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АБЧО е организация, обединяваща 

интересите на 21 Черноморски 

общини, стимулираща силно и 

ефективно местно 

самоуправление и активно 

гражданско участие 
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Краен срок: 31 юли 2018 г. 

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 гражданско общество, създадена през 2018 г. (за граждани / НПО). 

Конкурсът е предназначен за всички български общини и отличава във всяка една от първите пет посочени по-

горе области една голяма община (+ 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: +10 

000) и една малка община (- 40 000 жители, с изключение на категорията „управление на водите”: -10 000). 

Източник: http://ecoobchtina.bg/  

      Краен срок: 11 септември 2018 г. 

 

Всеки български град с над 50 000 жители може да кандидатства в конкурса за Достъпен европейски град. 

Иницативата се организира от Европейската комисия съвместно с Европейския форум за хората с увреждания 

за осма поредна година. 

Целта на инициативата е да се даде гласност на усилията на общините да направят европейските градове по-

достъпни и по-добри места за живот и работа както за хора с увреждания, така и за възрастни хора. 

Тази година ще бъдат оценявани усилията на местните власти да направят по-лесен достъпа до обществени и 

частни жилищни сгради, детски площадки, работна среда, обществен транспорт и комуникационни 

технологии. Победителите ще бъдат наградени по време на официална церемония по случай международния 

ден за хората с увреждания, която ще се проведе в Брюксел, Белгия. 

Конкурсът се провежда във връзка с ангажиментите на държавите-членки за прилагане на Конвенцията за 

правата на хората с увреждания на ООН, тъй като достъпността е един от стълбовете на Европейската 

стратегия за хора с увреждания на Европейския съюз „За Европа без бариери“. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes  

 Конкурс ЕКООБЩИНА 2018 

http://ecoobchtina.bg/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes
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Организатори:  

Дата:  

Бургас, 20-21 юни 2018 г. 

Място:  

Експо център Флора – Бургас 

 

 

Конференцията бе организирана 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 по-силно 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 ЕИП въвежда тематично направление „Сгради с близко 

до нулево потребление на енергия“, по който ще бъдатфинансирани 

проекти за нови сгради и сградни обновявания, проектирани и 

изпълнени по новите стандарти.  

 

 
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПО ПЪТЯ 

КЪМ ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИТЕ СГРАДИ: 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“ 

 
АБЧО ДА СТАНЕ 

“РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР” ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ  

 

В рамките на  проект „CrowdStream - 

групово финансиране на масовите 

иновации“, експертите на АБЧО 

разработиха документ (качен на 

сайта на Асоциацията) за пред-

ставяне на визията за развитие на 

краудфъндинга в България. На базата 

на него и предшестващите го анализи 

и проучвания, бе направено 

заключението, че до 2022г., АБЧО 

има потенциала да стане регионален 

център за подпомагане на 

предприемачите да превърнат 

собствените си идеи и вдъхновения в 

успешни компании. 

В град Варна има 5 университета, в 

които се обучават над 5000 студенти. 

Това е и потенциала за развитие на 

АБЧО като регионален център. 

Асоциацията ще осигури не само 

финансова подкрепа, но ще 

предоставя и насоки за работа в 

мрежа.  

АБЧО ще работи заедно със 

студентите и ръководствата на 

университети в непрекъснато търсене 

на младежки иновативни идеи и 

ключови партньори. 
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За обновяването на съществуващият сграден фонд в България има редица 

проблеми и ограничения. Специално у нас масовото строителство през 70-те и 

80-те години на миналият век по метода сглобяемо строителство на сгради, за 

които енергийната ефективност не е било приоритет се оказва голямо 

предизвикателство. Освен това собствеността в тези сгради е силно раздробена и 

много често един апартамент се притежава от двама или повече души.  

От друга страна придобиването на тези имоти е ставало по непазарни цени по време на приватизацията през 

90-те години. А за приемането на решение целият блок да бъде саниране е необходимо участие на всички 

собственици в сградата. Това се оказва практически невъзможно защото във вероятно всеки един блок има 

поне едно семейство което няма абсолютно никаква възможност да инвестира подобряван на енергийната 

ефективност. Обикновено сметката показва, че са необходими между 8000 лв и 15000 лв инвестиция на 

апартамент. Поради което се наблюдава явлението саниране на части от фасадата, без проект, полаган на 

изолация по различно време през годината и боядисване в най-различни цветове. 

Това явления загрозява градската среда, не е 

ефективна положената топлоизолация, 

създава опасност от падане на изолация, 

поради нееднородната фасада се получава 

конденз, което застрашава конструкцията и 

др. Правителството предприе мерки като 

организира санирането на сградите със 100 % 

грант. Към настоящият момент са сключени 

2022 договора за пълно саниране. Общата 

стойност на тези договори 2 млрд лева. 

Броят на панелните блокове в  България е 

около 70000.  

Т.е. този подход ще отнеме около 70 г. за пълното обновяване сградният панелен фонд. Ускоряването на 

процеса може да се осъществи ако се предложи няколко възможности за саниране. Но оценката на най- 

подходящият вариант е много сложен процес поради множество фактори, които могат да се променят. 

Именно в тази насока са и целите на проект „ABRACADABRA - Аkтивиране на Пазара за Допълнително 

Надраждане при Саниране, Доизграждане и Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане 

на  Нулево Потребление на  Енергията“, финансиран по програма Хоризонт 2020. 

Основният продукт, получен в резултат изпълението на проекта са три инструмента, с които могат да се 

проиграват различни варианти с цел определяне на най- изгодният вариант за всички заинтересовани страни. 

Инструментите са технически, финансов и правен. Втората цел е промоциране на един вариант за 

финансиране на саниране по т.н. метод AdoRes. Този управленски инструмент позволява чрез частни 

инвестиции и някои административни решения да се санира съществуващият сграден фонд. Същността се 

състои във възможността за надстрояване, пристрояване или допълнителна постройка, като с печалбата от 

това да се реализира мерки за саниране на съществуваща сграда. Или изграждане на фотоволтаична система 

и съответно с реализираните печалби да се санира съществуваща сграда.  

 

>>> продължение на стр. 4 

 

 

 
ПРОЕКТ ABRACADABRA:  

САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ СГРАДЕН ФОНД ПО МЕТОД AdoRes
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>>> продължение от стр. 3 

Тази възможност трябва да бъде осигурена от 

общинската администрация чрез съответните 

промени в Общия устройствен план и промяна в 

архитектурните параметри на съответна сграда 

като кота било и корниз и коефициент на 

интензивност. Като тази промяна трябва да бъде 

обвързана със задължението за санирана на 

конкретна съществуваща сграда. Този 

инструмент не е универсално решение, но е 

добра допълнителна възможност за саниране на 

градската среда.  

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ABRACADABRA 

Дата: 06.06.2018г. 

Място: гр. Добрич 

Последната от предвидените по проекта национални срещи се проведе в Огледална зала “Нели Божкова“ 

в гр. Добрич на 6ти юни. На срещата присъстваха представители на общинската администрация - 

Добрич, общинската мрежа за енергийна ефективност ЕнЕфект, експерти, инженери и др.  

      

Модератор на срещата бе арх. Боян Коларов – зам. кмет на гр. Добрич. Целта на срещата беше да се 

представят методи и подходи за т.н. „дълбоко“ саниране на сградите. Арх. Здравко Генчев представи 

стъпките за изготвянето на качествен и работещ план за устойчиво енергийно развитие. Инж. Станислав 

Андреев представи слабости при изготвянето на одити за енергийна ефективност. Одитите са много 

важни защото е първа стъпка при започването на санирането, което и определя бъдещите дейности.  

Особено внимание трябва да се обърне на вида и начина на описание на предлаганите мерки за ЕЕ.  

Инж. Т. Тонев, представи проекта ABRACADABRA, и продуктите изработени от експертите. Основният 

продукт е инструмент за технически, финансов и правен анализ на възможности за саниране чрез 

административно организационни мерки. Целта е да се предостави възможност за допълнително 

застрояване в градските зони, например надстройка от един етаж, допълнителна пристройка или 

изграждане на фотоволтаична система на покрива. И от генерираните печалби от тази възможност да се 

санира съществуващ сграда. Този инструмент бе посрещнат радушно от общинската администрация и се 

изрази мнение, че е възможно мярката да бъде приложена при обновяването на плана на Добрич.   
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През последните три години проектът GreenS реализира голям брой дейности, насочени към 

насърчаване и увеличаване на капацитета и способностите на публичните органи и служителите да 

пестят енергия, да намалят емисиите на CO2 и разходите си, като прилагат иновативни решения в 

областта на зелените обществени поръчки (ЗеОП). 

Две от ключовите реализирани дейности се отнасят до институционализирането на зелените 

обществени поръчки и създаването на звената за подкрепа в енергийните агенции. Тези звена 

предоставяха постоянни съвети относно зелените поръчки и разработиха пилотни практики за зелени 

обществени поръчки в различни общини и региони на консорциума чрез включване на екологични 

критерии в процеса на договаряне с цел намаляване на въздействието върху околната среда от 

дейността и генериране на спестявания. 

Освен това бяха идентифицирани редица добри практики за ЗеОП, организирани бяха курсове за 

обучения на държавни служители по ЗеОП, обширни дейности по разпространение на проекта, 

подкрепящи материали за ЗеОП (включително образци на документи за търгове със зелени критерии) 

и срещи лице в лице с обществените органи и заинтересовани лица, за да предоставят своите 

препоръки и да обменят опит. В края на месец Май 2018г. проект GreenS приключи, но всички 

резултати ще останат достъпни на уеб страницата: www.greensproject.eu  

 

„Ще продължим да работим по изпълнението на 

зелени поръчки и за насърчаване и подкрепа на 

общините, за да станат по-зелени публични органи. 

ЗеОП тепърва ще се развиват .....!“  

Екипът на проекта 

ПЪТЯТ НА УСПЕШНОТО 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗеОП) 

В рамките на проект "GreenS – Подкрепящи структури на зелени  обществените 

поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна", финансиран по 

Програма "Хоризонт 2020" е разработено Ръководството "Моделът GreenS за 

зелени обществени поръчки". То описва целия процес на създаване на Звената за 

подкрепа на зелените обществени поръчки във всички 7 Енергийни агенции на 

страните партньори по проекта, предоставените обучения и пилотни практики, както 

и поуките, извлечени от всеки партньор от консорциума GreenS. Целта е да се улесни 

възпроизвеждането на целия процес от други енергийни агенции и поддържащи 

структури в цяла Европа. 

http://www.greensproject.eu/
http://greensproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/GreenS_GUIDEBOOK_BG.pdf
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На 23 май 2018 Г. в София в 

присъствието на заместник министър-председателя Томислав 

Дончев и държавния секретар на Кралство Норвегия Ингвилд 

Стуб бяха подписани споразумения за четири програми от 

новия програмен период на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм 2014-2021 г. Споразуменията са за 

програмите, управлявани от министерствата на културата, на 

вътрешните работи, на образованието и на правосъдието. В 

началото на месец май стартира и програмата към 

министерството на околната среда и водите.  

С подписването на споразуменията на практика се поставя 

началото на новия програмен период за български проекти, 

финансирани по двата механизма. Четирите програми, които 

стартират на 23 май, са с общ бюджет над 113,5 млн. евро и 

ще финансират проекти в приоритетните сектори правосъдие, 

вътрешни работи, култура и местно развитие, намаляване на 

бедността.  

Допълнителна информация: 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са членове на единния 

европейски пазар и имат тясно сътрудничество с ЕС по 

силата на Споразумението за Европейското икономическо 

пространство (ЕИП). Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ 

на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са 

инструментите за принос на трите държави за 

европейската солидарност и сближаване, като допринасят 

за общата цел за намаляване на социалните и 

икономически различия между европейските региони. Също 

както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми 

предоставят подкрепа на държавите-членки, чийто 

брутен национален продукт на глава от населението е под 

90% от средния за ЕС. Техните приоритети отразяват 

приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и 

приобщаваща Европа. По линия на двата механизма през 

програмния период 2014—2021 г. се предоставят 2,8 млрд. 

евро за проекти, с което се увеличават инвестициите на 

ЕС в Централна и Южна Европа. България ще има достъп до 

безвъзмездно финансиране в размер на 210,1 млн евро, 

разпределени в 10 програми в ключови сектори. 

 

 

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 Г.  
 

 

 

 

 

 

Бенефициери по тези проекти могат 

да бъдат централната администрация 

и нейните териториални 

подразделения и общинските 

администрации. Всеки бенефициер 

може да кандидатства за 

финансиране от ИПК максимум за три 

превозни средства. 

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. за допълнителна 

надстройка,  

- 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. 

 

Краен срок: 31 юли 2018 г.  

 

 

НОВА ПОКАНА  

За набиране на проекти по схемата 
за насърчаване използването на 
електрически превозни средства 
 


