
 

На страницата на Комисията по енергетика в 44-то Народно 

събрание е публикувана националната Стратегия за устойчиво 

енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Очакваше се 

стратегията да бъде обсъдена на Кръгла маса в енергийната комисия 

на 10 септември 2020 г., която беше отложена. 

Направен е преглед на настоящото състояние на енергийния сектор, 

както и ролята на всеки отрасъл – от ТЕЦ до енергийна 

ефективност. Развита е и визията до 2030 г. и очакванията за 

следващите 20 години в съответствие с европейската рамка, 

основана, както на приетите досега регламенти, така и на „зелената сделка“.   

„Стратегията отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната 

сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и газовия пазар 

и интегрирането им в общия европейски енергиен пазар, развитието и внедряването на нови 

енергийни технологии. Тези политики намират отражение и в Интегрирания план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г., с хоризонт до 2050 г., който е 

изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС)2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз 

и на действията в областта на климата. 

Стратегията определя общата рамка за провеждане на енергийната политика в Република 

България до 2030 г.,с хоризонт до 2050 г. и е разработена на базата на анализ за състоянието 

на сектор в страната и региона, и оценка на неговия потенциал. 

Отчетени са: (1) натрупаният през годините опит при управление на енергийната система в 

страната;(2) потенциалът за работа на съществуващите производствени енергийни мощности, 

след тяхната рехабилитация и модернизация;(3) необходимостта от изграждане на нови 

електропроизводствени мощности, отговарящи на екологичните изисквания и най-високите 

критерии за безопасност и устойчивост; (4) необходимостта от ускорено внедряване на нови 

високоефективни енергийни технологии и мерки, водещи до значимо намаление на 

енергийното потреблението и разходите за енергия“, се казва в документа. 

Определени са пет основни приоритета: 

 Гарантиране на енергийната сигурност и устойчиво енергийно развитие; 

 Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар и защита на потребителите чрез 
гарантиране на прозрачни, конкурентни и недискриминационни условия за ползване на 
енергийни услуги; 

 Повишаване на енергийната ефективност в процесите от производство до крайно 
потребление на енергия; 

 Устойчиво енергийно развитие за чиста енергия и декарбонизация на икономиката; 

 Внедряване на иновативни технологии за устойчиво енергийно развитие 

Във връзка с изпълнението на тези национални енергийни приоритети до 2030 г.,с хоризонт до 

2050 г.,и за осигуряване приноса на България за изпълнение на общата европейска енергийна 

политика са заложени следните цели до 2030 г.: 

 Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза 
PRIMES 2007 -27.89%; 

 Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 
2007 -31.67%; 

 27.09% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия; 

 Най-малко 15% междусистемна електроенергийна свързаност   

По отношение на енергийните ресурси и използването на местните въглища, документът 

потвърждава значението им за енергийната сигурност на страната ни. Обръща се внимание на 

недостатъчната осигуреност на нефт и природен газ, тенденцията за изчерпване на 

съществуващите находища. Съгласно документа страната ни няма намерение да затваря 

въглищните ни централи. Същевременно не се споменава намерението за продължаване 

изграждането на проектът „Белене“. 

Не е известно досега стратегията да е била публикувана официално за обществено обсъждане. 

Проектът може да изтеглите от страницата на Народното събрание  

Съдържание: 

Проект на Енергийна стратегия до 

2030 г. с хоризонт до 2050 г. беше 

публикуван на страницата на НС 

ОП „Развитие на регионите“ 2021-

2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. и 

три приоритетни оси 

Фондовете за градско развитие ще 

могат да отпускат оборотни средства 

на частни инвеститори за 

реализацията на проекти по ОПРР  

Проект MEMS: Общинско енергийно 

планиране и енергиен мениджмънт – 

опитът на Германия 

Стартира конкурсът „Кмет на 

годината“ 2020 

ЕП подкрепя обновяването на 

сгради и интегрирането на покривни 

соларни системи 

Северна Македония планира 

половината от енергията да бъде от 

ВЕИ през 2024 г.  

Google стана първата голяма 

въглеродно неутрална компания 

Избрано от медиите 

Брой 93, септември 2020 г. 

 Проект на Енергийна стратегия до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. 
беше публикуван на страницата на НС 

 
Виргиниюс Синкявичюс, еврокомисар с ресор "Околна среда“:  
Мерките срещу замърсяването на въздуха в България не се прилагат ефективно 
Мила Чернева, Капитал, 28.08.2020рибарство" пред "Капитал" 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/08/28/4107430_virginijus_sinkiavichjus_merkite_sreshtu/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen 
 
Проучване сред българите: Атомната енергетика трябва да бъде част от Европейската зелена сделка. Нужна е информационна 
кампания за зелените политики на Брюксел и как те ще се отразят у нас 
3E news, 28.08.2020 
http://3e-news.net/анализи/проучване-сред-българите--атомната-енергетика-трябва-да-бъде-част-от-европейската-зелена-сделка_79904 
 
Прекратяването на ВЕИ подкрепата в Германия може да доведе до спад на вятърната енергия 
3E news, 30.08.2020 
http://3e-news.net/събития/прекратяването-на-веи-подкрепата-в-германия-може-да-доведе-до-спад-на-вятърната-енергия_79958 
 
БСК започват информационна кампания към бизнеса за предстоящата либерализация на енергийния пазар. Доставчикът на 
електроенергия трябва да е сигурен, да има опит в работата с клиенти, обясняват търговци 
3E news, 01.09.2020 
http://3e-news.net/събития/бск-започват-информационна-кампания-към-бизнеса-за-предстоящата-либерализация-на-енергийния-пазар_79998 
 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отговаря за изпълнението на териториалните планове за 
справедлив преход 
МРРБ, 02.09.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-ste-otgovarya-za-izpulnenieto-na-teritorialnite-planove-za-spravedliv-
prehod/ 
 
Кремен Георгиев, АТДБ: 
Чака ни труден път, докато се откажем от въглищата. България не бива да плати високата социална цена 
3E news, 02.09.2020 
http://3e-news.net/събития/кремен-георгиев,-атдб--чака-ни-труден-път,-докато-се-откажем-от-въглищата-българия-не-бива-да-плати-високата-
социална-цена_80046 
 
Експерт разяснява как се формира цената на електрическата енергия, когато сме на свободния пазар 
3E news, 03.09.2020 
http://3e-news.net/събития/експерт-разяснява-как-се-формира-цената-на-електрическата-енергия,-когато-сме-на-свободния-пазар_80067 
 
Иван Хиновски:  
Оправдана е по-високата цена на природния газ. През зимния период ни очаква увеличение на цените 
3E news, 03.09.2020 
http://3e-news.net/събития/иван-хиновски--оправдана-е-по-високата-цена-на-природния-газ_80059 
 
Камелия Минева:  
Целта ни е зеленото финансиране да стане над 20% от общия портфейл на ПроКредит Банк. Централното управление на "ПроКредит 
Банк България" в София стана първата сграда в Европа със сертификат за нулеви емисии EDGE Zero Carbon 
Капитал, Съдържание от ПроКредит Банк, 04.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/finansi/2020/09/04/4108289_kameliia_mineva_celta_ni_e_zelenoto_finansirane_da/ 
 
Държавата увеличава заплатите в "Мини Марица-изток" въпреки кризата и намалената работа. Под заплаха от протести БЕХ дава 
заем от 55 млн. лв. на дружеството, като няма перспектива за връщането му 
Румяна Гочева, Капитал, 08.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/09/08/4111199_durjavata_uvelichava_zaplatite_v_mini_marica-iztok/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
Николай Кискинов, управляващ съдружник във "Владимиров Кискинов“ 
Расте влиянието на възобновяемите източници на енергийния пазар 
Димитър Баларев, Блумбърг.ТВ, В развитие, 09.09.2020 
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/82035-kiskinov-narastva-vliyanieto-na-energiyata-ot-vazobnovyaemi-iztochnitsi?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ:  
"Зеленото и интелигентно сближаване" остава приоритет 
Градът, бр. 4, 2020, 09.09.2020 
https://gradat.bg/content/lilyana-pavlova-viceprezident-na-eib-zelenoto-i-inteligentno-sblizhavane-ostava-prioritet 
 
Енергийният страх на Борисов. Заради безпрецедентния политически натиск "Булгаргаз" може да изпадне в ликвидна криза 
Ивайло Станчев, Капитал, 11.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/09/11/4112521_energiiniiat_strah_na_borisov/ 
 
Цената на природния газ все пак ще се повиши с 20%. Ресорният министър Теменужка Петкова се похвали със спестените по новия 
договор с "Газпром" пари, но не коментира абсурдната политическа намеса в ценообразуването 
Румяна Гочева, Капитал, 11.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/09/11/4112721_cenata_na_prirodniia_gaz_vse_pak_shte_se_povishi_s_20/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
1902 блока са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
МРРБ, 13.09.2020 
https://www.mrrb.bg/bg/1902-bloka-sa-obnoveni-po-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/ 
 
Любомира Ганчева:  
В енергийната стратегия няма мисъл и визия, отсъства и проектът „Белене“ 
3E news, 14.09.2020 
http://3e-news.net/събития/любомира-ганчева--в-енергийната-стратегия-няма-мисъл-и-визия,-отсъства-и-проектът-белене_80329 
 
Новата енергийна стратегия обрича България на скъп ток и големи държавни разходи. 
Правителството прави хаотичен опит да се хареса и на Брюксел, и на синдикатите, и на руснаците, и на САЩ, но с взаимно изключващите се мерки 
Румяна Гочева, Капитал, 14.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/09/14/4113730_novata_energiina_strategiia_obricha_bulgariia_na_skup/ 
 
Енергийна стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. - пестелива в очакванията си 
3E news, 14.09.2020 
http://3e-news.net/събития/-енергийна-стратегия-на-българия-до-2030-г-с-хоризонт-до-2050-г---пестелива-в-очакванията-си_80330 
 
Пикът на глобалното търсене на петрол вече е в миналото. Предстои безпрецедентен спад, а изкопаемите горива ще бъдат изместени 
от възобновяемите източници, прогнозира BP 
Десислава Попова, investor.bg, 14.09.2020 
https://www.investor.bg/surovini/365/a/pikyt-na-globalnoto-tyrsene-na-petrol-veche-e-v-minaloto-311956/?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
Новият 10-годишен план на ЕСО: 1465 MW от нови ВЕИ и очаквано положителното влияние на АЕЦ „Белене“ 
3E news, 14.09.2020 
http://3e-news.net/събития/новият-10-годишен-план-на-есо--1465-mw-от-нови-веи-и-очаквано-положителното-влияние-на-аец-белене_80307 
 
Енергийната стратегия до 2030 г.: България ще продължи да разчита на ядрена енергетика 
3E news, 15.09.2020 
http://3e-news.net/събития/енергийната-стратегия-до-2030-г--българия-ще-продължи-да-разчита-на-ядрена-енергетика-_80333 
 
Готви се още по-тежък удар върху автомобилната индустрия в Европа. Европейската комисия предвижда още по-голямо намаляване 
на емисиите СО2, което предопределя бъдещето на индустрията на континента, което ще е електрическо 
Пламен Георгиев, Вести.бг, 15.09.2020 
https://www.vesti.bg/tehnologii/avtomobili/oshte-po-tezhyk-udar-vyrhu-avtomobilnata-industriia-6114849 
 
15% по-високи ограничения на парниковите емисии до 2030 г. ЕК представи плана за свиването им до 55% до 2030 г. спрямо 1990 г. 
Монитор, 17.09.2020 
https://www.monitor.bg/bg/a/view/15-po-visoki-ogranichenija-na-parnikovite-emisii-do-2030-g-224493 
 
Бизнесът превключва на слънчева енергия. Все повече предприятия инвестират в собствени соларни системи, с котио спестяват до 
60% от разходите си за ток 
Ивайло Станчев, Капитал, 18.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/09/18/4115294_biznesut_prevkljuchva_na_sluncheva_energiia/ 
 
Ричард Кьониг, съсобственик и управител на Enery Development пред "Капитал" 
България е изключително атрактивен пазар за големи соларни инвестиции 
Ивайло Станчев, Капитал, 18.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2020/09/18/4115300_richard_kyonig_bulgariia_e_izkljuchitelno_atraktiven/ 
 
Все по-зелени и все по-евтини. Как възобновяемите източници променят радикално електроенергийната система 
Никола Газдов, Капитал, 18.09.2020 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/09/18/4115302_vse_po-zeleni_i_vse_po-evtini/ 
 
Португалия ще доставя зелен водород на Нидерландия 
3E news, 25.09.2020 
http://3e-news.net/събития/португалия-ще-доставя-зелен-водород-на-нидерландия_80627 
 
Емил Георгиев, Федерация на потребителите в България:  
Призоваваме потребителите да избират големи и опитни търговци на електроенергия 
3E news, 25.09.2020 
http://3e-news.net/събития/емил-георгиев,-федерация-на-потребителите-в-българия--призоваваме-потребителите-да-избират-големи-и-опитни-
търговци-на-електроенергия_80608 
 
Норвегия дава ход на програмата Longship с три проекта за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) 
3E news, 27.09.2020 
http://3e-news.net/събития/норвегия-дава-ход-на-програмата-longship-с-три-проекта-за-улавяне-и-съхранение-на-въглерод-(ccs)_80651 
 
Инж.Севдалин Желев, Топлофикация Русе:  
Работим за чиста природа и топли домове за русенци 
3E news, 28.09.2020 
http://3e-news.net/събития/инжсевдалин-желев,-топлофикация-русе--работим-за-чиста-природа-и-топли-домове-за-русенци_80681 
 
Трябва да бъде проучен потенциалът на комплекса Марица Изток за нови видове индустрии 
3E news, 28.09.2020 
http://3e-news.net/събития/трябва-да-бъде-проучен-потенциалът-на-комплекса-марица-изток-за-нови-видове-индустрии-_80669 
 
Инж. Любомир Спасов, Топлофикация Перник:  
Работим за превръщането на Перник в по-зелен и чист град. На нашата площадка вече са три газови когенератора, предстои сериозна 
работа по пускането им в експлоатация, обяснява изп. директор на дружеството 
3E news, 29.09.2020 
http://3e-news.net/събития/инж-любомир-спасов,-топлофикация-перник--работим-за-превръщането-на-перник-в-по-зелен-и-чист-град_80697 
 
VELUX Group се ангажира да постигне дългосрочен въглероден неутралитет в партньорство с WWF 
publics.bg, 01.09.2020 
https://www.publics.bg/bg/news/22894/VELUX_Group_се_ангажира_да_постигне_дългосрочен_въглероден_неутралитет_в_партньорство_с_WWF.html 
 
Само един кандидат е класиран в търга за нови електробуси в Бургас за 64 млн. лв. 
Анина Сантова, Капитал, 03.09.2020 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/09/03/4109778_samo_edin_kandidat_e_klasiran_v_turga_za_novi/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 
 
София със споделено ползване на велосипеди 
Агенция Монитор, 09.09.2020  
https://www.monitor.bg/bg/a/view/sofija-sys-spodeleno-polzvane-na-velosipedi-223267 
 
Австрийски инвеститор придоби PV централа в с. Караджалово 
powerindustry-bulgaria.com, 17.09.2020 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/3152-fotovoltaichnata-centrala-v-s--karadjalovo--balgariia-e-s-nov-avstriyski-sobstvenik?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2020-09-17 
 
Жечо Станков:  
България е готова да кандидатства с енергийни проекти по Механизма за възстановяване на ЕС. Страната ни е една от най-успешните 
в света в сферата на соларния инженеринг, обясни Юлиан Попов 
3E news, 24.09.2020 
http://3e-news.net/събития/жечо-станков--българия-е-готова-да-кандидатства-с-енергийни-проекти-по-механизма-за-възстановяване-на-ес_80593 
 
Петер Алтмайер:  
Германия ще използва само електроенергия от ВЕИ до 2050 г. 
3E news, 24.09.2020 
http://3e-news.net/събития/петер-алтмайер--германия-ще-използва-само-електроенергия-от-веи-до-2050-г_80595 
 
ЕС обмисля разрешаването на повече държавна помощ за стимулиране на зелени проекти 
3E news, 25.09.2020 
http://3e-news.net/събития/ес-обмисля-разрешаването-на-повече-държавна-помощ-за-стимулиране-на-зелени-проекти_80600 
 
Да вкараме тока в склада. За да се постигнат климатичните цели, капацитетът на системите за съхранение на електричество трябва да 
бъде 50 пъти по-висок до 2040 г. 
Бойчо Попов, investor.bg, 25.09.2020 
https://www.investor.bg/analizi/262/a/da-vkarame-toka-v-sklada--312614/?utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push 
 
62 кмета на въглищни райони в Европа обединиха усилия за устойчиво бъдеще. Събитието беше организирано от природозащитната 
организация WWF 
3E news, 25.09.2020 
http://3e-news.net/събития/62-кмета-на-въглищни-райони-в-европа-обединиха-усилия-за-устойчиво-бъдеще_80606  
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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.  

Google стана първата голяма въглеродно неутрална компания 

Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай потвърди в понеделник, че 

технологичният гигант е първата голяма компания, която елиминира 100% от своето 

въглеродно наследство (всички натрупани с времето вредни емисии). 

Сундар Пичай написа в Туитър: "Към днешна дата Google е първата голяма компания, която 

елиминира цялото си въглеродно наследство, включително преди да стане въглеродно 

неутрална през 2007 година", добавяйки, че компанията е "горда и от това, че до 2030 г. тя 

има за цел да оперира със свободна от въглерод енергия 24 часа на ден 7 дни седмично в 

своите центрове за данни и кампуси по целия свят", предаде БНР. 

Шефът на "Гугъл" също така заяви, че компанията ще инвестира в производствени региони за 

изграждане на 5 гигаватова нова невъглеродна енергия. "Смятаме, че ангажиментите, които поемаме днес, директно ще генерират над 

20 000 нови работни места в чиста енергия и свързаните с нея индустрии, в Америка и по света, до 2025 година", написа той. 

Източник: 3e-news  

Северна Македония планира половината от енергията да бъде от ВЕИ през 2024 г.  

Република Северна Македония ще затвърди усилията си за ускоряване на енергийния преход. 

Страната планира да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в инсталирания 

капацитет за производство на електроенергия до 50% през 2024 г. Целта е част от дневния ред на 

наскоро избрания кабинет на премиера Зоран Заев за следващите четири години. Опазването на 

околната среда и зеленото развитие са сред шестте приоритета на правителството. 

Според министъра на икономиката Крешник Бектеши трансформацията на енергийния сектор ще 

продължи с още по-бързи темпове, за да се изпълни амбициозният план до 2024 г. за повишаване 

на дела на възобновяемите енергийни източници в производствения капацитет до 50%. 

Целта е да се укрепи енергийната независимост на страната и стабилността на доставките на 

електроенергия заедно с нови енергийни връзки със съседните страни, обясни Бектеши, цитиран от Balkangrennenergynews. 

Страната планира да добави слънчеви фотоволтаични (PV) електроцентрали с инсталирана мощност от 400 MW, които ще произвеждат 

560 GWh годишно или около 10% от общото вътрешно производство. Един от проектите е планиран във въглищния рудник Осломей. 

Ще бъдат изградени и вятърни електроцентрали с инсталирана мощност от 160 MW. 

Министърт каза още, че така ще бъдат положени усилия всеки потребител да получи възможност да стане просюмър на екологична и 

евтина енергия. Бектеши отново повтори, че приоритетът на правителстово ще бъде преобразуването на ТЕЦ Неготино за работа от 

нефт към природен газ, за да се осигурят нови възможности за селскостопанско производство.  

Източник: 3e-news 

Проект MEMS: Общинско енергийно планиране и енергиен мениджмънт – опитът на Германия 

След усpeшните резултати и научените уроци от вече завършения проект „Нашите сгради“ (EUKI), от 

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия установихме ясната нужда и полза от въвеждането на инструменти за енергиен 

мениджмънт за нуждите на енергийното планиране в общините. Така дойде и идеята за проекта MEMS, 

който стартира по-рано тази година и има пряко отношение в проучването на ролята на устойчивото 

управляние на енергия и възможностите за привличане на външно финансиране.  

Проектът „MEMS“ (Municipal energy management systems supporting sustainable financing of local climate 

actions) подпомага местните власти чрез разработването на модел за общинско управление на енергията в 

България. Като резултат от първоначалните стъпки по проекта беше завършен задълбочен аналитичен 

доклад на немския Фраунхофер институт, който също е партньор по проекта.  

Докладът предоставя преглед на най-добрите практики в германските общини с акцент върху най-успешните системи за управление 

на енергията, технически решения и подходи за изпълнение, включително оценка на организационните структури, процеси на 

планиране, използвани инструменти и възможности за финансиране. Глава II описва най-важните компоненти на общинското 

управление на енергията в Германия. Глава III представя три общини в Южна Германия, които са въвели успешни общински практики 

за управление на енергията. По-подробен поглед върху отделните аспекти на общинското енергийно управление е представен в глава 

IV като са обследвани съответните характеристики и предизвикателства в трите изследвани общини. В резултат се определени 

препоръки как подходите от Германия могат да бъдат адаптирани към условията и изискванията в България в глава V. Към момента 

докладът е достъпен на английки език, като се очаква да излезе на български през октомври. 

Проектът MEMS се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate 

Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, 

строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Партньори по изпълнението 

на дейностите по проекта в България са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националният 

доверителен екофонд. Проектът ще осигури необходимите условия за стабилен преход от финансиране, 

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

генерирани енергийни спестявания. 

Линк към аналитичния доклад на Фраунхофер институт. 

Стартира конкурсът „Кмет на годината“ 2020 

За осма поредна година конкурсът „Кмет на годината“ ще даде възможност на стотици хиляди 

българи да подкрепят градоначалника, на когото вярват и който, според тях, е направил най-много 

за населеното място, което управлява в своя мандат. Изборът може да бъде направен на 

платформата kmetnagodinata.bg в осем категории. 

Стари и нови кметове, заедно със своите екипи, трябва да преведат местните общности в това 

кризисно време. Те имаха трудната задача да запазят здрави общинските финанси, като 

едновременно създадат редица отстъпки за гражданите и бизнеса в извънредна за държавата и 

света ситуация. В същото време отново те трябваше да се погрижат и за хората в най-затруднено и 

неравностойно положение – възрастни, семейства с деца, ученици. 

Ето защо тази година организаторите от Портала на българските общини Kmeta.BG са променили категориите за гласуване, за да са 

съобразени с нетипичната за всички нас обстановка. 

Гласуването започва на 15 октомври и ще продължи до 29 октомври включително. В конкурса ще се гласува в три раздела - малка 

община (с под 20 000 жители), средна (с население между 20 000 и 50 000 жители) и голяма (с население над 50 000 жители). 

Победителите от националното онлайн допитване ще бъдат обявени на тържествена церемония, която ще се състои на 30 октомври от 

12.00 ч. в София Тех Парк и ще бъде излъчена в ефира на БНТ 1 същата вечер. 

През годините конкурсът „Кмет на годината“ се превърна в събитие както за гражданите, така и за градоначалниците, оценявайки 

ползотворната работа и инициативи, които те провеждат на общинско ниво. 

„Кмет на годината“ дава трибуна на всеки гражданин да отбележи положителното в работата на местните администрации и да насърчи 

всяка една община, всеки един град и по-малко населено място да вървят напред и да развиват своите райони. 

Категории: 

Кмет на годината 

Приз за цялостна работа във всички сфери на ръководената от кмета местна администрация през 2020 г. 

Кмет на гражданите 

Приз за кмет, който е най-близо до гражданите с приемните дни за граждани, с отчет през социални мрежи и седмични или месечни 

брифинги за свършеното, за най-бърза реакция на проблемите на хората и решаването им. 

Smart City 

Приз за общините, използващи умни технологии, умни светофари, смарт системи в градския транспорт, имат ново и добре изградено 

видеонаблюдение, улично и парково осветление, свободни зони за ползване на интернет в населените места, специално създадени 

мобилни приложения, дигитални карти, с добри предпоставки за развитие на бизнес, с достъп до електронни услуги, с развитие на e-

община, с умни и подземни контейнери. 

Демографска политика и ин витро програми 

Все повече общини в страната подкрепят финансово семейства с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от донорски процедури. И все 

повече бебета се раждат именно чрез тази значима подкрепа. Много от общините дават и финансова помощ при раждането за всяко 

първо, второ или трето дете – в различни размери и при различни условия. Призът е и за кметовете, които подкрепят 

здравеопазването в родилните и детските отделения. 

Спорт и младежки политики 

Много общински инициативи насърчават младите хора в България да спортуват, да участват в обществени дейности, да творят, да 

изявяват своите специални таланти и дарби. Колко често вашата община организира спортни събития и състезания? Има ли открити 

площадки, паркове и зали за спорт? Организират ли се младежки обмени, конкурси, презентации, стажове, възможности за 

професионална реализация, пространства за споделяне на идеи, за дискусии и творене? Дайте, отговор, като подкрепите кмета си в 

тази категория! 

Градска среда 

Изграждане и поддържане на паркове, осветление, детски площадки, зелени площи, инфраструктура, обществен транспорт, 

обществени пространства - пешеходни зони, места за спорт и отдих, визия и устойчиви материали. Дайте оценка за това доколко 

средата около вас ви кара да се чувствате уютно и ви провокира да прекарвате време навън? Има ли публични пространства, с които 

се гордеете и искате всеки да разбере за тях? Успешно ли общината управлява територията си? 

Инвестиции в образователна инфраструктура 

Наградата е за кметове на общини, които изграждат нови детски градини и училища, извършват ремонти и реконструкции на учебните 

заведения, модернизират и благоустрояват пространствата и дворовете. 

Социални мерки по време на епидемия 

Наградата в тази категория е за кметовете, които осигуриха спокойствие, сигурност и помощ за своите граждани, поставени в най-

рискова и неблагоприятна ситуация. 

Източник: economic.bg 

ОП „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. и три приоритетни оси 

Oдoбpeн e paбoтният пpoeĸт нa нoвaтa Oпepaтивнa пpoгpaмa „Paзвитиe нa 

peгиoнитe“ зa пepиoдa 2021-2027 г., ĸoйтo cтpaнaтa ни щe внece зa пpeгoвopи в EK. 

Бъдeщaтa oпepaтивнa пpoгpaмa щe бъдe c бюджeт oт нaд 3 млpд. лв. Tя щe cъдъpжa 

тpи пpиopитeтни ocи. 

Πъpвaтa щe e зa гpaдcĸo paзвитиe и в нeя щe бъдe cъcpeдoтoчeн 6% oт pecypca зa 

EФPP нa нaциoнaлнo нивo зa пpoeĸти зa гpaдcĸo paзвитиe нa дeceттe нaй-гoлeми 

oбщини. 

Bтopaтa oc e зa интeгpиpaнo тepитopиaлнo paзвитиe нa peгиoнитe, в ĸoятo пoпaдaт 

40 oбщини, чиитo гpaдcĸи цeнтpoвe ca c нaceлeниe нaд 15 000 дyши. Te щe 

изпълнявaт интeгpиpaни тepитopиaлни инвecтиции. Дoпълвaщo, щe имaт дocтъп дo 

финaнcиpaнe oт ocтaнaлитe oпepaтивни пpoгpaми и нaй-вeчe Πpoгpaмaтa зa 

paзвитиe нa ceлcĸитe paйoни, c ĸoeтo щe ce пocтигнe изпълнeниeтo нa oглeдaлни 

дeйнocти и дoпълняeмocт нa мepĸитe мeждy гpaдcĸи и ceлcĸи oбщини. „Πapaлeлнo c 

тoвa oбщинитe щe тpябвa дa cи пapтниpaт пpи изпълнeниeтo нa пpoeĸтитe и пo тoзи 

нaчин щe ce пocтигa мнoгo пo-гoлям eфeĸт зa няĸoлĸo нaceлeни мecтa и пpaĸтичecĸи нямa дa имa гpaд или ceлo бeз възмoжнocт зa 

eвpoфинaнcиpaнe“, пoдчepтa Hиĸoлoвa. 

Tpeтaтa пpиopитeтнa oc нa пpoгpaмaтa e зa тexничecĸa пoмoщ, oтĸъдeтo щe ce финaнcиpaт дeйнocти зa пoвишaвaнe нa 

aдминиcтpaтивния ĸaпaцитeт нa мecтнo и нaциoнaлнo нивo. 

Cpeдcтвaтa пo пъpвитe двe ocи щe ce oтпycĸaт пo пpoeĸти зa мoдepнизиpaнe нa oбpaзoвaтeлнaтa инфpacтpyĸтypa, paзвитиe нa 

индycтpиaлнитe пapĸoвe и eнepгийнaтa eфeĸтивнocт. Cpeд пpиopитeтнитe oблacти ocтaвaт и мoдepнизиpaнeтo нa гpaдcĸия тpaнcпopт, 

здpaвeoпaзвaнeтo и pexaбилитaциятa нa пътнaтa инфpacтpyĸтypa. Щe пpoдължи и финaнcиpaнeтo зa paзвитиe нa тypиcтичecĸaтa и 

ĸyлтypнa инфpacтpyĸтypa, peмoнти нa гpaдcĸaтa cpeдa и coциaлнa инфpacтpyĸтypa. „Иĸoнoмичecĸoтo paзвитиe нa peгиoнитe e ĸлючoв 

пpиopитeт. Зaтoвa зaлaгaмe мepĸи c дoбaвeнa иĸoнoмичecĸa cтoйнocт“, ĸoмeнтиpa зaмecтниĸ-миниcтъp Hиĸoлoвa. 

Hoвocт в пpoгpaмaтa e, чe MPPБ пoeмa изпълнeниeтo нa тepитopиaлнитe плaнoвe зa cпpaвeдлив пpexoд чpeз Фoндa зa cпpaвeдлив 

пpexoд пpeз пepиoдa 2021-2027 г. или изпълнeниeтo нa цeлитe нa т.нap. „зeлeнa cдeлĸa“. „Taĸa щe ce дaдe възмoжнocт зa 

финaнcиpaнe нa мepĸи в пoдĸpeпa нa иĸoнoмичecĸa тpaнcфopмaция и eнepгиeн пpexoд в peгиoнитe, зaeднo c ocигypявaнe нa 

cъпътcтвaщитe нyжди зa coциaлни мepĸи“, oтбeлязa зaмecтниĸ-peгиoнaлният миниcтъp. 

Πpeз oĸтoмвpи щe зaпoчнe дeйнocттa нa нoвитe cъвeти зa peгиoнaлнo paзвитиe нa нивo шиpoĸ фopмaт зa paзpaбoтвaнe нa 

интeгpиpaнитe ĸoнцeпции нa peгиoнaлнo нивo. B бъдeщия пpoгpaмeн пepиoд cъвeтитe щe имaт cвoятa пoзиция зa ceлeĸтиpaнe нa 

пpoeĸтитe нa peгиoнaлнo нивo. 

Oчaĸвa ce oщe пpeз oĸтoмвpи дa cтapтиpa пoдгoтoвĸa нa нacoĸи зa ĸaндидaтcтвaнe c интeгpиpaни тepитopиaлни инвecтиции. 

Източник: gradat.bg 

Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за 

реализацията на проекти по ОПРР  

Финансовите посредници – Фондове за градско развитие, ще могат да отпускат кредити на 

частни инвеститори/ предприятия/ икономически оператори за оборотни средства за 

реализацията на проекти, свързани с направленията градски транспорт, зони с потенциал за 

икономическо развитие (индустриални зони), както и за проекти за културна и спортна 

инфраструктура.  

Това става възможно в резултат от подписаното днес споразумение за изменение № 2 към 

Финансовото споразумение за подкрепата чрез нисколихвено кредитиране по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 между Управляващия орган на програмата и „Фонд 

мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). По този начин се увеличават 

възможностите за бизнеса в отговор на кризата с COVID-19. 

С изменението се въвежда също намаляване на изискванията за собствено участие и 

обезпечение по проектите както за посочените групи, така и за крайни получатели публични 

органи.  

Чрез гаранция, покрита със средства от ОПРР 2014-2020, се дава възможност да бъдат финансирани и проекти изцяло със средства, 

привлечени от Фондовете за градско развитие, като по този начин се осигурява увеличение на наличния ресурс за инвестиции и 

подобрена достъпност на ресурса за крайните получатели.  

Облекчените условия ще бъдат прилагани в срок до 31 декември 2021 г. или 9 месеца след датата на прекратяване на извънредната 

епидемична обстановка в България. След изтичане на посочения срок действието на указаните изменения ще бъде преустановено. 

За повече информация кандидатите с проекти следва да се свържат с контактните лица във Фондовете за градско развитие: 

- ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФГР София и ФГР Юг): г-жа Надя Данкинова - тел.: 02/988 23 10; 

- Регионален фонд за градско развитие (ФГР Север): г-н Мартин Заимов - тел: 02/937 04 48.  

Източник: МРРБ 

Докладът, изготвен от членове на парламентарната комисия по промишленост, изследвания и 

енергетика, има за цел да помогне за постигането на климатично неутрален сграден фонд до 2050 г. 

Призивът за обновяване на сгради и разширяване използването на соларни системи на покривите 

на сградите  подкрепя инициативата "Вълна за обновяване", която Европейската комисия трябва да 

представи на 14-и октомври. Сградите консумират 40% от цялата енергия в ЕС и представляват 

36% от емисиите на CO2, което ги прави най-големият единичен потребител на енергия и сектор 

със значителен потенциал за намаляване на енергийното търсене, пишат от Clim Action Network 

(CAN) Europe. 

В момента около 75% от сградния фонд на ЕС е енергийно неефективен, но почти 80% от днешните 

сгради ще продължат да се използват през 2050 г., според Европейската комисия. CAN Europe 

призова комисията да затегне регулаторната рамка и да въведе минимални стандарти за енергийни 

характеристики, насочени към сградите с най-лоши показатели, като същевременно предостави финансова и техническа подкрепа за 

преодоляване на бариерите пред изпълнението. Обновяването на сгради също може да помогне за рестартиране на икономиката след 

кризата с COVID-19, отбелязват от CAN Europe. Докладът също така подкрепя стартирането на европейска програма за соларни 

покривни системи, която има за цел да  използва потенциала на покривните конструкции в ЕС. 

SolarPower Europe заяви, че по този начин може да се произвежда 680 TWh енергия годишно. Програмата също така се стреми да 

насърчи използването на интегрирани в сградата фотоволтаици (BIPV) и разпределено съхранение. Инсталирането на слънчеви 

съоръжения върху наличното пространство на покрива може да спести до седем милиона тона CO2 всяка година и да създаде работни 

места и растеж в съответствие с европейската зелена сделка, според SolarPower Europe. 

Източник: Publics  

ЕП подкрепя обновяването на сгради и интегрирането на покривни соларни системи 

Предстоящо: 

Кандидатстване към EU City 

Facility 

Крайният срок за подаване на 

кандидатури за финансиране на 

инвестиционни концепции е 02.10. 

2020. Повече информация ТУК  

Панелната дискусия: Smarter 

Green Finance: Пътят към 

въглеродно неутрални домове на 

05.10.2020 г. от 16:00 ч., безплатно 

участие 

Линк за регистрация 

Местно производство на 

енергия от ВИ с участието на 

гражданите: безплат ен онлайн 

курс за най-добрите практики за 

енергиен преход на местно 

равнище—инициатива на 

Споразумението на кметовете, 

14.10.2020 
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