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XX юбилейна конференция на ЕкоЕнергия
Засилване на ролята на местните власти в борбата с енергийната бедност и
замърсяването на въздуха
Местните власти са ключът за справяне с енергийната бедност и замърсяването на въздуха. Те
единствени имат лостовете да управляват ефективни
програми за енергийна ефективност в сградите и да
влияят върху поведението на гражданите. За да се
случи това обаче, те трябва да имат необходимите
ресурси - не само за управление на конкретни програми, но и за изграждане на професионален капацитет и промяна на нагласите в местните общности.
Сега е моментът местните власти ясно да заявят своята позиция: в момента тече работата както по измененията в Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, така и по
Националната жилищна стратегия до 2030 г., програмите към която ще имат огромно влияние
върху финансирането и управлението на проекти в сградния фонд. Трябва да стане ясно, че
механизмите за финансова подкрепа трябва да бъ дат насочени им енно къ м м естните
власти, като заедно с това се обърне сериозно внимание за изграждане на административен и
професионален капацитет и провеждане на целенасочени и дългосрочни комуникационни кампании.
Как ще направим това възможно? Ще представим европейската политическа рамка в светлината
на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“; ще се спрем на последните
инициативи на национално равнище и ще чуем как се водят политиките в областта на енергийната ефективност в Румъния, Гърция и Хърватия. Едва ли ще ни учуди, че местното равнище на
управление е водещо - така че лесно ще преминем към дискусията
са опита, добрите практики и възможностите в България. Ще се
спрем на дефинициите за енергийна бедност, които ще ни дадат
обхвата на проблема и целите на политиките; ще чуем за успешните практики на български организации за борба с проблема и ще
попитаме членовете на ЕкоЕнергия дали и как могат да се мултиплицират на местно равнище. Това ще ни даде възможност да дадем
конкретни препоръки към политиките - и да проследим дали и как
те се прилагат.
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По време на втория ден от конференцията ще се спрем на проблема със замърсяването на въздуха в градовете и възможните решения, свързани с енергийната ефективност в сградите. Ще научим за
ефекта от мерките в Столична община и за дългосрочните възможности, които подлежат на обсъждане. Ще разберем кои са факторите, които действително влияят негативно на здравето ни, и ще помислим заедно кои са най-подходящите мерки за ограничаването
им.

10 години Споразумение на кметовете: приносът на градовете в политиката за климата

Не на последно място, ще се спрем и на възможностите за финансиране и успешните практики. Ще разберем повече за приоритетите в новия етап на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и
за времевата рамка, в която можем да очакваме програмите за подпомагане на новаторски проекти в българските общини. Ще имаме възможност и да поговорим за проектите, които ни вълнуват - настоящи и бъдещи.

Габрово се присъедини към споразумението „Building Efficiency Accelerator“ в рамките на инициативата Устойчива енергия за всички
(SEforALL)

Всичко това обаче може да случи само ако на 19-и и 20-и март бъдем заедно в Дома на Европа
в София! Научете всичко за XX юбилейна конференция на ЕкоЕнергия в специално създадения
уебсайт на адрес www.20th-ecoenergy-conference.info и не забравяйте да се регистрирате участието е безплатно, но важно за всички нас! Местата са ограничени!

Първата пресконференция за представяне на конкурса ЕКООБЩИНА за
2018 г. ще се проведе на 27.03.2018
г. във Френския институт в София

„Решенията за това как да се захранват малките и големи градове
все по-често се вземат от кметовете“

Събитието е част от серия срещи в областта на политиките за енергийната ефективност, механизмите за финансиране на проекти и прилагането на стандарта за почти нулево-енергийните
сгради в България, с фокус върху възможностите за подкрепа за местните власти:


Новаторски методи за енергийно обновяване (среща по проект iBROAD) – 13 февруари
2018 г., София;



Интелигентни градове и общности: енергийната ефективност като инструмент за ускорено
развитие на българските общини - 26-27 април 2018 г., Габрово;



По пътя към почти нулево-енергийните сгради: предизвикателства и възможности - 20-22
юни 2018 г., Бургас; пълна информация за събитието можете да намерите на адрес
www.nationalnzebconference.com



Обучения за енергийно ефективно обновяване на съществуващи сгради и енергийно планиране в общините Добрич и Горна Малина (май-юни 2018 г.)

Избрано от медиите

Очакваме Ви!

Потвърдили участници:

Жечо Станков, заместникминистър на енергетиката

Йоана Христова, зам.-кмет
на Столична община

Юлиян Попов, председател на УС на BPIE

Таня Христова, кмет на
Габрово

Иван Велков, зам.председател на СОС

Официално откриване на Европейската обсерватория за енергийната бедност
Повече от 50 милиона домакинства в Европейския съюз имат сериозни затруднения да
отопляват жилищата си през зимата, да плащат своевременно сметките си за енергия и да
живеят при нормални хигиенни условия, без влага и мухъл. Осъзнаването на енергийната
бедност в Европа нараства и вече беше определено като политически приоритет от редица
институции на ЕС, най-вече в актуалната законодателна инициатива на Европейската комисия "Чиста енергия за всички европейци".
Създаването на Обсерватория на ЕС за енергийна бедност е част от усилията на Комисията
за справяне с проблема в страните от ЕС. Целта на Обсерваторията е да осигури лесен и удобен за ползване ресурс, който ще насърчи обществения ангажимент по въпроса за енергийната бедност, ще разпространи информация и добри практики, ще улесни споделянето на знания между заинтересованите страни, както и ще подпомогне вземането на решения на местно, национално и европейско
равнище. Проектът се управлява от консорциум, ръководен от Манчестърския университет, с участието на партньори като Ecofys, National Energy Action, European Policy Centre, Intrasoft International и института Вупертал.
Събитието по откриването на Обсерваторията предостави на заинтересованите страни и на широката общественост информация за
целите и инструментите на проекта и откри възможност за получаване на обратна връзка относно очакванията им за нея. В церемонията се включиха заместник-председателя на ЕК Марош Шефчович, комисарят по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и генералният директор на Главна дирекция „Енергетика“ Доминик Ристори заедно с много други високопоставени лектори. Техните изказвания можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/energy/en/events/launch-eu-energy-poverty-observatory-epov, а сайтът на Обсерваторията на ЕС за енергийна бедност е www.energypoverty.eu.

Министър Димов: Нужни са спешни решения за намаляване на замърсяването на въздуха
„Качеството на въздуха е качество на живота. Въздухът не признава държавни граници, нито работно
време. Затова искам да мислим за задачите на днешния форум като за спешни задачи.“ Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на 21-вия Европейски форум по
екоиновации за качество на въздуха, който се проведе на 5-6 февруари в София.
Обикновено подхождаме стратегически и планираме дългосрочно, когато става дума за околната среда, но за здравето на 500 милиона европейци това не е достатъчно и трябва да действаме, обърна се
министър Димов към участниците във Форума. „Поставям проблема пред вас днес, а резултатите от
форума ще представя на своите колеги министрите на околната среда от ЕС на неформалния съвет
през април“, добави той.
Проучванията в България показват, че битовото отопление с твърдо гориво от домакинствата е основният замърсител с фини прахови частици, посочи министър Димов. Според него много е трудно да се
контролира кой какво гори в собствения си дом. „За да се справим с това предизвикателство, освен
институционални мерки, имаме нужда от обществена подкрепа и промяна на съзнанието. Мерките
трябва да са насочени към регламентиране и контрол на съдържанието на горивата и към висок качествен стандарт на използваните
горивни инсталации. Разчитаме на екоиновациите за спешните решения и на тези днешни проблеми, но и за стратегическата цел за
изцяло чисто отопление на бъдещето“, посочи министърът на околната среда.
По рано през беше договорено свързването на прецизните измервателни станции за качеството на въздуха на ИАОС с гражданската
мрежа airbg.info в обща платформа. Учените ще създадат алгоритмите за достоверна интерпретация на данните и гражданите трябва
да са убедени, че политиките са в тяхна непосредствена полза – за здравето им и за възможностите за икономическо развитие.
България ще бъде активна в законодателните и политически инициативи, които подкрепят иновативните решения в областта на качеството на атмосферния въздух и ще търси най-добри практики за намаляване на вредните емисии. Като ротационно председателство на Съвета на ЕС в следващите месеци у нас ще се работи по тази актуална тема и в името всички европейци.
ЕС иска да зададе по-амбициозни цели за емисиите за CO2 за превозните средства. Да се обърне внимание на транспортната инфраструктура и да се насърчава електрификацията. Искаме да работим за умна мобилност. Но не бихме могли да успеем без сътрудничеството между правителството, гражданите, бизнеса в посока на прилагане на иновативните решения. Тези решения вече са факт, те
трябва да бъдат възприети и приложени в Европа, посочи в изказването си пред Форума директорът на Генералната дирекция по
околна среда на ЕК Даниел Кайеха Креспо.
Във видео обръщение към участниците във форума еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела каза:
„Където и да живеете почти е сигурно, че замърсяването на въздуха е проблем. Това не е проблем за България или Европа, това е
глобален проблем. Всяка година в Европа умират 400 000 души заради лошото качество на въздуха. Трябва всички заедно да работим на всички нива, за да осигурим по-чист въздух на гражданите“.
„Няма универсални решения, но има такива, които могат да бъдат споделени и изпълнявани. Има необходимост от интегриран подход. В България беше направено много за подобряване на качеството на въздуха. Има конкретни примери за предприети мерки, но
трябва още много работа и усилия. Хората искат решения“, каза председателят на комисията по околната среда и водите в 44-ото
НС Ивелина Василева.
Източник: МОСВ

Заместник-министър Крумова в интервю за в. "Строител": Новата жилищна стратегия ще е с
хоризонт до 2030 г.
Зам.-министър Крумова, строителният бранш е много заинтересован дали Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС) ще продължи, защото дава работа на малките и средните фирми от сектора. Какво предстои през 2018 г.?
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради продължава изпълнението си по план. Има осигурено финансиране за саниране и през 2018 г. В
края на миналата година правителството отпусна 1 млрд. лв. Чрез тази сума не само се постигат
заложените цели, но и са обезпечени всички започнати до момента мерки и дейности по НПЕЕМЖС. Мога смело да заявя, че Националната програма ще продължи и през 2019 г. В рамките
на следващата една година ще бъдат обновени поне 200 - 300 блока, което ще осигури работа
на малките и средните строителни фирми. Както и Вие казахте, това са компаниите, които наймного се нуждаят от програмата. Обектите са с малка сложност на изпълнение, което позволява да се включат фирми, които нямат
големи финансови възможности. За нас това е от изключително значение, тъй като строителният бранш е важен партньор, с който
отново ще работим активно, за да осигурим продължаването на програмата. По отношение на нейното бъдеще предстои в рамките на
Националната жилищна стратегия да структурираме нова програма. Тя ще бъде далеч по-устойчива от настоящата, като ще се постараем да осигурим плавно преминаване от старата НПЕЕМЖС, но условията ще бъдат по-различни. Търсим механизми за осигуряване
на капитализация на постигнатите резултати и гарантиране на устойчивост, защото очевидно е, че с ограничен публичен ресурс не е
възможно да се реализират всички необходими мерки на територията на цялата страна. В момента в България има над 20 000 сгради,
които се нуждаят от обновяване - не само енергийно, но и цялостно, с цел удължаване на техния живот. Така че нашата задача е да
осигурим дългосрочност на програмата, а не да се работи на парче, инцидентно и само при наличие на публично финансиране. Искам
да благодаря на строителния бранш, който активно участва в изпълнението на НПЕЕМЖС. По неофициални данни на Камарата на
строителите в България (КСБ) над 200 000 души са заети с дейности, свързани със санирането. Тук е моментът да кажа, че разчитаме
на КСБ по отношение на недобросъвестни фирми, които не трябва да бъдат допускани да реализират СМР за въвеждане на мерки за
EE, защото това по един или друг начин компрометира постигнатите резултати от цялата програма. Важно е да се знае, че на фона на
всички завършени обекти некачественото изпълнение е незначително, но в същото време то намира най-голямо отражение в медиите
и публичното пространство и поставя под съмнение ефекта от НПЕЕМЖС. Другата ни бележка и това, което обичайно дискутираме със
строителите, е нерегламентираното използване на подизпълнители. Очакваме браншът да се саморегулира.
Колко обекта вече са обновени по Националната програма за енергийна ефективност (EE) и колко са в процес на изпълнение?
От всички 2022 блока с осигурено финансиране по НПЕЕМЖС 1001 сгради са с изцяло приключили строително-монтажни работи, издадени са им всички документи и са въведени в експлоатация. В момента тече обновяването на 519 други. Имаме около 300 блока, за
които тепърва предстои да се възлагат обществени поръчки за изпълнители. Останалите до 2022 здания са на различни етапи.
Кои са общините, които се справят най-добре с програмата?
- Най-много санирани блокове има в Благоевград - 121, следва Бургас с 91. Има и отлично справящи се по-малки общини, като Пазарджик - 38 обекта и Кюстендил - 35, които са били много активни още в самото начало при сдружаването на собственици и подаването на документацията. Не смятам, че това определя дадена община като по-добра, но дефинира ясно, че е необходимо при такъв
тun национални програми да има доста по-сериозна информационна кампания. За жалост има и такива населени места, в които въобще няма сгради, предвидени за саниране. Все пак не може да се очаква хората във всички 265 общини в страната изведнъж да разберат ползите от програмата, а и първоначалните условия за допустимост по НПЕЕМЖС ограничаваха по-малките сгради.
Вие казахте, че в рамките на Националната жилищна стратегия ще бъде включена и нова програма. Тя ще допуска ли
сгради, които не покриваха досегашните критерии, да кандидатстват за обновяване ?
- Да, като дори ще включим малките жилищни постройки, които нямат характеристиките на блоковете. Също така не смятаме да се
ограничаваме само до панелни жилища или такива, които са строени по индустриален способ. От обновяване се нуждаят и всички
стари сгради, въведени в експлоатация, преди да влязат в сила изискванията за енергийна ефективност. За много от тях ползите ще
бъдат огромни.
- Кога можем да очакваме да стартира програмата?
Ще се опитаме да бъде паралелно със завършването на настоящата. До края на годината би трябвало да сме готови е новата програма, за да започне изпълнението й. Както споменах, в нея сериозен компонент ще бъде информационният елемент, на публичност и
обяснение. От една страна, този вид кампания ще включва разясняване на ползите от енергийната ефективност, а от друга, ще представя добри потребителски практики и съвети за намаляване на енергийното потребление е различни мерки. Много е важно да създадем отново усещането за общност при собствениците. Националната жилищна стратегия ще е е хоризонт поне до 2030 г., а дори е
визия и след 2030 г. Включената в нея нова програма може да се нарече Национална програма за обновяване на жилищния фонд,
защото вече няма да обхваща само EE. Има много други компоненти, които сега са на заден план, като например смяната на вътрешните инсталации, преминаването отново към централна топлофикация, които са най-ефективни според редица изследвания. Важна
цел е да комбинираме публични средства е възможности за привличане на частни ресурси, например през европейските фондове.
Има и други източници, които подпомагат такива проекти, или грантово финансиране на европейско ниво. Същевременно това трябва
да се комбинира е участие от страна на собствениците на жилищата, което обаче да бъде максимално облекчено, за да не се налага
да се взимат заеми или кредити. Има сериозен интерес от банковия сектор за подобна инициатива.
Източник: МРРБ

Общините ще плащат за отстраняване на дефекти при саниране, ако не са предвидени в договорите
на строителите
Възстановяването на щети, които са възникнали вследствие на занижен контрол от страна на
общината, ще бъдат за сметка на бюджета на местните власти. Това предвижда разработен от
МРРБ проект за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 18 от
2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради. Проектът е пуснат от днес за обществено обсъждане.
„Мярката цели да дисциплинира местните власти в прилагането на по-строг контрол при изпълнението на строително-монтажните дейности“, обяснява ресорният зам.-министър Малина
Крумова. Целта е гражданите да не бъдат натоварвани финансово.
На 14 януари МРРБ даде допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители за по-строг контрол при изпълнението на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради. Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата установи, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да
доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите. А некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда
може да доведе до прекратяване на договора за нея с „Българска банка за развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси.
За да се осигури по-висок контрол от компетентните органи за качествено изпълнение на програмата, с проектопромените на ПМС №
18 се предвижда всички органи, които имат правомощия да осъществяват контрол върху дейностите финансирани по програмата.
Констатациите за нарушенията и неизпълнението на условията на програмата ще бъдат основание за отказ за финансиране.
Въвеждането на застраховка за качество на строително-монтажните работи се предлага като още една, финансово по-ефективна
форма, за обезпечаване на изпълнението на договорите, с което ще се намали административната тежест към изпълнителите. По този
начин Българската банка за развитие ще може да приема гаранция под формата на застрахователна полица, която да обезпечава отговорността на изпълнителя за авансово предоставените средства по сключените договори между общините и избраните от тях външни изпълнители.
С предлаганите промени в ПМС №18 се прецизира размерът на разходите за обновяване на участващите в програмата сгради. Той ще
се определя на база разгъната застроена площ за всяка сграда според разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Прецизира се и начинът на определяне на размера на дължимите лихви към Българската банка за развитие, което ще доведе до намаляването им.
С цел по-добро планиране на дейностите и на необходимия ресурс при изпълнение на програмата, се предлага да бъде приоритизирано приключването на сградите, чието обновяване е започнало, преди насочването на средства към такива със забавено изпълнение.
Проектът за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 18 от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и документацията към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“ и на Портала за обществени консултации.
Източник: МРРБ

До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде
отворен за кандидатстване
До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. в размер на над 3 млрд. лв. ще бъде отворен за кандидатстване от бенефициентите. Това обяви заместникминистърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител
на Управляващия орган на оперативната програма Деница Николова по
време на 11-тото заседание на Комитета за наблюдение на програмата,
който се проведе в София.
Николова съобщи, че до момента по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г. са обявени общо 13 процедури за кандидатстване
на стойност малко над 2,8 млрд. лева. Към момента се отчита 68% договаряне по програмата и 28% разплатени мерки по нея. В изпълнение са 447 проекта, като най-голям процент от тях заемат проектите за енергийна ефективност на публични сгради, следвани
от проектите за жилищни сгради, за образователна инфраструктура, за градска среда, социална и пътна инфраструктура. Предстои
да бъдат обявени още 3 процедури – за енергийна ефективност в периферните райони, за деинституционализация на социалните
услуги за възрастни и хора с увреждания и за развитие на регионален туризъм.
„Имаме видим напредък по програмата, като очакваме ускореният темп на изпълнение да продължи и през 2018 г. Към края на годината очакваме да приключат 163 проекта на обща стойност почти 300 млн. лева“, посочи зам.-министър Николова. Тя отбеляза,
че само за последните два месеца Управляващия орган е разплатил 150 млн. лв. по програмата. „Това е много важно и показва, че
проектите се реализират и ще постигнат своята основна цел за принос в развитие на регионите, икономически растеж, разкриване
на нови работни места и подобряване качеството на живот, тъй като европейските инвестиции допринасят за промяна във всички
региони на страната“, коментира Николова.
Заместник-министър Деница Николова информира още, че предстои допълнително договаряне на мярката за енергийна ефективност
в 28-те малки градове бенефициенти. С близо 207 млн. лв. се финансират ремонтни дейности по монтиране на топлоизолация, нови
дограми и ремонти в обществени и многофамилни жилищни сгради с фокус до 35 апартамента. Допълнителният оставащ ресурс и
този от спестени средства ще се насочи в проекти на принципа на конкурентния подбор, с които се покриват най-видимо индикаторите по програмата, които целят спестяване на енергия, намаляване на парниковите емисии и др.
За първи път в България с безвъзмездни европейски средства от програмата ще се подкрепят и мерки за деинституционализация на
възрастни хора. Цели се разкриване на дневни центрове за хора с деменция и центрове за социална интеграция и рехабилитация на
възрастните. Политиката по предоставяне на социалната услуга ще се изпълнява в партньорство Министерството на труда и социалната политика, както и с общините, които трябва да осигурят подкрепа за социалните работници, обяви още заместникрегионалният министър.
Зам.-министър Николова допълни, че заседанието на Комитета за наблюдение се провежда в ключов момент в рамките на българското председателството на Съвета на ЕС, тъй като в следващите месеци предстои да се коментира и бъдещето на кохезионната политика след 2020 г. През месец май се очаква да бъде обявена и многогодишната финансова рамка на ЕК, спрямо която ще започне
планиране и програмиране на политиките за развитие у нас след 2020 г. и новите регламенти за посоката на изпълнение на проекти. „В тази връзка МРРБ вече започна предхождащи мерки за плавно програмиране и успешен дебат за бъдещето на политиката
след 2020 г. с промяна на статистическите региони на страната. Търсим модел, касаещ постигането на адекватно териториално разпределение на страната, допринасящ стратегически да определим нашите цели на регионално ниво и търсенето на финансиране
след 2020 г., коментира тя. Целта е да се създадат силни и жизнени райони, които са по-добре географски обособени и разположени по основни оси на развитие, със силни, достъпни и притежаващи капацитет и възможности.
Борислава Уудфорд, представител на Генерална дирекция „Градско и регионално развитие“ на Европейската комисия, отбеляза в
словото си, че моментът е ключов за българското правителство и ЕК по отношение на формирането на бъдещия бюджет и политиката на сближаване в ЕС след 2020 г. „Искам да ви похваля за позитивния тон и постигнатите резултати на програмата и да ви насърча да използвате всяка възможност да популяризирате и защитавате нашата политика и инструменти за инвестиции в градовете и
регионите“, каза тя. Борислава Уудфорд акцентира, че през тази годината елементите на финансовите инструменти трябва да станат оперативни, а Фондът на фондовете – функциониращ орган, който да докаже своята добавена стойност в системата.
Източник: МРРБ

Енергийноефективни сгради: посланиците към ЕС подкрепят споразумението за новата
Директива за енергийните характеристики на сградите
На 31 януари посланиците към ЕС потвърдиха политическото споразумение, постигнато между естонското председателство и Европейския парламент през декември 2017 г., относно преразгледаната директива относно енергийните характеристики на сградите.
Чрез директивата ще се подобри енергийната ефективност на сградите и ще се насърчи санирането на сградите. Една от дъ лгосрочните ѝ цели е декарбонизирането на силно неефективния съществуващ европейски сграден фонд. Чрез нея се насърчава разходоефективното саниране, въвежда се показател за интелигентност за сградите, опростява се инспекцията на отоплителните и
климатичните инсталации, като се насърчава и електрическата мобилност чрез създаването на паркоместа за електрически автомобили.
Енергопотреблението на сградите възлиза на 40 % от общото потребление на енергия в Европа. Чрез подобряване на съществуващите правила, чрез възползване от най-новото развитие на технологиите и насърчаване на допълнителната енергийна ефективност ЕС
прави значителна крачка към постигане на целите си за енергийна ефективност до 2020 и 2030 г.
„Днес достигнахме важен етап за подобряване на енергийната ефективност на домовете на нашите граждани. Българското председателство е удовлетворено от постигането на този резултат по директивата за енергийните характеристики на сградите, която представлява една от приоритетните теми от дневния ред на Съвета. Принципът „енергийната ефективност на първо място“ е ключов елемент
от енергийния съюз. Подобряването на енергийната ефективност на сградите е един от най-ефективните начини за подобряване на
качеството на живот на гражданите на ЕС, като то допринася за постигането на икономика с ниски въглеродни емисии, оказва въздействие върху икономическия растеж, създаването на работни места и инвестициите.“
Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка)
График и следващи стъпки
Преразглеждането на директивата относно енергийните характеристики на сградите се изразява в изменение на Директива 2010/31/
ЕС и допълване на мерките, предвидени в Директивата за енергийната ефективност и в законодателството на ЕС за енергийната
ефективност на продуктите. Тя е част от пакета за чиста енергия, представен от Ком исията на 30 ноем ври 2016 г.
През юни 2017 г. Съветът постигна съгласие по преговорна позиция относно преработената директива за енергийните характеристики на сградите. Последваха преговори с Европейския парламент. Днешното решение потвърждава предварителното съгласие, постигнато на 19 декември 2017 г. между естонското председателство и представители на Европейския парламент.
След официалното одобряване на регламента от Съвета и Парламента, директивата ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС
и ще влезе в сила двадесет дни по-късно. Срокът за транспонирането на това законодателство е 20 месеца.
Изт.: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/01/31/energy-efficient-buildings-eu-ambassadors-endorse-agreement/

10 години Споразумение на кметовете: приносът на градовете в политиката за климата
Кметове на градове от цяла Европа се събраха в Европейския парламент в Брюксел на 22
февруари, за да обсъдят постиженията си в политиката за климата.
Събитието отбелязва 10-тата годишнина на Споразумението на кметовете за климата и енергията инициатива, свързваща над 7 700 малки и големи градове в Европа и по света, които са се ангажирали да работят за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и борба с промените в климата.
Със своите планове за действия на местно ниво градовете допринасят за постигане на общата цел
на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20% до 2020 г. и с 40% до 2030 г.
спрямо нивата от 1990 г.
Стотици представители на градове в Европа споделиха в Брюксел какво правят за подобряване на енергийната ефективност на сградите, транспорта и осветлението, как използват възобновяемите източници на енергия и как се приспособяват към промените в климата.
В конференцията участваха председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, председателят на Комитета на регионите КарлХайнц Ламберц, заместник-председателят на ЕК Марош Шефчович, комисарят по политиката за климата и енергетиката Мигел Ариас
Канете и комисарят по изследванията и иновациите Карлуш Моедаш.
Над 70% от европейците живеят в градове и урбанизирани зони, които отговарят за 80% от потреблението на енергия в Европа и
приблизително същия дял на емисиите. В същото време градовете стават все по-уязвими на последиците от климатичните изменения
- горещи вълни, наводнения, тежки валежи и бури.
Политиката на ЕС за климата
Европейският съюз е поел ангажимент да намали емитираните парникови газове с поне 40% към 2030 г. съгласно Споразумението за
климата от Париж.
За целта ЕС работи в три конкретни насоки:




Реформиране на пазара на емисии на ЕС, който засяга емисиите от промишлеността
„Регламент за поделяне на усилията“, определящ националния принос за постигане на целите в сектори като транспорт, селско
стопанство, строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии
Законодателство за горите и земеползването, което се отнася до емисиите в селското стопанство и абсорбирането на емисии от
горите

Източник: Новини на ЕП

Решенията за това как да се захранват малките и големи градове все по-често се вземат от кметовете
Интервю с Бертран Пикар – инициатор и председател на „Солар импулс“
Световният алианс за ефективни решения на Солар импулс наскоро подписа меморандум за
разбирателство със Споразумението на кметовете от ЕС. Защо избрахте да си партнирате с
градско движение и какви резултати очаквате от съвместната си работа?
Простите сметки показват, че съществуващите чисти технологии и процеси – ако бъдат приложени – могат да намалят наполовина потреблението на енергия в световен мащаб и да имат същото въздействие
върху емисиите на CO2. Вече са достъпни хиляди такива технологии и процеси, но чувал ли е някой за
тях? Те често остават скрити на ниво стартъп или изследователска лаборатория. Затова малко хора си
дават сметка колко печеливши са за бизнеса и колко полезни за планетата! Те създават работни места,
генерират печалби и подпомагат екологичния икономически растеж.
Фондация „Солар импулс“ основа „Световния алианс за ефективни решения“, за да обедини усилията на
всички действащи лица в сферата на чистите технологии и да популяризира наличието на ефективни решения, с което да ускори процеса по имплементирането им. По тази причина възможността за съвместна
работа със Споразумението на кметовете и подписалите го повече от 7500 участници ни дава възможност да свържем директно тези,
които разполагат с чисти и ефикасни решения, с другите, които търсят подобни решения.
Решенията за това как да се захранват малките и големи градове все по-често се вземат от кметовете и от представителите на местната власт, тъй като технологиите и решенията, позволяващи енергиен преход, вече могат да бъдат реализирани евтино в голям или
по-малък мащаб. Ако Европа си е поставила за цел да постигне енергийните цели за 2030 г. – намаляване на емисиите на парникови
газове, енергоспестяване и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници – тези общности могат да ѝ бъдат от полза.
Сътрудничим си, за да помогнем за реализацията на тези цели, като осигурим достъп на градовете, които искат да предприемат незабавни мерки, до решения, които могат да бъдат имплементирани веднага. С помощта на експертни оценки ще селектираме 1000 чисти, ефективни и доходоносни решения, които да помогнат на тези места – и на много други по целия свят – в енергийния преход и
опазването на околната среда.
Това е само част от проблема – въвеждането на законови изисквания напр. по отношение на въглеродния данък или на по-строги
стандарти за минимална ефективност, които са от ключово значение, за да може необходимостта от иновации да бъде усетена от пазара и да доведе до реални промени. Надявам се, че нашето сътрудничество ще насърчи и други да се присъединят към движението и
да демонстрират на лицата, вземащи решения, че е възможно да се приемат по-амбициозни енергийни политики и екологични цели,
както и да се стимулира въздействието на екологията върху икономиката. От огромно значение е да помогнем да кметовете и на техните екипи да реализират поставените цели – и в това е добавената стойност на Световния алианс с неговите 1000 решения.
Източник: http://www.covenantofmayors.eu/Resheniyata-za-tova-kak-da-se.html

Габрово се присъедини към споразумението „Building Efficiency Accelerator“ в рамките на
инициативата Устойчива енергия за всички (SEforALL)
През януари т.г. Габрово стана първият български град, който се присъедини към
„Акселератора на ефективността на сградите“ (Building Efficiency Accelerator, BEA)
- публично-частно партньорство, което превръща глобалния опит в местни действия за ускоряване на прилагането на политиките и програмите за енергийна
ефективност на сградния фонд.
Постигане на устойчива енергия за всички до 2030 г
Устойчива енергия за всички (SEforALL) съществува, за да посрещне двойно предизвикателство: намаляване на въглеродния интензитет на енергията, като същевременно я предостави на разположение на всички на планетата. Стартирала
през 2011 г. от бившия генерален секретар на ООН Бан Ки Мун и от президента
на Световната банка Джим Йонг Ким, SEforALL има три взаимосвързани цели, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.:


Гарантиране на универсален достъп до съвременни енергийни услуги



Удвояване на глобалния процент на подобрение в енергийната ефективност



Удвояване на дела на възобновяемата енергия в световния енергиен микс

Глобалната платформа за ускоряване на енергийната ефективност бе създадена, за да подкрепи специфични секторни ускорители на
енергийната ефективност, включително осветление, уреди и оборудване, ефективност на горивото за превозни средства, сгради, областна енергетика и промишленост.
Защо сградите?
Сградите отговарят за една трета от глобалното търсене на енергия и една четвърт от глобалните емисии на парникови газове.
Потреблението на енергия в световен мащаб може да бъде намалено с една трета до 2050 г., ако най-добрите практики за енергийна
ефективност се осъществяват широко в различните региони. Основните бариери пред ефективните сгради са институционални и поведенчески, а не технически или финансови. Целта на BEA е да премахне тези бариери чрез увеличаване на глобалното и междусекторното сътрудничество.
Какво може да предложи BEA
Глобалното партньорство на BEA е предназначено да допълва съществуващите мрежи от градове, като улеснява достъпа до глобален
опит в изграждането на теми за ефективност и осигурява място за ангажиране с партньори от частния сектор. Процесът на ангажиране в град БЕА включва насоки и технически съвети за:


Оценявайте и приоритизирайте местните политики и действия за ефективност на сградите



Прилагане на действия, отговарящи на нуждите на града с наличния опит, технически ресурси и инструменти



Проследяване на действията и документиране на напредъка и споделяне на извлечените поуки



Увеличете амбицията за подобряване на цялостната ефективност на сградния фонд

BEA се ангажира с градовете въз основа на нуждите на града и дейностите, които партньорството може да осигури на всяко място.
Градовете ще дадат приоритет на политиките и дейностите, а партньорството ще ги свърже с техническите ресурси и възможностите
за ангажиране около тези приоритети.

Първата пресконференция за представяне на конкурса ЕКООБЩИНА за 2018 г. ще се проведе на
27 март 2018 г. във Френския институт в София
За трета поредна година ЕкоЕнергия е официален партньор на конкурса
След срещата на върха „Една планета” на 12 декември 2017 г. президентът на Република Франция Еманюел Макрон подчерта съществената роля на общините и предприятията като ключови действащи лица в борбата с климатичните промени с оглед разработването
на конкретни решения за по-добро управление на водните ресурси, енергията, транспорта и отпадъците.
Обединяването на действащите лица е в центъра на конкурса ЕКООБЩИНА, създаден през 2016г.в България с цел изграждане на постоянна мрежа във връзка с приоритетите на устойчивия град с участието на централната и местната администрация, научноизследователските центрове и университетите, асоциациите и предприятията. ЕКООБЩИНА е конкурс, който има за цел да открои значението
на прилагането на добри практики на местно ниво в шест ключови области, които представляват стълбовете на едно устойчиво градско развитие:


енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища;



управление на водите;



управление на отпадъците;



устойчива градска мобилност;



управление на обществените пространства – категория, създадена през 2018 г.;



спорт и гражданство – категория, създадена през 2018 г.

От създаването си конкурсът е предназначен за всички български общини и отличава във всяка една от първите пет посочени погоре области една голяма община (+40000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: +10 000) и една малка община (-40000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: -10 000).
За да се насърчи по-широко участие от страна на общините, бяха опростени специализираните въпросници, които трябва да бъдат
изпратени във всяка област, и общините се насърчават горещо да кандидатстват едновременно в няколко категории. Лауреатите на
конкурса ще бъдат определени, от една страна, въз основа на техните отговори на въпросниците, изготвени от всички партньори в
рамките на ЕКООБЩИНА; от друга, след тяхното участие в поне един от четирите специализирани семинара, които ще се проведат
през 2018г. във Френския институт в България. Четири специализирани журита, съставени от български експерти(университетски
преподаватели, държавни служители, изследователи, журналисти и др.), ще класират кандидатствалите общини.
Нов момент в провеждането на конкурса през 2018 г. е съ здаването на категория, специализирана в обл астта на спорта
и гражданството, която ще бъде предназначена за гражданското общество. Родителски сдружения, спортни сдружения, училища,
граждани… всички ще могат да кандидатстват, за да бъдат отличени за своите действия, благоприятстващи достъпа до спорт.
Партньори на конкурса
Още от първото си издание конкурсът ЕКООБЩИНА се ползва от високия патронаж на президента на Република България и силната
подкрепа на Министерството на околната среда и водите, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Институционалните партньори финансират наградите за общините лауреати –учебни посещения във Франция –и участват редом с
посланика на Франция в България в значимите събития, провеждащи се в рамките на конкурса.
Многобройни действащи лица са съпричастни към събитието – Националното сдружение на общините в Република България,
сдружението ЕКОЕНЕРГИЯ, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фондът „Енергийна ефективности възобновяеми източници“ и Съюзът на урбанистите в България.
И накрая, ЕКООБЩИНА се спонсорира от френските предприятия Веолия, Сен-Гобен Вебер, Декатлон, Рено и Регионалния фонд
за градско развитие, които им ат ж ел анието да си съ трудничат с ф ренските и бъ лгарските институции по тем ата градско
устойчиво развитие.

Избрано от медиите
До края на април 100% от ресурса на ОП „Региони в растеж“ ще бъде отворен за кандидатстване
Градът.бг, 06.02.2018
https://gradat.bg/news/2018/02/06/3125025_do_kraia_na_april_100_ot_resursa_na_op_regioni_v/
Одобреното за България финансиране от ЕИБ след старта на плана "Юнкер" е 1555 млн. евро
Градът.бг, 01.02.2018
https://gradat.bg/news/2018/02/01/3122339_odobrenoto_za_bulgariia_finansirane_po_plana_junker_e/]
Правителството одобри позицията на България за участие в Световния градски форум
МРРБ, 31.01.2018
http://www.mrrb.government.bg/bg/pravitelstvoto-odobri-poziciyata-na-bulgariya-za-uchastie-v-svetovniya-gradski-forum/
Търговията с CO2 квоти – между финансите и реалния сектор. Целта за 43% намаление до 2030 г. на емисиите от инсталациите, включени в СТЕ на ЕС е трудно
изпълнима
Теодора Тодорова, publics.bg, 02.02.2018
https://www.publics.bg/bg/publications/338/
Вятърната енергия отбеляза рекордна година. Проучване: ВЕИ може да генерират 50% от електричеството на Европа до 2030 г.
publics.bg, 06.02.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18043/
ЕП затегна ограниченията за CO2 емисиите на индустрията с поредната реформа на СТЕ. България и Румъния ще могат да модернизират въглищни ТЕЦ със
средства от новия модернизационен фонд
publics.bg, 07.02.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18051/
Бележки по Междинен доклад 1 на БАН по договор с БЕХ с предмет „Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката“
Инж. Георги Стоилов, publics.bg, 07.02.2018
https://www.publics.bg/bg/publications/339/
https://www.publics.bg/files/publications/GStoilov.pdf - Бележки
http://www.bas.bg/IR1.pdf - Доклад
Зам.-министър Деница Николова участва в кръгла маса на високо ниво, посветена на иновативните модели за управление
МРРБ, 11.02.2018
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-uchastva-v-krugla-masa-na-visoko-nivo-posvetena-na-inovativnite-modeli-za-upravlenie/
България получи подкрепа от ООН чрез програмата Хабитат за проект, който ще проследи изпълнението на интегрираните градски инвестиции и жилищната
политика
Градът.бг,12.02.2018
https://gradat.bg/news/2018/02/12/3128018_bulgariia_poluchi_podkrepa_ot_oon_chrez_programata/
Европейската комисия провежда обществени консултации относно бъдещите програми и фондове след 2020 г.
Инфраструктура.бг, 13.02.2018
https://infrastructure.bg/news/2018/02/13/3128828_evropeiskata_komisiia_provejda_obshtestveni/
Общините ще поемат ремонта на държавното саниране. МРРБ е установило, че местната власт не упражнява достатъчно контрол върху програмата
economic.bg, 16.02.2018
http://www.economic.bg/bg/news/9/obshtinite-shte-poemat-remonta-na-darzhavnoto-sanirane.html
Заместник-министър Крумова в интервю за в. "Строител":
Новата жилищна стратегия ще е с хоризонт до 2030 г.
МРРБ, 16.02.2018
http://www.mrrb.government.bg/bg/zamestnik-ministur-krumova-v-intervyu-za-v-stroitel-novata-jilistna-strategiya-ste-e-s-horizont-do-2030-g/
Деница Николова:
EK вероятно ще настоява за повече зелена енергия в ЕС. България e в неудобна позиция като председател на Съвета на ЕС при обсъжданията на директивата за
възобновяемата енергия, тъй като София се опитва да избегне нови високи цели за зелена енергия
Илин Станев, Капитал, 19.02.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/02/19/3132623_ek_veroiatno_shte_nastoiava_za_poveche_zelena_energiia/?
utm_source=chrome&utm_medium=browser-extension&utm_campaign=chrome-extension&ref=chromeext
Българската асоциация за изолации в строителството: Изолирането на високите сгради да бъде в съответствие с промените в Наредба Iз – 1971
Градът.бг, 20.02.2018
https://gradat.bg/news/2018/02/20/3132865_bulgarskata_asociaciia_za_izolacii_v_stroitelstvoto/
До края на следващата седмица ще са готови промените в Закона за енергетиката
publics.bg, 21.02.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18182/
Реализирането на ВЕИ потенциала не бива да е на всяка цена
Калоян Стайков, ИПИ, 23.02.2018
http://ime.bg/bg/articles/realiziraneto-na-vei-potenciala-ne-biva-da-e-na-vsyaka-cena/
Какво следва от разместването в енергетиката след оставката на Петкова. Купувачът на ЧЕЗ ще мине през всички проверки, заяви премиерът Борисов
Ивайло Станчев, Капитал, 25.02.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/02/25/3135765_kakvo_sledva_ot_razmestvaneto_v_energetikata_sled/?
Борисов предлага АЕЦ "Белене" за общобалкански проект с еврофинансиране. В Лондон премиерът поиска 30 млрд. евро европейски инвестиции в
инфраструктурата на Западните Балкани
Ани Коджаиванова, Капитал, 26.02.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/02/26/3136423_borisov_predlaga_aec_belene_za_obshtobalkanski_proekt/
Отоплителните уреди с нови изисквания за енергоефективност
profit.bg, 01.02.2018
https://profit.bg/svezho/otoplitelnite-uredi-s-novi-iziskvaniya-za-energoefektivnost/
Стартира проектът за интелигентно улично осветление в община Шумен
lighting-bulgaria.com, 07.02.2018
http://lighting-bulgaria.com/article/1952-startira-proektat-za-inteligentno-ulichno-osvetlenie-v-obshtina-shumen?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2018-02-07
Инж. Венета Новакова, R&D директор, ETEM Group:
Модерната фасада добавя нови функции и интегрира последни технологии
Николай Тодоров
Градът.бг, 15.02.2018
https://gradat.bg/news/2018/02/15/3130364_inj_veneta_novakova_rd_direktor_etem_group_modernata/
България отбелязва ръст в рециклирането на отпадъци
ecology-bulgaria.com, 23.02.2018
http://ecology-bulgaria.com/article/2419-balgariia-otbeliazva-rast-v-recikliraneto-na-otpadaci?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ecology-2018-02
-23
Как бизнесът и общините да станат по-екологични и рентабилни?
publics.bg, 02.02.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18020/
Бездимна печка на дърва стана хит на 21-вия Европейски форум по екоиновации. На форума бяха представени още иновативна нано горивна добавка, машина
за почистване на горивни филтри на камиони, българско производство бързи зарядни станции и електроболиди
publics.bg, 07.02.2018 г.
https://www.publics.bg/bg/news/18057
Обучение "Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради"
CityBuild.bg, 08.01.2018
http://www.citybuild.bg/news/predstoi-obuchenie-sertifitziran/36083
Най-голямото световно изложение за осветление и строителни услуги Light + Building 2018, Франкфурт, 18 - 23 март 2018:
Градът.бг, 12.02.2018
https://gradat.bg/news/2018/02/12/3128118_frankfurt_18_-_23_mart_nai-goliamoto_svetovno/
Формулата за растеж на Българска строителна седмица – ефективни решения за бизнеса, съчетани с идеи за дома
Градът.бг, 22.02.2018
https://gradat.bg/news/2018/02/22/3134208_formulata_za_rastej_na_bulgarska_stroitelna_sedmica/
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