Брой 56, август 2017 г.

По пътя ни да се превърнем в по-интелигентни градове
Конференция на Община Бургас, 29-30 август 2017 г.
На 29 и 30 август 2017 г. Община Бургас
организира двудневен семинар на тема
“По пътя ни да се превърнем в поинтелигентни градове” в Експозиционен
център Флора-Бургас.

Съдържание:
По пътя ни да се превърнем в поинтелигентни градове

Обследване за енергийна ефективВ рамките на събитието ще бъде предс- ност на спортна зала "Младост" в
тавен проект “Споделящи градове”, кой- Бургас
то е финансиран от Европейската комиМеждународна конференция за
сия по програма Хоризонт 2020 и в който
община Бургас си партнира с пет града – енергийна ефективност в Хърватия
Бордо, Варшава, Милано, Лисабон и 62 252 души живеят в реновирани по
Лондон, както и с водещи световни ком- Националната програма за енергийпании, за прилагането на интелигентни на ефективност 515 сгради
решения в градска среда в областта на електрическата мобилност, интелигентно
улично осветление, обновяване на сгради, въвеждане на системи за интелигентно Изпълнението на НПЕЕМЖС не е
спряно
управление на енергията и споделени градски платформи.

В семинара активно ще се включат представители от градовете-партньори, които ще
представят предвидените мерки по проекта, както и представители на различни фирми, които с презентациите си ще демонстрират истинския потенциал от внедряването
на интелигентни решения за градско управление в горецитираните сфери. На събитието ще присъстват представители на други три български общини, които изпълняват сходни проекти—Асеновград, Варна и София, както и на други градове - членове
и партньори на ЕкоЕнергия, които планират да внедрят подобни мерки в редица сфери с цел възприемане на интелигентни решения за устойчиво управление на градската среда.
Програмата на събитието ще се води от Бернатед Дегрендел (EUROCITIES) и включва
редица интересни презентации на български и международни компании, организирани в тематични панели, посветени на енергийната ефективност в сградите, устойчивата мобилност и информационните системи за интелигентно управление на градската среда. ЕкоЕнергия и ЕнЕфект ще бъдат представени от инж. Станислав Андреев,
който ще има възможността да запознае участниците с практиките и тенденциите в
областта на енергийните обследвания, както и, разбира се, с резултатите от обследването на спортна зала „Младост“ в Бургас.
Предвиден е дискусионен панел „Световно кафене“, което ще позволи на всички участници
да обменят гледни точки и да обсъдят прилагането на добри практики в градовете.

Първият блок с подменена отоплителна инсталация бе открит в Перник
Министър Димов: Чистотата на атмосферния въздух е основен приоритет на МОСВ
България се присъедини към декларацията „Зелен растеж“ на ОИСР
Кандидатствайте за Европейска зелена столица 2020
Комитетът на регионите настоява за
по-голяма амбиция на възобновяемите енергийни източници
Ръководство за енергийна ефективност и безплатни енергийни анализи
за домакинства по проект ФИЕСТА
Магистърска програма "Енергийна
ефективност в строителството"

Пълната програма на събитието можете да намерите на www.ecoenergy-bg.net.

Избрано от медиите

Обследване за енергийна ефективност на спортна зала "Младост" в Бургас
ЕнЕфект представи на община Бургас доклад от извършено детайлно
обследване за енергийна ефективност на многофункционалната зала
"Младост" в ж.к. "Славейков". Енергийният анализ на сградата е извършен от ЕнЕфект в рамките на проект EMBUILD безвъзмездно за общината. Анализирани са три различни варианта на комбинации на енергоспестяващи мерки в отделни пакети, както следва:


Пакет 1 – Минимални изисквания;



Пакет 2 – Максимални икономии;


Пакет 3 – Оптимално съотношение на разходите и ползите при
максимални икономии.
В съответствие с резултатите от анализа "разходи-ползи" за целия жизнен цикъл на пакетите най-изгоден е третия пакет, при който се може да се постигне 76,7% икономия на потребна енергия и се очаква след изпълнение на мерките сградата да отговаря на нормативните изисквания за издаване на сертификат за енергийни характеристики с клас на енергопотребление А. Финансовите параметри на проекта са много добри, като коефициентът на нетна сегашна
стойност е близо 1,9.

Международна конференция за енергийна ефективност в Хърватия
На 3-4 октомври 2017 г. ще се проведе международната конференция CROENERGY 2017, организирана от Регионалната енергийна агенция на Северозападна Хърватия (REGEA). Събитието
ще се състои в сградата на Енергиен център „Брачак” в Забок,
Хърватия.
Конференцията се организира с подкрепата на проект EMBUILD, финансиран от Европейската Комисия по програмата
Хоризонт 2020, в който партньор е ЕнЕфект. С подписания порано меморандум за сътрудничество по проекта, Община Бургас също ще вземе активно участие в събитието, като инж. Антония Новакова ще представи успешните проекти на града в
сферата на устойчивото енергийно развитие. В програмата
(представена в Приложение) е предвиден отделен панел за
дискусия на тема „Как да се финансира и планира в дългосрочен план енергийното обновяване на сгради на местно и регионално равнище”, който отразява основната цел на EMBUILD - да насърчи и да подпомогне местните власти да инвестират повече и по-ефективно средства в дълбокото обновяване на сгради.

62 252 души живеят в реновирани по Националната програма за енергийна ефективност 515 сгради
Към края на месец юли 2017 г. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството е разплатило общо 235 987 521,60
лв. към „Българска банка за развитие“ АД за общо 232 обновени
и въведени в експлоатация многофамилни жилищни сгради по
Националната програма за енергийна ефективност. Това става
ясно от доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков до председателя на Народното
събрание Димитър Главчев в изпълнение на решение на парламента от месец юни т.г.
Разплащанията към ББР стартираха през месец юни на база подписано споразумение между МРРБ и банката. Още през същия
месец към ББР са платени общо 9 977 621,74 лв. за 10 въведени
в експлоатация сгради. През месец юли към банката са възстановени средствата за 222 изцяло обновени сгради на обща стойност 226 009 899,86 лв.
В доклада се прогнозира, че до края на годината към ББР могат
да бъдат погасени задължения за общо между 450 млн. лв. и 530
млн. лв., като в тази сума се включват и вече разплатените средства. Изчислението е направено на база процеса по изпълнение на
програмата, включително разплащане, анексиране на договорите, приемането на сградите и въвеждането им в екслоатация, издаването на окончателни фактури от строителния надзор и инвеститорския контрол, както и след подписването на окончателния протокол, удостоверяващ, че всички дейности са разплатени от страна на ББР АД към избраните външни изпълнители.
В доклада се посочва, че към средата на юли в различен етап на изпълнение са дейностите по 1982 сгради, като 585 от тях са в етап
на строителство. Изцяло завършени и въведени в експлоатация към средата на месец юли са 515 многофамилни сгради, като подобрената жилищна инфраструктура е с обща разгърната площ от
Изпълнението на Националната програма за енергийна
2 489 433,92 кв. м. До момента облагодетелствани от подобрената
ефективност на многофамилни жилищни сгради не е
инфраструктура са 62 252 човека, живеещи в обновените 29 915
спряно
жилища. Сключените договори за целево финансиране между общиИзпълнението на Националната програма за енергийна ефекна, областен управител и ББР АД са общо 2022. Тристранните споразумения се сключват след подписването на договор между общи- тивност на многофамилни жилищни сгради не е спряно. Преди
на и сдружение на собственици и получаването на всички коректно да бъдат сключвани нови договори по нея, е необходимо да
приключат дейностите по вече одобрените за финансиране 2022
попълнени документи. До приключването на дейностите по вече
одобрените за финансиране 2022 сгради в цялата страна е преуста- сгради в цялата страна.
новено приемането на нови заявления.
Към 03.08.2017 г. от 2022 сгради със сключени договори за цеКъм доклада има приложена и таблица по общини. От нея става яс- лево финансиране, 541 са въведени в експлоатация. В процес
но, че от 2022 сгради със сключени договори за целево финансира- на изпълнение на строително-монтажни работи са 594 сгради.
не, най-много са в област Бургас – 236, като 39 от тях са въведени в Мерки по подобряване на енергийната ефективност предстои да
бъдат реализирани и по още 887 сгради.
експлоатация, 236 са със стартирали дейности, а 88 са в етап на
строителство. След област Бургас е област Благоевград със 189
След приключване на всички дейности по обновяването на
сключени договора. Трета по брой сключени договори е област Хас- одобрените сгради, ще бъде направен анализ на свободния фиково с общо 180 договора /цялата таблица е в приложения линк/.
нансов ресурс, преди да бъде подновен приемът на документи в
„Българска банка за развитие“ АД за сключване на нови договоДокладите на министър Нанков до председателя на Народното събри за целево финансиране.
рание Димитър Главчев можете да видите тук.
Източник: МРРБ
Източник: МРРБ

Реновиран със средства от Националната програма за енергийна ефективност
15-етажен блок бе открит в Перник
Сградата е първата, в която е извършена реконструкция на старата вертикална отоплителна инсталация
Иска ми се повече блокове да имат нормален облик, така че когато излизаме
навън също да се чувстваме прекрасно, както се чувстваме и в обновената
среда вътре в тях. Това отбеляза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова при откриването на обновения
блок 58 в ж.к. „Изгрев“ в Перник днес. Тя подсети собствениците да участват
в конкурса за най-добре саниран блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Заместник-министър Крумова пожела на сдружение „Ладовица-58“ да пази
това, което е направено с общите усилия на собствениците, общината, изпълнителя и експертите от МРРБ и допълни, че грижата за подобряване на облика
в квартала чрез обновяване и на другите одобрени за участие в програмата
сгради ще бъде на министерството.
Реновираният 15-етажен блок 58 е финансиран с 1 211 301,52 лв. от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Чрез тези средства топлинно са изолирани външните стени и надземната
част на стените на сутерена. Монтирани са топлинна изолация и хидроизолация на покрива. Подменена е съществуващата дограма. Ремонтирана е осветителната инсталация в общите части е и изпълнена нова
система за мълниезащита. Конструктивно са укрепени проблемни тераси на таванския етаж. В резултат сградата вече е с клас на
енергопотребление „В“ и се очаква потребяваната енергия в подобрените над 7700 кв. м жилищна инфраструктура да намалее с близо 745 хил. kWh/годишно, а въздухът в града да бъде по-чист предвид прогнозното спестяване на 233 тона СО2 годишно. От вече подобрените енергийни характеристики ще се възползват 150 души, живеещи в 70 апартамента.
Сградата е първата, в която е извършена реконструкция на старата вертикална отоплителна инсталация. Изградена е нова хоризонтална отоплителна система, автоматично балансирана и енергийно оптимизирана с индивидуално измерване на месечния разход на
топлина за всеки апартамент. С финансиране от програмата е подменена инсталацията в общите части на сградата, а ремонтът в отделните жилища е за сметка на собствениците, чието самоучастие възлиза на приблизително 45 хил. лв.
http://www.mrrb.government.bg/bg/renoviran-sus-sredstva-ot-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-15-etajen-blok-be-otkrit-vpernik-dnes/

Министър Димов: Чистотата на атмосферния въздух е основен приоритет на МОСВ
Един от основните приоритети в програмата на МОСВ е чистотата на атмосферния
въздух. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на пресконференция за представянето на приоритетите в сферата на околната среда, заложени в управленската програма на правителството за 2017-2021 г.
„Знаем за констатациите на Световната здравна организация и други международни
институции, че чистотата на въздуха е тясно свързана със здравето на хората – с
респираторните заболявания и особено с алергиите при подрастващите“, каза министър Димов. Затова проблемът трябва ясно да се припознае от кметовете, които
носят отговорност в населените места. Според министъра голяма част от програмите
за намаляване на замърсяванията в атмосферния въздух в общините са изтекли и
местните власти трябва да бъдат по-активни за набелязване на мерки за подобряван. За актуализация и нови общински планове в Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са предвидени 3 млн. лв.
Създадена е и междуведомствена работна група за подготовка на законови промени, с които ще се ограничи използването на въглища с високо съдържание на сяра
и пепел за битовото отопление. „Това е основният проблем в 21 от 25-те града, в
които се наблюдава замърсяване на въздуха над нормите“, допълни министърът. Предвижда се създаване на онлайн информационна система за
България се присъедини към декларацията
подаване в реално време на данни за качеството на атмосферния въздух
„Зелен растеж“ на ОИСР
като част от националната система за мониторинг.
В писмо до министър Нено Димов генералният секретар
Друг приоритет в управленската програма е устойчивото управление на
на Организацията за икономическо сътрудничество и
отпадъците. „От изключителна важност във връзка с наказателната процеразвитие (ОИСР) Ангел Гурия потвърди присъединявадура срещу страната ни от Европейската комисия, е прекратяване на екснето на България към декларацията за зелен растеж.
плоатацията на старите общински депа, които не отговарят на изискваниБългария заяви интерес към присъединяването към екоята на европейското законодателство“, заяви Нено Димов. Според графилогичния инструмент на организацията на развитите
ка, представен на ЕК, до края на 2017 г. трябва да бъдат затворени 113
държави през юни 2016 г.
общински депа. Досега са пуснати 49 от предвидените 55 регионални сис„Отбелязваме амбициозните планове и реформи, предптеми за управление на отпадъците, които трябва да заместят старите дериети от България за постигане на конкурентна и пропа. Приоритет в сектора е намаляването на депонираните отпадъци за
дуктивна икономика, насърчаваща зелен растеж и уссметка на увеличаване на рециклираните. За насърчаване на рециклиратойчиво развитие“ се казва в писмото на генералния
нето и използването на отпадъците като ресурс е обявена и процедура на
секретар Гурия.
стойност 91,5 млн. лв. за кандидатстване по ОПОС.
Декларацията за зелен растеж е приета на министерска
„При незатваряне на старите депа на страната ни ще бъдат наложени сансреща на ОИСР на 29 юни 2009 г. В нея държавите се
кции. Например Италия е била глобена еднократно с 40 млн. евро плюс
ангажират да подпомагат зелените инвестиции, устойчидневна санкция до изпълняване на изискванията“, съобщи зам.-министър
вото използване на природните ресурси, нисковъглеродНиколай Кънчев. Той беше категоричен, че старите депа ще бъдат затвона инфраструктура, съхраняване на биоразнообразието
рени, а там, където все още се изграждат новите системи, отпадъците ще
и други мерки за зелен растеж.
се извозват към съседни общини. Кънчев съобщи, че две общини вече са
Декларацията за зелен растеж можете да намерите на
излезли от риск за неспазване на изискванията – Пазарджик и Златица.
сайта на ОИСР на https://www.oecd.org/
Проблемни остават Благоевград, Бяла, Дупница и Провадия.
env/44077822.pdf
Източник: МОСВ

Кандидатствайте за Европейска зелена столица 2020
Конкурсите за наградите Европейска зелена столица 2020 и Европейски зелен лист 2019 (за общини с население
между 20 000 и 100 000 жители) вече са отворени
Европейската комисия откри конкурса за големи и малки градове за престижните награди, които дават признание от най-висок ранг за изключителни екологични постижения и силен ангажимент за устойчиво градско развитие. В тазгодишните издания победителите в наградите ще получат за
първи път и финансов стимул за подобряване на техните екологични програми!
Победителят в наградата "Европейска зелена столица" ще получи 350 000
евро, а наградата за "Зелен лист" е 75 000 евро. В първата категория могат да кандидатстват градове с население над 100 000 жители, а във втората се приемат заявления от по-малки градове (20 000 - 100 000 жители).
Наред с новия финансов стимул, победителите в наградите "Европейска
зелена столица" и "Зелен лист" получават множество предимства:


Стимулиране на туризма и инвестициите;



Международен престиж и медийно отразяване;



Присъединяване към силна мрежа от предишни победители и номинирани градове, които споделят идеите и опита си с цел подобряване на екологичната устойчивост;



Процесът на кандидатстване помага на общинските администрации да оценят своя екологичен прогрес и да сравнят постиженията си с тези на своите колеги;



Повишава се импулсът за ускоряване на дейностите в областта на екологията.

Европейският комисар по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела сподели по повод на конкурса: "Наградите Зелена столица и Зелен лист стават все по-важни, тъй като всички ние се стремим да управляваме нашите градове с оглед на предизвикателствата на нарастването на населението, натиска върху ресурсите и отговорностите ни да се справим с промените в климата .Европейските зелени столици предоставят жизненоважно вдъхновение и мотивация, за да помогнат на други градове да намерят
правилните решения както на европейската, така и на световна сцена.“
В последното издание на конкурса членът на Споразумението на кметовете Осло (Норвегия) спечели наградата "Европейска зелена
столица" за 2019 г. Наградата "Европейски зелен лист" за 2018 г. също бе присъдена на градове, подкрепили Споразумението - Льовен (Белгия) и Ваксьо (Швеция).
На посочените линкове можете да намерите информация за процеса на кандидатстване за наградите "Европейска зелена столица
2020" и "Европейски зелен лист 2019“. Заявленията и за двете награди могат да бъдат подадени до 18 октомври т.г.
Източник: Споразумение на кметовете

Комитетът на регионите настоява за по-голяма амбиция на възобновяемите енергийни източници
Комитетът на регионите, органът, представляващ местните и регионалните власти на равнище ЕС, прие становище относно законодателното предложение на Европейската комисия "Възобновяема енергия и вътрешен пазар на електроенергия", в което се призовава държавите членки да определят обвързващи цели за дела на възобновяемите източници в техния енергиен микс, които надвишават целта на
ЕС за 27% енергия от ВЕИ до 2030 г.
В становището си Комитетът на регионите представя съображенията
си относно предложенията на Европейската комисия, като акцентира
върху недостатъчно ясното определяне на ролята на местните и регионалните власти и подчертава значението на техния принос за постигането на целите за опазване на климата. В документа се подчертава, че държавите членки трябва значително да увеличат усилията си за премахване на административните пречки за интегрирането на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс и да поставят сериозен акцент върху планирането, прилагането и
докладването на национално, регионално и местно равнище.
Документът също така отбелязва, че е необходимо "ясно да се подчертае важността на регионалното сътрудничество на пазара на възобновяема енергия", тъй като "сътрудничеството на регионално равнище може да донесе значителни икономически ползи, както и
да предложи реален потенциал за съвместно развитие на вътрешния пазар на електроенергия."
За да прочетете пълния текст на становището, посетете уебсайта на Комитета на регионите.
Източник: ICLEI

Европейска седмица на регионите и градовете
Регистрацията за 15-тата Европейска седмица на регионите и градовете вече е отворена. Тази година събитията в рамките на инициативата
ще се съсредоточат върху капацитета на европейските градове и региони да катализират и да реагират на промяната в глобален мащаб.
Около 5 000 посетители се очаква да дойдат в Брюксел между 9 и 12
октомври, за да участват в 130 семинара, интерактивни срещи и посещения на демонстрационни обекти, обединени под надслова "Региони
и градове, работещи за по-добро бъдеще". Събитията по време на
Седмицата на регионите и градовете ще засегнат три основни теми: Изграждане на устойчиви региони и градове; Регионите и градовете като агент за промяна; Споделяне на знания за постигане на реални резултати.
Програмата на конференциите и семинарите се подготвя от Европейския комитет на регионите, 14 отдела на Европейската комисия,
180 региони и градове, както и редица мрежи и асоциации. Началната сесия на четиридневното събитие ще се проведе на 9 октомври
в Европейския парламент.
Разгледайте програмата, регистрирайте се онлайн и следвайте събитието в Twitter, използвайки хаштаг #EURegionsWeek.

Ръководство за енергийна ефективност и безплатни енергийни анализи за домакинства
по проект ФИЕСТА
Въпреки че през последните години сектор ‘Домакинства’ отчита големи постижения в енергийната ефективност, той все още държи значителна част от енергийното потребление в Европа: 29% от крайното енергийно потребление принадлежи на домакинствата, а отоплението и
охлаждането заемат 66% от общото енергийно потребление в жилищата, правейки ги найголемият разход за енергия сред повечето семейства. Семействата с деца са основната целева
група на проекта, като целта е да се намали тяхното енергийно потребление и свързаните с
това вредни емисии чрез промяна на обичайното им поведение, правейки го енергийно ефективно и по-специално при употребата им на домакински уреди за отопление и охлаждане.
Финансиран по програма „Интелигентна енергия за Европа“, проект „ФИЕСТА“ стартира през
октомври 2014 г. с продължителност 36 месеца, приключвайки през септември 2017 г. Партньорството в рамките на проект „ФИЕСТА” обхваща 19 организации от 5 южноевропейски държави (България, Испания, Италия, Кипър и Хърватска), като всички ще бъдат ангажирани да
подкрепят семействата при намаляването на тяхното енергийно потребление. При изпълнението на проектните дейности се набляга специално върху привличане на уязвимите потребители (като например семейства с ниски доходи, живеещи в социални жилища и други подобни).
Беше учреден енергиен офис във всеки град, който участва. Той ще подпомага семействата
при подобряване на енергийната им ефективност с цел постигане на реални икономии на
енергия. Широк набор от местни заинтересовани страни (като например училища, социални
организации, потребителски и екологични сдружения, търговци и монтажисти на уреди за
отопление и охлаждане, енергийни агенции и други подобни организации) бяха привлечени
за участие в дейностите на проекта с цел да се разшири броя на хората, които са информирани, поставяйки по този начин началото на реалното използване на продуктите от проекта, което трябва да продължи и след неговия край.
В рамките на проекта бяха разработени и издадени Ръководство за енергийна ефективност, и
инструменти за анализ и мониторинг на енергийното потребления, бяха извършени безплатни анализи на енергийното потребление
на домакинства и проведени томболи за енергийно ефективни домакински уреди в три български града – Пазарджик, Бургас и Враца.
Източник: Проект ФИЕСТА

За втора поредна година е отворен приемът за магистърска програма
"Енергийна ефективност в строителството" в УАСГ
ЕнЕфект ще води три лекционни курса - „Пасивни сгради“, „Проектиране на енергийно ефективни сгради“ и „Енергийно
обновяване на съществуващи сгради “
Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Енергийна ефективност в строителството” в образователно-квалификационна степен „Магистър” има за цел
да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и проектанти по енергийна ефективност в строителството. С наближаването на срока, в който
България съгласно задълженията си към ЕС ще трябва да подсигури всички нови сгради
да имат близка до нулева консумация на енергия, все по-належаща става нуждата от
специалисти, които са в състояние да гарантират потенциал за висока енергийна ефективност на проектираните сгради, включително и в най-ранните етапи от проектирането,
чрез подходящите архитектурни и строителни мерки.
За целта магистърът по „Енергийна ефективност в строителството” трябва да придобие
знания и умения в широки технически граници, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” по архитектура и строително инженерство. Така надграждането и разширяването на познанията ще даде възможност в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и да овладеят актуалните въпроси в областта на
ресурсната и енергийната ефективност в строителството чрез запознаване с:


специфични аспекти от строителната физика;



енергийно ефективни и авангардни строителни материали и изолации



възобновяеми енергийни източници;



принципи и аспекти на устойчивото развитие и връзката им със строителството;



енергийна и ресурсна ефективност в строителството;



икономически и нормативни аспекти на енергийната ефективност;



активни и пасивни системи в строителството, пасивни сгради;



енергийно одитиране;



проектиране на енергийно ефективни сгради и реконструкция на съществуващи;



урбанистични политики за устойчиво развитие.

С цел придобиване на богати и задълбочени знания и практически умения за успешно планиране и постигане на висока енергийна
ефективност със съвременни средства, е предвидено изучаването на строително-информационно моделиране и използването на софтуерни приложения за частта му, свързана с енергийни модели. Участниците в образователно-квалификационна степен ще придобият
знания кои фактори влияят най-значимо върху топлинните загуби и печалби и как с помощта на добре подбрани параметри на сградното решение да осигурят необходимия енергиен баланс в сградата с цел максимално редуциране на разходите за отопление и вентилация. Като особено благоприятни за българските климатични условия ще се разгледат т.н. пасивни сгради, при които конвенционални климатизационни и отоплителни системи не са нужни, а се разчита основно на пасивни топлинни печалби от слънчево греене през
зимата и пасивни методи за охлаждане през лятото. Ще бъде отделено специално внимание и на фотоволтаичните системи и възможностите за тяхното интегриране в сградната обвивка.
Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на
инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния факултет при УАСГ.
Източник и допълнителна информация: УАСГ

Избрано от медиите
Разговор с д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект:
Енергийната ефективност е инструмент за постигане на благоприятни и здравословни условия в сградите
Сп. Строители, Издание за енергийна ефективност, август 2017
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2017-8/interview/енергийната-ефективност-е-инструмент-за-постигане-на-благоприятни-и-здравословни-условия-всградите_04811.html
По-опростени процедури при одобряването на строежи поискаха архитекти
Веселин Николов, Дневник, 01.08.2017
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/08/01/3017120_po-oprosteni_proceduri_pri_odobriavaneto_na_stroeji/
Близо 20% по-малко вредни вещества и парникови газове при използването на природен газ
publics.bg, 01.08.2017
http://www.publics.bg/bg/news/16741/
Влизат в сила новите екологични норми за тецовете
АВТОР: publics.bg, 01.08.2017
http://www.publics.bg/bg/news/16740/
До средата на 2018 г. България ще има нова енергийна стратегия. Готово е технико-икономическото задание за предпроектното проучване за хъб
"Балкан", процедурата стартира до дни
publics.bg, 03.08.2017
http://www.publics.bg/bg/news/16756/
Одобриха Националния доклад за състоянието на околната среда за 2015
ecology-bulgaria.com, 04.08.2017
http://ecology-bulgaria.com/article/2297-odobriha-nacionalniia-doklad-za-sastoianieto-na-okolnata-sreda-za-2015-g-?
utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Ecology-newsletter&utm_campaign=Ecology-2017-08-04
Парламентът форсира преместването на ББР към икономическото министерство. Промяната беше гласувана на две четения в едно заседание без
дебат и с подкрепа от всички политически сили
Николай Стоянов, в. Капитал, 26.07.2017
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/07/26/3013459_parlamentut_forsira_premestvaneto_na_bbr_kum/
Зам.-министър Деница Николова: Влагаме 43 млн. лв. за ремонт и оборудване на 13 университета
МРРБ, 27.07.2017
http://www.mrrb.government.bg/zam-ministur-denica-nikolova-vlagame-43-mln-lv-za-remont-i-oborudvane-na-13-universiteta/
Новият регламент за енергийно етикетиране е публикуван в Официалния вестник на ЕС. В бъдеще всички продукти ще бъдат етикетирани по нова,
актуализирана и по-ясна скала от А (най-висока ефективност) до G (най-малка ефективност)
publics.bg, 04.08.2017
http://www.publics.bg/bg/news/16764/_Новият_регламент_за_енергийно_етикетиране_е_публикуван_в_Официалния_вестник_на_ЕС.html
62 252 души живеят в реновирани по Националната програма за енергийна ефективност 515 сгради
МРРБ, 08.08.2017
http://www.mrrb.government.bg/62-252-dushi-jiveyat-v-renovirani-po-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-515-sgradi/
МРРБ е разплатило 236 млн. лв. към Българска банка за развитие по програмата за саниране.
До приключването на дейностите по вече одобрените за финансиране 2022 сгради в цялата страна е преустановено приемането на нови
заявления. От 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране, най-много са в област Бургас – 236.
publics.bg, 09.08.2017
http://www.publics.bg/bg/news/16785/
Европейски проект представя нов онлайн инструмент за договорите с гарантиран резултат
АУЕР, 09.08.2017
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9921:online-instrument-za-dogoworite-s-garantiranrezultat&catid=57:sabitiq-category&lang=bg&acm=862_153
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
МРРБ, 10.08.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredba-2-ot-31-yuli-2003g-za-vuvejdane-v-eksploataciya-na-stroejitev-republika-bulgariya-i-minimalni-garancionni-srokove-za-izpulneni-stroitelni-i-montajni-raboti-suorujen-79809/
Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория ще се издава от органа, който е издал и разрешението за
строеж за тях
МРРБ, 10.08.2017
http://www.mrrb.government.bg/udostoverenieto-za-vuvejdane-v-eksploataciya-na-stroeji-ot-chetvurta-i-peta-kategoriya-ste-se-izdava-ot-organa-kojto-eizdal-i-razreshenieto-za-stroej-za-tyah/
Безметежност с главата в пясъка. Програмата за управление на правителството
Владислав Панев, в. Капитал, 11.08.2017
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2017/08/11/3021793_bezmetejnost_s_glavata_v_piasuka/
Министър Николай Нанков в предаването "Тази сутрин" на БТВ
МРРБ, 11.08.2017
http://www.mrrb.government.bg/ministur-nikolaj-nankov-v-predavaneto-tazi-sutrin-na-btv/
Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Енергетиката ни трябва да върви в крак с политиките на ЕС
Теодора Тодорова, publics.bg, 15.08.2017
http://www.publics.bg/bg/interviews/198/
МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната
ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация консултантите по
енергийна ефективност
Министерство на енергетиката,16.08.2017
https://www.me.government.bg/bg/discussion-news/me-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredba-za-obstoyatelstvata-podlejashti-na-vpisvane
-v-re-2462-m0-a0-1.html
АЕЦ "Козлодуй" продаде ток за 100 млн. лв. бързо, на тъмно и неизгодно. Държавната централа предложи на борсата големите количества
неочаквано и някои подготвени търговци са успели да купят евтино
Ралица Николова, в. Капитал Daily, 21.08.2017
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/08/21/3028271_aec_kozlodui_prodade_tok_za_100_mln_lv_burzo_na_tumno/?ref=cheteno24
След 3 години масовото саниране ще се окаже технологично остаряло. Темпото на обновяване на сградния фонд ще трябва да се подобри
драматично, твърди Владимир Войнов от REHAU България
Надежда Бочева, investor.bg, 24.07.2017
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/sled-3-godini-masovoto-sanirane-shte-se-okaje-tehnologichno-ostarialo-243577/
Петнайсет санирани сгради ще има във Велико Търново в края на годината
Обявените от общината търгове до момента по програмата за енергийна ефективност са за 12 млн. лв.
В. Капитал Daily, 27.07.2017, Регионален бизнес: Велико Търново, с. XVIII
http://www.capital.bg/kreader/?i=special&issueid=5182&storyid=3014113#post3014113
Санират две учебни заведения и 5 жилищни сгради с близо 5 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в Нова Загора
МРРБ, 29.07.2017
https://www.expert.bg/curious/Prekrasnite-starobylgarski-imena-na-mesecite-koito-sme-zabravili--589788.html?
utm_campaign=3379324&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
Община Нови пазар обновява обществени сгради с над 3,2 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“
МРРБ, 30.07.2017
http://www.mrrb.government.bg/obstina-novi-pazar-obnovyava-obstestveni-sgradi-s-nad-3-2-mln-lv-ot-op-regioni-v-rastej/
Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради
Сп. ТД Инсталации, бр. 89, юли 2017
http://tech-dom.com/statii.aspx?id=2145&utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=no&utm_content=Lightingnewsletter&utm_campaign=Lighting-2017-08-02
ЕСКО договор ще гарантира енергийната ефективност на Зимния дворец. Прогнозната стойност на обществената поръчка е почти 4 млн. лв.
Градът.бг, 08.08.2017
http://gradat.bg/news/2017/08/08/3020716_esko_dogovor_shte_garantira_energiinata_efektivnost_na/
"Сименс" изгражда електрифицирана магистрала за хибридни камиони
Дневник, 15.08.2017
http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/08/15/3024057_simens_izgrajda_elektrificirana_magistrala_z
Реновиран със средства от Националната програма за енергийна ефективност 15-етажен блок бе открит в Перник днес
МРРБ, 21.08.2017
http://www.mrrb.government.bg/bg/renoviran-sus-sredstva-ot-nacionalnata-programa-za-energijna-efektivnost-15-etajen-blok-be-otkrit-v-pernik-dnes/
С поп Цветан Цветанов откри "златен" саниран блок в Годеч. Ремонтът е струвал на данъкоплатците над 820 000 лв.
В. Сега, 24.08.2017
http://www.segabg.com/article.php?id=869155
Да строим пасивни сгради! Искате ли да знаете как?
Сп. Строители, Издание за енергийна ефективност, август 2017
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2017-8/advertisements/02.html
Годишна енергийна конференция: Енергийният съюз в Централна и Югоизточна Европа, 10 октомври 2017 г., хотел Балкан, София
Икономедиа, 11.08.2017
http://events.economedia.bg/event/44
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