
 

Представители на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект също са част от съвета 

  „Създаването на Националния ек-
спертен съвет за координиране из-
пълнението на Националния план 
за сгради с близко до нулево пот-
ребление на енергия е от съществе-
но значение, предвид централното 
място, което сградите заемат в по-
литиката на Европейския съюз за 
енергийна ефективност след 2000-
та година. Държавите-членки тряб-
ва да разработят своите нови Наци-
онални дългосрочни стратегии за 
обновяване на националния фонд 
от жилищни и нежилищни сгради до 
2050 г., които целят преобразува-
нето на всички съществуващи сгра-
ди в такива с почти нулево енерго-
потребление по ефективен спрямо 
разходите начин.“ 

Това каза министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която откри на 11 септември първото засе-
дание на съвета.   

„Изпълнението на националния план е сериозна задача, която изисква обединяване на усилия-
та и експертизата, от една страна, на всички професионални организации и от друга – широка 
подкрепа на потребителите за информираност, осъзнато и рационално разходване на енергия и 
оптимизиране на разходите за енергия при осигуряване на високо качество на микроклимата в 
обитаемите сгради“, каза още на срещата министър Аврамова. 

Тя подчерта, че МРРБ вече работи по изпълнение на плана за намаляване на енергопотреблени-
ето, изпълнявайки редица проекти. Сред тях проект “Демонстрационно обновяване на многофа-
милни жилищни сгради”, съвместно с Програмата на ООН за развитие, по която пилотно бяха 
обновени 50 многофамилни жилищни сгради, както и с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха реновирани 299 сгради, като бяха приложе-
ни и мерки за повишаване на енергийната им ефективност. 

Пред участниците в съвета Петя Аврамова беше категорична, че е необходимо техническата 
норма за сгради с близко до нулево потребление на енергия, изискваща клас „А“ на 
енергопотребление и 55% от енергията да е осигурена от възобновяеми източници, да 
добие повече популярност през следващите години. Така ще се отговори на амбициозните евро-
пейски политики и на националните нужди за намаляване на финансовите разходи за енергия 
на сградите в страната. 

Според министъра трябва да се осигури и по-благоприятна инвестиционна среда за правилното 
прилагане на законодателството за енергийна ефективност. „В този процес стоят за разрешава-
не редица инженерни, научно-изследователски, стандартизационни и стратегически-
инвестиционни задачи. Целта е да се подобрят условията за инвестиции в областта на енергий-
ната ефективност. За всичко това е важно сътрудничеството между представителите на всички 
институции“, заключи Аврамова. 

В Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради 
с близко до нулево потребление на енергия 2015 - 2020 г. членуват 50 души – представители 
на различни институции, браншови организации, университети, местна власт и други. 

Съветът има експертни, консултативни и координационни функции и ще обсъжда и дава пред-
ложения, препоръки и становища по въпроси, свързани с енергийните характеристики на сгра-
дите, политиките по енергийна ефективност и механизмите за увеличаване броя на сградите с 
близко до нулево потребление на енергия. Председател на Съвета е министърът на регионално-
то развитие и благоустройството. 
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Цацаров разпореди на МОСВ незабавна проверка на ТЕЦ-овете на Ковачки за замърсяване на въздуха 
3e-news, 04.09.2019  
https://3e-news.net/българия/цацаров-разпореди-на-мосв-незабавна-проверка-за-замърсяване-на-околната-среда_70542 
 
Светослав Бенчев, БПГА:  
Приемане на промените в закона за горивата ще отприщи сивия сектор 
3e-news, 04.09.2019  
https://3e-news.net/интервюта/светослав-бенчев-бпга-приемане-на-промените-в-закона-за-горивата-ще-отприщи-сивия-сектор_70545 
 
Министър Петкова: 
През изминалите 45 години АЕЦ „Козлодуй“ е стожер на българската енергетика 
Министерство на енергетиката, 05.09.2019 
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-prez-izminalite-45-godini-aec-kozlodui-e-stojer-na-balgarskata-energetika-2764.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 
 
Къде е България в новия климат. Промяната на климата застрашава земеделието у нас и въпреки предприетите вече мерки институциите трябва да решат 
някои спешни проблеми 
Йоанна Иванова, Капитал, 05.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2019/09/05/3958847_kude_e_bulgariia_v_noviia_klimat/ 
 
ВЕИ в ЕС: конкурентоспособност и ползи за икономиката  
Институт за енергиен мениджмънт (EMI), 09.09.2019 
https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5d764200b59ccd010079a10c 
 
Правителството прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 - 2030 г. 
publics.bg, 11.09.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20887/Правителството_прие_Национална_програма_за_контрол_на_замърсяването_на_въздуха_2020_-_2030_г_.html 
 
Зам.-министър Николова:  
Местните власти в страната ще имат повече възможности за иницииране на значими за регионите инвестиции 
МРРБ, 13.09.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-nikolova-mestnite-vlasti-v-stranata-ste-imat-poveche-vuzmojnosti-za-iniciirane-na-znachimi-za-regionite-investicii/ 
 
Потреблението на въглища в ЕС продължава да намалява. Къде е България? 
3e-news, 13.09.2019  
https://3e-news.net/анализи/потреблението-на-въглища-в-ес-продължава-да-намалява-къде-е-българия_70756 
 
Ковачки цапа, всички му плащат. Горенето на отпадъци става с разрешението на държавните институции въпреки съмненията за спазване на еконормите 
Ивайло Станчев, Капитал, 13.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/13/3962424_kovachki_capa_vsichki_mu_plashtat/ 
 
МРРБ обновява 435 училища и детския заведения и 13 университета в 112 български общини 
МРРБ, 15.09.2019  
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-obnovyava-435-uchilista-i-detskiya-zavedeniya-i-13-universiteta-v-112-bulgarski-obstini/ 
 
Търговците: Новите господари на електроенергийния пазар. Посредниците на борсовия пазар на ток се окрупняват и завземат все по-голяма част от 
финансовите потоци в бранша 
Ивайло Станчев, Капитал, 16.09.2019 
https://www.capital.bg/kpro/klasacii/k100/2019/09/16/3932325_turgovcite_novite_gospodari_na_elektroenergiiniia_pazar/ 
 
Зелена светлина за "зеленото" финансиране. Европейски норми може да повлияят върху инвестициите в екологични бизнеси 
Елица Иванова, Константин Стоянов, Си Ем Ес София, Капитал, 16.09.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/09/16/3963799_zelena_svetlina_za_zelenoto_finansirane/ 
 
За справедливостта и последиците от новата линия на бедност (интервю с Адриан Николов) 
Институт за пазарна икономика, 20.09.2019 
https://ime.bg/bg/articles/za-spravedlivostta-i-posledicite-ot-novata-liniya-na-bednost-intervyu-s-adrian-nikolov/ 
 
Русия влиза по втория начин в "Турски поток". Тръбите за газопровода са произведени от руски заводи и доставени в България още преди да е ясно кой ще 
е строителят 
Ивайло Станчев, Капитал, 20.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/20/3965875_rusiia_vliza_po_vtoriia_nachin_v_turski_potok/ 
 
Еврофондовете могат да омекотят предстоящата криза 
Институт за пазарна икономика, Лъчезар Богданов, 20.09.2019 
https://ime.bg/bg/articles/evrofondovete-mogat-da-omekotyat-predstoyashtata-kriza/ 
 
"Турски поток" през България - колко ще дадем и колко ще получим. Финансовите параметри на проекта са доста различни от розовата картина в 
политическото говорене 
Ивайло Станчев, Капитал, 21.09.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/09/21/3966291_turski_potok_prez_bulgariia_-_kolko_shte_dadem_i_kolko/ 
 
От юли догодина сметката ни за ток играе според цената на борсата. Всеки абонат на енергото със собствен профил на потребление 
Васил Ташевски, Монитор, 23.09.2019  
https://www.monitor.bg/bg/a/view/ot-uli-dogodina-smetkata-ni-za-tok-igrae-spored-cenata-na-borsata-176040 
 
България повишава с малко целите си за зелена енергия до 2030 г. След критика от Европейската комисия София декларира, че има намерение да постигне 
27% дял на възобновяемата енергия 
Илин Станев, Капитал, 24.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/24/3967542_bulgariia_povishava_s_malko_celite_si_za_zelena/ 
 
Стартира набирането на участници от екоорганизации за разработване на оперативната програма за подкрепа на регионите 2021 – 2027 
МРРБ, 25.09.2019 
https://www.mrrb.bg/bg/startira-nabiraneto-na-uchastnici-ot-ekoorganizacii-za-razrabotvane-na-operativnata-programa-za-podkrepa-na-regionite-2021-2027/ 
 
Държавата ще поддържа въгледобива до 2030 г. с механизъм за капацитет. БЕХ чака разрешение от ЕК, за да капитализира дълга на ТЕЦ "Марица-изток 
2" от 600 млн. лв. 
Сашка Панайотова, Капитал, 26.09.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/09/26/3968797_durjavata_shte_poddurja_vugledobiva_do_2030_g_s/ 
 
Фoндът зa ycтoйчивo гpaдcĸo paзвитиe - възмoжнocти зa финaнcиpaнe нa ycтoйчиви пpoeĸти. Urbаn Dеvеlорmеnt Fоrum 2019 
Николай Тодоров, Градът, 26.09.2019,  
https://gradat.bg/infrastruktura/fondt-za-ustoychivo-gradsko-razvitie-vzmozhnosti-za-finansirane-na-ustoychivi-proekti 
 
Свобода за газа, но на теория. Пазарът на природен газ се формално се демонополизира, но "Булгаргаз" ще остане единствен продавач още дълго 
Ивайло Станчев, Капитал, 27.09.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/09/27/3968589_svoboda_za_gaza_no_na_teoriia/ 
 
Големите петролни компании се насочват към зелени инвестиции. Вниманието им е привлечено от ново поколение стартъпи с фокус върху производството 
на чиста енергия 
Пламена Кацарова, Капитал, 02.09.2019 
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/09/02/3957390_golemite_petrolni_kompanii_se_nasochvat_kum_zeleni/ 
 
Над 9 млн. лева са спестили клиентите на Овергаз с DESIREE Gas. 5 195 домакинства са се възползвали от програмата от юни 2016 г. до август 2019 г. 
publics.bg, 03.09.2019 
https://www.publics.bg/bg/news/20869/ 
 
Трябва да се мисли за хората, а не за спасяването на олигарсите. Боклуците на Ковачки 
Владислав Панев, Капитал, 05.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2019/09/05/3959210_triabva_da_se_misli_za_horata_a_ne_za_spasiavaneto_na/ 
 
Енерго-Про реализира две PV централи за Прити 
powerindustry-bulgaria.com, 05.09.2019 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2955-energo-pro-realizira-dve-pv-centrali-za-priti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-09-05 
 
Покривите в Европа могат да генерират една четвърт от електричеството за ЕС. Налице са около 7935 кв. км. покривна площ, която е достъпна в блока и 
може да произвежда близо 680 276 гигават-часа електроенергия на година 
Елена Илиева, investor.bg, 06.09.2019 
https://www.investor.bg/evropa/334/a/pokrivite-v-evropa-mogat-da-generirat-edna-chetvyrt-ot-elektrichestvoto-za-es-288634/ 
 
Екоинспекцията в Стара Загора спря свързаната с Ковачки ТЕЦ "Брикел". Причината е нерегламентирано горене на слама, установено още на 3 
септември 
Ивайло Станчев, Капитал, 09.09.2019 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/09/09/3960931_ekoinspekciiata_v_stara_zagora_spria_svurzanata_s/ 
 
ТЕЦ "Брикел" може да изгори до 500 хил. тона RDF. С разрешението на властите централата вече е изгорила 17 хил. тона боклук през август 
Сашка Панайотова, Ивайло Станчев, Капитал, 12.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/12/3962376_tec_brikel_moje_da_izgori_do_500_hil_tona_rdf/  
 
Експериментът Бобов дол. В замрялото сърце на въгледобива е разрешено най-мащабното изгаряне на отпадъци на Ковачки 
Калина Горанова, Капитал, 13.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/13/3962309_eksperimentut_bobov_dol/ 
 
София купува 52 нови електроавтобуса и 5 дизелови втора ръка 
Това лято общински транспортни дружества обявиха търгове за 200 млн. лв., но без осигурено финансиране 
Мила Чернева, Капитал, 14.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/14/3963080_sofiia_kupuva_52_novi_elektroavtobusa_i_5_dizelovi_-/ 
 
5 от най-често срещаните погрешни схващания за изменението на климата 
nauka.offnews.bg, Ваня Милева, 16.09.2019 
https://nauka.offnews.bg/news/Nauki-za-Zemiata_15/5-ot-naj-chesto-sreshtanite-pogreshni-shvashtaniia-za-izmenenieto-na-k_136793.html?
fbclid=IwAR12ZhEDoLIFrHBe7uQZxpxmMMrs3fXk4m0FYbZM9UI3KN78tarOddsbS5k 
 
Децата в София дишат мръсен въздух и в класните стаи, и в училищните дворове. Трябва да се увеличи мониторингът на въздуха край училищата, тъй 
като децата са рискова група от здравна гледна точка 
Мила Чернева, Капитал, 17.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/17/3964404_decata_v_sofiia_dishat_mrusen_vuzduh_i_v_klasnite_stai/ 
 
Рециклиране за напреднали. Ъпсайклингът е креативност, съчетана с грижа за природата 
Лия Панайотова, Капитал, 20.09.2019 
https://www.capital.bg/light/tema/2019/09/20/3965306_reciklirane_za_naprednali/ 
 
Френски учени: Глобалните температури ще се покачат повече от очакваното. Според най-песимистичния сценарий затоплянето ще е с 6-7 градуса по 
Целзий до 2100 г. 
Капитал, 23.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/09/22/3964593_frenski_ucheni_globalnite_temperaturi_shte_se_pokachat/ 
 
Бургас обновява градския си транспорт с 56 електробуса за 64.4 млн. лв. Финансирането е по европейска програма и ще осигури замяната на голяма част от 
дизеловите автобуси 
Анина Сантова, Капитал, 26.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/26/3968437_burgas_obnoviava_gradskiia_si_transport_s_56/ 
 
Грета Дългото чорапче. Независимо дали я смятате за екологична Жана д'Арк или апокалиптична кукла на конци, 16-годишната шведка успя да фокусира 
вниманието върху проблема с климатичните промени 
Светломира Гюрова, Капитал, 27.09.2019 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/09/27/3968413_greta_dulgoto_chorapche/ 
 
ИКС организира конференция "Кръгова икономика и околна среда" на 10 октомври в София 
ecology-bulgaria.com, 13.09.2019 
http://ecology-bulgaria.com/article/2681-iks-organizira-konferenciia--kragova-ikonomika-i-okolna-sreda-?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2019-09-13 

Избрано от медиите 

Зам.-министър Деница Николова: Близо 100 млн. лв. се инвестирани в модернизирането на универ-

ситети в страната 

Над 1 млрд. лв. достигат инвестициите от МРРБ в обновяване на детски заведения, училища и ВУЗ-ве 

Близо 100 млн. лв., осигурени от Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството по оперативните програми за регионално разви-
тие, са инвестирани в обновяването на висши учебни заведения в страна-
та. Това обяви заместник-министър Деница Николова при откриването на 
модернизираната учебна база на Национална спортна академия „Васил 
Левски“. В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов зам.-
министър Николова и кметът на София Йорданка Фандъкова прерязаха 
лентата на обновеното учебно заведение. В ремонта на сградата са вло-
жени над 3,7 млн.лв., осигурени от Оперативна програма „Региони в рас-
теж“ 2014-2020 г. В нея се обучават предимно студенти от приоритетните 
направления "Педагогика на обучението" и "Спорт". Чрез основен ремонт 
е обновена е материално-техническата база и са доставени ново оборуд-
ване и спортни уреди. Изградена е нова спортна зала, а сградата и двор-
ното пространство са изцяло преобзаведенени. Целта е да се постигне по-
добряване качеството на образователната среда в НСА и повишаване на 
привлекателността й сред младежите. 

„Това е поредната прекрасна инвестиция, която откриваме. Така даваме 
възможност на много млади хора да получат своето качествено образова-
ние и да покажат най-добри резултати в сферата на спорта“, коментира 
зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че проектът е бил сложен, но бла-
годарение на усилията на всички страни е изпълнен за около година след 
първата копка. „Това показва, че с общи усилия между екипите на минис-
терството, местната власт и ръководството на академията имаме възможност да правим прекрасни неща за България и нашите деца“, 
отбеляза още заместник-регионалният министър. 

Николова каза още, че от 2007 г. до момента в модернизирането на българските учебни заведения са вложени над 1 млрд. лв. само по 
оперативната програма за регионално развитие, която се ръководи от МРРБ. Средствата са инвестирани изцяло в подкрепа на матери-
алната база – изпълнени са ремонт и строителство по сградите, осигуряване на ново обзавеждане и внедряване на модерни техноло-
гии. „Обновяваме хиляди детски ясли и градини, училища, висши учебни заведения. Там осигуряваме нови услови, с което подкрепя-
ме нашето бъдеще“, коментира още Деница Николова. 

Тя пожела в НСА да се обучават професионалисти , които да са сред най-добрите посланици на България със спортните си постиже-
ния. 

Източник: МРРБ 

Нов национален съвет към МРРБ за координиране на 

 изпълнението на Националния план за сгради с  

близко до нулево потребление на енергия  

Реч на председателя Доналд Туск на срещата на върха на ООН за действия в областта на климата 

 „Европа е решена да застане начело на борбата срещу заплахата, пред която из-
менението на климата ни изправя днес. Ето защо Европейският съюз повече от 
всякога е твърдо решен да изпълнява Парижкото споразумение изцяло и ефек-
тивно. 

ЕС вече е преизпълнил своята цел за намаляване на емисиите до 2020 г. и ще 
надхвърли целта си за 2030 г. Вместо предвидените 40%, очакваме намаляване 
на емисиите на парникови газове с около 45% в сравнение с нивата от 1990 г. 
Важното е целите да се превръщат в конкретни дела и точно това прави Евро-
пейският съюз. 

Нашите икономики се нуждаят от големи инвестиции, за да станат неутрални по 
отношение на климата. Затова поне 25% от следващия дългосрочен бюджет на 
ЕС ще бъдат предназначени за дейности, свързани с климата. Предприе-
маме и конкретни действия за привличане на частен капитал. В идните седмици 
ЕС в партньорство с държави със сходни възгледи в световен мащаб ще лансира 
„Международната платформа за финансиране за устойчиво развитие“. То-
ва ще помогне на частните инвеститори да открият и да се възползват от възмож-
ностите за зелени инвестиции в целия свят. 

Гледайки напред, знаем, че Европа трябва да стигне по-далеч и да напредва по-бързо. Новоизбраният председател на Европейската 
комисия ще представи през първите сто дни от мандата си Европейския зелен пакт. Освен това тя предложи целта на ЕС за намалява-
не на емисиите за 2030 г. да бъде повишена на 50% или дори 55% по отговорен начин.“ 

За повече информация: consilium.europa.eu 

Модел за разработване на дългосрочни национални стратегии за сградно обновяване е достъпен на 

сайта на ЦЕЕ ЕнЕфект 

Целта на този модел е да подпомогне националните правителства в разработването и утвърждаването 
на дългосрочните стратегии за обновяване, съобразно действащите към момента законодателни разпо-
редби и новите изисквания на Регламента за управление на енергийния съюз, които предполагат прие-
мане на Национални дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд с краен срок март 2020 г. 
Моделът допълва документа „Национални планове за енергията и климата и стратегии за обновяване на 
сградния фонд – Насоки за публични органи на властта” (EPBD Guidance for Public Officers), който излага 
подробно процеса на утвърждаването на стратегии за обновяване, като включва и задължителните 
изисквания за обществени консултации.  

Успехът на националните стратегии за обновяване зависи пряко от и е невъзможен без ангажирането на 
регионалните и местните власти като активни участници, тъй като от тях ще се изисква да разработят и прилагат подробни планове за 
действие с цел изпълнение на националните планове. Тези планове осигуряват възможността политиките и мерките да се адаптират 
така, че да са насочени към решаване на проблемите, характерни за съответния регион. Изисква се националните стратегии за обно-
вяване да се развиват с течение на времето (чрез двугодишни доклади за напредъка на изпълнението и адаптирани/нови стратегии 
на всеки пет години), като се вземат предвид новите стратегии на местно и регионално равнище.  

Този модел е разработен по проект „Нашите сгради - Ускоряване на действията по обновяване на сградния фонд за напредък в об-
ластта на опазването на климата и укрепване на гражданското общество в Румъния и България.“, финансиран от Европейската иници-
атива за климата (EUKI) на германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност 
(BMU). Проектът се изпълнява от консорциум, в който участват Европейския институт за сградни характеристики (BPIE), Енергийни 
градове – Румъния и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Конкурсът EUKI за идеи за проекти се осъществява от германския 
Институт за международно сътрудничество (GIZ). Основна цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамки-
те на Европейския съюз (ЕС), с цел намаляване на емисиите на парникови газове. 

За повече информация: www.eneffect.bg 

Пресконференция на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект 

Пресконференцията ще се състои в БТА на 4-и октомври от 16:00 ч. с учас-
тието на Юлиян Попов, Магдалена Малеева, д-р Александър Симидчиев и 
експерти от ЦЕЕ ЕнЕфект. Целта ѝ е да открие конструктивна дискусия за 
методите и конкретните действия на държавните и местните органи за справяне с 
проблема с високите сметки за отопление в домакинствата и замърсяването на въз-
духа. Заедно с това ще бъдат обсъдени ефективността на типичните мерки за бор-
бата с енергийната бедност (целевите помощи за отопление) и връзката им с вло-
шаването на качеството на атмосферния въздух в населените места. Решението, ко-
ето може да доведе до устойчиви дългосрочни ефекти, е дълбокото енергийно 
ефективно обновяване и поддръжката на жилищните сгради: то директно намалява 
разходите за енергия и нуждата от енергийни помощи, като същевременно позволя-
ва модернизация на отоплителните системи и ограничава замърсяването на възду-
ха. За съжаление, то все още отсъства от публичните дискусии в навечерието на 
местните избори, а все още няма и ясното относно продължаването на национални-
те политики за обновяване на жилищните сгради след завършването на Национал-
ната програма за енергийна ефективност, в която местните власти имаха ключова 
роля и която значително допринесе за подобряването на градската среда и жилищ-
ните условия в редица български градове.  

По време на пресконференцията ще бъде представен анализ и препоръки на ЕнЕ-
фект за продължаване на националната подкрепа за обновяване и поддър-
жане на жилищните сгради със засиленото участие на местните власти. Той 
ще бъде придружен със списък от въпроси към кандидатите на предстоящите избо-
ри относно конкретните мерки, които планират да предприемат с цел смекчаване на 
енергийната бедност, подобряване на качеството на въздуха и жилищните условия 
в градовете, както и относно ролята на държавата и механизмите, които местните 
власти могат да използват за стимулиране на националните политики в областта.  

Отговорът на проблемите с енергийната бедност и качеството на въздуха в градовете е енергийната 

ефективност 

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.  

Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс ще координира работата по 

Европейския зелен пакт 

Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен представи своя екип и новата 
структура на следващата Европейска комисия. Новата Комисия ще бъде отражение 
на приоритетите и амбициите, изложени в Политическите насоки. Комисията е 
структурирана около целите, за постигането на които Европейският парламент изб-
ра председателя Фон дер Лайен. Трима изпълнителни заместник-председатели ще 
имат двойна функция. Те ще бъдат едновременно заместник-председатели, отгова-
рящи за една от трите основни теми в дневния ред на новоизбрания председател, и 
членове на Комисията.  

Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс (Нидерландия) ще коор-
динира работата по Европейския зелен пакт. Той ще отговаря и за политиката за 
борба с изменението на климата със съдействието на Генерална дирекция „Действия 
по климата“. Новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен заяви: „Искам Ев-
ропейския зелен пакт да се превърне в отличителния белег на Европа. В основата 
му е ангажиментът ни да бъдем първият континент на света, който е неутрален по 
отношение на климата. Това е и дългосрочен икономически императив: тези, които 
действат първи и са най-бързи, ще се възползват от възможностите, които предлага 
екологичният преход. Искам Европа да води надпреварата. Искам Европа да бъде износител на знания, технологии и най-добри прак-
тики.“ 

Източник: БФА 

До края на 2020 г. в България може да заработят първите станции за зареждане на автомобили с 

 водород 

До края на 2020 г. в България трябва да бъдат изградени първите станции за зареж-
дане на автомобили с водород, а до 2030 г. броят им може да достигне до 50. Това е 
заложено в проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въ-
веждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвиж-
вани с водород. Проектонаредбата е разработена от експерти на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, съвместно с Министерството на вътреш-
ните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на иконо-
миката и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
и е качена за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и 
на интернет страницата на МРРБ.  

Проектът е в изпълнение на Националната рамка за политиката за развитие на пазара 
на алтернативни горива в транспортния сектор (НРПРПАГТС) и се отнася за разгръща-
нето на инфраструктурата за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водо-
род. Подобен технически нормативен акт се разработва за пръв път в България и е 
мярка по прилагането на политиките за изпълнение на НРПРПАГТС.  В момента у 
нас  липсват регулации, определящи изискванията за проектирането, изпълнението, 

контрола и въвеждането в експлоатация на точки за зареждане с водород.  Водородното гориво е сред алтернативите варианти с по-
тенциал за дългосрочно заместване на нефта. Редица европейски оценки показват, че все още не е създадена положителната иконо-
мическа ситуация за развитие на инфраструктура за алтернативни горива в т.ч. за доставчици на инфраструктура за изграждане на 
станции за зареждане с водород. В същото време ЕС се договори за обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия в транспорт-
ните горива (10 % до 2020 г.) и за намаляване на интензивността на емисиите на CO2 от автомобилните горива (с 6 % до 2020 г.). 
Обявеното в Бялата книга намаляване с 60 % на емисиите на CO2 до 2050 г. изисква и значителен подем на използването на алтерна-
тивни горива. 

За повече информация: МРРБ 

Специален проект спестява над 50% от енергийните разходи в 79 училище в Люлин 

Над 50% от енергийните разходи на 79 Средно технологично училище с анг-
лийски език "Индира Ганди" в столичния "Люлин". В момента там се реализира 
първият в България енергиен проект, който освен мерките за енергийна 
ефективност има и допълнително спестяване на енергия, заради дейст-
ващите в реална среда енергийни екипи от ученици, учители и персо-
нал. В момента там  се извършват строителни дейности по външната част 
на сградата, след като вътре са приключили доста бързо заради началото на 
учебната година. Ремонтът е започнал на 10 август т. г. и трябва да приключи 
за 4 месеца - до 10 декември т. г. Стойността е 1,4 млн. лв., от които 85% са 
осигурени от Националния доверителски екофонд и 15% от Столична община.  

На проверка на 4 септември в училището в Люлин бе столичният кмет Йорданка 
Фандъкова. Тя бе подробно запозната с процеса на изпълнение на енергийния 
проект от районния кмет Милко Младенов. Изцяло е сменена отоплителната сис-
тема на училището. 40-годишните пробити радиатори вече са подменени. Мо-
дерното осветление, което е поставено в цялото училище е т. нар. димирано. То 
е в класните стаи и коридорите, и е зависимо от външното осветление - слънче-
вото. Поставени са 3 реда осветителни тела, които се влияят - светят или гас-
нат, от външната светлина. В училището учат 850 деца, а енергийните екипи, съставени от ученици и учители, се грижат за пестенето 
на енергия. Те следят дали дадено помещение се ползва или не и така допълнително се спестяват от 5 до 10% от енергия-
та. Екипите от деца и учители са минали на обучение в Берлин за поведенчески модел, каза директорът Сашка Георгиева.  
 
За повече информация: stolica.bg  

ЕС се готви за революция при батериите 

Европейският алианс за батерии (EBA) се обедини с платформата за зелени инвести-
тори и иновации EIT InnoEnergy създаването на нов център за ускоряване на инвести-
циите в бързо разрастващия се сектор на системите за съхранение на енергия. Новата 
„Платформа за бизнес инвестиции“ (BIP) би трябвало да ускори транзакциите 
между компаниите за батерии и инвеститорите. Очаква се растежът в този сегмент да 
набира скорост все повече и повече, като ЕБО прогнозира, че в Европа пазарът ще 
достигне стойност от 250 милиарда евро до 2025 г. 

„Бъдещето е електрическо“, каза Диего Павия, главен изпълнителен директор в EIT 
InnoEnergy. „Батериите бързо се превръщат в крайъгълен камък на енергийния пре-
ход“. 

Новата платформа има за цел да свърже финансовите институции и бизнеса, свързан 
с разработването и производството на батерии. Очаква се това да „съкрати времето 
за инвестиции и значително да намали свързания с вложенията риск за двете страни“. 

Същевременно платформата ще има за задача да улеснява и обучава бизнеса, за да гарантира, че са налице „стабилни инвестиционни 
случаи“. 

Стартирането на новата платформа става факт само няколко дни след излизането на нов доклад на Global Battery Alliance – публично-
частно партньорство, ръководено от Световния икономически форум (WEF) – който твърди, че с правилните политики батериите могат 
да позволят 30-процентно намаление на въглеродните емисии както в сектора на транспорта, така и в енергетиката до 2030 г. 

Източник: greentech.bg 
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