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Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се 
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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.  

Как да изчисляваме сметките си за отопление през зимата  
Съвети на експертите от ЕнЕфект Драгомир Цанев и Александър Станков  
Нова ТВ, Новините, Анна Ангелова, 01.09.2022 
https://nova.bg/news/view/2022/09/01/381478/как-да-изчисляваме-сметките-си-за-отопление-през-зимата/ 
 
Навалица на завоя от "Газпром". Промяната в позициите за "безалтернативния" руски газ съвпада с посещението на "царя на санкциите" 
Капитал, 01.09.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/2022/09/02/4386041_navalica_na_zavoia_ot_gazprom/ 
 
Какви са спешните мерки на ЕС срещу нарастващите цени на енергията 
Kira Taylor, EURACTIV.com, превод Антония Коцева, 03.09.2022 
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/какви-са-спешните-мерки-на-ес-срещу-нар/ 
 
Държавата иска разрешение от Брюксел да купува горивата на "Лукойл". През обществени поръчки администрация, общини, болници, училища плащат 
годишно около 400 млн. лв. за дизел, бензин и др. 
Вера Денизова, Капитал, 04.09.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/04/4387160_durjavata_iska_razreshenie_ot_brjuksel_da_kupuva/ 
 
Пред ново поскъпване на газа: Европа се подготвя с помощи за десетки милиарди евро 
Петър Карабоев, Дневник, 05.09.2022 
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/09/05/4387170_pred_novo_poskupvane_dnes_na_gaza_es_se_podgotvia_s 
 
Берлин замрази цената на въглеродните емисии, за да облекчи кризата 
Nikolaus J. Kurmayer, EURACTIV.com, обновена 7 Sept 2022 
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/берлин-замрази-цената-на-въглероднит/ 
 
Как да предотвратим превръщането на енергийната криза в Европа в икономическа. Игра с цените няма да помогне 
Капитал от The Economist, 05.09.2022   
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/05/4386717_kak_da_predotvratim_prevrushtaneto_na_energiinata/ 
 
Таксономията на ЕС ще доведе до нови ядрени проекти и по-скъп газ  
powerindustry-bulgaria.com, 07.09.2022  
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3388-taksonomiiata-na-es-shte-dovede-do-novi-iadreni-proekti-i-po-skap-gaz 
 
Енергийният план на ЕК: таван на цените, отнемане на печалби и раздаване на помощи. Рекордните цени са причина за обсъждане на набор от мерки в 
енергийния пазар от ЕС, някои със спорен ефект 
Моника Върбанова, Капитал, 08.09.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/09/4388157_noviia_plan_na_es_za_energetikata/ 
 
Не става само със санкции, трябва финансов стимул. Експерти казаха как да пестим ток 
Драгомир Цанев, Мартин Чилев и доц. Григор Сарийски дискутираха енергийната ефективност 
България он еър ТВ, предаване „България сутрин“, 16.09.2022 
Редактор: Ирена Бакърджиева 
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/279067-ne-stava-samo-sas-sanktsii-tryabva-finansov-stimul-eksperti-kazaha-kak-da-pestim-tok 
 
А на мен кой ще ми плати топлото? Основна грижа на управляващите са цените на парното, но реално милиони българи се отопляват с дърва, пелети и 
въглища, чийто цени също са скочили два три пъти 
Ивайло Станчев, Капитал, 16.09.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2022/09/16/4390843_a_na_men_koi_shte_mi_plati_toploto/ 
 
Високи цени, недостиг на ток и без електромобили – Еврокомисията греши опасно 
Никола Янков, Дневник, 16.09.2022 
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/16/4391521_visoki_ceni_nedostig_na_tok_i_bez_elektromobili/ 
 
Гърция инвестира 341 млн. евро за 900 мВт батерии. Субсидията е малка част от общата инвестиционна стратегия на страната. Мащабни проекти се 
движат още в Румъния и Хърватска 
Антон Чепилски, Капитал, 17.09.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/17/4391871_gurciia_investira_341_mln_evro_za_900_mvt_baterii/ 
 
Санирайте жилищата, защото отоплението ще е все по-скъпо 
Интервю на Антоанета Петричанска с Драгомир Цанев 
БНР Пловдив, предаването „Ден след ден“, Паолина Комсалова, 19.09.2022 
https://bnr.bg/plovdiv/post/101707212/saniraite-jilishtata-otoplenieto-shte-e-vse-po-skapo 
 
Петролните алтернативи на Европа. Изборът на ЕС е за доставки главно от авторитарни държави 
Евгени Ахмадзай, Кирил Кирчев, Капитал, 22.09.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/09/22/4392672_petrolnite_alternativi_na_evropa/ 
 
Държавите в Европа са похарчили 500 млрд. евро за борба с енергийната криза 
EURACTIV.com with Reuters, 22.09.2022 
https://euractiv.bg/section/all/news/държавите-в-европа-са-похарчили-500-млрд/ 
 

Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект 
Дисекция на енергийната ефективност (Анализ пред Real Time Future) 
3e-news, 24.09.2022 
https://3e-news.net/bg/a/view/37339/disekcija-na-energijnata-efektivnost 
 
Най-много разходи – за отопление: С какво ще ни е най-изгодно да се топлим? Изчисленията сочат, че дървата излизат по-скъпо от климатика 
Интервю на Христиания Червенкова с инж. Станислав Андреев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект 
bTV, Новините, 25.09.2022, 12:10 
https://btvnovinite.bg/bulgaria/naj-mnogo-razhodi-za-otoplenie-s-kakvo-shte-ni-e-naj-izgodno-da-se-toplim.html 
 
Васко Начев:  
"Газпром" в момента е изтупан брашнян чувал. Енергийният експерт в едно от последните си интервюта, дадено за "Капитал" на 16 септември 
Евгени Ахмадзай, Капитал, 25.09.2022 
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2022/09/25/4394454_vasko_nachev_gazprom_v_momenta_e_iztupan_brashnian/ 
 
Юлиан Попов:  
Трябва да свикнем с непредвидимостта в енергийния сектор. Политическият фокус върху отоплението и охлаждането е основен ключ към 
декарбонизацията, казва още експертът към Европейската климатична фондация 
Ивайло Станчев, Капитал, 26.09.2022 
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2022/09/26/4395003_julian_popov_triabva_da_sviknem_s_nepredvidimostta_v/ 
 
След второто откриване на интерконектора с Гърция, газ все пак ще потече. На 1 октомври България ще започне да получава пълните количества азерски 
газ на договорената цена 
Ивайло Станчев, Капитал, 28.09.2022 
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/28/4396041_sled_vtoroto_otkrivane_na_interkonektora_s_gurciia_gaz/ 
 
"Северен поток" спря след съмнения за саботаж. Тръбите по газопровода са разрушени, засечени са мощни експлозии близо до изтичанията 
Тодор Шишков, Капитал, 28.09.2022 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/09/28/4395813_severen_potok_spria_sled_sumneniia_za_sabotaj/ 
 
Полша, Дания и Норвегия откриха Балтийския газопровод 
Aleksandra Krzysztoszek, EURACTIV.pl, превод Антония Коцева, 28.09.2022 
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/полша-дания-и-норвегия-откриха-балтий/ 
 
ЕнЕфект предлага възможности за ефективно управление на енергията. 
 Сп. Инфрабилд, бр. 6/2022, с. 35 
https://magazines.elmedia.net/infrabuild/inf-2022-6/34/index.html 
 
Общинските съветници подкрепиха учредяване на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“ 
powerindustry-bulgaria.com, 08.09.2022 
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3390-obshtinskite-savetnici-podkrepiha-uchrediavane-na-snc-vodorodna-dolina-stara-zagora 
 
Столична община, Добрич и Габрово представиха България в проект на Европейската енергийна награда 
НСОРБ, 19.09.2022 
https://www.namrb.org/bg/obshtinite-dnes/stolitchna-obshtina-dobritch-i-gabrovo-predstaviha-balgariya-proekt-na-evropeyskata-energiyna-nagrada 
 
Община Стралджа планира още обществени сгради да се отопляват с минерална вода 
hvac-bulgaria.com, 21.09.2022  
https://hvac-bulgaria.com/article/2565-obshtina-straldja-planira-oshte-obshtestveni-sgradi-da-se-otopliavat-s-mineralna-voda 

Националната конференция „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна 
ефективност и ВЕИ“ постави на фокус риска за изпълнението на Националния план за 

възстановяване и устойчивост 

 

На 26-и и 27-и септември в хибриден 

формат се проведе шестото издание на 

Националната конференция „Устойчиво 

финансиране на проекти за 

енергийна ефективност и ВЕИ“, 

организирано от Центърът за енергийна 

ефективност ЕнЕфект, Общинската 

мрежа за енергийна ефективност 

ЕкоЕнергия и Община Габрово. В 

двудневното събитие се включиха 

представители на държавните и 

общински власти, на банкови институции, както и експерти и представители на 

неправителствения сектор. Проведена в навечерието на парламентарните избори и в 

обстановка на набираща сила енергийна криза, конференцията предложи пространство за 

координиране на действията на националните и местните власти с цел да се подтикне реалното 

изпълнение на проектите за енергийна ефективност в полза на местните предприятия и 

гражданите. Вторият ден на събитието предложи примери за интелигентно финансиране на 

енергийната ефективност в Гърция и Чехия.  

„Енергийната ефективност в днешния ден би следвало да бъде в челото на 

политическия и обществен дневен ред“, посочи Драгомир Цанев, изпълнителен директор 

на ЕнЕфект. „Забавянето и неяснотата около очакваните реформи, от които зависи 

финансирането на проекти за устойчива енергия, излага на риск изпълнението на 

Националния план за възстановяване и устойчивост и възпрепятства ускореното изпълнение на 

местни проекти за устойчива енергия с потенциал да ограничат негативните последици от 

кризата“, допълни той. 

Форумът отчете, че вече близо 100 общини са подписали декларацията  в подкрепа на 

ускореното практическо приложение на политиките за енергийната ефективност. 

Предложенията в декларацията включват подготовката на законодателни промени и планови 

документи, които ще спомогнат за освобождаването на финансовите ресурси по Националния 

план за възстановяване и устойчивост и Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

изготвянето на правилата за кандидатстване още преди освобождаването на финансирането; 

осигуряване на финансови механизми, чрез които общините и местният бизнес да получат 

достъп до кредитиране при преференциални условия; техническа помощ за администриране, 

професионално управление и контрол върху проектите; мащабна комуникационна кампания; 

постигане на реални резултати в реформата за финансова децентрализация на общините, за да 

провеждат те собствена политика за устойчива енергия.   

Въпросът е дали успешно оползотворяваме финансирането от Европа, коментираха 

участниците и посочиха като проблем факта, че проектите следват ритъма на „старт“  и „стоп“, 

което затруднява устойчиво финансиране . То от своя страна е особено важно за изграждането 

и поддържането на екипи от специалисти за енергийното оптимизиране на сградния фонд.  

„Реформите в сектора изискват нормативни промени, т.е. работещо Народно 

събрание“, коментира Ивайло Алексиев, изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие. „Общинските проекти за енергийна ефективност трябва да имат може бе не 100%, 

но по-висока степен на грантовост, за да не се товарят и без това тънките общински бюджети. 

От друга страна, при домакинствата трябва да се върви към намаляване на дела на грантовете 

и да се увеличи самоучастието“, добави той.   

Ключов доклад в първия ден на форума изнесе Магдалена Димитрова, държавен експерт в 

отдел „Програмиране“ на Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“  в 

Министерството на околната среда и водите. Тя очерта инвестиционните приоритети и срокове 

за изпълнение на програмата за околна среда по основните направления: води, отпадъци, 

биологично разнообразие, риск и изменение на климата и въздух и посочи връзката им с 

проектите за енергийна ефективност на сградния фонд. В представянето си тя набеляза и 

ключовите реформи в сектора: създаване на Национален фонд за декарбонизация; улесняване 

и повишаване на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилните сгради; 

разработка на дефиниция и критерии за енергийна бедност на домакинствата; създаване на 

механизми за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ; обслужване на едно 

гише.  

По темата за очакванията и инвестиционните потребности на местните власти Таня Христова, 

кмет на община Габрово и председател на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, сподели:  

„Дошъл е моментът да търсим по-комплексни решения за постигане на своите цели. 

Така могат да се допълват различни инициативи за осъществяване на зелените изменения, 

които се очакват от нас. Основната цел вече е подобряване на микроклимата в сградата, както 

и на сградния мениджмънт за най-ефективно използване на публичния ресурс.“ Тя призова към 

повече експериментиране и „пилотиране“ за създаване и прилагане на модели за различните 

категории общини. 

В паралелни дискусии на конференцията бяха обсъдени темите за финансовите институции 

като ключови фактори за изпълнението на националните програми за подпомагане, ролята на 

общинските системи за енергиен мениджмънт и стандарти за привличане на пазарно 

финансиране, както и задачите пред националните и местните власти за осигуряване на 

възможност за ефективно реализиране на проекти за устойчива енергия. Във втория ден на 

форума Иржи Карасек, директор на научно-изследователските дейности в реномирания 

енергиен мозъчен тръст SEVEn в Прага, представи своя опит в практическото приложение на 

ЕСКО схеми в публични сгради. Законовата рамка и финансирането на енергийни кооперативи 

в Гърция беше темата на доклада на Алис Коровеси, изпълнителен директор на INZEB (Атина). 

При закриването на конференцията „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна 

ефективност и ВЕИ“ Драгомир Цанев посочи: „Сега можем да кажем, че реформата, свързана с 

Националния фонд за декарбонизация, е поставена на по-стабилна основа. Особено 

за частния (жилищен) сектор тя е най-важният инструмент за ускоряване на енергийната 

ефективност.“  На свой ред Марко Марков, старши финансов експерт по енергийна 

ефективност и възобновяема енергия в ECONOLER, коментира: „Финансовите институции не 

чакат държавата, а действат, а това засилва конкуренцията и повишава качеството на 

услугите. Пазарът без намесата на държавата върви в правилната посока.“    

 

 

Правителството одобри проекта на програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027 

Министерският съвет одобри проекта на Програмата за транснационално сътрудничество 
Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027 преди представянето й в Европейската 
комисия. Одобрени са и ангажиментите на България като държава-участник в нея.Общият 
бюджет на програмата е 72 275 137 евро. От тях 65 047 623 евро се предоставят като 
европейско финансиране. 7 227 514 евро са национално съфинансиране от държавите-

участнички. Ще бъдат финансирани съвместни проекти в рамките на приоритетите „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист 
регион“. Първият е насочен към повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на напреднали технологии. Вторият 
цели насърчаване адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, както и към опазване на 
природата, биоразнообразието, зелената инфраструктура и намаляване на замърсяването. Бенефициенти могат да бъдат 
национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, 
граждански обединения и мрежи и други. Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 -2027 цели да допринесе за прехода към 
неутрално по отношение на климата общество, като гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите в съответствие с 
новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Програмата обхваща райони от 3 държави - членки на Европейския 
съюз - България (областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора), Румъния, Гърция, както и 
още 5 партньорски държави от Черноморския регион - Турция, Украйна, Молдова, Грузия и Армения. 

Източник: МРРБ 

Кандидатстването за саниране на многофамилни жилища стартира от ноември 

В началото на месец ноември стартира програмата за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради в страната. Над 1,4 млрд. лв. от Плана за 
възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с 
минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 
общини на страната, а процедурите ще се управляват от общинските 
администрации. Това съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството арх. Иван Шишков на среща с ръководството на Националното 
сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Акцентите в програмата 
бяха представени от заместник-министър Десислава Георгиева и Добромир 
Василев – директор на дирекция „Жилищна политика“. В срещата участваха 
председателят на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов, заместник-
председателите на сдружението Донка Михайлова – кмет на община Троян, и Иво 
Димов - кмет на община Димитровград, изпълнителният директор Силвия 
Георгиева и др. 

„Общините ще имат голяма роля при изпълнението на проектите за саниране. 
Смятам, че местните власти, като най-близки до хората, ще бъдат много полезни 

и гъвкави при изпълнението на мерките. Процедурата ще стъпи на добрия опит от Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради“, подчерта арх. Шишков. 

Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще 
може да се кандидатства до 31.03.2023 г, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за 
саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% 
безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците. 

Зам.-министър Десислава Георгиева информира, че допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради - блокове или 
блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Собствениците ще са задължени да 
регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-
ремонтните дейности. Всяко сдружение ще трябва да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, както и енергийно 
обследване. „Нов момент в програмата е, че ще възстановим разходите за тези документи на сдруженията, с които сключим договори 
за саниране, така че на практика всички дейности ще бъдат покрити от безвъзмездната помощ от ЕС“, отбеляза зам.-министър 
Георгиева. Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата няма да могат да си възстановяват разходите за 
технически паспорт и енергийно обследване. Освен задължителните обследване за енергийна ефективност и паспорт, сдружението 
ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община и да бъде изготвена индикативна количествено-стойностна 
сметка. 

Заместник-регионалният министър подчерта, че няма да има предимство за собствениците на сдружения, които са подали документи 
за участие по Националната програма за енергийна ефективност и ще трябва да кандидатстват наново, подавайки всички изисквани 
документи. Георгиева допълни, че причините за това са различните изисквания за постигане на енергиен клас по Плана за 
възстановяване и устойчивост спрямо условията по Националната програма за енергийна ефективност. Всички сгради, които ще 
бъдат подкрепени по новата програма трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестявания на първична енергия.  

Сред дейностите, които ще са допустими, са подмяна на дограми, монтаж на  топлинна изолация по стени, покриви, подове, 
монтиране на възобновяеми енергийни източници. Няма да се финансира подмяната на асансьори, но ще са допустими системи за 
оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и 
вентилационни системи в общите части на сградата, замяна на вертикалните отоплителни системи с хоризонтални, ремонт на 
електрическите системи в общите части и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и 
отопление на сградите и др. Допустими за финансиране ще са също съпътстващите строително-монтажни дейности в хода на 
изпълнение на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на общите части, както и за възстановяване в първоначалния 
вид на собствеността на хората, която е нарушена при монтирането на дограма или други за отстраняване на локални дефекти и 
повреди, ремонт на пожарна техника, мълниезащитата на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др. Няма да се 
финансират дейности като вертикална планировка на сградите, ремонт на ВиК системите, обзавеждане или смяна на отоплителните 
уреди на жилищата. 

Добромир Василев отбеляза, че вече няма да важи принципът „Първи по време, първи по право“ и така няма да има гаранция, че 
първите собственици, които подадат проектите си, ще бъдат санирани първи. „Всички проекти ще бъдат оценявани строго, съгласно 
одобрените критерии и ще има подбор, така че да сме сигурни, че ще изпълним условията на ЕС за постигане на отлични резултати 
по отношение на енергийната ефективност на сградите“, посочи Василев. Сред критериите за одобрение ще са процент енергийно 
спестяване на първична енергия, очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид, ефективност на инвестицията за енергийна 
ефективност, брой санирани самостоятелни обекти в сградата и т.н. Предвидени са и бонуси за сградите според нивото на 
ангажираност на собствениците на обекти към изпълнението на проекта, постигането на клас „А“ на енергийна ефективност, 
внедряване на ВЕИ в сградата или допринасяне на сградата към архитектурния облик на населеното място, ако има общински 
наредби, изискващи определен изглед на фасадите. 

Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на 
инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” 

Източник: МРРБ  

Промени в Закона за етажната собственост ще улеснят участието в програмите за саниране 

Открива се възможността да се учредява банкова сметка на името на етажната собственост 

"Очаква ни голяма инвестиция за подкрепа на многофамилните жилищни сгради за повишаване на тяхната енергийна ефективност - 
с близо 1 400 000 000 лева подкрепа по Националния план за възстановяване и устойчивост", уточни в предаването "Хоризонт до 
обед" Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Измененията са в три основни посоки. Улеснява се вземането на решения на общото събрание на собствениците, регламентира се 
професионалното управление, открива се възможността да се учредява банкова сметка на името на етажната собственост. 

Въвежда се неприсъствено вземане на решения, както и контрольори като задължителен орган. Разработва се и 
механизъм общините да могат да противодействат на бездействието на етажната собственост относно избора на управител, поясни 
още Георгиева. По думите ѝ ще бъде въведена задължителна застраховка "Професионална отговорност", изискване 
професионалните домоуправители да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, създава се специален регистър в МРРБ, 
който да ориентира хората кои са лицензираните професионални домоуправители. Общата банкова сметка ще 
улесни кандидатстването за колективни кредити пред различни финансови институции, посочи заместник-министърът пред БНР.  

"Тези промени са правени с цел мнозинството да успява да налага своите решения, да не изпадаме под терора на малцинството", 
коментира в предаването "Хоризонт до обед" Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност. Цанев е категоричен, че 
законовите промени ще подпомогнат по-лесното участие в програмите за саниране. 

Повече на: БНР  

Бъдещето на енергийните кооперативи бе обсъдено на тристранна международна среща в Бургас 

Енергийни експерти от България, Гърция и Чехия обсъдиха в Бургас бъдещето на енергийните 
кооперативи и възможностите за сътрудничество на местните власти с бизнеса и НПО-сектора. 
Срещата бе организирана по инициатива на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. 
ЕнЕфект консултира и подкрепя общината в морския град за създаването на енергиен 
кооператив в Индустриален и логистичен парк - Бургас.   

Концепцията за енергийните кооперативи (производители, но и консуматори на енергия) се 
основава на убеждението, че преходът към едновременно справедливо и екологосъобразно 
производство на енергия предполага управлението на възобновяемата енергия да премине в 
ръцете на общностите. 

Моделът е зададен от Директива 2018/2001 на Европейския съюз, която поощрява малките 
производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) при 
сдружаването им. Бъдещето на европейската енергетика са именно по-малките мощности като 
покривни инсталации и други ВЕИ, но по-равномерно разпределени на територията на 
съответната страна.  

В Европа има повече от 3500 енергийни общности, които произвеждат, потребяват и продават електроенергия. Водещите страни са 
Германия, Дания и Нидерландия. Само две години след транспонирането на директивата в съседна Гърция са създадени над 900 
енергийни кооператива. България закъснява с транспонирането на Директивата, като са необходими бързи действия за наваксване 
на закъснението и прилагане на добрите практики в ЕС. 

"Проектът в Бургас е чудесен пример за възможните ползи от публично-частното партньорство в контекста на енергийните 
кооперативи, като първоначалният финансов анализ е повече от обещаващ, най-вече поради взаимно допълващите се режими на 
производство и потребление на енергия. Но той също така показва колко е важно да се инвестира в предпроектни проучвания, 
защото именно на креативността на авторите на анализа дължим идентифицирането на тези възможности, независимо от всички 
нормативни неуредици и административни бариери", изтъква Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.  

Примерите в Чешката република са много сходни според Иржи Карасек, директор на научно-изследователските дейности в 
енергийния мозъчен тръст SEVEn в Прага. "Ние също започваме от инициативата на общината и в момента в Прага реализираме 
сходни като организация проекти. Но все повече общините осъзнават, че е важно да включват гражданите в подобни проекти", 
посочи той.  

Същото мнение се споделя и от Алис Коровеси, изпълнителен директор на INZEB (Атина) и мениджър на първия 
изцяло женски енергиен кооператив в Гърция. "Примерът в България е много добър, защото демонстрира мащаб и 
дългосрочен ангажимент", коментира тя. "Не трябва да забравяме обаче, че има и други варианти, в които 
гражданите са основната движеща сила. Именно на тях разчитаме да ни помогнат в борбата с енергийната бедност 

и за справянето с енергийните кризи".  

Експерти от ЕкоЕнергия и ЕнЕфект взеха участие в инициативи, свързани с устойчивата енергия 

Люксембург, проект crossCert, 28-30 септември 

В регулярна среща през 

втората година по работата 

по проекта crossCert 

участваха представители на 

ЕнЕфект. По време на 

срещата беше направен 

преглед на постигнатите 

резултати до между на 

партньорите на проекта, 

която се проведе в 

последната седмица на 

септември в Люксембург. В проекта се изследват по 10 сгради 

от 10 европейски страни, като предварително сградите бяха 

групирани според отоплителните и охладителните ден-градуси 

изчислени при едни и същи гранични условия и с климатични 

данни от един и същи източник. Българските сгради попаднаха 

в една тестова група със сгради от Северна Гърция, Северна 

Испания и Шотландия. Разлика между българската 

методология и тези в другите три страни е, че в оценката на 

интегрираната енергийна характеристика на сградата в 

България се включва разхода на енергия за уреди и други 

консуматори на електрическа енергия, включително и за 

такива, които са извън сградата, докато в другите страни не е 

така, а се отчитат само топлопритоци от уреди, които се 

избират от списък с предварително зададени стойности. 

Установява се,че българската методология е по-подходяща и 

по-прецизна по отношение на оценката на енергоспестяващи 

мерки, от тези в другите три страни. Това се дължи на факта, 

че се извършва първоначално енергиен модел на 

съществуващото състояние на сградата, който се калибрира с 

действително измереното енергийно потребление. Работата по 

проекта ще продължи през следващите две години, като 

международните тестове на сгради ще продължат, но ще се 

изследват и други аспекти свързани с процеса на 

сертифициране на сградите, като връзката и съдържанието на 

националните регистри, обученията на сертификатори и други.  

Европейската комисия одобри близо 85 млн. евро по програмата за сътрудничество „(Interreg VI-C) 
URBACT IV“ 

Европейската комисия одобри програмата за сътрудничество „(Interreg VI-C) URBACT IV“ във 
всички държави-членки на ЕС с участието на Албания, Черна гора, Сърбия, Северна Македония, 
Босна и Херцеговина, Швейцария и Норвегия. 

По програмата се осигуряват 84 769 799 евро.  Средствата са за периода 1 януари 2021 г. - 31 
декември 2027 г. Тя е подкрепена от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за 
предприсъединителна помощ по целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) и се 
съфинансира от държавите-членки. 

URBACT е европейска програма за обмен и обучение, насърчаваща устойчиво и интегрирано 
градско развитие. С нея се дава възможност за изграждането и развитието на мрежи между 
европейските градове с цел стимулиране на съвместната им работа. 

Европейският инструмент има няколко основни цели: изграждане на капацитет за прилагане и управление на политики за градско 
развитие по интегриран начин с участието на всички заинтересовани страни; подобряване планирането, разработването и прилагане 
на градските стратегии, планове и политики за устойчиво градско развитие; осигуряване на знания и обмен на опит на експертно и 
управленско ниво по всички аспекти на устойчивото и интегрирано градско развитие. 

Основна целева група на програмата са кметовете, градските управи и администрацията им, изборните представители и 
заинтересованите страни в областта на градското развитие от държавните ведомства, частния сектор и гражданското общество. 

Източник: МРРБ  

Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. - удължаване 
на срока на обществената консултация 

С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и в съответствие със 
стратегическата визия за нисковъглеродна Европа до 2050 г., всяка държава членка (ДЧ) беше длъжна 
да представи на Европейската комисия (ЕК) Дългосрочна стратегия в областта на климата до 2050 г. в 
срок до 01 януари 2020 г. 

Проектът на Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България 
е изготвен от избрани от Европейската комисия консултанти в рамките на предоставяна от ЕК 
техническа помощ в съответствие с изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно 
управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата. 

Дългосрочната стратегия се основава на Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на 
Република България 2021 – 2030 г. (ИПЕК) и очертава основните изводи от оценката на потенциала на 

България, базирана на енергийно и климатично моделиране, като надгражда  ИНПЕК и включва периода след 2030 г. 

Дългосрочната стратегия посочва пътища за развитие на енергийната система след 2030 г., за да бъдат спазени целите за 
значително намаляване на емисиите. 

Проектът на Стратегия е публикуван на Портала за обществени консултации за обществен достъп в периода 01.09. - 15.09.2022 г. 

Във връзка с постъпили становища от заинтересовани лица, срокът за обществени консултации се удължава - до 14.10.2022 г.  

Проект на LTS 2050.pdf 

Повече информация: strategy.bg 

Изображение: pexels.com 

София, УАСГ, 28-29 септември  

На 28 и 29 септември мащабният двудневен интерактивен 

форум за строителство и архитектура „Лидерите, които 

строят“ срещна едни от най-големите имена в България и 

чужбина с мотивирани студенти и завършили специалисти, 

търсещи кариерно развитие в бранша или иновативни идеи за 

своите строителни проекти. Събитието позволи на всеки с 

интерес към строителството и архитектурата да се срещне с 

водещи компании в бранша и да научи за техните иновативни 

строителни решения, вълнуващи проекти и кариерни 

възможности. Сред тях бяха  Шнайдер Електрик България, HTI 

България, Юроком 2000, Hoval, Хоризонт Иванов, TeraSteel, 

Fibran, Barage, Elit, TAL Engineering, Nemetschek, Chaos Group, 

GP Group, ГБС, Strabag, Wienerberger, Peri, Alukönigstahl, BS 

Group, Микс констръкшън, Baumit, Aeco Space, Red Vertex, 

Cosmoscube и др. В панел 3 „Алтернативни енергийни 

технологии и суровини“ изпълнителният директор на ЦЕЕ 

ЕнЕфект, Драгомир Цанев, взе участие като гост-лектор с 

презентация пред студентите на тема „Енергийна ефективност 

на сграда“.  

 

Солун, 30 септември  

Учебно посещение в Солун по проект CONGREGATE, в който 
участва екип от ЦЕЕ ЕнЕфект, посветено на потенциала на 
енергийните общности и ролята на местните и регионални 
власти в енергийния преход, се проведе на 30 септември.  

Освен представители на Европейския парламент, местни 
власти и експерти от деветте пилотни общини в проекта CON-
GREGATE от България, Чехия и Гърция, по време на срещата 
участие взеха представители на Минойската енергийна 
общност – победители в наградата на седмицата на 
устойчивата енергия на ЕС EUSEW22. От 2018 до днес 
създадените енергийни кооперативи в Гърция са близо 1300. 

Ланс, Франция, 22 септември 

По време на посещението от експертите на ЕнЕфект по 
проектите NZEB Roadshow и NZEB Ready бяха обсъдени 
текущите резултати: квалификационна рамка за обучение на 
специалисти по енергийна ефективност на сградите с ясно 
дефинирани резултати от учене, учебни материали и помагала, 
обвързани с резултатите, онлайн платформа, оборудване и 
методология за практически обучения. Безвъзмездно достъпни 
за всички, които имат желание да ги използват. Повече 
информация в активните линкове: NZEB Roadshow и NZEB 
Ready  
 

 

Австрия, 9-10 септември  

Изготвянето на качествени проекти за устойчива енергия и 
задълбочено и детайлно проследяване на енергийните потоци 
в общините с помощта на системи за енергиен мениджмънт, 
както и успехът по прилагането на Европейската енергийна 
награда на местно равнище бяха сред основните акценти на 
още едно учебно посещение, което се състоя в Австрия по 
проект The Excite project: the European Energy Award in Central 
and Eastern Europe!. Събитието събра експерти от 7 държави, 
включително и от ЕнЕфект, и представители на пилотни 
общини от Румъния, Словения, Украйна и Северна Македония, 
а от България – Столична, Добрич и Габрово. Към срещата се 
присъедини и Климатичният екип на Виена ( Wiener 
Klimateam). А по-късно бяха посетени проекти за 
краудфъндинг за фотоволтаици на Wien Energie и близка 
среща с експерти в областта на устойчивата енергия на 
общините Тулн и Баден. 
 
 
  

Национален конкурс "Сграда на годината 2022"  

Започна приемането на кандидатури за националния конкурс „Сграда на 
годината“. Учреден през 2002 година, той отличава най-добрите постижения 
при реализация на съвременни сградни проекти и проекти, свързани с 
развитието на градовете през съответната година в България, зелени сгради, 
както и свързаните с реализацията им инвеститор, архитект и строител. 

Националният конкурс “Сграда на годината” се организира от ГРАДЪТ Медиа 
Груп и е под патронажа на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 

Крайният срок за подаване на кандидатури е 31 ноември. С процеса на 
кандидатстване може да се запознаете тук: https://buildingoftheyear.bg/bg/
reglament/kandidatstvane-procesyt-stypka-po-stypka 

В периода 10 ноември – 1 декември авторитетно жури, включващо представител 
на ДНСК, представители на институционалните, професионалните и академични 
общности, браншовите организации и водещи компании от бизнеса, ще оценява 
кандидатурите по определени критерии. 

Всяка сграда-кандидат участва в онлайн гласуването в сайта на конкурса - www.buildingoftheyear.bg, което се осъществява от 1 до 
14 декември 2022 г. 

Церемонията по връчването на наградите – на 15 декември. 

Източник: НСОРБ  

Нова общинска фотоволтаична система заработи в Пловдив  

В Пловдив беше пусната в експлоатация фотоволтаична система с панели, 
разположени на покрива на звено "Майка и бебе" към Комплекса за социални 
услуги за деца и семейства (КСУДС), съобщават от общината. Мощността на 
втората общинска централа от този тип е 15 kW. 

Инвестицията, която е на стойност под 30 хил. лв., осигурени от бюджета на 
социалната услуга, ще гарантира енергийната независимост на звено "Майка и 
бебе", коментира зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социални политики 
Георги Титюков. 

Съоръжение за зелена енергия от възобновяем източник общинската 
администрация вече изгради и на покрива на спортна зала "Милен Добрев " към 
Спортно училище "Васил Левски" в средата на месец юни т.г.  

Със захранване от фотоволтаични съоръжения в Пловдив разполагат още детска 
градина "Зора", СУ "Св. Константин-Кирил Философ" и КСУ "Св.св. Константин и 
Елена". 

Източник: powerindustry-bulgaria.com  
Изображение: powerindustry-bulgaria.com 

ПРЕДСТОЯЩО: 
 
7-8 октомври: Ново обучение за 

Сертифицирани строителни специалисти 
за пасивни сгради със спецалност 
„Сградна обвивка“! Курсът се провежда 
по официалната програма на Институт 
Пасивна къща – Германия и 
продължителността му е два дни. Повече 
информация ТУК 

През месец октомври очаквайте първото 
информационно събитие по инициатива 
на Energy Communities Repository с 
конкретен фокус върху техническа 
помощ за създаване на енергийни 
общности у нас. Националният експерт за 
България е ЦЕЕ ЕнЕфект. 

Европейски механизъм ще подкрепя зеления преход в общините 

Общият бюджет на механизма Public Sector Loan Facility PSLF (Механизъм за отпускане на 
заеми за публичния сектор) е 11.5 млрд. евро. Очаква се механизмът да генерира между 
25 и 30 млрд. евро публични инвестиции през следващите 7 години. Механизмът ще се 
изпълнява при пряко управление от ЕК и Европейската изпълнителна агенция за климата, 
инфраструктурата и околната среда (CINEA) и ще предоставя подкрепа за отделни 
проекти или чрез рамкови заеми. 

Инструментът е предназначен за публичния сектор, като създава преференциални условия 
за отпускане на заеми за проекти, които не генерират достатъчно приходи, за да бъдат 
финансово жизнеспособни сами. Той съчетава безвъзмездни средства (1.5 млрд. евро) от 
бюджета на ЕС и заеми (10 млрд. евро) от ЕИБ. 

PSLF ще финансира широк набор от инвестиции, включително проекти за обществена 
инфраструктура, в области като социална инфраструктура и социални жилища, енергетика 
и транспорт или устойчиво градско развитие. 

Подкрепата е предназначена да помогне на тези региони, които са най-засегнати от прехода към неутрална по отношение на 
климата икономика, като проектите трябва да е от полза за т. нар. справедлив преход. 

За подкрепа могат да кандидатстват представители на публичния сектор и частни организации, предоставящи обществена услуга. 
Помощта е за проекти с приходи, които са недостатъчни за покриване на инвестиционните разходи. Компонентът за безвъзмездни 
средства има за цел да направи тези проекти финансово жизнеспособни. 

Подкрепата под формата на безвъзмездни средства ще бъде добавена към съответния заем от ЕИБ, като така ще се намали 
финансовата тежест за бенефициерите и ще се повиши привлекателността на съответните инвестиции, т.е. преди да получат 
грантовото финансиране, публичните субекти вече трябва да бъдат одобрени за заем. 

На потенциалните бенефициери ще бъде предоставяна напълно безплатна консултантска подкрепа чрез създадения по програмата 
InvestEU консултантски център. Тя ще съдейства както за написване на проекта, така и за последващото му реализиране и отчитане. 

До 2025 г. общините и другите представители на публичния сектор в България ще могат да кандидатстват в постоянно отворени 
покани за отправяне на предложения (calls for proposals) тук.   

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://www.networkingcovenantofmayors.eu/
http://www.excite-project.eu/
https://comact-project.eu/
https://energymeasures.eu/
https://re-modulees.eu/
https://www.euki.de/en/euki-projects/congregate/
http://www.eneffect.bg/text/?category_id=239
https://outphit.eu/en/
https://www.nzebroadshow.eu/
https://www.smafin.eu/
mailto:ecoenergy@ecoenergy-bg.net
http://www.ecoenergy-bg.net
https://nova.bg/news/view/2022/09/01/381478/как-да-изчисляваме-сметките-си-за-отопление-през-зимата/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/2022/09/02/4386041_navalica_na_zavoia_ot_gazprom/
https://euractiv.bg/authors/kira-taylor/
https://euractiv.bg/content_providers/euractiv-com/
https://euractiv.bg/translators/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0/
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/какви-са-спешните-мерки-на-ес-срещу-нар/
https://www.capital.bg/author/150
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/04/4387160_durjavata_iska_razreshenie_ot_brjuksel_da_kupuva/
https://www.dnevnik.bg/author/74
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/09/05/4387170_pred_novo_poskupvane_dnes_na_gaza_es_se_podgotvia_s
https://euractiv.bg/authors/nikolaus-j-kurmayer/
https://euractiv.bg/content_providers/euractiv-com/
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/берлин-замрази-цената-на-въглероднит/
https://www.capital.bg/economist/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/05/4386717_kak_da_predotvratim_prevrushtaneto_na_energiinata/
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3388-taksonomiiata-na-es-shte-dovede-do-novi-iadreni-proekti-i-po-skap-gaz
https://www.capital.bg/author/1454
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/09/4388157_noviia_plan_na_es_za_energetikata/
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/279067-ne-stava-samo-sas-sanktsii-tryabva-finansov-stimul-eksperti-kazaha-kak-da-pestim-tok
https://www.capital.bg/author/584
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2022/09/16/4390843_a_na_men_koi_shte_mi_plati_toploto/
https://www.dnevnik.bg/author/1401
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/09/16/4391521_visoki_ceni_nedostig_na_tok_i_bez_elektromobili/
https://www.capital.bg/author/1592
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/17/4391871_gurciia_investira_341_mln_evro_za_900_mvt_baterii/
https://bnr.bg/plovdiv/search?author=1262-%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bnr.bg/plovdiv/post/101707212/saniraite-jilishtata-otoplenieto-shte-e-vse-po-skapo
https://www.capital.bg/author/1453
https://www.capital.bg/author/52
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/09/22/4392672_petrolnite_alternativi_na_evropa/
https://euractiv.bg/content_providers/euractiv-com-with-reuters/
https://euractiv.bg/section/all/news/държавите-в-европа-са-похарчили-500-млрд/
https://realtimefuture.bg/article/disekcziya-na-energijnata-efektivnost/
https://3e-news.net/bg/a/authors/5/3e-news
https://3e-news.net/bg/a/view/37339/disekcija-na-energijnata-efektivnost
https://btvnovinite.bg/bulgaria/naj-mnogo-razhodi-za-otoplenie-s-kakvo-shte-ni-e-naj-izgodno-da-se-toplim.html
https://www.capital.bg/author/1453
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2022/09/25/4394454_vasko_nachev_gazprom_v_momenta_e_iztupan_brashnian/
https://www.capital.bg/author/584
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2022/09/26/4395003_julian_popov_triabva_da_sviknem_s_nepredvidimostta_v/
https://www.capital.bg/author/584
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/09/28/4396041_sled_vtoroto_otkrivane_na_interkonektora_s_gurciia_gaz/
https://www.capital.bg/author/1678
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/09/28/4395813_severen_potok_spria_sled_sumneniia_za_sabotaj/
https://euractiv.bg/authors/aleksandra-krzysztoszek/
https://euractiv.bg/content_providers/euractiv-pl/
https://euractiv.bg/translators/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0/
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/полша-дания-и-норвегия-откриха-балтий/
https://magazines.elmedia.net/infrabuild/inf-2022-6/34/index.html
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3390-obshtinskite-savetnici-podkrepiha-uchrediavane-na-snc-vodorodna-dolina-stara-zagora
https://www.namrb.org/bg/obshtinite-dnes/stolitchna-obshtina-dobritch-i-gabrovo-predstaviha-balgariya-proekt-na-evropeyskata-energiyna-nagrada
https://hvac-bulgaria.com/article/2565-obshtina-straldja-planira-oshte-obshtestveni-sgradi-da-se-otopliavat-s-mineralna-voda
http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/EcoEnergy%20declaration_Mayors%20Talk_July%202022.pdf
https://www.mrrb.bg/bg/pravitelstvoto-odobri-proekta-na-programa-interreg-next-chernomorski-basejn-2021-2027/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-za-predostavyane-na-sredstva-chrez-podbor-na-predlojeniya-za-izpulnenie-na-investiciya-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-za-predostavyane-na-sredstva-chrez-podbor-na-predlojeniya-za-izpulnenie-na-investiciya-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-ivan-shishkov-kandidatstvaneto-za-sanirane-na-mnogofamilni-jilista-startira-ot-noemvri/
https://bnr.bg/horizont/post/101702568
https://www.mrrb.bg/bg/evropejskata-komisiya-odobri-blizo-85-mln-evro-po-programata-za-sutrudnichestvo-interreg-vi-c-urbact-iv/
https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=30264
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7128
https://www.euki.de/en/euki-projects/congregate/
https://www.facebook.com/hashtag/congregate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWirE8aOSzlZsWm-0-5N5JEsvB6uWZvNdjH_CfysjJmRb27XPBY-O1O8yd00l1xRrfdm5S-Sna8rC1kH3DfEVqAoTxGaJAHJ3k5f5D0rq446QD2VDGBQQpchzTt0JTug5tROWhcJCUsOJN43LklttwdWzsv-1h-GAzdKDWmg6l3sQr3qTMP11lxj_YmMx
https://www.facebook.com/hashtag/congregate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWirE8aOSzlZsWm-0-5N5JEsvB6uWZvNdjH_CfysjJmRb27XPBY-O1O8yd00l1xRrfdm5S-Sna8rC1kH3DfEVqAoTxGaJAHJ3k5f5D0rq446QD2VDGBQQpchzTt0JTug5tROWhcJCUsOJN43LklttwdWzsv-1h-GAzdKDWmg6l3sQr3qTMP11lxj_YmMx
https://www.facebook.com/hashtag/eusew22?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWirE8aOSzlZsWm-0-5N5JEsvB6uWZvNdjH_CfysjJmRb27XPBY-O1O8yd00l1xRrfdm5S-Sna8rC1kH3DfEVqAoTxGaJAHJ3k5f5D0rq446QD2VDGBQQpchzTt0JTug5tROWhcJCUsOJN43LklttwdWzsv-1h-GAzdKDWmg6l3sQr3qTMP11lxj_YmMxAJ_
https://www.facebook.com/nzebroadshow?__cft__%5b0%5d=AZW52ciwOVjHdlbJc2OidEtI54NDMkmn2LoVfz1Ij-2_7uFPzIXg2iutOyzaAMu4tz88S-lOxqwwLNqsdzenXXWFjz2Hb02LhB7Pe9KIzpF6xVCerTNrGcQhrKitNrb9brl-ATgUXt-i9BXVj2lxDMPMDyxuWAx74gi996JXPRNcMxlQbySCQl-D3Ki3frwcIl8&__tn__=-%5
https://www.facebook.com/nzebreadyeu/?__cft__%5b0%5d=AZW52ciwOVjHdlbJc2OidEtI54NDMkmn2LoVfz1Ij-2_7uFPzIXg2iutOyzaAMu4tz88S-lOxqwwLNqsdzenXXWFjz2Hb02LhB7Pe9KIzpF6xVCerTNrGcQhrKitNrb9brl-ATgUXt-i9BXVj2lxDMPMDyxuWAx74gi996JXPRNcMxlQbySCQl-D3Ki3frwcIl8&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/nzebreadyeu/?__cft__%5b0%5d=AZW52ciwOVjHdlbJc2OidEtI54NDMkmn2LoVfz1Ij-2_7uFPzIXg2iutOyzaAMu4tz88S-lOxqwwLNqsdzenXXWFjz2Hb02LhB7Pe9KIzpF6xVCerTNrGcQhrKitNrb9brl-ATgUXt-i9BXVj2lxDMPMDyxuWAx74gi996JXPRNcMxlQbySCQl-D3Ki3frwcIl8&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/ExciteH2020?__cft__%5b0%5d=AZVLLmLwn7uUC7fbsR-7Gi7DtfjrTSE6cCkpJtDc8DhWav0sUSxQhRVxq35CICe98-f3uR_l2kyULYSEbWKXrqMzD3C-Ciy58Pchxey50o7hlxaSdU4hedV23pXPu8XWLU1gtaIB-W3h8I5v0SODnB4DJsvf2dZHyekRuLayPyxTeEkwaMUmz6XAkm54nP3BTxU&__tn__=-%5d
https://www.facebook.com/ExciteH2020?__cft__%5b0%5d=AZVLLmLwn7uUC7fbsR-7Gi7DtfjrTSE6cCkpJtDc8DhWav0sUSxQhRVxq35CICe98-f3uR_l2kyULYSEbWKXrqMzD3C-Ciy58Pchxey50o7hlxaSdU4hedV23pXPu8XWLU1gtaIB-W3h8I5v0SODnB4DJsvf2dZHyekRuLayPyxTeEkwaMUmz6XAkm54nP3BTxU&__tn__=-%5d
https://www.facebook.com/groups/klimateamwien/?__cft__%5b0%5d=AZVLLmLwn7uUC7fbsR-7Gi7DtfjrTSE6cCkpJtDc8DhWav0sUSxQhRVxq35CICe98-f3uR_l2kyULYSEbWKXrqMzD3C-Ciy58Pchxey50o7hlxaSdU4hedV23pXPu8XWLU1gtaIB-W3h8I5v0SODnB4DJsvf2dZHyekRuLayPyxTeEkwaMUmz6XAkm54nP3BTxU&_
https://www.facebook.com/groups/klimateamwien/?__cft__%5b0%5d=AZVLLmLwn7uUC7fbsR-7Gi7DtfjrTSE6cCkpJtDc8DhWav0sUSxQhRVxq35CICe98-f3uR_l2kyULYSEbWKXrqMzD3C-Ciy58Pchxey50o7hlxaSdU4hedV23pXPu8XWLU1gtaIB-W3h8I5v0SODnB4DJsvf2dZHyekRuLayPyxTeEkwaMUmz6XAkm54nP3BTxU&_
https://www.facebook.com/WienEnergie/?__cft__%5b0%5d=AZVLLmLwn7uUC7fbsR-7Gi7DtfjrTSE6cCkpJtDc8DhWav0sUSxQhRVxq35CICe98-f3uR_l2kyULYSEbWKXrqMzD3C-Ciy58Pchxey50o7hlxaSdU4hedV23pXPu8XWLU1gtaIB-W3h8I5v0SODnB4DJsvf2dZHyekRuLayPyxTeEkwaMUmz6XAkm54nP3BTxU&__tn__=kK-
https://buildingoftheyear.bg/bg/reglament/kandidatstvane-procesyt-stypka-po-stypka
https://buildingoftheyear.bg/bg/reglament/kandidatstvane-procesyt-stypka-po-stypka
http://www.buildingoftheyear.bg/
https://www.namrb.org/bg/aktualno/natsionalen-konkurs-sgrada-na-godinata-2022
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3389-nova-obshtinska-fotovoltaichna-sistema-zaraboti-v-plovdiv
https://www.nzebroadshow.eu/
https://www.facebook.com/events/356909543227918?ref=newsfeed
https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/index_en
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/just-transition-mechanism-public-sector-loan-facility-call-proposals_en

