
 

Церемонията по връчване на наградите от 
станалия традиционен конкурс ЕкоОбщина ще 
се състои на 10 октомври в сградата на 
Френския институт в България (София, пл. 
Славейков № 3). За участие в събитието са 
поканени министърът на околната среда и 
водите, министърът на регионалното развитие 
и благоустройството, както и на кметовете на 
общините, които подадоха своите кандидатури 
в третото издание на инициативата.  

Като негови официални партньори на 
ЕкоОбщина, ЕкоЕнергия и нейният секретариат 
ЕнЕфект също ще вземат активно участие в 
събитието. Без излишна скромност ще си 
позволим да припомним, че наградите от 
конкурса за 2017 г. бяха спечелени от две от 

най-активните общини в Сдружението – Габрово и Смядово, а няма да е изненада, ако и тази 
година сред лауреатите отново има наши членове. 

ЕкоОбщина е конкурс, организиран от Посолството на Франция в България, Министерството на 
околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той 
има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в шест 
ключови области, представляващи стълбовете 
на едно устойчиво градско развитие. 
Областите са енергийна ефективност на 
обществените сгради и частните жилища; 
управление на водите; управление на 
отпадъците; устойчива градска мобилност; 
управление на публичните пространства; спорт 
и гражданско общество. 
От създаването си конкурсът е предназначен за 
всички български общини и отличава във всяка 
една от посочените области една голяма 
община (над 40 000 жители) и една малка 
община (над 10 000 жители).  

Повече информация за инициативата ЕкоОбщина можете да намерите на адрес 
www.ecoobchtina.bg.   
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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 69, септември 2018 г. 

Регламент на ЕС променя балансиращите пазари на електроенергия. Какво следва от новите технически, експлоатационни и пазарни правила за 
сектора 
Ралица Тихова, Капитал, 30.08.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/30/3303661_kakvo_sledva_ot_noviiat_reglament_za_balansirashtite/ 

Йорданка Фандъкова:  
Общо 48 млн. лв. инвестира Столична община тази година за строителство и модернизация на училища и детски градини 
Градът.бг, 03.09.2018  
https://gradat.bg/news/2018/09/03/3305765_fandukova_obshto_48_mln_lv_investira_stolichna/ 

Потреблението на ток се свива по-бързо от производството. Разликата се компенсира от увеличение при износа на електроенергия 
Ивайло Станчев, Капитал, 06.09.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/09/06/3306612_potreblenieto_na_tok_se_sviva_po-burzo_ot/ 

Министър Петкова: 
Към 2020 г. България и регионът на ЮИЕ ще имат алтернативни източници и маршрути за доставка на природен газ 
Министерство на енергетиката, 07.09.2018 
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-kam-2020g-balgariya-i-regionat-na-yuie-shte-imat-alternativni-iztochnici-i-marshruti-za-

2638.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 

Глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва у нас. Хабитат България ще посети редица общини, като ще се обсъждат 
възможностите за обновяване на бедните квартали 
publics.bg, 10.09.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19441/Глобална_кампания_за_достъп_до_жилище_и_жилищни_права_стъпва_у_нас.html 

Минчо Бенов: 
24% са необитаемите жилища в София 
БНР/Хоризонт, 14.09.18  
http://bnr.bg/post/101019010/mincho-benov-24-sa-neobitaemite-jilishta-v-sofia 

Данъчни облекчения при покупка на жилище предлага Националната асоциация на строителните предприемачи 
Градът.бг, 12.09.2018 
https://gradat.bg/news/2018/09/12/3309827_danuchni_oblekcheniia_pri_pokupka_na_jilishte_predlaga/ 

Ток на блокчейн платформа. Енергетика 4.0 
Анна Димитрова, Капитал, 14.09.2018  
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2018/09/14/3310641_tok_na_blokchein_platforma/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 

ТЕЦ-овете от „Марица Изток“ все още очакват отговор на заявленията си за дерогация 
От ръководствата на двете американски централи се надяват през следващите месеци да започне разглеждане на техните искания за отлагателен 
период 
publics.bg, 21.09.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19498/ 

Търсенето на въглища остава високо в Европа, въпреки големите разходи за емисиите 
Глобалният внос на въглища се очаква да достигне рекордни нива от порядъка на 1,01 млрд. тона тази година 
publics.bg, 19.09.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19485/ 

Комисията по енергетика обсъжда промените в енергийния закон 
3e-news, 20.9.2018  
http://3e-news.net/анализи/комисията-по-енергетика-ще-обсъжда-промените-в-енергийния-закон_63404 

Средната температура в 11 български града се е покачила с над 1 градус от 2000 г. насам 
Росен Босев, Капитал, 24.09.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/09/24/3315778_srednata_temperatura_v_11_bulgarski_grada_se_e/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Представители на бизнеса и екипът на МЕ обсъдиха актуални въпроси от енергийния сектор 
Министерство на енергетиката, 25.09.2018 
https://www.me.government.bg/bg/news/predstaviteli-na-biznesa-i-ekipat-na-me-obsadiha-aktualni-vaprosi-ot-energiiniya-sektor-2641.html?

p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 

Парното и топлата вода ще поскъпнат с близо 8% заради увеличението на цената на газа 
Председателят на КЕВР Иван Иванов настоява да се предоговорят условията с „Булгаргаз“ и „Газпром експорт“ 
publics.bg, 25.09.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19511/Парното_и_топлата_вода_ще_поскъпнат_с_близо_8_заради_увеличението_на_цената_на_газа.html 

Министър Аврамова:  
МРРБ даде „зелена“ светлина на проекти за 3 млрд. лв. 
МРРБ, 26.09.2018 
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-avramova-mrrb-dade-zelena-svetlina-na-proekti-za-3-mlrd-lv/ 

Енергийната комисия ще има последната дума при сделки с дялове на електроразпределителни дружества 
Дневник, 26.09.2018 
https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/09/26/3316744_energiinata_komisiia_shte_ima_poslednata_duma_pri/?

utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 

Великобритания откри най-големия офшорен вятърен парк в света. Той е с размерите на 20 000 футболни игрища и може да захранва 590 000 
домакинства 
Марина Станева, Капитал, 08.09. 2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/09/09/3307531_velikobritaniia_otkri_nai-golemiia_ofshoren_viaturen/ 

Siemens: Комфорт, енергийна ефективност, сигурност и безопасност в съвременните хотелски сгради 
Градът.бг, 10.09.2018  
https://gradat.bg/news/2018/09/10/3289714_siemens_komfort_energiina_efektivnost_sigurnost_i/ 

Калифорния ще използва само чиста енергия от 2045 г. Това е вторият щат, който приема такъв закон и се опълчва на климатичните политики на 
новата администрация 
Деян Димитров, Капитал, 12.09.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/09/12/3309240_kaliforniia_prie_zakon_za_izpolzvane_samo_na_chista/ 

Добрите хрумвания на сливенското парно. "Топлофикация - Сливен" заменя въглищата с екологично гориво 
Сашка Панайотова, Капитал, 17.09.2018 
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kapital_gradove/2018/09/15/3308450_dobrite_hrumvaniia_na_slivenskoto_parno/ 

Енергийна ефективност на горивни инсталации 
Сп. Енерджи ревю, бр. 5, 2018 
http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=112&rub=1126&id=925&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NRG-2018-05 

 „Умни къщи" или цялостни системи за управление на дома 
lighting-bulgaria.com, 26.09.2018 
http://lighting-bulgaria.com/product/618--umni-kashti--ili-cialostni-sistemi-za-upravlenie-na-doma?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2018-09-26 

Български производител на зарядни станции ще участва в ELECTRO MOBILITY EXPO 2018 
У нас ще започне сглобяването и на още един вид лекотоварни електрически автомобили 
publics.bg, 11.09.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19450/Български_производител_на_зарядни_станции_ще_участва_в_ELECTRO_MOBILITY_EXPO_2018.html 

18 марки електрически автомобили бяха представени на ELECTRO MOBILITY EXPO 2018. Над 100 000 души са посетили изложението в Sofia Ring 
Mall 
publics.bg, 17.09.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19471/18_марки_електрически_автомобили_бяха_представени_на_ELECTRO_MOBILITY_EXPO_2018.html 

Международен форум за насърчаване развитието на устойчив жилищен сектор ще се проведе през ноември 
Градът.бг, 19.09.2018 
https://gradat.bg/news/2018/09/19/3313386_mejdunaroden_forum_za_nasurchavane_razvitieto_na/ 

Български икономически форум организира безплатно обучение по зелена икономика 
ecology-bulgaria.com, 21.09.2018 
http://ecology-bulgaria.com/article/2540-balgarski-ikonomicheski-forum-organizira-bezplatno-obuchenie-po-zelena-ikonomika?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-09-21 

ЦОУ и сп. Ютилитис проведоха Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“. В обучението се включиха 34 участници от енергийния отрасъл, както 
и докторанти и студенти от български и чуждестранни университети. 
publics.bg, 24.09.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19505/ЦОУ_и_сп_Ютилитис_проведоха_Лятна_школа_„Мениджмънт_в_енергетиката“.html 

Избрано от медиите 

Зам.-министър Николова: МРРБ инвестира над 660 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ в енергийна 

ефективност на многофамилни и обществени сгради  

Над 660 млн. лв. инвестира Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в 

мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и на обществени 

сгради в страната. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството и  ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница 

Николова. Тя заедно с кмета на Разлог инж. Красимир Герчев откри напълно 

обновени пет жилищни блока в града.  Сградите са санирани по проект 

„Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 

Разлог - втора група“. В тях  живеят 86 домакинства, а инвестицията е на 

стойност почти 1,3 млн. лв. Блоковете са с нова фасада, топлоизолация, 

дограма, изолирани покриви,  повишен срок на експлоатация и др.  

Зам.-министър Николова обърна внимание, че в следствие на повишената 

енергийна ефективност разходите за отопление на обитателите ще намалеят с 30

-40%, което ще се осети още през предстоящия отоплителен сезон. „Един от 

основните приоритети на правителството е намаляването на консумацията на 

енергия до 2020 г. с  20%. Една от мерките е повишаване на енергийната ефективност на сградите, която се изпълнява с няколко 

мащабни програми от МРРБ, каза още тя. Деница Николова напомни, че в периода 2007-2013 г. в такива мерки са вложени 200 млн. 

лв. само по Оперативна програма „Регионално развитие“. Тя отбеляза също, че санирането на сградите води и до намаляване на 

вредните емисии във въздуха, като само петте блока в града ще пестят общо 90 тона въглероден диоксид годишно. „Най-важната 

цел  на тези програми е, че постигаме  по-привлекателни жилища, намаляване сметките за отопление и спестявания на средства, 

както и по-висок стандарт на живот за хората. Надявам се, че всички жители на Разлог ще се възползват и от бъдещи проекти и ще се 

грижат за поддръжка на сградите“, каза още заместник-министърът. 

Деница Николова допълни, че освен инвестициите по ОПРР, с които града става по-красив и модерен, от съществено значение за 

региона е изграждането на АМ „Струма“, което ще го превърне в по-привлекателно място за живот и инвестиции. 

По време на церемонията кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев благодари на екипа на общината и ОПРР за бързата и 

качествена съвместна работа и постигнатия резултат. Благодарение на правителството европейките  фондовете работят, а общините 

ползват европейската солидарност за развитие, посочи той. 

Сред гостите на събитието бяха народният представител Емил Тончев, председателят на Общински съвет- Разлог д-р Мария 

Димитрова, заместник-кметове и др. 

Източник: МРРБ 

Церемония по връчване на наградите ЕкоОбщина за енергийна 

ефективност в сградите 

ЕнЕфект стартира нов проект за дългосрочни общински стратегии и планове за обновяване на 

сградния фонд в 5 български общини 

Студенти от ТУ-София представиха енергийно ефективни решения в транспорта  

Автомобилът на ТУ-София, с който студентският отбор се състезава на Shell Eco-

marathon Европа 2018, привлече интереса на посетителите на заключителната 

церемония на Европейската седмица на мобилността в София, съобщават от Shell. 

Превозното средство от категорията „Градски тип“, което представя концепцията за 

бъдещето на транспорта в големите метрополиси, е плод на дългогодишния труд на 

студентите и олицетворява идеите им за интелигентна мобилност и енергийна 

ефективност в придвижването. Колата се захранва от водородна горивна клетка, а 

целта на младите инженери при конструирането му е да изминат максимално 

разстояние с минимален разход на енергия и при почти нулеви вредни емисии.  

По време на закриващата церемония на Европейска седмица на мобилността в 

събота (22 септември) широката общественост имаше възможност да се докосне до 

концепциите за бъдещето на градския транспорт. 

„Благодарение на Shell и организаторите на Европейска седмица на мобилността от 

Центъра за градска мобилност и ние имаме възможността да покажем смелите си 

идеи за футуристичен транспорт. С участието си ние насочваме вниманието на 

широката общественост към екологичните автомобили с нулеви въглеродни 

емисии“, сподели доц. Пламен Пунов, ръководител на отбора на ТУ-София.  

„Младите инженери показаха на гражданите и гостите на София визията си за екологично чист градски транспорт, а интересът на 

публиката към енергийно ефективния автомобил на ТУ-София по време на Европейската седмица на мобилността е доказателство за 

нарастващото осъзнаване на необходимостта от отговорно използване на енергийните ресурси. Всичко това потвърждава все по-

голямото значение на Shell Eco-marathon като своеобразна глобална лаборатория за иновативни решения за интелигентна 

мобилност“, сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

ТУ-София отбеляза през 2018 г. 10 години участие в Shell Eco-marathon Европа. От включването си в състезанието екипът е заемал 

три пъти второ място на състезанието за ученици и студенти, които имат страст към откриването и разработването на иновативни 

решения за мобилност - през 2012, 2013 и 2016 г. Тази година автомобилът бе усъвършенстван с нова по-ефективна система за 

задвижване, добавени са електрическа система за рекупериране на енергия при спиране, нова спирачна система, както и 

амортисьори в задната му част за подобряване на устойчивостта. 

Източник: Publics 

МОСВ и Световната банка представиха проект на Национална програма за подобряване качеството 

на атмосферния въздух  

През 2016 г. в 4 града вече са постигнати нормите на качество на въздуха по отношение на 

фините прахови частици (ФПЧ) – това са Добрич, Сливен, Пирдоп и Девня, а през 2017 г. 

това се отнася за още 2 града – Гълъбово и Стара Загора. По предварителни данни за тази 

година Варна също постига такъв резултат. Дотук 6 града заедно с Варна устойчиво излизат 

от превишенията на нормите за ФПЧ. Това съобщи министърът на околната среда и водите 

Нено Димов на конференция днес в София, на която беше представен проектът на 

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.). Той 

подчерта, че са необходими съвместни действия на всички институции и местната власт за 

прилагане на мерките и постигане на конкретни резултати. 

Проектът на Национална програма за подобряване на качеството на въздуха 2018-2024 г. е 

разработен въз основа на  споразумение за предоставяне на консултантски услуги между 

МОСВ и Световната банка (СБ) в подкрепа на управлението на качеството на въздуха и е в 

сила от 28 декември 2016 г. Документът съдържа мерки, насочени към намаляване на емисиите и подобряване качеството на 

атмосферния въздух. В представянето участваха вицепремиерът Валери Симоенов, постоянният представител на Световната банка 

Фабрицио Дзарконе, кметът на София Йорданка Фандъкова и представители на екипа от СБ, разработил проекта. 

Министър Нено Димов каза, че в станциите за мониторинг се следят около 10 показатели и по всички България е постигнала 

изискванията по закон и нормите на ЕС, с изключение на ФПЧ. Според него по-тежката задача освен на национално ниво, е на 

местната власт, която трябва да реализира мерките и те са конкретни за съответната община. „Най-трудната задача е мисленето на 

всеки един от нас, защото докато ние не свикнем да мислим по определен начин, който не ни позволява да изгаряме забранени 

горива, трудно ще може която и да е от властите да преодолее този проблем“, категоричен беше министърът. 

Министърът припомни, че основните източници на замърсяване са битовото отопление и транспорта. „Затова усилията ни са насочени 

и към промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, който е на финалната права преди приемане от Министерския съвет. В 

него е предвидена система за  проверка за съдържание на сяра и пепел във въглищата и брикетите“, обясни той. „С тази програма ще 

продължат мерките, които вече предприемаме. Предстои след като бъде представена окончателно от екипа на СБ, да бъде внесена в 

Министерския съвет“, допълни Димов. 

Столичният кмет Йорданка Фандъкова също отбеляза напредъка на София в прилагането на мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух. Тя изрази задоволство от факта, че и СБ извежда приоритети, които Столичната община вече е начертала. През 

2017 г. е приета програма със 100 мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в града през следващите години. 

Резюме на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) България може да прочетете 

ТУК. 

Източник: МОСВ 

За поредна година „ЕкоЕнергия“ ще стане част от програмата на годишната среща на общинските 
власти, организирана от Националното сдружение на общините в България в периода между 1-3 
октомври в к.к. Албена. ОМЕЕ ЕкоЕнергия ще участва съвместно с община Габрово на общ щанд в 
изложбените части на специализираното изложение „Общинско ЕКСПО“, разположени в хотел 
„Парадайс Блу“.  

Заедно с това представители на ЕкоЕнергия ще вземат участие и в специализирания паралелен 
форум „Интелигентна трансформация на общините“ на 1-ви октомври, в който ще представят 
актуални възможности пред общините в сектора на местното енергийно планиране, изготвянето на 
проекти за енергийна ефективност и специализирани обучения за общински специалисти. 

Повече информация за срещата можете да намерите в сайта на НСОРБ. 

ЕкоЕнергия отново ще се включи в годишната среща на местните власти в Албена  

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект в сътрудничество с 
Европейския институт за енергийните характеристики на сградите 
(BPIE) и румънската мрежа „Енергийни градове“ започват изпълнението 
на проекта „Енергийно ефективни сгради: подкрепа за гражданското 
общество и общините в България и Румъния“, финансиран от 
програмата European Climate Initiative (EUKI) на германското 
Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и 
ядрената безопасност.  

Проектът, който предстои да започне през октомври, цели 
ускоряването на действията в областта на климата и енергията на местно равнище с фокус върху управлението на публичния сграден 
фонд с активното участие на местните общности. Партньорите ще подкрепят местните власти и гражданското общество в 10 общини в 
България и Румъния в разработването на местни стратегии и планове за енергийно ефективно сградно обновяване, отговарящи на 
новите изисквания на пакета „Чиста енергия за всички европейци“. На място в участващите градове ще бъдат изпълнени редица 
дейности по обучение на общински специалисти, дискусии със заинтересованите лица, организиране на целеви семинари за отчитане 
на напредъка, а на национално равнище в края на проекта ще бъде представен сравнителен анализ на постигнатите резултати. Важен 
очакван ефект от изпълнението на проекта е внедряването на работеща общинска информационна система за събирана на данни и 
управление на потреблението на енергия в сградите в 5 общини в България. Проектът е с продължителност до края на 2020 г. 

Повече информация за проекта и възможностите да се включите можете да получите на щанда на ЕкоЕнергия по време на годишната 
среща на местните власти в Албена на 1-3 октомври.  

Търсят се идеи за устойчиви градски проекти в София  

„Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС“ започва процедура по 

реинвестиране на средства в нови градски проекти. Реинвестирането ще бъде 

възможно до 2025 г., като прогнозният общ размер на средствата, които поетапно ще са 

на разположение за финансиране на нови проекти, е около 30 млн. лв. В тази връзка, 

Фондът започва набирането на нови идеи за устойчиви градски проекти, реализирани 

на територията на Зоните на въздействие на ИПГВР – София, в които да вложи този 

ресурс. 

Условията за допустимост на градските проекти са както следва: 

Проектът трябва да съответства на целите и обхвата на допустимите дейности по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007-2013 г.“ в следните приоритетни области: 

1.1  подобряване на социалната инфраструктура: образование, здравеопазване, 

културно наследство, спорт, чрез развитие на местното предприемачество, в области от 

изброените, които изостават в развитието си, и подобряване на енергийната 

ефективност; 

1.2  подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез възстановяване на 

деградирана или декапитализирана градска инфраструктура; 

1.3  устойчиви градски транспортни системи  чрез модернизация и развитие на мрежите 

от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура; 

1.4  организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата. 

Повече подробности по условията за допустимост и кандидатстването можете да откриете на страницата на фонда. 

Първи "умен" остров във Франция  

Островът Бел-Ил-ан-Мер се намира в Атлантическия океан край тесния 

полуостров Киберон в Югозападен Бретан. Със своите 18 км дължина той е най-

големият от бретонските острови и напълно оправдава името си (Красивият 

остров) 

Сега, в сътрудничество с партньорите си в администрацията на Бел-Ил-ан-Мер, 

Morbihan Energies, Les Cars Bleus и Enedis, и с богат опит в света на 

електрическите екосистеми Groupe Renault представя нов съвместен проект Flex-

Mob'île. 

Целта на тази интелигентна електрическа екосистема е да се улесни енергийния 

преход на френския остров Бел-Ил-ан-Мер край брега на южната част на Бретан. 

Тази инициатива следва стъпките на иновативната програма Smart Fossil Free Is-

land, която оперира от февруари миналата година на португалския остров Порто 

Санто в архипелага Мадейра. 

През следващите 24 месеца Groupe Renault и неговите публични и частни партньори ще разработят интелигентна електрическа 

екосистема, създадена, за да намали въглеродния отпечатък на острова и да увеличи енергийната си независимост. 

Електрическа мобилност и възобновяема енергия за оптимизиране на потреблението на енергия 

От 2019 г. жителите на Бел-Ил-ан-Мер и посетителите на острова ще имат достъп до автопарк от електрическите автомобили Renault 

ZOE и Kangoo Z.E. чрез програма за наемане на самообслужване. Тези автомобили ще бъдат задвижвани благодарение на мрежата от 

зарядни станции, разположени в близост до основните забележителности на острова. 

Тази нова услуга за споделяна мобилност ще се възползва от излишната енергия, произведена от слънчеви панели, монтирани на 

покривите на основните обществени сгради на острова. Системата за интелигентно зареждане ще активира зареждането на 

електрически автомобили, когато сградата произвежда повече енергия, отколкото всъщност се нуждае. Например, слънчеви панели 

на покрива на училището осигуряват топлина и осветление за класните стаи през седмицата, докато енергията, произведена през 

уикендите или по време на училищни празници, ще се използва за зареждане на автомобилите. 

Енергийният преход стимулира местната икономика 

Чрез насърчаване на използването на местно произведена енергия от възобновяеми източници, FlexMob’île ще предложи на 

икономически заинтересованите страни на острова по-голяма гъвкавост, като в същото време обещава значителни икономии на 

енергия. 

Groupe Renault планира да предостави рециклирани батерии от електрически автомобили на най-големия почивен комплекс на 

острова. Тези батерии ще се използват за съхранение на енергията, произведена през деня от слънчеви панели и нейното използване 

през нощта, главно за загряване на бунгала. Това трябва да позволи на комплекса да удължи своя сезон, който досега е бил 

ограничен от разходите за централно отопление. 

Източник: факти.бг 

1364 многофамилни жилищни сгради са обновени по  

Националната програма за енергийна ефективност  

От старта на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради до края на август тази година са обновени 1364 

от общо 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране с 

Българската банка за развитие. Продължава работата по останалите участващи 

в програмата сгради. По 336 блока се изпълняват строително-монтажни 

дейности, а другите предстои да бъдат санирани. 

Най-много завършени сгради има в областите Бургас (181), Благоевград (169) и 

Хасково (137). Сред общините се открояват центровете на тези области, а също 

и Стара Загора и Пазарджик. В община Бургас са обновени 161 сгради, по 40 се 

работи, а 4 са със стартирали дейности по техническо обследване. Сключените 

договори за целево финансиране в общината са 205. 138 са завършените сгради 

в община Благоевград. По пет сгради се извършват строително-монтажни 

дейности. Те са последните в общината със сключени договори за целево 

финансиране. В община Хасково са сключени договори за целево финансиране със 111 сдружения на собственици. 

Енергийноефективни мерки вече са въведени в 71 жилищни многофамилни сгради, още 6 са в изпълнение, а 24 са със стартирали 

дейности по техническо обследване. В Стара Загора са въведени в експлоатация 68 сгради и се работи по 7, като след тяхното 

завършване в общината ще са обновени всички сгради, одобрени за участие в програмата. В Пазарджик са завършени всички 41 

сгради със сключени договори за целево финансиране. 

Информация за напредъка в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ. 

Актуална информация за напредъка по програмата може да намерите ТУК 

„ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност, 

публикува търг с предмет: „Покупка на Удостоверения за енергийни спестявания“ с идентификационен № EE 2018/1. 

Максималният обем на размера на необходимите Удостоверения за енергийни спестявания възлиза на 47,879 GWh с максимална 

стойност на процедурата – 5,7 млн. лв. или 119 лв. за MWh спестена енергия. Необходимо е срокът на мерките за енергийни 

спестявания да е до 31.12.2020 г. 

Повече информация може да намерите ТУК 

ЧЕЗ обяви публичен търг за покупка на удостоверения за енергийни спестявания 

http://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/523447281004161
http://ecoobchtina.bg/
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/08/30/3303661_kakvo_sledva_ot_noviiat_reglament_za_balansirashtite/
https://gradat.bg/news/2018/09/03/3305765_fandukova_obshto_48_mln_lv_investira_stolichna/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/09/06/3306612_potreblenieto_na_tok_se_sviva_po-burzo_ot/
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-kam-2020g-balgariya-i-regionat-na-yuie-shte-imat-alternativni-iztochnici-i-marshruti-za-2638.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-kam-2020g-balgariya-i-regionat-na-yuie-shte-imat-alternativni-iztochnici-i-marshruti-za-2638.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0
https://www.publics.bg/bg/news/19441/Глобална_кампания_за_достъп_до_жилище_и_жилищни_права_стъпва_у_нас.html
http://bnr.bg/post/101019010/mincho-benov-24-sa-neobitaemite-jilishta-v-sofia
https://gradat.bg/news/2018/09/12/3309827_danuchni_oblekcheniia_pri_pokupka_na_jilishte_predlaga/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2018/09/14/3310641_tok_na_blokchein_platforma/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2018/09/14/3310641_tok_na_blokchein_platforma/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
https://www.publics.bg/bg/news/19498/
https://www.publics.bg/bg/news/19485/
http://3e-news.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/3e-news_0
http://3e-news.net/анализи/комисията-по-енергетика-ще-обсъжда-промените-в-енергийния-закон_63404
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/09/24/3315778_srednata_temperatura_v_11_bulgarski_grada_se_e/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
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