, който координира действията на 
няколко различни институции. 
Ивайло Станчев, Капитал, 05.10.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/10/05/3321954_idva_sezonut_na_mrusniia_vuzduh_koi_moje_da_go_izchisti/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 

До края на октомври публикуват за обществено обсъждане Националната програма за КАВ 
ecology-bulgaria.com, 19.10.2018 
http://ecology-bulgaria.com/article/2557-do-kraia-na-oktomvri-publikuvat-za-obshtestveno-obsajdane-nacionalnata-programa-za-kav?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-10-19 

Източна Европа не иска ЕС да си поставя по-високи климатични цели. България в лицето на министъра на екологията Нено Димов имаше една от 
най-категоричните негативни позиции срещу по-високото намаление на емисиите от парникови газове към 2030 г. 
Илин Станев, Капитал, 09.10.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/10/09/3324638_iztochna_evropa_ne_iska_es_da_si_postavia_po-visoki/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Зам.-министър Деница Николова отличи общините Добрич и Кнежа за постижения в областта на енергийната ефективност 
МРРБ, 10.10.2018 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-otlichi-obstinite-dobrich-i-kneja-za-postijeniya-v-oblastta-na-energijnata-efektivnost/ 

Т. Петкова:  
Обединение на АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица изток“ 2 би създало повече проблеми. До края на следващата седмица Министерството на 
енергетиката ще представи мерки за стабилизиране на финансовото състояние на топлоцентралата 
publics.bg, 11.10.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19608/Т_Петкова_Обединение_на_АЕЦ_„Козлодуй“_и_ТЕЦ_„Марица_изток“_2_би_създало_повече_проблеми.html 

ЕК представи стратегия за развитието на устойчива и кръгова биоикономика. Отрасълът има потенциал да създаде 1 милион нови „зелени“ 
работни места до 2030 г. 
publics.bg, 11.10.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19607/ЕК_представи_стратегия_за_развитието_на_устойчива_и_кръгова_биоикономика.html 

Регионалният министър Петя Аврамова:  
Дунавският регион има нужда от стратегически проекти с голяма добавена стойност 
МРРБ, 18.10.2018  
https://www.mrrb.bg/bg/regionalniyat-ministur-petya-avramova-dunavskiyat-region-ima-nujda-ot-strategicheski-proekti-s-golyama-dobavena-stojnost/ 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/10/18/3329840_kzk_otnovo_otriaza_inerkom_za_sdelkata_s_cez/?ref=cheteno24 

На официална церемония България предаде на Румъния ротационното председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион 
МРРБ, 19.10.2018 
https://www.mrrb.bg/bg/na-oficialna-ceremoniya-bulgariya-predade-na-rumuniya-rotacionnoto-predsedatelstvo-na-strategiyata-na-es-za-dunavskiya-region/ 

Зам.-министър Деница Николова:  
Осигуряваме нисколихвено кредитиране за саниране на студентските общежития в страната 
МРРБ, 24.10.018 
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-osiguryavame-niskolihveno-kreditirane-za-sanirane-na-studentskite-obstejitiya-v-stranata/ 

Зам.-министър Йовев:  
Обсъжда се въвеждането на по-строги правила за дейността на надзорните и консултантски фирми в строителството 
МРРБ, 24.10.2018  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-jovev-obsujda-se-vuvejdaneto-na-po-strogi-pravila-za-dejnostta-na-nadzornite-i-konsultantski-firmi-v-stroitelstvoto/ 

ЕК отпусна 243 млн. евро за проекти по програма LIFE 
ecology-bulgaria.com, 26.10.20 
http://ecology-bulgaria.com/article/2560-ek-otpusna-243-mln--evro-za-proekti-po-programa-life?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-10-2618 

Представят обновения Зимен дворец 
novinite.bg, 02.10.2018 
https://www.novinite.bg/articles/165351 

До 2023 г. светът ще инсталира мощности от ВЕИ, равняващи се на над 1 трлн. Вата. Въглищата ще останат най-големия енергиен източник в света 
през следващите пет години, прогнозират от МАЕ 
publics.bg, 08.10.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19572/До_2023_г_светът_ще_инсталира_мощности_от_ВЕИ_равняващи_се_на_над_1_трлн_вата_.html 

Какво спъва навлизането на електромобилите в България. За година броят им се е увеличил с 276 
Георги Пауновски, Капитал Авто, 18.10.2018 
https://www.capital.bg/avto/2018/10/12/3326112_kakvo_spuva_navlizaneto_na_elektromobilite_v_bulgariia/ 

Столичната община планира обособяване на зони с ниски емисии в София. Движението на тежкотоварни и автомобили с нисък екологичен клас ще 
бъде ограничено 
Десислава Лещарска, Капитал, 30.10.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/10/30/3336437_stolichnata_obshtina_planira_obosobiavane_na/ 

EVN Топлофикация представи възможностите за реконструкция на сградна инсталация. Енергийното дружество проведе информационни срещи с 
домоуправители и упълномощени лица от топлофицирани сгради в Пловдив 
publics.bg, 30.10.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19691/EVN_Топлофикация_представи_възможностите_за_реконструкция_на_сградна_инсталация_.html 

ЕКООБЩИНА 2018 отличи Пловдив и Павликени за устойчиво управление на отпадъците 
ecology-bulgaria.com, 11.10.2018 
http://ecology-bulgaria.com/article/2552--ekoobshtina-2018-otlichi-plovdiv-i-pavlikeni-za-ustoychivo-upravlenie-na-otpadacite?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-10-12 

Седем общини получиха награди в конкурса „Екообщина“ 2018. Две местни организации бяха отличени в категорията "Спорт и гражданско 
общество" 
publics.bg,11.10.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19605/Седем_общини_получиха_награди_в_конкурса_„Екообщина“_2018.html 

Български и чуждестранни експерти oчертаха тенденциите и иновациите в строителството на Building Innovation Forum 2018 
Градът.бг, 27.09.2018  
https://gradat.bg/news/2018/09/27/3314750_bulgarski_i_chujdestranni_eksperti_ochertaha/ 

Състоя се конференция „Кръгова икономика и околна среда 2018“ – Технологии, системи и решения. По време на събитието бяха представени 
публичните политики и корпоративни практики в тази сфера 
publics.bg, 03.10.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19552/Състоя_се_конференция_„Кръгова_икономика_и_околна_среда_2018“_–
_Технологии_системи_и_решения.html 

ВИФИ стартира обучение за сертифициран европейски енергиен мениджър 
powerindustry-bulgaria.com, 03.10.2018 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2753-vifi-startira-obuchenie-za-sertificiran-evropeyski-energien-menidjar 

Ученици от село Енина спечелиха детска площадка от конкурса на EVN за енергийни уроци. Децата от ОУ "Христо Ботев" получиха награда за 
изработения от тях макет на тема "Екоград" 
publics.bg, 08.10.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19575/Ученици_от_село_Енина_спечелиха_детска_площадка_от_конкурса_на_EVN_за_енергийни_уроци.html 

Сградни инсталации, поддръжка и почистване са най-търсените ФМ услуги. Българската фасилити мениджмънт асоциация представи резултатите 
от проучване за ползването на ФМ услуги в България 
Градът.бг, 09.10.2018 
https://gradat.bg/news/2018/10/09/3324402_sgradni_instalacii_poddrujka_i_pochistvane_sa/ 

ЕЕ & ВЕ и Smart Cities с акцент върху енергийно ефективните ОВК решения 
hvac-bulgaria.com, 15.10.2018 
http://hvac-bulgaria.com/article/2098-ee-ve-i-smart-cities-s-akcent-varhu-energiyno-efektivnite-ovk-resheniia?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2018-10-15 

Smart Cities 2019 поставя акцент на сградната и домашната автоматизация 
automation-bulgaria.com, 23.10.2018 
http://automation-bulgaria.com/article/2309-smart-cities-2019-postavia-akcent-na-sgradnata-i-domashnata-avtomatizaciia?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Automation-2018-10-23 
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Конференция "Професионални обучения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите"  
Ден на отворените врати в учебния център на ЕнЕфект в УАСГ 

Близо 900 строителни специалисти са обучени в Центъра за зна-
ния за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите в УАСГ по над 
20 учебни програми по актуални теми от българската и евро-
пейската строителна практика. Това е водещият резултат от ев-
ропейския проект Train-to-NZEB, който ще бъде представен от 
10:00 ч. на 9-и ноември 2018 г. в зала 311 на УАСГ по време на 
събитие с участието на партньорите по проекта ЕнЕфект и КСБ, 
домакините от УАСГ, представители на КАБ, БАИС, фирми и 
учебни центрове, работещи в строителния бранш. Основният 
въпрос, на които предстои да получим отговор, е как ще бъдат 
продължени тези усилия - с оглед на новите изисквания към 
енергийната ефективност и ВЕИ в новите сгради (в сила от 
01.01.2019 г.) и активната до този момент държавна политика за 
обновяване на съществуващите сгради.  

Един от основните акценти на проекта е новият учебно-
демонстрационен център в УАСГ, в който се демонстрират съвре-

менни технологии, изделия и материали, предназначени за строителството на почти нулевоенергийни сгради. Центърът е оборудван 
по модел на най-авторитетните учебни центрове в Ирландия, Великобритания и Германия. Той е част от мрежа от 10 подобни учебни 
лаборатории в България, Румъния, Чехия, Турция, Украйна, Италия, Гърция и Хърватия, които имат за цел да създадат възможно най-
добрите условия за специализирано практическо обучение на специалисти от всички сфери на инвестиционния процес – изследовате-
ли и проектанти, инвеститори, ръководители и изпълнители в строителството, представители на централни и местни власти, журна-
листи.  

Темите, по които се водят обученията, са изключително разнообразни – от международните сертификационни схеми на Институт Па-
сивна къща – Германия до програми за придобиване на национално приз-
ната квалификация и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са 
всички теми, свързани с почти нулевоенергийните сгради - изолационни 
системи, енергийно ефективно дограми, вентилация с рекуперация, въз-
духоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, обно-
вяване на съществуващи сгради и много други. С развитото международно 
партньорство и новият текущ проект Fit-to-NZEB (www.fit-to-nzeb.com) се 
очаква центърът да се превърне в средище за обмен на знания и умения 
за проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийно ефектив-
ни сгради, които отговарят на стандартите на следващите десетилетия.  

Регистрацията за събитието, което е част от Европейската седмица на про-
фесионално образование и Международните дни на пасивната къща, е 
достъпна на адрес https://goo.gl/forms/KLVNiXXIs9dILClu1 и чрез 
Фейсбук: https://www.facebook.com/events/508364469681051/. 
Информация за учебните курсове можете да намерите по всяко време на 
адрес www.busenerpro.com/bkhuasg.html, а допълнителна информация за 
европейските проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията, на 
www.eneffect.bg и www.train-to-nzeb.com.  

Община град Добрич e победител в категория „Енергийна 

ефективност“ на конкурса ЕКООБЩИНА 2018  

Между победителите във всяка категория има представител на ЕкоЕнергия 

Колко струва топлината през есенно-зимния сезон?   

Ниските температури от последната седмица отново поставят пред домакинствата въпроса за начина и разходите им за отопление 
през есенно-зимния сезон. Проучването на Института за енергиен мениджмънт представя сравнение на най-често използваните систе-
ми за отопление в сектора на жилищните сгради в България при отчитане на ефективността на различните топлинни системи и разхо-
дите за гориво. 

Цените на природния газ, топлинната и електрическата енергия са на база на действащите решения на Комисията за енергийно и 
водно регулиране, отнасящи се за София. Среднопретеглената цена на електрическата енергия е пресметната въз основа на 70% 
дневно потребление и 30% нощно потребление. Останалите цени на енергоносители, включени в изследването, са формирани на ба-
зата на направено пазарно проучване на актуални публични ценови оферти на доставчици. 

В проучването не е включена информация за разходите за транспорт и доставка на съответния енергоносител, текущите разходи за 
поддръжка и разходите за закупуване на дадена система за отопление и финансовите разходи за изплащане на тази инвестиция във 
времето. Екологичните аспекти от използването на  горивата също не са обект на настоящото изследване. 

Изчисленията са направени при следните входни данни за цени и ефективност на отоплителните системи: 

 

Цените за отопление през настъпващия отоплителен сезон, изчислени при посочените допускания и ограничения, са показани на гра-
фиката по-долу: 

 

*по смисъла на Регламентите за прилагане на Директива 2009/125 на ЕС по отношение на изискванията за екопроектиране на отоп-
лителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници 

Източник: Институт за енергиен мениджмънт 

Нов проект на ЕнЕфект ще подпомага енергийно ефективното обновяване на публични сгради в  

българските градове  

Проект „Нашите сгради“ има амбицията да въвлече гражданското общество в процеса на общинско енергийно планиране 

Пет нови плана за обновяване на общинския сграден фонд. Десет събития в малки и средни български общини, които да 
обяснят ползата от проектите за енергийна ефективност в сградите, да изведат на преден план усилията на общинските власти, и най
-важното – да направят местните общности съпричастни на усилията за обновяване на сградния фонд. Това ще се опита да направи 
ЕнЕфект в рамките на следващите 18 месеца, като бенефициенти, разбира се, ще бъдат предимно общини членове на ЕкоЕнергия. 
Дейностите се финансират от програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното ми-
нистерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. 

Законодателният пакет на ЕС „Чиста енергия за всички европейци“ доведе до промени в начина, по който страните трябва да изготвят 
Стратегии за дългосрочно обновяване за сграден  фонд с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. В същото време местните власти са из-
правени пред множество предизвикателства в разработването и изпълнението на планове и проекти за енергийна ефективност. Сла-
бото участие на местните власти в националното планиране, липсата на възможности за влияние върху националните стратегии и 
програми, липсата на ресурси за провеждане на местни политики, недостатъчната финансова и техническа експертиза са само някои 
от предизвикателствата, валидни за повечето европейски държави. Те са особено силно в целевите страни на проекта - България и 
Румъния, които имат сходен сграден фонд, характеризиращ се с многофамилни жилищни сгради в лошо състояние и неефективни ин-
дивидуални къщи, допринасящи за високите разходи за енергия, замърсяването на въздуха и завишените емисии на CO2. 

Целта на проекта е да преодолее тези бариери, като развие капацитет за трансфер на знания, позволяващи на общините и гражданс-

кото общество да изпълняват стратегиите си за обновяване на сградите, като използват максимално ефективно всички възможни из-

точници на финансиране за постигане на оптимални енергийни спестявания. Проектът ще подкрепя ефективното управление, ще обу-

чи местните експерти и ще даде възможност на гражданското общество и на националните заинтересовани страни да активно да доп-

ринасят за постоянното подобряване на условията в публичния сграден фонд, с ясното съзнание, че това е един от най-успешните 

подходи за стимулиране на икономическия растеж и задържане на мла-

дите хора в градовете. На място в участващите градове ще бъдат изпъл-

нени редица дейности по обучение на общински специалисти, дискусии 

със заинтересованите лица, организиране на целеви семинари за отчи-

тане на напредъка, а на национално равнище в края на проекта ще бъде 

представен сравнителен анализ на постигнатите резултати. Важен очак-

ван ефект от изпълнението на проекта е внедряването на работеща об-

щинска информационна система за събирана на данни и управление на 

потреблението на енергия в сградите в минимум 5 общини в България.  

Отпускат нови 59 млн. евро за проекти по Програмата за транснационално сътрудничество       

„Дунав 2014-2020“  

Отпускат нови 59 млн. евро за проекти по Програмата за транснационално сът-
рудничество „Дунав 2014-2020“. Средствата са осигурени в рамките на третата 
покана за набиране на проектни предложения на програмата, която предстои 
да се обяви след съгласуване с ЕК. За тази цел Съвместният секретариат на 
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ в Минис-
терството на регионалното развитие и благоустройството започва информаци-
онна кампания за потенциални бенефициенти. Финансирането ще се отпуска за 
проекти в областта на опазването на околната среда, екологични мрежи и ко-
ридори, подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска, подобряване на енергийната си-
гурност и енергийната ефективност и др. 

Кандидатстването ще се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на Формуляр за кандидатстване от одоб-
рените на първия етап кандидати. Поканата ще бъде напълно отворена след одобрение от Европейската комисия. 

Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето 
на консултации в двустранни срещи и по телефона. За сведение на потенциалните кандидати на страницата на програмата са публи-
кувани документите за кандидатстване, формуляр за консултация с кандидатите, информация за предстоящи събития, свързани с по-
каната и платформа за търсене на партньори. 

В рамките на първата покана за представяне на предложения бяха подадени 576 изявления за интерес, като от тях  бяха одобрени и 
финансирани 54 проекта. Втората покана за представяне на предложения бе отворена през пролетта на миналата година. Бяха пода-
дени 119 предложения, като от тях  22 проекта бяха одобрени. 

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни 
идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за 
хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион. Тя обхваща територията на 9 държави-
членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъ-
ния, Словения и Словакия и 3 държави кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. Молдова и четири области от 
Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с финансиране от стра-
на на Европейския инструмент за съседство. 

Общият размер на средствата възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за 
предприсъединителна помощ и национално съфинансиране.  

Източник: МРРБ  

Представители на ЕкоЕнергия са част от екипа, спечелил CLIMATHON SOFIA 2018  

Climathon Sofia 2018 приключи успешно. Победителят, SofiaPlayOn, предс-
тави иновативно решение на проблема със замърсяването на въздуха в Со-
фия – приложение, което има за цел да намали автомобилния трафик в Со-
фия чрез популяризиране на алтернативни начини за транспортиране чрез 
игри и обмен на знания. Водещ участник в екип и инициатор на предложе-
нието бе д-р Мария Манолова – експерт на ЕнЕфект, свързан активно с ра-
ботата на ОМЕЕ ЕкоЕнергия.  

За екипа на ЕкоЕнергия е чест и удоволствие да споделим заключителната 
реч на г-жа Кирстен Дънлоп (CEO на Climate KIC, EIT), в която град София и 
решението, което спечели и стана победител на Climathon 2018 се спомена-
ва наред с водещи европейски и световни столици и градове – https://
www.facebook.com/Climathon/videos/1939249819716509/. 

Това е голямо признание и доверие към работата и усилията на всички нас. От над 100 града София попада в 10-те добри примера на 

Climathon 2018, благодарение на всички невероятни екипи, които работиха усилено върху разработването на техните решения!  

Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме нисколихвено финансиране за енергийна ефектив-

ност на еднофамилни жилищни сгради  

Северна България има достъп до над 210 млн. лв. под формата на нисколихвено 
кредитиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Средствата 
се предоставят от Фонд на фондовете на „Регионален фонд за градско развитие“ за 
развитие на културни и исторически обекти, подобряване на градската среда и 
енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради. Това обяви заместник- 
министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР 
Деница Николова, която стартира във Видин информационна кампания на МРРБ за 
популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез 
финансовите инструменти по програмата. Във форума се включиха и заместник-
министрите на туризма и на културата – Ирена Георгиева и Амелия Гешева, предс-
тавители на Фонд на фондовете, експерти от Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството и др. Участие взеха и кметът на Видин инж. Огнян Цен-

ков, областният управител Албена Георгиева, народният представител Владимир Тошев и др. 

Общо 353 млн. лв. са средствата по ОПРР, разпределени в три фонда, финансиращи 39-те големи града на страната. Средствата се 
разпределят за проекти, водещи до подобряване на градската среда, модернизация на градския транспорт, спортна инфраструктура, 
обекти в сферата на културата, изграждане на проекти, генериращи приходи и допълващи развитието на градовете като паркинги, 
лунапаркове, басейни и т.н. Основна е подкрепата за културно-историческото наследство като потенциал за икономически растеж 
чрез повишаване на туристопотока. Ще се финансират исторически и културни обекти с национално и световно значение, за да може 
регионите да разкрият потенциала на местното културно наследство. За Южна България предоставеният финансов ресурс е в размер 
на 220,5 млн. лв., от които 135,5 млн. лв. са от ОПРР 2014-2020 и 85 млн. лв. съфинансиране от обединението-ДЗЗД „Фонд за устой-
чиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация. Те ще 
бъдат достъпни под формата на нисколихвено кредитиране за проекти за развитие и популяризиране на туризма, обновяване на 
обекти, част от националното и световно културно-историческото наследство, обновяване и развитие на спортната инфраструктура и 
проекти за енергийна ефективност на студентски общежития и еднофамилни жилищни сгради. 

Николова съобщи, че много важен елемент е достъпът на гражданите до нисколихвено кредитиране на мерки за енергийна ефектив-
ност на еднофамилни жилищни сгради. Заместник-министърът отбеляза, че сега действащите програми за енергийна ефективност са 
насочени основно към многофамилни и обществени сгради, като сега за първи път се дава възможност и за собствениците на еднофа-
милни жилища. „По този начин освен, че подобряваме енергийната ефективност на сградите и тяхното експлоатационно състояние и 
визия, подобряваме и околната среда, намалявайки отделянето на фини прахови частици от горенето на твърдо гориво, което е сери-
озен проблем за градовете. Важно условие е да бъде изяснена собствеността на сградите“, посочи Николова. 

Зам.-министър Николова подчерта, че страната ни ще получи повече средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г. „В 
тази връзка новият модел на регионална политика е в синхрон с очакваните изисквания на бъдещото финансиране от ЕС, но в ника-
къв случай не е изграден за целите само на това финансиране“, коментира Николова. По думите й една от ключовите промени в ЗРР е 
възможността за засилване на регионалното ниво за избор на бъдещите проекти. По този начин общини, областни управи, бизнес, 
неправителствени организации, заедно ще могат решават за инвестициите в региона, съобразени с местните специфики, приоритети и 
потенциали за развитие. „Не се предвижда определянето на градове - центрове, които да имат административни функции в новите 
райони, както и не се предвижда промяна на административното устройство по отношение на общини и области“, категорична бе зам.
-министърът. Ще бъдат намалени стратегическите документи, визиращи регионалното развитие, защото в момента те са над 370 на 
брой и практически са трудноизпълними. На регионално ниво ще има регионален план за пространствено и стратегическо планиране, 
който ще има за цел да покаже приоритетите на региона,  специфичните нужди и възможности за развитие. Амбицията е със създава-
нето на дългосрочен модел в регионалната политика да се намалят дисбалансите между регионите, които към момента са съществени. 

Източник: МРРБ 

Свързана новина:  

Министър Петя Аврамова се срещна с представите-
ли на Камарата на архитектите в България 

Министърът на регионалното развитие и благоустройство-
то Петя Аврамова се срещна с представители на ръковод-
ството на Камарата на архитектите в България. В нея 
участваха и заместник-министрите Николай Нанков и Ва-
лентин Йовев. 

По време на срещата беше дискутирана нормативната 
уредба, касаеща проектантската дейност и строителство-
то. Коментирани бяха промени в Закона за устройство на 
територията и Наредба №4. 

Обсъден бе и въпросът за квалификацията на кадрите и 
продължаващото обучение на проектантите. 

Източник: МРРБ 

Започва изпълнението на нов образователен проект за пестене на енергия в училищата  

Започва изпълнението на нов образователен проект за пестене на енергия в училища-
та, който се изпълнява в България от Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Про-
ектът „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво (Bridging Eu-
ropean and Local Climate Action (BEACON = ФАР) е част от широка европейска инициати-
ва, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Герма-
ния. В него участват образователни институции от Чехия, Румъния, България и Герма-
ния, а в други дейности за обмяна на опит между общини се включват също Гърция, 
Полша и Португалия. Директният партньор на НДЕФ за дейностите в България е бер-
линският Независим институт по околна среда (UfU), с който в предходните две години 
беше изпълнена пилотната фаза на инициативата. 

Проектът ще обхване три учебни години, като на този етап в него участват 15 общинс-
ки училища от общините Велико Търново, Район Люлин в София, Павел баня и Само-

ков, в които НДЕФ финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите. 

Първото събитие по проекта – обучение за учители, ще се състои на 23 октомври 2018 г. от 10.30 ч. и на 24 октомври 2018 г. 10.30 ч. 
в Парк хотел Москва в София. 

На 25 октомври от 9.30 ч. ще има демонстрационна енергийна обиколка в Основно училище „Петко Славейков“ във Велико Търново. 

Първа работна среща на заинтересованите страни по проекта ще се състои на 26 октомври от 9.00 часа в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан 
Мартин“ в Район Люлин в София. 

Повече информация може да намерите ТУК 

Националната програма за въздуха беше представена в парламентарната комисия по околна среда и 

води  

Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (2018-
2024) до края на месец октомври ще бъде публикувана за обществено обсъждане, а по-
късно предложена за одобрение на Министерския съвет. Това съобщи пред Комисията по 
околна среда и води в Народното събрание министърът на околната среда и водите Нено 
Димов. Разработената от Световната банка средносрочна програма  има за цел да бъдат 
постигнати нормите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за да се подобри ка-
чеството на живота в големите населени места, в които основните замърсители са бито-
вото отопление на твърдо гориво и автомобилният транспорт. 

Наблюденията показват, че средногодишните превишения от 2011 до 2016 г. намаляват, 
но сериозно трябва да се ограничат екстремните замърсявания на въздуха с фини прахо-
ви частици (ФПЧ). Министър Димов посочи, че проблемът със замърсяването на атмос-
ферния въздух основно с ФПЧ е идентифициран отдавна, но много градове не отговарят 
на нормите на европейското и националното законодателство за качество на въздуха. 

Източник: МОСВ 
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