Брой 92, август 2020 г.

МИ публикува Проект на детайлизирана стратегия по
Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на
Националната програма за развитие "България 2030"
Основната цел на приоритета ще е
повишаването на ресурсната - и в
частност - енергийната
производителност, при следване на
принципите на кръговата икономика и
стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии.
Документът е част от Националната програма за развитие на България до 2030, чиито визия,
цели и приоритети бяха одобрени с решение на Министерския съвет №33 на 20 януари 2020 г.
Основната цел на приоритет 4 ще е повишаването на ресурсната – и в частност енергийната –
производителност, при следване на принципите на кръговата икономика и стимулиране
внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии. Документът
съдържа два подприоритета.
Подприоритет 1. Преход към кръгова икоомика, с акцент върху намаляване на ресурсната
интензивност на предприятията и повишена ефективност на използването на суровини и
материали, въвеждане на безотпадни технологии и подкрепа за развойната дейности и
иновациите, свързани с кръговата икономика и въвеждането на зелени бизнес модели.
Подприоритет 2. Преход към нисковъглеродна икономика е насочен към мерки и политики за
устойчиво управление и използване на природните ресурси, позволяващо задоволяване на
нуждите на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост,
продължаващи усилия за намаляване на енергийната интензивност на икономиката чрез мерки
за енергийна ефективност в предприятията и намаляване на емисионната интензивност на
енергопроизводството чрез енергийна ефективност, повишено използване на енергия от
възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление и подобряване на
енергийното управление. По-долу е направен кратък обзор на част от сферите на въздействие.
Енергийна ефективност
Мерките са насочени към подобряване на енергийната ефективност в предприятията и
домакинствата и насърчаване използването на ВЕИ за електроенергия, отопление и
охлаждане. Ще се осигури подкрепа за интегриран подход за прилагане на мерки за енергийна
ефективност във всички икономически сектори, за стимули за устойчивото използване на
суровини и материали, намаляването на количеството използвани суровини и материали при
производството, използването на алтернативни суровини, внедряване на иновационни
производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали.
Ще се насърчава прилагането на иновативни технологии, съчетаване на мерки за енергийна
ефективност с използване на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.
Постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност е стратегически свързано с
подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд в предприятията и жилищния и
нежилищен сграден фонд. Приоритет ще има съчетаване на енергийна ефективност с
използване на енергия от възобновяеми източници.
Цел на подприоритета е постигане на енергийни спестявания в крайното потребление и в
дейностите по производство, пренос и разпределение на енергия, както и подобряване на
енергийните характеристики на сградите.
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Нисковъглеродни технологии
Мерките ще са насочени за постигане на цел от 27,09% дял на енергията от възобновяеми енергоизточници в брутното крайно
потребление до 2030 г. Това ще бъде постигнато с разработване и прилагане на адекватна нормативна и регулаторна рамка и с
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за
охлаждане и транспорт.
За стимулиране на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ), крайните потребители, в частност
битовите, ще получат възможност да участват в „общности за възобновяема енергия“, които могат да произвеждат, потребяват,
акумулират, или продават енергия от ВИ.
В сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане ще се дава приоритет на използването на високоефективни отоплителни и
охладителни инсталации, на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия и оползотворяване
на отпадна топлина и студ.
Мерките са насочени към стимулиране преминаването към технологии, проектиране и бизнес модели или услуги, които пестят ресурси,
прилагат затворени цикли, или осъществяват симбиоза, така че отпадъкът от едно предприятие да се превърне в суровина за друго.
Декарбонизация на регионите
Цели се постигане на неутрална по отношение на климата икономика без да бъдат допуснати понижаване на конкурентоспособността
и загуба на заетост, въглеродни изтичания, задълбочаване на регионалните дисбаланси, енергийна бедност и демографски проблеми.
Мерките ще бъдат насочени към разработване на специфични политики за осъществяване на преход към неутрална по отношение на
климата икономика. Политиката за декарбонизация поставя редица предизвикателства в социално-икономическо отношение,
включително риск от загуба на благосъстояние и заетост и изискват целенасочени мерки. За изпълнение на мярката основен
инструмент за справяне с предизвикателствата ще бъде Механизмът за справедлив преход, ключов инструмент, гарантиращ, че
преходът към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин. Ще бъдат предприети действия за
разработване на специфични за всяка административна област планове, съобразени със социалните, икономическите и екологични
предизвикателства. Регионалните териториални планове ще идентифицират нуждите и ще предлагат решения за необходимата
икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда. Изготвянето на плановете предвижда активно
участие на местни, регионални и национални заинтересовани страни в съответствие с Интегрирания план в областта на енергетиката и
климата на Република България 2021-2030.
Предстои уточняване на необходимия финансов ресурс, а източниците за финансиране са европейските структурни и инвестиционни
фондове и държавният бюджет.
Срокът за предоставяне на становища и коментари чрез онлайн платформата на правителствения Портал за обществени консултации
бе кратък, от 15 до 25 август 2020 г.
Проектът може да изтеглите от страницата на Министерството на икономиката

Нови 29 млн. лв. от ОПРР ще се инвестират в енергийна ефективност на жилищни и обществени
сгради в 11 малки и средни градове
Нови близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради ще
получат 11 малки и средни градове в страната. Средствата се осигуряват от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г. по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“.
С ресурса се предвижда да бъдат обновени 63 многофамилни жилищни сгради, две училища
и една административна сграда в градовете Берковица, Свиленград, Севлиево, Сандански,
Поморие, Троян, Белоградчик, Никопол, Нова Загора, Попово и Козлодуй. Седем от
населените места попадат в Северозападна и Северна Централна България, чието развитие е
приоритет за правителството.
С новите средства жилищата на още 2055 домакинства ще преминат в по-горен клас на
енергопотребление чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите.
В рамките на процедурата бяха подадени 71 проектни предложения. Те се оценяваха на два
етапа – за административно съответствие и допустимост, след което бяха извършени
техническа и финансова оценка. Работата на Оценителната комисия приключи на 30.07.2020
г. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проекти са предложени за финансиране.
„Енергийна ефективност в периферните райони-3“ е продължение на процедурите „Енергийна ефективност в периферните райони“ и
„Енергийна ефективност в периферните райони-2, по които бяха сключени 202 договора на обща стойност 188 млн. лв. С тях се
очаква да се подобри енергийната ефективност на общо 683 обекта, от които 482 многофамилни жилищни сгради с 5907 домакинства
и 201 публични сгради на местните централни власти в общините. Вече са реновирани 276 жилищни сгради с 3818 домакинства в
общо 28 малки и средни градове.
Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени
и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферните райони.
Инвестициите допринасят за подобряване на енергийната ефективност на сградите, намаляване на крайното потребление на енергия
и емисиите на парникови газове, с което се повишава качеството на въздуха. Подобрява се и състоянието на сградния фонд в малките
градове и условията за живот в тях.
Източник: МРРБ

ЕкоЕнергия представи новата си уеб-базирана информационна система по време на работна среща
по националната програма „Климат и енергия“ за училища и детски градини
Представители на ЕкоЕнергия взеха участие в работна среща на Националната програма
„Климат и енергия“ за училища и детски градини, проведена в София в периода 27-28
август в рамките на проект „Мост между действията за климата на европейско и местно
ниво“. Целта на срещата бе обсъждане на възможност за съставяне на национална
програма за въвеждане на знания и практически действия за пестене на енергия и
опазване на климата в училищата и детските градини. По време на събитието беше
представена новата уеб-базирана информационна система за управление на енергията с
данни за 13 училища и 4 детски градини, предоставени любезно от Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Информационната уеб
-платформа е създадена и се ползва основно за нуждите на общинските администрации, но с тази демонстрация се потвърди, че е
изключително подходящ и за учебните заведения. Проектът е финансиран частично по линия на Федералното министерство на
околната среда на Германия чрез Европейската климатична инициатива. В допълнение, тя ще се ползва за целите на устойчивото
управление на енергията в училищата и детските заведения, част от проекта на НДЕФ. Онлайн платформата има редица приложения и
възможности за анализ на данните чрез визуализация чрез динамични графики и справки. Събраните данни за училищата и детските
градини предоставят ценна информация за динамиката на потреблението на енергия за период от пет години назад (за периода 2016
– 2019 г). В основната си част данните показват, че значителна част на потребената в тези заведения енергия се ползва за отопление,
около 85%, а главните енергоносители са промишлен газьол, въглища, отопление от
централни топлофикации и в много малка част екологични горива като дървесни пелети
(под 2%). От своя страна това показва, че в тези учебни заведения има сериозен потенциал
за енергийни спестявания и е необходима сериозна намеса за взимане на информирани
решения за енергийна ефективност и ВЕИ технологии.
Информационната система е изключително подходящ инструмент за общините, тъй като
предоставя допълнителна опция за автоматично генериране на годишните отчети към АУЕР по чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ.
Основни участници в работната среща бяха директори на училища и детски училища, представители на местните власти,
представители на министерствата на околната среда и на образованието и науката, включително на регионалните управления по
образование, на Софийския университет, НДЕФ и партньорите от Германия UfU и Guidehouse.

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия проведоха специализирано обучение на общински експерти от община
Ботевград
Специализирано обучение „Потенциал за обновавяне на сградния фонд: национални политики,
водещи принципи и възможности в сферата на енергийната ефективност в обществени сгради“
и обмен на опит се проведе в периода 27-29 август в гр. Банско за експертите от община
Ботевград. Събитието се осъществява в изпълнение на дейности по надграждане на
квалификацията на общински служители по текущ проект „Мерки за максимизиране на
административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност“.
Целта на обучението бее да предаде специфични
знания и опит на 12 общински специалисти от
Община Ботевград като идентифицира
предизвикателствата пред местната администрация
в областта на енергийната ефективност и поспециално се задълбочи в разглеждането на
конкретни примери, свързани с водещите принципи и възможности за устойчивото
обновяване на сградния фонд в общината. Бяха включени и други теми като: Системи за
управление на енергията (вкл. Стандарт БДС EN ISO 50001:2018); Зелени обществени
поръчки; Планове за обновяване на сградния фонд; Комфорт и качество на въздуха в
сгради с почти нулево потребление на енергия (NZEB). В края на обучението и след
успешното завършване на работата по групи общинските експерти получиха сертификат
за проведения обучителен курс.

Разработен е план за зелените обществени поръчки
План за действие, чрез който ще се стимулира ресурсната ефективност и прилагането на зелени
обществени поръчки, разработи Община Габрово.
Документът е част от заложените дейности по проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и
устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“. Целта му е да се подобри
изпълнението на Общинския план за развитие при провеждането на политики, които включват
екологосъобразни подходи за обществени поръчки.
Планът акцентира върху нуждата от повишаване капацитета на местните възложители за
изготвяне на зелени поръчки, повече информираност на гражданите за ползите от кръговата
икономика, както и наблюдение на екологичните и икономическите ефекти.
Зелените обществени поръчки са процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат
продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия
им жизнен цикъл.
Съгласно целите на плана възложителите на територията на община Габрово следва до 2022 г. да
са достигнали 25% дял на зелените поръчки, 50 експерти да са повишили своя капацитет за
изготвяне на процедурите и да са реализирани 6 добри практики.
Изготвянето на плана бе предшествано от широко обсъждане сред заинтересованите страни на местно ниво. В проведените срещи и
интервюта се включиха експерти от общинската администрация, представители на образователни и културни институции, държавни
структури, общински предприятия, неправителствени организации и бизнеса. Под внимание са взети и добрите практики на
партньорските организации от страната и чужбина.
Във втората фаза на проекта, която ще продължи до средата на 2022 г., предстои планът да бъде реализиран. Предвидени са редица
информационни кампании, обучителни форуми, създаване на онлайн платформа и регистър на експертите, мониторинг на
изпълнението и др.
Всички заинтересовани могат да се запознаят с Плана за действие и Наръчника за съответствие на зелените обществени поръчки и да
изразят своите мнения до края на месец септември 2020 г. на електронен адрес t.popov@gabrovo.bg.
План за действие ЗеОП
Наръчник за съответствие на ЗеОП

Промените в климата стават все по-голям проблем за България според „Зелени закони“
Според становище на инициативата "Зелени закони" е нужно по-добро управление от страна
на държавата за ограничаване рисковете от климатичните промени, включително чрез
включване на разумни мерки в изисквания от Европейския съюз национален план за
възстановяване от кризата поради COVID-19. Според обобщението на Националния институт
по метеорология и хидрология за 2019 г. годишното количество валеж за 2019 г. е 89% от
нормата, а обзорът на годишното количество валеж за периода 1930-2019 г. показва, че
общо за страната валежът е под климатичната норма в 3 от последните 10 години и в 11 от
последните 30 години. Освен това, през 2019 г. е регистрирано, че условията за формиране
на водните запаси са били твърде разнообразни – "от пълно насищане през зимата и
пролетта до екстремна суша през втората половина на годината".
Данните дават основание за извод, че има реално и засилващо се засушаване в последните
десетилетия, което се отразява все по-неблагоприятно върху земеделската реколта и върху
водните запаси, вкл. намалени обеми на язовирите за питейно водоснабдяване. Тези
въпроси са подробно коментирани в Националната стратегия за адаптиране към изменението на климата, но целенасочени, реални и
системни действия не се предприемат. В националния План за възстановяване от кризата поради COVID-19 може и трябва да се
предвиди финансиране за мерки за реагиране на промените в климата у нас, включително за решаване на проблеми от засушаването
и за управление на увеличените рискове от водни кризи, казват още от инициативата.
В становището на "Зелени закони" относно разработването на национален план за възстановяване от кризата поради COVID-19, се
коментира необходимостта да се подходи отговорно и да се предвиди финансиране за разходоефективни в максимална степен мерки,
например:
- мерки за адаптация към по-засушлив климат – прилагане на практики за устойчиво земеделие, като прецизно земеделие,
агроекология (включително биологично земеделие), агролесовъдство;
- мерки за управление на увеличените рискове от водни кризи във все повече райони на страната и от горски пожари
(закупуване на специални хеликоптери за целта).
В този План е важно приоритетно да се финансират реформи и инвестиции в периода 2021—2024 г. в сектори, които осигуряват
жизнено важни дейности за цялото общество – чиста и безопасна "зелена" енергия, производство и доставка на храни, реновиране на
съществуващата и изграждане на липсващата ВиК, транспортна, публична ИТ инфраструктура.
Повече на: Зелени закони

Започна преоценката на Директивите за ЕЕ и ВЕИ
На 4 август 2020 г. Европейската комисия публикува пътни карти за преглед на Директивата за
енергийна ефективност и на Директивата за възобновяеми енергийни източници, за да информира
заинтересованите страни и гражданите за целите на тази инициатива и какви варианти на
политики се обмислят. С това стартира седемседмичен период (3 Август - 21 септември) за обратна
връзка от обществото по концепцията, за да продължи по-нататъшната подготвителна работа на
Комисията за тези прегледи.
За възобновяемите енергийни източници пътната карта е под формата на начална оценка на
въздействието. Тя ще оцени дали целта на ЕС за възобновяема енергия трябва да бъде повишена и
дали други части от директивата ще трябва да бъдат изменени, в съответствие с текущата оценка в
основата на Плана за климата за 2030 г. и други, вече приети инициативи, като Стратегия за
биологичното разнообразие, Стратегията интеграция на енергийните системи и Водородната стратегия, както и националните планове
за енергетика и климат на държавите-членки.
За енергийната ефективност се предвижда комбинирана оценка на пътната карта и оценка на въздействието. Оценката ще
преразгледа адекватността на директивата с оглед на съществуващите цели, политики и мерки за енергийна ефективност, заложени в
националните планове за енергетика и климат, и като се вземе предвид по-високата цел за климата и последните инициативи на
Комисията, като Стратегията за интеграция на енергийните системи. Резултатите от оценката ще дадат представа за оставащите
икономически, екологични, поведенчески и организационни бариери, за да се намерят допълнителни решения за подобряване на
рамката за енергийна ефективност.
Пътните карти трябва да допълват цялостната оценка на въздействието, която се извършва за плана за постигане на климатичните
цели за 2030 г. и работата, която се извършва по Директивата за системата за търговия с емисии; Регламента за споделяне на
усилията, използването на земята, промяната на земеползването и регулирането на горите и стандартите за емисии на CO2 за
автомобили и микробуси. Предвижда се резултатите от прегледа и евентуалните предложения за промени да бъдат представени през
юни 2021 г.
Повече в линковете по-долу:
Пътна карта за Директивата за ВЕИ
Пътна карта за Директивата за ЕЕ. На 20 юли 2020 г. Европейската комисия публикува доклада си за Оценка за 2019 г. на напредъка
на държавите членки по националните цели за енергийна ефективност за 2020 г. и по прилагането на Директива 2012/27/ЕС относно
енергийната ефективност, съгласно член 24, параграф 3 от същата директива
Още за Директивата за ВЕИ
Още за Директивата за енергийна ефективност
Източник: ЕМИ

"Умните градове" на ЕС – водещи и последователни
"Умните градове" са съществен елемент от Европейската Зелена сделка, като в момента
едно от нововъведенията в умните градове са "умни табели", които измерват скоростта на
преминаващите автомобили и се захранват със соларни панели. Табелите могат да
помогнат за преустановяването на потенциален пътен инцидент - ако водачът на колата
спазва правилата за движение, измерената скорост се изписва в зелено, а ако правилата
не се спазват, умната табела изписва скоростта в червено и алармира за нейното
коригиране от страна на шофьора. Очаква се до 2025 г. в света да има поне 88 населени
места, като целта на ЕС е поне 35% от тях да се намират на територията на блока. Целите
са разписани в доклад на консултантска агенция IHS Technology, която изследва
сегмента.
Едно от важните решения, свързани с умните градове и умните квартали, е енергийната
независимост на сградите в тях, които сами ще произвеждат и съхраняват енергията,
необходима на обитателите. Енергията ще се добива от фотоволтаични инсталации и
термопомпи за загряване и охлаждане, като ще се залага и на хибридни технологии.
"Очаква се сграда, произвела повече енергия, да може да помогне на съседна, където
консумацията е по-голяма", казват от Euractiv.
Домакинствата в умните квартали разполагат със специално приложение, което могат да използват на мобилния си телефон за порационално използване на енергията в домовете им - електричеството и отоплението могат да се използват по по-екологичен начин и
икономично, докато човек е в метрото и е решил, че иска да затопли дома си преди да се прибере или да го охлади поради наличието
на предстоящи високи температури. Градовете от различните държави в ЕС се разделят на две категории - водещи и последователни.
Иновациите, които допринасят за превръщането на един град в умен такъв, ще се реализират първо във водещите градове, а след
това и в последователните, включени в конкретния проект.
Община Смолян наприм ер, е град-последовател в проект на "водещите градове" Трондхайм (Норвегия) и Лимерик (Ирландия).
Идеята е градовете заедно да разработват технологии за генериране на повече енергия, отколкото се употребява, като в Смолян са
определени 3 зони, в които да се прилагат пилотните демонстрационни проекти – спортният комплекс, административният център и
културният комплекс и спортната зона в кв. "Райково". Последователи са и Алба Юлия (Румъния), Писек (Чехия), Сестао (Испания) и
Въру (Естония). Община Видин също е част от подобен проект като град-последовател, участвайки в консорциум с 36 участници с
обща субсидия над 18 млн. евро. Проектът цели трансформацията на градската енергийна система към нисковъглеродни градове.
Двата водещи града са Грьонинген (Холандия) и Оулу (Финландия). Останалите 5 града последователи са Леон (Испания), Басано дел
Грапа (Италия), Кадъкьой (Турция), Попрад (Словакия), и Люблин (Полша).
Сред пилотните инициативи в Грьонинген е разработена фотоволтаична инсталация, изградена от 43 000 панелa, с обща инсталирана
мощност от 11,4 MWh, доставяща електроенергия до 3500 къщи. Това е и най-голямата слънчева електроцентрала в Холандия, като тя
е изградена в бивше депо за отпадъци. Столицата ни също изпълнява подобен проект, работейки за внедряването на интелигентни
енергийни решения в детските градини чрез фотоволтаични инсталации и изграждане на система за интелигентен енергиен
мениджмънт. В проекта участват Сантяго де Компостела и Венеция. Водещ партньор и координатор е "Лион Конфлуанс", Франция, а
субсидията за Столична община е 216 312 евро.
Източник: Publics.bg

Словения пуска онлайн платформа за подготовка на стратегията за преустановяване използването
на въглища
Министерството на инфраструктурата създаде онлайн платформа като основен комуникационен
канал за дейностите, свързани с подготовката на националната стратегия за постепенно
премахване на въглищата и преструктурирането на въглищните региони. В съответствие с
Националния план за енергията и климата (NECP) Словения трябва да подготви дългосрочна
национална стратегия за преструктуриране и преход на въглищните региони, която ще
предостави график и план за ранното закриване на въглищна мина Premogovnik Velenje и
постепенно премахване на въглищата в ТЕЦ Termelektrarna Šoštanj (TEŠ).
Списъкът на подготвяните документи включва национална стратегия за постепенно премахване
на въглищата и преструктурирането на въглищните региони в съответствие с принципите на
справедлив преход, както и регионални планове за регионите Савинья-Шалешка и Засавье,
според Министерството на инфраструктурата. Новата онлайн платформа следва добрата практика
и резултатите от друга платформа, създадена във връзка с Националния план за енергията и
климата (NECP). Платформата ще дава изчерпателна и актуална информация на местните власти,
организациите на гражданското общество, бизнес общностите и всички останали заинтересовани
страни.
През юни Европейската комисия стартира Платформата за справедлив преход, за да помогне на държавите-членки да изготвят своите
териториални планове за справедлив преход и да получат достъп до финансиране по Механизма за справедлив преход. Преди две
седмици ЕС даде "зелена светлина" за сумата от 10 млрд. евро за Фонда за справедлив преход от Плана за възстановяване от COVID19, което според Balkan Green Energy News означава, че държавите-членки ще разполагат със 17,5 млрд. евро, за да прекратят
използването на въглища.
Източник: Publics.bg

Хърватия предлага безвъзмездно 27 млн. евро за енергийно реновиране на фамилни къщи
Хърватският фонд за опазване на околната среда и енергийна ефективност ще започне да
получава заявления за безвъзмездни средства в подкрепа на енергийното обновяване на
семейните къщи на 1-ви септември. Бюджетът на програмата е около 27 млн. евро. Кандидатите
могат да получат до 27 000 евро за покриване на до 60% от разходите за инвестиции, насочени
към подобряване на топлоизолацията на фамилни къщи, включително цялото необходимо
оборудване и дейности по изолация на външни стени, тавани, подове и покриви, хидроизолация и
подмяна на елементи на покривите.
Безвъзмездните средства ще бъдат насочени също към подмяна на прозорци и врати, както и за
инсталиране на системи за възобновяема енергия, като например фотоволтаични (PV) системи и
пелетни котли. Около 4,25 милиона евро от общия бюджет са заделени за домакинства,
застрашени от енергийна бедност, като при тях проектите за енергийно обновяване ще бъдат
финансирани изцяло по програмата.

© Green News Ireland
Министерството на териториалното планиране и строителство припомни, че семейните къщи представляват 65% от всички домове в
Хърватия, което представлява 40% от общото потребление на енергия в страната. Повечето фамилни къщи в Хърватия са построени
преди 1987 г. и нямат или имат минимална топлоизолация (клас на енергийна ефективност Е или по-нисък).

Тази година заявленията ще се получават само в електронен вид и кандидатите трябва да предоставят сканирани документи,
доказващи собствеността им и законността на къщата, както и други необходими документи. Обявявайки възобновяването на
програмите за безвъзмездни средства за физически лица и предприятия през юни, Синиша Кукич, директор на фонда, заяви, че се
очаква да бъдат одобрени над 79,3 милиона евро до края на годината. Фондът ще продължи да одобрява субсидии за закупуване на
електрически превозни средства (EVs) до 9,250 EUR на превозно средство.
Източник: Publics.bg

Избрано от медиите
Ето кои малки общини вземат нови пари за саниране
Рачо Рачев, standartnews.com, 01.08.2020
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/eto-koi-malki-obshchini-poluchavat-novi-pari-za-sanirane-432196.html
Над 400 домакинства от Пазарджик със санирани жилища до края на есента
pzdnes.com, 04.08.2020
https://pzdnes.com/2020/08/04/над-400-домакинства-от-пазарджик-със-сан/
Европейски спътници ще контролират емисиите от въглероден диоксид
3E news, 04.08.2020
http://3e-news.net/събития/европейски-спътници-ще-контролират-емисиите-от-въглероден-диоксид-_79258
ЕК: Напредъкът в енергийната ефективност е недостатъчен
3E news, 06.08.2020
http://3e-news.net/анализи/ек--напредъкът-в-енергийната-ефективност-е-недостатъчен_79338
Експерт: ЕС може и трябва да намали вредните емисии с повече от 55% до 2030 г.
3E news, 06.08.2020
http://3e-news.net//анализи/експерт--ес-може-и-трябва-да-намали-вредните-емисии-с-повече-от-55%-до-2030-г_79315
Европа ще обърне специално внимание на топлоснабдяването чрез програмата за саниране
3E news, 07.08.2020
http://3e-news.net/анализи/европа-ще-обърне-специално-внимание-на-топлоснабдяването-чрез-програмата-за-саниране_79363
Зам.-министър Деница Николова в интервю за вестник „Кмета БГ“:
Договаряме повече пари за регионално развитие
МРРБ, 10.08.2020
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-v-intervyu-za-vestnik-kmeta-bg-dogovaryame-poveche-pari-za-regionalno-razvitie/
Инж. Севдалин Желев, изп. директор на Топлофикация Русе:
Необходима е дългосрочна стратегия за бъдещето на въглищните централи с хоризонт отвъд 2040 г.
3E news, 11.08.2020
http://3e-news.net/събития/инж-севдалин-желев,--необходима-е-дългосрочна-стратегия-за-бъдещето-на-въглищните-централи-с-хоризонт-отвъд-2040-г_79477
"Typcĸи пoтoĸ" – пaмeтниĸ нa бeзxaбepиeтo нa pycĸитe влacти. Aнĸapa oтĸaзвa pycĸия гaз
mоnеу.bg, 13.08.2020
https://money.bg/politics/turski-potok-pametnik-na-bezhaberieto-na-ruskite-vlasti-ankara-otkazva-ruskiya-gaz.html
Да създадеш Слънце на Земята. Проектът ITER, в който си партнират ЕС, Япония, САЩ, Русия, Корея, Индия и Китай, ще демонстрира как на Земята
може да се осъществи термоядрен синтез
Ивайло Станчев, Капитал, 14.08.2020
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/08/14/4102159_da_suzdadesh_slunce_na_zemiata/
Не знаем какво да правим, искаме само парите. Решенията за енергетиката
Капитал, 14.08.2020
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/08/14/4102433_ne_znaem_kakvo_da_pravim_iskame_samo_parite/
Grееnреасе: Бългapия тpябвa дa ce oтъpвe oт въглищaтa дo 2030 гoдинa
mоnеу.bg, 14.08.2020
https://money.bg/economics/greenpeace-balgariya-tryabva-da-se-otarve-ot-vaglishtata-do-2030-godina.html?utm_source=Push%
20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=Greenpeace%3A%20България%20трябва%20да%20се%20отърве%20от%20въглищата%20до%202030%20година
"Ha мъpтвa плaнeтa бизнec нe ce пpaви": Зeлeнитe пoлитиĸи ca eдинcтвeнaтa aлтepнaтивa зa ĸoмпaниитe
mоnеу.bg, 16.08.2020
https://money.bg/panorama/na-martva-planeta-biznes-ne-se-pravi-zelenite-politiki-sa-edinstvenata-alternativa-za-kompaniite.html
Преминаване на свободния пазар на електрическа енергия: Мисия сложна или мисия възможна? Съвети от най-големите в бранша
3E news, 18.08.2020
http://3e-news.net/събития/преминаване-на-свободния-пазар-на-електрическа-енергия--мисия-сложна-или-мисия-възможна--съвети-от-най-големите-в-бранша_79669
Приета е нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
3E news, 19.08.2020
http://3e-news.net/събития/приета-е-нова-наредба-за-енергийното-етикетиране-на-продукти,-свързани-с-енергопотреблението_79695
Правителството продължава да анализира последиците от Зелената сделка за страната ни
3E news, 19.08.2020
http://3e-news.net/събития/правителството-продължава-да-анализира-последиците-от-зелената-сделка-за-страната-ни_79693
Мъглата в сметките за парно. Или защо потребителите не разбираха много от "грандиозното" намаление на цената на природния газ
Ивайло Станчев, Капитал, 25.08.2020
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/08/25/4106105_muglata_v_smetkite_za_parno/
Руски експерт: Без авантюрата „Турски поток” до 5 години
3E news, 26.08.2020
http://3e-news.net/събития/руски-експерт--без-авантюрата-турски-поток”-до-5-години_79842
Пет града в Югоизточна Европа са част от проект за въглеродна неутралност до 2030 г.
publics.bg, 26.08.2020
https://www.publics.bgbg/news/22837/Пет_града_в_Югоизточна_Европа_са_част_от_проект_за_въглеродна_неутралност_до_2030_г_.html
Поскъпването на природния газ от септември ще бъде с над 15%. Въпреки това корекции при парното не се очакват, тъй като КЕВР предварително
вдигна цените за целия отоплителен сезон
Румяна Гочева, Капитал, 27.08.2020
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/08/27/4107004_poskupvaneto_na_prirodniia_gaz_ot_septemvri_shte_bude/
В енергетиката всичко е цветя и теменужки. Вярно или не
Капитал, 28.08.2020
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/08/28/4107218_v_energetikata_vsichko_e_cvetia_i_temenujki/
Как бизнесът може да спечели от либерализацията на енергийния пазар. Изборът на сигурен доставчик на електроенергия гарантира спокойствие на
Капитал, Съдържание от Синергон енерджи, 28.08.2020
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/08/28/4106466_kak_biznesut_moje_da_specheli_ot_liberalizaciiata_na/
Експерт: Зеленият водород е добра, устойчива алтернатива на фосилните горива, но по-скъпа
3E news, Боян Рашев, 08.08.2020
http://3e-news.net//анализи/експерт--зеленият-водород-е-добра,-устойчива-алтернатива-на-фосилните-горива,-но-по-скъпа_79400
Да създадеш Слънце на Земята: Тази българка ръководи част от проекта на века. Инж. Анна Енчева, която ръководи важна част от световния проект за
чиста енергия – ITER, пред Economy.bg
economy.bg, 13.08.2020
https://www.economy.bg/science/view/41093/Da-syzdadesh-Slynce-na-Zemyata-Tazi-bylgarka-rykovodi-chast-ot-proekta-na-veka
Столичната община обяви нова поръчка за осветление за 73 млн. лв. Дейностите от миналогодишния прекратен търг са променени, а цената се е
вдигнала
Мила Чернева, Капитал, 19.08.2020
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/infrastructure/2020/08/19/4104058_stolichna_obshtina_obiavi_nova_poruchka_za_osvetlenie/
Енергийни пазари и услуги (задочно обучение)
Софийски университет, август 2020
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_ikonomika_i_finansi/
magist_rski_programi_za_ikonomisti/energijni_pazari_i_uslugi_zadochno_obuchenie
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