Брой 63, март 2018 г.

Българските общини са все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете
ХХ юбилейна конференция на ЕкоЕнергия събра повече от 150 участници от
8 държави, представители на ЕК, правителството и 20 български общини

Съдържание:

Българските общини са все поЕнергийната ефективност има ключова роля в кон- активни в борбата с енергийната
текста на справянето с енергийната бедност. бедност и замърсяването на въздуха
„Енергийната ефективност e най-доброто решение,
в градовете
или както я наричаме още - първото гориво. Парите, похарчени за енергийна ефективност, са найдобрият начин да спестим пари“, това каза Меган
Ричардс, директор на Дирекция „Енергийни политики“ към Главна Дирекция „Енергетика“ на ЕК, при
откриването на ХХ-та юбилейна конференция на
ЕкоЕнергия на 19.03, посветена на енергийната
бедност и вредата ѝ върху качеството на въздуха.

Габрово, 26-27 април: Енергийната
ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

Бургас, 20-21 юни, изложбен център
Флора: По пътя към почти нулевоНеобходима е ясна дефиниция за енергийната бедност и по какъв начин определяме гражданите, енергийните сгради - предизвикателкойто попадат в тази група, не само в България, но и в страните от ЕС, това каза зам.-министър ства и възможности
Жечо Станков като допълни, че трябва ясно да се разграничават особеностите на стандарта на
живота във всяка отделна страна. Той поясни, че краткосрочните мерки чрез еднократни сезонни помощи нямат реален принос за справяне с енергийната бедност. Зам.-министърът подчерта,
че една дългосрочна мярка за справянето с проблема е именно инвестирането в енергийна
ефективност като това ще доведе до намаляване на енергийната консумация, а оттам и до пониски разходи за енергия.

Посещение на вицепрезидента на
ЕК по въпросите на Енергийния съюз Марош Шефчович в България

Министър Димов: България предприЖечо Станков представи пред участниците пакета „Чиста енергия“ на ЕС, както и предстоящите ема конкретни мерки за подобрявавъзможности за финансиране по линия на енергийната ефективност в новия етап на Механизма не качеството на въздуха
за финансиране на ЕИП (т.нар. Норвежка програма). Бяха представени новите 5 приоритетни
области, сред които за първи път ще има компонент, посветен на почти нулевоенергийните
сгради – стандартът, който публичните власти ще са задължени да следват след края на 2018 г.
Заместник-министър Станков в сътрудничество с ЕкоЕнергия обяви и следващото събитие, организирано в подкрепа
на местните власти, което ще се състои 20-22.06 в Бургас, с
акцент върху приоритет №3 на Механизма за финансиране
на ЕИП – сгради с близко до нулево потребление на енергия.
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради също влезе във фокуса на
събитието като инструмент на местните власти в отговор на
предизвикателствата на енергийната бедност. Между участниците бяха обсъдени възможностите за продължаване на
програмата като промяна в курса на поведението на обитателите и увеличаването на самоучастието им като опция за бъдещото ѝ продължение.
През двата дни на конференцията бяха организирани специализирани панелни дискусии по темите за енергийната бедност и качеството на атмосферния въздух. Първата панелна дискусия,
засягаща енергийната бедност, постави началото на задълбочен диалог, чиято цел е да търси
ясна дефиниция за бедните в енергийно отношение. Липсата на достатъчни данни в тази насока
се оказва сериозна пречка пред опита за извеждане на точна дефиниция, което дава основание
диалогът да се задълбочи.
Вторият ден на конференцията премина в обсъждане на инструментите за подобряване на чистотата на атмосферния въздух. Енергийната ефективност в сградите отново бе разпозната като
най-устойчивото решение, сред стотиците други мерки, които са приложими. Специално внимание бе обърнато и на качеството на въздуха в помещенията, където всъщност прекарваме повече от 90% от времето си – и която всъщност представлява много по-сериозен здравословен
проблем. Сред лекторите бяха Йоана Христова, зам.-кмет на София, Руска Бояджиева, зам.кмет на Бургас, Иван Велков, зам.-председател на СОС,
Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и водите и
представител на Европейския институт за сградните характеристики, представители на екоорганизации, медицински
лица и др.

Нови 38 млн. лв. ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност в периферните райони по ОП „Региони в
растеж“ 2014 – 2020
Енергийноефективни сгради: посланиците към ЕС подкрепят споразумението за новата Директива
ЕКООБЩИНА – платформа за сътрудничество за устойчиво и интелигентно развитие на общините
Семинар за устойчиви и иновативни
обществени поръчки Прокура+ с
участието на ЕкоЕнергия
МРРБ ще си партнира със Сдружение „Български врати, прозорци и
фасади“ при контрола върху влаганите в строежите продукти
Звено в МРРБ консултира строителите за изискванията към продуктите
НДЕФ отваря отново схемата за финансиране на електромобили
Избрано от медиите

В конференцията взеха участие още представители на новооснованата Европейска обсерватория за енергийна бедност,
Офиса на Споразумението на кметовете, Министерски съвет,
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, АУЕР, ФЕЕВИ, НСОРБ, кметове, заместник-кметове, общински специалисти от 20 български общини, представители
на академичните среди и бизнеса.
Материалите от конференцията са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия на адрес: www.ecoenergybg.net, както и в страницата на мрежата във Фейсбук.
Таня Христова, кмет на Габрово и председател на УС на ЕкоЕнергия:
Механизмите за финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти
„Енергийната бедност е един от най-значимите и силни социални проблеми. Решение може да се
намери чрез енергийна ефективност и особено прилагането й в градска среда. Механизмите за
финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти.“ Това отбеляза
кметът на Габрово и председател на Управителния съвет на „ЕкоЕнергия“ Таня Христова по време
на участието си в ХХ юбилейна конференция на общинската мрежа под надслов „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на
местните власти“. По думите й местните власти могат да прилагат механизми, които дават възможност за изпълнение на енергийни програми в сградите, а също така да влияят върху поведението на гражданите. Необходимо е да се
обърне внимание за изграждане на достатъчно силен и устойчив административен и професионален капацитет, както и провеждане
на дългосрочни комуникационни кампании, които включват всички заинтересовани страни. Таня Христова подчерта тезата на
„ЕкоЕнергия“, че енергийната ефективност е най-устойчивото решение за енергийната бедност. „В дългосрочен план тези мерки не
само ще намалят потреблението на твърди горива, а и ще направят достъпа до алтернативни начини за отопление възможен, ще подобрят качеството на градската среда и комфорта на обитаване в домовете ни. Важен е принципът, че във всяка мярка за енергийна
ефективност има икономическа логика, в която направената инвестиция днес ще се отплати в бъдеще чрез генерираните икономии“,
каза кметът.

Габрово, 26-27 април, зала Възраждане

Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини
Уличното осветление, сградното обновяване, автоматизацията и възможностите за финансиране на проекти ще бъдат във фокуса на следващата конференция на ЕкоЕнергия
Времето за събитията и срещите на ЕкоЕнергия никога не е било достатъчно, но тази година възможностите определено са повече. Конференцията в София постави много въпроси, на чат от които ще се опитаме да отговорим само след месец в Габрово – в събитие,
което обещава да е не по-малко амбициозно. На 26-27 април в зала „Възраждане“ ще говорим за решения на равнище „градска система“, които ще оползотворят възможностите
на енергийната ефективност с оглед осигуряване на по-добро качество на живот и услуги
за гражданите и местните общности – това, което всъщност е нашата основна мисия.
Бариери пред интегрираните градски политики
Въпреки напредъка на европейско равнище, все още съществуват сериозни бариери пред
прилагането на активни местни политики и конкретни проекти за интегрирано градско
развитие, основано на амбициозни подходи към ресурсната, и в частност, към енергийната ефективност. Сред тях са общата рамка на законодателната и публичната подкрепа за
изпълнението на стратегическите планове и конкретните инициативи на местните власти,
които да генерират ресурс (вкл. частен и корпоративен) и да стимулират засиленото участие на гражданското общество в трансформирането на градската среда и икономика. Това включва достъп до енергийни услуги и информираност, които, както показа и Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, се предоставят най-успешно именно на местно равнище. За действителното осъществяване на енергийния преход са необходими новаторски инструменти за финансиране на проектите, съществена част от които могат и следва да се предлагат, координират и/или управляват от общинските администрации. Сериозен и често подценяван проблем е изграждането на умения за изпълнение, контрол и мониторинг на проектите у местната професионална общност, както и създаването на институционален и организационен капацитет за управление на подобни проекти. Не на последно място, липсата на опростена комуникация с гражданското общество представлява често непреодолима бариера за осъществяване на проекти за интегрирано градско развитие, като методическа и ресурсна подкрепа за
осъществяване на целенасочени кампании за промяна на обществените нагласи и насочване на инвестиционните решения трябва да
се търси както на национално, така и на европейско равнище.
Подход и цели на конференцията
Конференцията ще събере представители на публични органи и заинтересовани страни на европейско, централно и местно равнище,
за да обсъдят ефектите от стратегическия подход на ЕС към процеса на формирането на националните и местните политики, ролята
на многостепенното управление и насърчителните мерки за провеждане на местни политики за интегрирано градско развитие, основани на ресурсната ефективност. Специално внимание ще бъде поставено на възможностите и добрите практики при рехабилитацията на системите за улично осветление, които играят водеща роля за облагородяването на градската среда.
Конференцията си поставя следните конкретни цели:


Да представи европейските инструменти в подкрепа на интегрираното градско развитие



Да представи българския опит в използването на тези инструменти



Да способства за генерирането на нови идеи, създаването на партньорства и разработването на проектни предложения по различни теми в отворените процедури на програма Хоризонт 2020



Да представи опита и възможните решения в областта на уличното осветление



Да представи възможностите и да стимулира българските общини да разработят проекти, подходящи за финансиране по тематично направление 4 „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в градовете“ на Приоритет Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Институционални партньори и участници
Министерство на енергетиката / Офис на Споразумението на кметовете / Европейска мрежа „Енергийни градове“ (Energy Cities) / Австрийска енергийна агенция / Европейска банка за възстановяване и развитие / енергийни специалисти / представители на университети и изследователски центрове / представители на бизнеса / професионални асоциации и индустриални камари / Общинска мрежа
за енергийна ефективност ЕкоЕнергия / Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.
Очакваме Ви! Участието е безплатно, а регистрацията е отворена до 15 април на адрес https://goo.gl/forms/AJbONzwnsDdyyADN2. Повече информация можете да намерите на нашата Фейсбук страница: www.facebook.com/ecoenergybulgaria.

Бургас, 20-21 юни, изложбен център Флора:

По пътя към почти нулевоенергийните сгради - предизвикателства и възможности
В отговор на изискванията на Директива 2010/31/EО за енергийните характеристики на сградите, от 1 януари 2019 г. всички нови
сгради публична собственост трябва да отговарят на националното определение за „Сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ на ЕК („Зимния енергиен пакет“ от 2016 г.), през 2018 г. се очаква да
бъдат окончателно одобрени и новите преработени версии на директивите за енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите, в които темата за почти нулевоенергийните сгради и енергийно ефективните сградни обновявания е дори още посилно застъпена.
В отговор на тези предизвикателство и в помощ на общинските администрации, за първи път приоритет Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въвежда тематично
направление „Сгради с близко до нулево потребление на енергия“, по който ще бъдат финансирани проекти за нови сгради и сградни
обновявания, проектирани и изпълнени по новите стандарти.
Законодателна рамка
Според изискванията на Директива 2010/31/EО за енергийните характеристики
на сградите, всяка държава членка приема собствена дефиниция за сграда с
близко до нулево потребление на енергия, която трябва да се осъвременява на
всеки три години (за България това предстои през 2018 г.). Тази дефиниция се
основава на следните най-общи принципи:

висока енергийна ефективност (енергийната ефективност на първо място);

преимуществено използване на ВЕИ за задоволяване на вече минималните
потребности от енергия за осигуряване на комфортен микроклимат в сградата;


икономическа ефективност в целия жизнен цикъл.

Бариери
Практическото преминаване към строителство по новите изисквания представлява сериозно предизвикателство към всички, участващи в създаването на стойност в строителния сектор. Прилагането на дефиницията означава двукратно намаление на първичната енергия (при сравнение на граничните стойности), съчетано с ангажимент за използване на възобновяеми източници на енергия на място или в близост до сградата и с все по-силно нарастващите изисквания към
комфорта и здравословните условия на обитаване. Това поставя качествено нови изисквания към възлагането, проектирането, изпълнението и използването на новите сгради, а предизвикателството нараства многократно, когато се опитаме да приложим тези норми в
процеса на сградно обновяване.
За да бъде отговорено успешно на тези предизвикателства е необходима системна подкрепа за изграждане на капацитет за публичните власти, чиято водеща роля за навлизането на новите норми в практиката е потвърдена от изискването те да прилагат новия регламент две години преди всички останали. Това означава както засилване на административния капацитет за възлагане и управление
на подобни поръчки, така и работа за повишаване на квалификацията на работещите в строителния сектор, а не на последно място –
изграждане на знания за правилното използване на почти нулевоенергийните сгради. Разбира се, не могат да бъдат пренебрегнати и
финансовите бариери, като къ м настоящ ия м ом ент стим ул ите за строителство по новите стандарти са недостатъ чни
(което обуславя и малкия брой почти нулевоенергийни сгради в експлоатация).
Подход на конференцията
Целта на конференцията, която ще се проведе на 20-21 юни в експо център Флора - Бургас, е да представи европейския опит в строителството на сгради с отлични енергийни характеристики и възможностите за подготовка и финансиране на общински проекти. В
програмата са включени различни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни
формати, които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности. Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистрибутори на строителни материали, компоненти и изделия, които ще представят
най-новите технологични и проектантски решения за почти нулевоенергийни и пасивни сгради. Като част от съпътстващата програма
ще бъде проведено обучение за общински експерти, проектанти и строителни специалисти. Организатори на събитието са Министерството на енергетиката с подкрепата на EEA Grants, Община Бургас, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Център
за енергийна ефективност ЕнЕфект и фондация „Визия за научен и технологичен растеж“. Повече информация можете да намерите на
адрес www.nationalnzebconference.com.

Реформите в енергетиката са плод на сътрудничеството с неправителствения сектор
Посещение на вицепрезидента на ЕК по въпросите на Енергийния съюз Марош Шефчович в България
Реформите в енергийния отрасъл нямаше да бъдат възможни
без тясното ни сътрудничество с енергийния сектор. Само в
рамките на конструктивния диалог и чуваемост можем да
постигнем устойчиво развитие на Енергийния съюз. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред
участниците в конференцията "Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и
нормативната база в областта на енергетиката – предизвикателствата пред Югоизточна Европа". Първото официално събитие от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС, част енергетика, е организирано от Института за
енергиен мениджмънт със съдействието на Министерството
на енергетиката.
Законодателният пакет "Чиста енергия за всички европейци", по който активно работи българската страна в рамките на председателството на Съвета на ЕС, нямаше да бъде толкова амбициозен и
уникален без активното участие на неправителствения сектор при разработването и реализацията
му, подчерта енергийният министър. В момента сме изправени пред предизвикателството да постигнем максимално възможен напредък по досиетата от пакета и за целта ще разчитаме отново на
активния диалог с неправителствените организации, допълни Петкова.

Шефчович не подмина и един от
най-сериозните проблеми на нашето общество – енергийната
бедност. „Все още се борим с
енергийната бедност“, подчерта
еврокомисарят, като допълни, че
над 10 % от европейците имат
проблем от плащането на сметките си до течащите си покриви.
Това не е характерно само за
България, подчерта той, и енергийната ефективност е водещият
инструмент за справяне с този
проблем. В Европа 40% от енергията се използва за отопление и
охлаждане, докато в същото време вече има пасивни сгради и
сега въпросът е да се осигури
схема за финансиране на подобни проекти.

Европейската комисия подкрепя усилията на България за изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави и реализацията на концепцията за газов хъб на територията на страната, заяви пред участниците вицепрезидентът на ЕК, отговарящ за
Енергийния съюз Марош Шефчович. Той приветства усилията на страната да се превърне от транзитен в център за търговия с природен газ. Завършването на интерконекторните връзки е особено важно за изграждането на единен енергиен пазар в контекста на инициативата за сближаване на Западните Балкани, в която България има водеща роля, подчерта Шефчович. Вицепрезидентът на Европейската комисия открои и активните усилия на страната за продължаване на инициативата за газова свързаност в Централна и Югоизточна Европа CESEC, така че всяка страна да има достъп до поне три различни източника на природен газ.
По думите му, предстои сериозна трансформация на въглищния сектор в Европа, която ще засегне 41 региона на стария континент. В
този процес и в рамките на създадената платформа "Въгледобивни региони в преход" ЕК ще си сътрудничи активно с България. Съдействието на гражданското общество и на неправителствения сектор е от ключово значение за успешно приключване на този процес, заключи Шефчович.
Източник: Министерство на енергетиката
Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект (секретариат на ЕкоЕнергия) имаше възможност да
участва в неформална среща с вицепрезидента Шефчович в ограничен кръг енергийни експерти, по време
на която изложи основните проблеми и посоки за развитие на политиките за енергийна ефективност. Като
резултат от този разговор, ЕнЕфект беше поканен да изпрати писмено становище, в което бяха застъпени
темите за привличане на частно финансиране в проектите за енергийна ефективност, оползотворяването на
пълния потенциал за енергийни спестявания при обновяването на сградния фонд, въвличането на гражданите чрез активна комуникационна кампания и управлението на политиките и финансовите инструменти на
местно равнище.

Министър Димов: България предприема конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха
„Приоритет номер едно в моя мандат ще бъде чистотата на атмосферния въздух, защото това означава качество на живот, това означава здраве за хората“. Това заяви министърът на околната среда и
водите Нено Димов на съвместна пресконференция с еврокомисаря по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела и еврокомисаря по климат и енергетика Мигел Ариас Каниете след
Съвета на ЕС по околна среда на 5-и март в Брюксел. Министър Димов посочи, че България има
прогрес в последните шест години и има градове, които вървят към подобряване на показателите.
Той даде за пример София, където е константно намаляването на средно годишните показатели за
замърсяване на въздуха, но все още има превишаване на дневните норми. Това показва, че има още
какво да се прави. МОСВ, заедно със Софийската община прави съвместни проверки и са наложени
санкции за близо 200 хил. лв. за нерегламентирано изгаряне, съобщи министърът. По думите му друг град, който се очаква да подобри резултатите си, е Сливен.
Министър Димов увери, че ще изпълни ангажимента си пред комисар Вела да представи ясни мерки със срокове и отговорности по
изпълнението в различните сектори за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво. До края на март се очаква проект
на Световната банка, който ще определи точно мерките, които трябва да бъдат предприети. Министърът информира също така, че
Столичната община, Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ и гражданският сектор работят по проект за синхронизиране
апаратурата на агенцията с уредите на гражданската мрежа. По проекта учени от Българска академия на науките и от Физическия
факултет на Софийския университет се ангажираха да направят необходимото моделиране, за да има максимален обхват на идентифициране, включително и на най-замърсените места, за да търсим мерки за тях.
България предприема конкретни мерки за борбата с мръсния въздух, заяви еврокомисар Вела. „Мога да потвърдя, че след постановяването на решението на Европейския съд срещу България, ние наблюдаваме подобрение и много активно обменяме информация с
българските органи. Става дума за конкретни мерки, за конкретни действия, които се предприемат и ни се представят. „Има подобрение в някои области, в други – все още има неща, които трябва да се направят. Продължаваме да подкрепяме не само България –
имаме решение и за Полша, ще продължаваме да подкрепяме и 9-те държави членки, които събрахме през януари, за да сме сигурни,
че нашите стандарти на качеството на въздуха са такива, че да са в полза на нашите граждани”, заяви Вела.
Източник: МОСВ

Нови 38 млн. лв. ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност в периферните райони по
ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020
Започва набирането на проектни предложения по процедурата за „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ по Приоритетна ос 2 на управляваната от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020. Над 38 млн.
лв., какъвто е бюджетът на процедурата, ще могат да бъдат вложени в мерки за повишаване на
енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините с одобрени проекти.
В срок до 27 август 2018 г. за безвъзмездно финансиране могат да кандидатстват всички общини
на 28-те града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.
В проектното предложение могат да бъдат включени един или няколко обекта от жилищната и от
публичната инфраструктура, като минималният размер на заявената подкрепа е 200 000 лв., а максималният 1,2 млн. лв.
Дейностите трябва да са насочени към постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и към намаляване
на крайното енергийно потребление, разходите за енергия и на емисиите на парникови газове.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: ОП "Региони в растеж", под меню: Актуални
процедури и в ИСУН 2020.
Източник: МРРБ

ЕКООБЩИНА – платформа за сътрудничество за устойчиво и интелигентно развитие на общините
Третото издание на конкурса "ЕКООБЩИНА" стартира на 27 март 2018 година.
Той се организира от Френското посолство в България, в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а ЕкоЕнергия и ЕнЕфект са официални партньори
на инициативата. Новото в конкурса тази година е, че към четирите категории
от миналите години: "Устойчиво управление на водите", "Устойчиво управление
на отпадъците", "Устойчива мобилност", "Енергийна ефективност на сградите",
се прибавят две нови категории. Те се отнасят към "Устойчивото управление на
публичните пространства" и "Спорт и активен начин на живот". Както винаги,
победителите от конкурса ще посетят френски градове за обмяна на добри
практики. А както вече знаем от предходните издания на инициативата,
"ЕКООБЩИНА" не е само конкурс, а платформа за сътрудничество между различни партньори по въпросите на устойчивото и интелигентно развитие на общините.
Както всяка година, така и тази ЕКООБЩИНА организира семинари, на които френски експерти ще представят опита на общините във
Франция. Първият форум за устойчивото управление на водите ще бъде на 17 април, за отпадъците – на 24 април 2018 г., последвани от енергийна ефективност в сградите – 15 май, управление на публичните пространства – 29 май, устойчива мобилност – на 12
юни, както и уъркшоп на тема „Спорт и гражданско общество“, чиято тема ще бъде обявена допълнително.
Повече информация можете да намерите на адрес www.ecoobchtina.bg.

Семинар за устойчиви и иновативни обществени поръчки Прокура+ с участието на ЕкоЕнергия
Осло беше домакин на тазгодишното 15-то издание на семинара "Прокура+" на
21-22 март 2018 г. преведен съвместно с ICLEI и партньорите по проекта на ЕкоЕнергия "Региони на устойчивите обществени поръчки" (SPP Regions).
Събитието събра участници от международната мрежа Прокура+, експерти и политици от цяла Европа. Програмата осигури възможност за проучване на концепциите и проблемите с обществените поръчки чрез обективни примери от практиката, както и участие в динамични и интерактивни сесии за изграждане на капацитет на експертите за възлагане на устойчиви
обществени
поръчки.
Като партньори по проект "Региони на устойчивите обществени поръчки" в семинара взеха участие представители на община Габрово и ОМЕЕ
ЕкоЕнергия.
Участниците бяха помолени да добавят своите стратегии, подходи, дейности, успехи и планове в
така наречената "Матрицата на Прокура+", благодарение на която се очаква да се сформират нови партньорства в бъдеще и да се осъществи трансфер на знания и опит между заинтересованите
страни. В момента тече покана за домакинство на следващото събитие от серията Прокура+, в
която могат да се включат и български общини.

МРРБ ще си партнира със Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ при контрола върху
влаганите в строежите продукти
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Сдружението „Български врати, прозорци и фасади“ ще си сътрудничат в изпълнението на съвместни дейности за повишаване на контрола върху влаганите стъклопакети, прозорци, врати и фасади
във финансираните с обществени средства строежи в съответствие с принципите на устойчивото строителство. Това ще стане в резултат на подписано от министър Николай Нанков и председателя на управителния съвет на сдружението Христо Щерев Рамково споразумение за партньорство.
С изпълнението на предвидените в него дейности трябва да се осигури влагането на строителни продукти в строежите, които съответстват на нормативните изисквания за употребата им. За целта МРРБ в партньорство със сдружението ще разработи изисквания за техническите задания на провежданите от общините обществени поръчки към стъклопакетите, прозорците и вратите, с които да се допълнят Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради. За тези материали предстои да бъдат обсъдени и проекти на национални изисквания, на нормативни актове и стандарти. По
този начин трябва да бъде приложен на практика водещият световен и европейски опит при изпълнението на специфичните строително-монтажни дейности и осъществяване на техния контрол и приемане.
Предвижда се да бъдат организирани и проведени съвместни инициативи, чрез които обществеността и бизнесът да бъдат информирани за предстоящите дейности. Ще бъдат проведени и обучения за националните изисквания и добрите строителни практики и повишаване на квалификацията на проектанти, строители и контролни органи.
По искане на общините, в качеството им на възложители на обществени поръчки по програмата, ще бъдат правени контролни проверки на влаганите стъклопакети, прозорци, врати, елементи на остъклени фасади и други. Контролът, който цели да провери постигането на проектните изисквания при производителя или доставчика на стъклопакети и прозорци, ще се осъществява по съгласувана с
МРРБ процедура на сдружението.
Източник: МРРБ

Звено в МРРБ консултира строителите за изискванията към продуктите
Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя по електронен път информация за изискванията за употреба на продуктите в строителството. Звено за контакт към ведомството консултира предприемачите в бранша за техническите спецификации, съобразно които трябва да се оценяват строителните
продукти в съответствие с европейските изисквания и националните изисквания за
тяхната употреба.
Освен строителните фирми от информацията могат да се възползват и проектанти,
производители на строителни материали, дистрибутори на продукти за строителството. Информацията, която се предоставя, е напълно безплатна и може да бъде намерена на електронния адрес на Звеното за контакт относно продукти в строителството.
Целта е да се информират всички участници в строителния процес, както и да се опростят и намалят административните тежести,
особено за малките и средни предприятия.
Информацията за изискваните от националното и европейско законодателство експлоатационни показатели на строителните продукти в зависимост от тяхната употреба дава възможност за правилния подбор на продуктите в строителството, както и за законосъобразното им пускане на пазара.
Електронната услуга на МРРБ е от полза и за чуждестранните производители на материали за строителството, имащи интерес към
българския пазар. На разположение на предприемачите е Ръководство за строителните продукти, с което се представят синтезирано
новите правила за пускане на строителни продукти на пазара у нас. В него се дава информация на производителите за задълженията, които имат, и основанията, поради които трябва да изберат нотифициран орган за оценяване на произвеждания от тях продукт.
Проектантите и строителите пък се информират за най-подходящия продукт, който им е необходим за изпълнението на строителния
обект.
За миналата година получените запитвания по електронен път са 35 на брой.
Източник: МРРБ

НДЕФ отваря отново схемата за финансиране на електромобили
Набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства започва от 29 март. За четвърти
път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК). За финансиране по схемата могат да кандидатстват централната администрация, териториалните й подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства. Целта е ИПК да допринесе за изпълнението на политиките на страната в три направления – подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на
парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места. Срокът за подаване на документи по новата
покана е до 31 юли 2018 г.
Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически
превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и
N1 (4+1 места), 20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не
повече от 3000 лв., 30 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лв.
– за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.
Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Инвестиционна програма за климата – електромобили”
на сайта на НДЕФ. Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили се изпраща на хартиен носител на адреса на НДЕФ: София 1574, бул. Шипченски проход 67Б. По-подробна информация за параметрите на
проектите е представена в Указанията за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата.
Източник: МОСВ

Избрано от медиите
Президентът Румен Радев пред Общото събрание на НСОРБ:
Децентрализацията на общините няма алтернатива
НСОРБ, 28.02.2018
http://www.namrb.org/prezidentat-rumen-radev-pred-obshtchoto-sabranie-na-nsorb-decentralizaciiata-na-obshtchinite-niama-alternativa
Конференция за възможностите за изграждане на нулевоенергийни сгради
Сп. Строители, бр. 1, 2018
http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2018-1/events/конференция-за-възможностите-за-изграждане-на-нулевоенергийни-сгради_05136.html
По-качествен живот в големите градове и балансирано териториално развитие на по-малките населени места, обсъдиха експерти от цяла Европа
на форум в София
МРРБ, 28.02.2018
http://www.mrrb.government.bg/bg/po-kachestven-jivot-v-golemite-gradove-i-balansirano-teritorialno-razvitie-na-po-malkite-naseleni-mesta-obsudihaeksperti-ot-cyala-evropa-na-forum-v-sofiya/
Към общините „отличници“ по ОП „Региони в растеж“ ще бъде преразпределен ресурс на по-бавните в изпълнението на проекти местни власти
МРРБ, 28.02.2018
http://www.mrrb.government.bg/bg/kum-obstinite-otlichnici-po-op-regioni-v-rastej-ste-bude-prerazpredelen-resurs-na-po-bavnite-v-izpulnenieto-na-proektimestni-vlasti/
Пакетът „Чиста енергия“ - послания на модератора
Славчо Нейков, експерт по енергийна политика, publics.bg, 27.02.2018
https://www.publics.bg/bg/publications/340/Пакетът_„Чиста_енергия“_-_послания_на_модератора.html
Съветът на ЕС одобри новите правила за търговия с емисии до 2030 г. Схемата за търговия с емисии ограничава емисиите на повече от 11 000
големи енергоемки инсталации
publics.bg, 27.02.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18224/
Мярка 7 се отваря към 8 март за два месеца със 100 млн. евро бюджет
finansirane.eu, 01.03.2018
http://finansirane.eu/мярка-7-се-отваря-към-8-март-за-два-месеца/
Божидар Данев:
Част от сектора на горивата в България е в сивата икономика
БСК, 06.03.2018, Източник: Euractiv.com
https://www.bia-bg.com/news/view/23964/
Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро се одобряват по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“, България участва в девет от тях
МРРБ, 13.03.2018
http://www.mrrb.government.bg/bg/novi-54-proekti-za-73-5-mln-evro-se-odobryavat-po-programa-interreg-evropa-2014-2020-g-bulgariya-uchastva-v-devetot-tyah/
Марош Шефчович, зам.-председател на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз:
Без енергийна свързаност България няма да може да осъществи трансформация на енергетиката
3e-news, 15.03.2018
http://3e-news.net/българия/марош-шефчович-без-енергийна-свързаност-българия_59958
Деница Николова:
С новото райониране целим тласък на устойчивото развитие на страната в дългосрочен период от минимум 20 години
МРРБ, 15.03.2018
http://www.mrrb.government.bg/bg/denica-nikolova-s-novoto-rajonirane-celim-tlasuk-na-ustojchivoto-razvitie-na-stranata-v-dulgosrochen-period-otminimum-20-godini/
ЕК и правителството обмислят "социален пакет" за енергийно бедните
Диляна Панайотова
news.bg, 19.03.2018
https://news.bg/energy/ek-i-pravitelstvoto-obmislyat-sotsialen-paket-za-energiyno-bednite.html
Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката:
Пет приоритета за енергийна ефективност на общините ще дадат рамките на борбата с енергийната бедност
3e-news, 20.3.2018
http://www.3e-news.net/анализи/жечо-станков-пет-приоритета-за-енергийна-ефективност_60025
Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект:
Инструментите за борба с енергийната бедност не са устойчиви – видео интервю
Bloomberg TV, 20.03.2018
https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-03-21/instrumentite-za-borba-s-energiynata-bednost-ne-sa-ustoychivi
ЕВН: Процесът на либерализация на електроенергийния пазар се забавя. От юли 2017 г. насам 30% от бизнеса на ниско напрежение се е върнал на
регулирания пазар
publics.bg, 21.03.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18366/
МАЕ: Двойно по-висок ръст на енергийното търсене през 2017 г. и рекордни нива на CO2 емисиите. Възобновяемите източници са посрещнали
почти 30 на сто от глобалното търсене на енергия
publics.bg, 22.03.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18374/
Марош Шефчович, зам.-председател на Европейската комисия и комисар по Енергийния съюз пред "Капитал"
България трябва да прояви активност по въпроса със затварянето на ТЕЦ-овете
Ивайло Станчев, Капитал, 23.03.2018
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2018/03/23/3151657_marosh_shefchovich_bulgariia_triabva_da_proiavi/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Франсоа-Кзавие Кованди, аташе по институционално сътрудничество към Посолството на Франция, за третото издание на конкурса
"ЕКООБЩИНА"- видео
БТА, 26.03.2018
http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_dsrzuo0x
"Топлофикация София" ще изплаща 19 години кредит за горене на отпадъците
Дневник, 28.02.2018
https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/28/3137716_toplofikaciia_sofiia_shte_izplashta_19_godini_kredit/
Роля на ОВК технологиите в нулево-енергийните сгради
ТД Инсталации, бр. 1, 2018
https://www.tech-dom.com/bg/rolya-na-ovk-tehnologiite-v-nulevoenergiinite-sgradi/2/2169/
Магнитни течности подобряват енергийната ефективност на сградите
Сп. Енерджи ревю – бр. 1, март 2018
http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=106&rub=1100&id=892
Устойчива енергия - кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност?
Сп. Енерджи ревю, бр. 1, 2018, с. 25
http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=106&rub=1096&id=890
Ветроенергиен парк "Св. Никола" спести близо 400 хил. тона въглеродни емисии през 2017 г.
renewables-bulgaria.com, 20.03.2018
http://renewables-bulgaria.com/article/2199-vetroenergien-park--sveti-nikola--spesti-blizo-400-hil--tona-vaglerodni-emisii-prez-2017-g-?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Renewables-2018-03-22
Община Кърджали стартира проект за въвеждане на LED осветление
lighting-bulgaria.com, 21.03.2018
http://lighting-bulgaria.com/article/1972-obshtina-kardjali-startira-proekt-za-vavejdane-na-led-osvetlenie?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2018-03-21
ЕВН: Увеличава се монтирането на соларни панели втора ръка с инсталирана мощност до 30 kWp
publics.bg, 21.03.2018
https://www.publics.bg/bg/news/18363/
Жилищен блок в Габрово е участник в европейския конкурс за най-красиви фасади
Дарик Нюз, 23.03.2018
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/zhilishten-blok-v-gabrovo-e-uchastnik-v-evropejskiia-konkurs-za-naj-krasivi-fasadi-2086627
Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.
Изпълнителна агенция по околна среда, 08.03.2018
http://eea.government.bg/bg/press-center/news/evropeyska-sedmitsa-na-ustoychivoto-razvitie-30-may-5-yuni-2018-g
БАИС организира семинар за топлинни мостове
hvac-bulgaria.com, 26.03.2018
http://hvac-bulgaria.com/article/2022-bais-organizira-seminar-za-toplinni-mostove?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=HVAC-2018
-03-26
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