Брой 72, декември 2018 г.

Секретариатът на ЕкоЕнергия Ви
поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници и Ви пожелава здраве,
лично щастие и успехи по пътя към устойчивото енергийно развитие!
Нека за новата 2019 г. си пожелаем още повече възможности за сътрудничество и
успешни проекти!
ЕнЕфект проведе първите посещения в участващите общини
по проект "Нашите сгради"
Проект „Енергийно ефективни сгради: подкрепа за гражданското общество и общините в
България и Румъния“ („Нашите сгради“), е проект в рамките на Европейската климатична
инициатива (EUKI), създаден, за да даде възможност на публичните власти на местно равнище да формулират стратегии за обновяване
на сградния сектор, които да стимулират дълбокото енергийно обновяване и да улеснят цялостните сградни обновявания. С тази цел в
България ще бъдат разработени или подобрени
6 общински планове за енергийна ефективност
на публичните сгради с цел постигане на оптимални енергийни спестявания чрез разходноефективни решения за обновяване на сградния
фонд.
Общините, включени в проекта, са членове на
Общинската мрежата за енергийна ефективност ЕкоЕнергия - това са Берковица, Смядово, Лясковец, Кула, Лом и Етрополе. Първите дейности са свързани с изграждането на солидна информационна база данни за енергийните характеристики и потребление на общинския сграден фонд в избраните общини. На по-късен етап
от проекта ще бъдат организирани информационни събития за широкия кръг граждани, за които ще получат съвети за най-добрите опции за пестене на енергия в домакинствата на найниска цена. Заедно с това гражданите ще имат възможност да изразят своето мнение за използването на общинските сгради и тяхната функционалност на територията на тяхната община. Това ще спомогне за засилване на диалога между гражданското общество и местните власти. Като
краен резултат се очаква да бъдат изготвени шест дългосрочни стратегии за енергийно ефективно обновяване на публичния сграден фонд със съответните планове за изпълнение към тях и
да заработи иновативна енергийна информационна система, подпомагаща общинските ръководства при вземането на решения за инвестиции в проекти за енергийна ефективност.
Защитено жилище и здравен център в гр. Смядово
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ЕнЕфект и ЕкоЕнергия взеха участие в XIII конференция на АБЕА
На 04.12.2018 г. се проведе XIII Национална конференция на Асоциацията на Българските
Енергийни Агенции (АБЕА) - "Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно
управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“.
Конференцията посетиха над 130 души, между които представители на Министерство на
енергетиката, АУЕР, ФЕЕВИ, МЗХГ, клъстерни организации, енергийни агенции и центрове,
академичните среди, кметове и представители от общините, експерти и фирми в бранша.
В рамките на конференцията бяха наградени победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“. В Лига „Биомаса“ бяха отличени три общини (първо
място за община Банско, второ – община Златоград и трето място за община Мадан) за
придобиване и опериране на общинска отоплителна централа, както и подмяна на съществуващите и изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински сгради, използващи биомаса за гориво. В Лига „Слънчева енергия“ наградите си поделиха две фирми
и една община (Гулянци), реализирали иновативни соларни системи, които да покриват
нуждите им за производство и съхранение на енергия.
Конференцията се състоя от няколко тематични панела, посветени на новите енергийни политики на ЕС, интелигентни градове, енергийноефективни сгради, общинско енергийно планиране и представяне на добри практики.
Станислав Андреев и Александър Станков от ЦЕЕ ЕнЕфект представиха темите за индивидуалните пътни карти за сградно обновяване
като пазарен инструмент за противодействие на компромисните мерки по проект iBroad, обученията по Train-to-NZEB, Fit-to-NZEB и
CraftEdu в специализирания панел "От енергоефективни сгради към сгради с близко до нулево енергийно потребление". Другите теми
в панела бяха свързани по-конкретно с болниците с близко до нулево енергийно потребление; енергийния мениджмънт: внедряване на ISO 50001 и организиране на общински енергиен мениджмънт; системите за съхранение на електроенергия в сградите с близко до нулево
потребление на енергия и др. В Панел IV "Инвестиции за иновации и реализирането им в общините" Мария Манолова представи ОМЕЕ ЕкоЕнергия, темите за общинско енергийно планиране, заедно с наученото от приключилите през 2018 г. проекти с българските общини и
стартиращия нов проект „Нашите градове“, който подкрепя местните власти в разработването
на дългосрочни стратегии за обновяване. Заедно с атрактивните теми по време на конференцията бе поставен информационно-демонстрационен щанд, на който желаещите получиха
пълна информация по темите, свързани с професионалните обучения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, като можеха да видят и прожекция на кадри от проведените обучения
по Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB в България и Европа.
Презентациите от конференцията може да откриете тук: https://new.abea-bg.org/.

Нова ера на глобалното действие по климата в рамките на споразумението за изменение на климата
в Париж след срещата в Катовице
След последна среща в Катовице по въпросите за изменението на климата държавите
приеха солиден набор от насоки за прилагане на Парижкото споразумението от 2015 г.
Договореният "Климатичен пакет в Катовице" цели практическо приложение
на политиката поизменението на климата, съдържаща се в Парижкото споразумение.
Под егидата на Секретариата на ООН по изменение на климата, този пакет следва
да насърчи международното сътрудничество и по-големи амбиции на страните.
В него се определя как страните ще предоставят информация за своите национално определени цели (NDCs), които следват да включват действията им по отношение на климата. Тази информация включва мерки за смекчаване и адаптиране, както и подробности за финансовата подкрепа за действия в областта на климата в развиващите се страни.
Пакетът включва също насоки, които се отнасят до:


Процесa на установяване на нови цели за финансирането от 2025 г. насам, за да се постигне напредък от сегашната цел за мобилизиране на 100 милиарда щатски долара годишно от 2020 г. за подпомагане на развиващите се страни



Как да се осъществи глобалната оценка на ефективността на действията в областта на климата през 2023 г.



Как да се оцени напредъка в развитието и трансфера на технологии

Договорените насоки означават, че страните вече могат да създадат националните системи, необходими за прилагането на Парижкото
споразумение от 2020 г. Същото ще се направи на международно равнище. Функциониращи заедно, тези системи ще гарантират, че
държавите могат да действат в среда на взаимно доверие и да оценят напредъка на своите действия в областта на климата.
Основните въпроси, които все още предстои да бъдат решени, се отнасят до използването на начини за сътрудничество, както и до
механизма за устойчиво развитие, съдържащ се в член 6 от Парижкото споразумение. Те биха позволили на страните да изпълнят част
от своите вътрешни цели чрез използване на т.нар. наречени "пазарни механизми". Пазарните механизми предоставят гъвкави инструменти за намаляване на разходите за редуциране на емисиите, като например пазарите на въглеродни емисии.
Тук Парижкото споразумение признава необходимостта от глобални правила, за да се запази целостта на усилията на всички страни. Тези глобални правила са важни, за да се гарантира отчитането на всеки тон емисии, емитиран в атмосферата и избягване на
двойното отчитане. По този начин напредъкът към целите за ограничаване на емисиите от Парижкото споразумение може да бъде точно измерен.
По тази част от насоките са проведени множество дискусии като в рамките на срещата различията не са били преодолени. Поради
това страните се договориха да финализират подробностите за пазарните механизми през следващата година с оглед приемането им
на следващата конференция на ООН по изменението на климата (COP25).
Източник: ООН

Светът ще се затопли с 3,3°C до 2100 г. при сегашните политики за климата
Средните глобални температури са на път да надхвърлят значително основната цел, заложена в Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне през 2015 г., показва ново проучване, дело на Climate Action Tracker (CAT) – консорциум от три независими европейски изследователски групи.
Парижкото споразумение има за цел ограничаване на затоплянето до „доста под“ два градуса Целзий над прединдустриалното време.
Това беше и темата на срещата на високо равнище в Катовице, Полша, която се проведе от 2 до 14 декември. Там лидери от страни по
цял свят се опитаха да договорят насоки за прилагане на пакта, който влиза в сила през 2020 г.
Според доклада на CAT, от 2015 г. насам има напредък откъм опазване на климата, но сегашните политики са такива, че
светът ще преживее затопляне с 3,3°C до 2100 г. Това е почти съ щ ото, колкото консорциум ъ т прогнозира преди една година – 3,4°C. Според CAT, ако правителствата решително приложат политиките, които в момента са в процес на подготовка, затоплянето до 2100 г. може да бъде ограничено и до само 3°C.
Повишаването на глобалните температури с 3 градуса ще има тежки последствия за екосистемата на Земята. Това ще доведе до загуба
на коралови рифове, стопяване на алпийски ледници, намаляване на морския лед в Арктика и може би до необратимо стопяване на
ледовете на Гренландия. Това от своя страна ще повиши глобалните морски нива, казва научният панел на ООН. Междуправителствената група по изменението на климата при ООН е категорична, че удържането на ръста на глобалните температури до 1,5°C е възможно, но би изисквало бързи и драстични промени в човешкото поведение.
Източник: https://greentech.bg/archives/77468

ЕС прие емисиите на новите коли да се намалят с 37,5 %
Емисиите на въглероден диоксид от новите коли в ЕС трябва ще се намалят с 37,5 процента до 2030 г. Това са се договорили преговарящи в ЕС, според австрийски представители. До съгласието се е стигнало след напрегнати преговори между Европейския парламент
и
страните
членки,
предаде
ДПА,
цитирана
от
БТА.
Лимитът, който ще се базира на нивата от 2020 г., е компромис между 35-те процента намаляване, предложени от правителствата на страните от ЕС и 40-те процента намаляване,
предложени от европейските депутати.
Целта за 2030 г. ще се прилага за автомобилния парк на автомобилопроизводителите като цяло, което означава, че "високоемисионните модели" ще трябва да бъдат компенсирани с продажби на "нискоемисионни модели" или на "нулевоемисионни модели".
Целите относно емисиите на колите са част от усилията за редуциране на емисиите на
въглероден диоксид и ограничаване на глобалното затопляне.
Източник: Икономист

Новите правила на ЕС за пазара на електроенергия – в полза на потребителите и околната среда
Основните редакции на общите правила за търговия на електроенергия в ЕС бяха неформално съгласувани, за да се преодолеят настоящите пречки пред свободната търговия на електроенергия между страните и да се създаде функциониращ европейски пазар, който да позволи свободното преминаване на почти 70% от електроенергията. Това ще улесни интеграцията
на възобновяемите източници в мрежата и следователно ще подпомогне усилията за постигане на целта на ЕС до 2030 за ВЕИ от 32%. Наред с това пазарът на електроенергия ще стане
по-конкурентен и ориентиран в полза на клиента.
По-добра сделка за потребителите
Потребителите ще имат благоприятни възможности от новите правила, които включват:

Смяна на доставчика – електроенергийните търговци ще са длъжни да дават опция за
смяна на доставчика (без допълнителни такси) в рамките на максимален период от 3 седмици
(и 24 часа към 2026);


Умни електромери - потребителите ще имат правото да получат интелигентни измервателни уреди за контрол на потреблението
си, освен ако анализът в дадена държава-членка не докаже, че разходите надвишават ползите;



Сравнителен ценови анализ – потребителите ще имат право на безплатен достъп до онлайн платформа сравнение на цените на
електроенергията;



Гъвкав ценови договор – потребителите ще имат възможност да сключват гъвкави договори за електроенергия с енергийни търговци, които обслужват повече от 200 000 клиенти.

Без повече държавни субсидии за най-замърсяващите въглищни електроцентрали
Понастоящем в страните членки на ЕС се практикува плащането на допълнителни субсидии за поддържането на конвенционални централи в режим на готовност за ограничен период от време при свръх търсене – т.нар. механизми за капацитет или студен резерв. По
искане на Парламента съгласуваните текстове предвиждат изготвянето на допълнителна оценка за ЕС (заедно с националните правила) за рисковете за недостиг на електроенергия в държавите членки, превенцията и избягване на ненужното използване на механизмите за капацитет.
Енергийна бедност и ценово регулиране
Държавите членки се споразумяха за наличието на възможност за временно регулиране на цените с цел подпомагане на енергийно
бедните или уязвими домакинства. Въпреки това се предвижда проблемът с енергийната бедност да се адресира и чрез схемите за социално подпомагане.
Страните-членки на ЕС, които все още регулират цените на домакинствата, могат да продължат да правят това, но трябва да представят доклади за оценка на напредъка към премахване на регулирането на цените. До 2025 г. Комисията ще представи доклад за цялостния напредък на ЕС, който може да включва предложение за прекратяване на регулирането на цените в електроенергетиката.
След приключването на сделката водещият протокола Кристианис Каринс (Krišjānis KARIŅŠ (EPP, LV) сподели мнението, че това споразумение е добро за климата, но и добро за портфейла на гражданите. То ще направи пазарът на електроенергия поконкурентоспособен в границите на ЕС. Заедно с това той каза, че парламентът е успял да се освободи от тежките държавни субсидии, за да може пазарът да изпълнява задачата си да доставя на промишлеността и домакинствата в ЕС достъпна и сигурна енергия.
Следващи стъпки
След настоящето одобрение сделката ще бъде разгледана от Комитета по индустрията, изследвания и енергетика на ЕП на пленарно
заседание за одобрение, както и от Съвета. Регламентът и директивата ще влязат в сила 20 дни след публикуването. Държавите членки ще трябва да приложат директивата до 31 декември 2020 г.
Източник: Европейски парламент

ЕК одобри още 210 млн. лв. за ремонт на училища по ОПРР
Европейската комисия одобри още 210 млн. лв. за ремонт на образователната инфраструктура
в страната по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Средствата се прехвърлят от инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност“ на първата
ос на ОПРР, бенефициенти по която са 39-те големи градове, към приоритет „Образователна
инфраструктура“ на същата ос. Целта е да се постигне по-високо ниво на качеството на образование в градовете, определили най-високи нужди в рамките на инвестиционните си програми. С преразпределението на ресурса се покрива и недостигът от средства по вече сключени
договори за „Образователна инфраструктура“ за големите градове. Това ще допринесе за постигане на правителствения приоритет за по-високо ниво на качеството на образованието.
В момента по ОПРР 2014-2020 се изпълняват 119 проекта на обща стойност 623 млн. лв. С тези средства ще се рехабилитира материално-техническата база на общо 442 детски градини,
основни и средни училища и университети. Изпълнението на 7 от проектите на обща стойност
12,2 млн. лв. вече приключи. В резултат 5 716 лица се обучават и работят в модернизираните 21 образователни институции.
Изменението на програмата е предложено след извършен вътрешен анализ по изпълнението й от Управляващия орган в МРРБ, и е
одобрено от Комитета за наблюдение и от Министерския съвет.
С промените се намаляват рисковете по отчитане на някои междинни индикатори към края на 2018 г., заложени в ОПРР. Сред тях са
тези за първично потребление на енергия, социални услуги и социални жилища, обусловени от актуализация на нуждите, изпълнението на целенасочени политики в социалната сфера, както и при отчитане възможностите за реализация през програмния период.
Одобрените промени в ОПРР 2014-2020 не водят до промени на общия ресурс на програмата, както и в бюджета на приоритетните
оси, не се нарушава и тематичната концентрация, установена в Споразумението за партньорство на Република България.
Одобрението от страна на ЕК дава възможност за намаляване рисковете за изпълнение на програмата, повишава се значимостта й за
подобряване на достъпа до образование и подобрен образователен процес в регионите на страната.
Одобрената нова версия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (версия 5.2) може да бъде намерена ТУК.
На снимката: Средно училище "Васил Левски" в Севлиево е обновено по проекта на общината „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. С над 4,6 млн. лв. по
него са ремонтирани трите най-големи училища и шест от основните детски градини в общината.
Източник: МРРБ

Обновени са 1544 сгради по Националната програма за енергийна ефективност
1544 многофамилни жилищни сгради в страната са обновени по Националната програма за енергийна ефективност. По други 220 от общо 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране с Българската
банка за развитие се изпълняват строително-монтажни работи. Още 224 са на етап обследване.
Към 30 ноември 2018 г. най-много са завършените сгради в община Бургас – 197. Там сключените договори
са общо 205, като по последните 8 сгради текат строителни работи. В община Благоевград са обновени всички 143 многофамилни жилищни сгради, за които са сключени договори за целево финансиране. Реновираните блокове в Хасково са 77. В общината са сключени общо 110 договора за повишаване на енергийната
ефективност на многофамилни жилищни сгради. Още 8 са в етап на строителство, други 16 – на етап обследване. Обновителните дейности по 71 от общо 75 сгради със сключени договори за целево финансиране от
програмата в Стара Загора са изпълнени. По последните 4 текат строителни работи. В Пазарджик са завършени всички 41 сгради със сключени договори за обновяване.
Информация за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в други общини в страната може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

Бургас и Благоевград ще изграждат анаеробни инсталации по ОПОС
Министърът на околна среда и водите подписа договор за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими
отпадъци на територията на регион Бургас. Целта на проекта е осигуряване на инфраструктура и система за разделно събиране на
биоразградими битови отпадъци в общините Бургас, Несебър и Поморие.
Съоръжението е с капацитет за рециклиране 30 652 тона годишно. Общият размер на инвестицията е над 37,4 млн. лв. Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 29,4 млн. лв. Срокът за изпълнение на
проекта е 48 месеца.
Министър Димов подписа договор за анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци с общините Благоевград,
Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Съ оръ ж ението е с капацитет близо 16 000 тона годишно и ще обслужва 100 000 жители. Проектът е на стойност 36,4 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 осигурява над 30,2 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е
40 месеца.
„Изпълнението на тези проекти позволява по модерен и природосъобразен начин да превърнем отпадъка в стока“, каза министър Димов. Той допълни, че това е в основата на бъдещата икономика, към която България се стреми.
Церемониите по подписването с Бургас и Благоевград се състояха по време на Годишното информационно събитие на ОПОС, на което
беше представен напредъкът на ОП за 2018 г.
Източник: МОСВ

Столична община пусна 20 електробуса с нулеви емисии
Столична община (СО) пусна в експлоатация 20 електробуса с нулеви емисии за околната
среда по редовните линии на градския транспорт № 309 и № 9. От общинската администрация съобщават, че до края на тази и следващата година ще бъдат пуснати още 142 нови
автобуса на природен газ с най-високия екостандарт ЕВРО 6.
"Модернизацията на градския транспорт е част от мерките за подобряване на качеството на
въздуха. До момента сме подменили 60% от автобусите, а догодина процентът на новите
автобуси по градски линии ще е 90%", информира кметът на СО Йорданка Фандъкова.
Електробусите са с вградени батерии с капацитет 324 kWh и 320 км пробег с едно зареждане. Те са достъпни за хора със затруднения в придвижването, климатизирани са и разполагат с USB гнезда за зареждане на мобилни устройства, предстои да бъде осигурен и WiFi.
Източник:
nulevi-emisii

http://industryinfo.bg/article/23311-stolichna-obshtina-pusna-20-elektrobusa-s-

В МОСВ се проведе публично обсъждане на проекта на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
Публично обсъждане на проекта на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) със заинтересованите страни се проведе днес в МОСВ. Програмата е
разработена по споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Световната
банка. Проектът беше предоставен за обществен достъп на 2 ноември 2018 г. „Изчакахме максимално дълго време, за да се запознаят заинтересованите страни и да дадат своите становища и
мнения. След това следва да приемем този правителствен документ и да започнем изпълнението
на мерките“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на дискусията.
Програмата определя отговорностите на национално и местно ниво за подобряване качеството на
атмосферния въздух. В нея като основен замърсител с фини прахови частици (ФПЧ) са идентифицирани битовото отоплението и автомобилния транспорт. Относно ангажиментите на национално
ниво една от препоръките на Световната банка вече е отразена в приетите на първо четене в парламента промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух – въвеждането на изисквания за нивата на съдържание на сяра, пепел и влажност в твърдите горива, посочи министър Димов. По отношение на местната власт той подчерта, че по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС)
са осигурени средства на общините за разработване и актуализиране на планове за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Предстои предоставяне на финансиране по ОПОС и за реализация на конкретни мерки.
Основните акценти в програмата бяха представени от Ръсел Фрост, координатор на екипа на Световната банка, който подготви проекта на документа.
Дискусията беше излъчвана онлайн на сайта на МОСВ, както и на фейсбук страницата на МОСВ. Запис от цялото обсъждане можете
да намерите на адрес: https://www.facebook.com/Министерство-на-околната-среда-и-водите-110785762459069/
Проектът на Националната програма е публикуван в раздел „Обществени обсъждания“ на интернет страницата на МОСВ https://
www.moew.government.bg/.
Източник: МОСВ

Обявена е процедура за подобряване на качеството на атмосферния въздух по ОПОС
Управляващият орган на ОП Околна среда 2014-2020 г. обяви процедура "Мерки за подобряване
качеството на атмосферния въздух". Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на обща стойност над 111 млн. лв. Бенефициенти са общините Бургас, Видин,
Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.
Процедурата има за цел да се намалят наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) от
битовото отопление. Финансирането ще допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната
във връзка с осъдителното решение на Съда на ЕС за неспазване на нормите за съдържание на
ФПЧ10 в атмосферния въздух.
Мерките, които ще бъдат подкрепени със съфинансиране от Кохезионния фонд на ОПОС, са свързани с подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни
форми на отопление на газ, електричество, пелети или свързване към топлофикационна или газоразпределителна мрежа. Като крайна алтернатива (когато всички други опции са неприложими или
изчерпани) е допустима и подмяната на старите печки с модерни уреди на дърва или въглища, които отговарят на техническите параметри за екодизайн.
Максималният срок за физическо изпълнение на дейностите по проектите е 54 месеца. Покана за участие и повече информация за
процедурата може да бъде намерена тук.
Източник: МОСВ

Избрано от медиите
Над 1,1 млрд.лв. от бюджета на ОП„Региони в растеж“ са разплатени
МРРБ, 30.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/nad-1-1-mlrd-lv-ot-byudjeta-na-op-regioni-v-rastej-sa-razplateni/
Парламентът одобри 3 млрд. лв. газови разходи с новата енергийна стратегия. Веднага след това "Газпром" обяви официално, че ще доставя газ
към България от "Турски поток"
Ивайло Станчев, Капитал, 30.11.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/30/3354442_parlamentut_odobri_3_mlrd_lv_gazovi_razhodi_s_novata/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
"Газпром" потвърди, че "Турски поток" ще се насочи към България. За целта "Булгартрансгаз" ще трябва да похарчи 2.8 млрд. лв. за нов
газопровод
Ивайло Станчев, Капитал, 30.11.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/30/3354627_gazprom_potvurdi_che_turski_potok_shte_se_nasochi_kum/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
11 енергийни асоциации подкрепиха стратегията на ЕК за неутрална към климата икономика. Сдруженията посочват, че интеграцията в сектора ще
има ключова роля за декарбонизацията на енергийната система на Европа
publics.bg, 03.12.2018
https://www.publics.bg/bg/news/19858/
Защо никой не прави нищо за мръсния въздух. Замърсяването продължава да е провал за властите, които стрелят напосоки с решенията
Мила Чернева, Капитал, 03.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/03/3355662_zashto_nikoi_ne_pravi_nishto_za_mrusniia_vuzduh/
Kакво да очакваме от конференцията по климата в Катовице. Лидери от цял свят трябва да договорят детайлите по прилагането на Парижкото
споразумение
Йоанна Иванова, Капитал, 03.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/12/03/3355800_kakvo_da_ochakvame_ot_konferenciiata_po_klimata_v/
Депутатите размиха отговорността на кметовете за мръсния въздух. С промените в законопроекта за въздуха вече РИОСВ ще преценяват дали
кметовете трябва да бъдат глобени заради несправяне със замърсяването
Мила Чернева, Капитал, 04.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/04/3356070_deputatite_razmiha_otgovornostta_na_kmetovete_za/
Министър Петя Аврамова: Договори за 2,5 млрд. лв. са сключени до момента по Оперативна програма "Региони в растеж"
МРРБ, 05.12.2018
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-petya-avramova-dogovori-za-2-5-mlrd-lv-sa-sklyucheni-do-momenta-po-operativna-programa-regioni-v-rastej/
Столичната община ще иска помощ от държавата за купуване на квоти парникови газове
Дневник, 05.12.2018
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/12/05/3356682_stolichnata_obshtina_shte_iska_pomosht_ot_durjavata_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
Министър Аврамова:
Работим за балансирано развитие на регионите
МРРБ, 06.12.2018
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-avramova-rabotim-za-balansirano-razvitie-na-regionite/
Екоминистерството дава над 111 млн. лв. на 7 общини, за да подобрят качеството на въздуха
Дневник, 06.12.2018
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/12/06/3357306_ekoministerstvoto_dava_nad_111_mln_lv_na_7_obshtini_za/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
Прах във въздуха, прах в очите. Нито отчитането на замърсяването на въздуха в София, нито мерките за по-чисто битово отопление са ефективни на
този етап
Мила Чернева, Капитал, 07.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/07/3357349_prah_vuv_vuzduha_prah_v_ochite/
Министър Аврамова откри обновени със средства от ОПРР 2014-2020 градски пространства в Ямбол
МРРБ, 07.12.2018
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-avramova-otkri-obnoveni-sus-sredstva-ot-oprr-2014-2020-gradski-prostranstva-v-yambol/
Заместник-министър Николова участва в среща за бъдещото изпълнение на Дунавската стратегия
МРРБ, 07.12.2018
https://www.mrrb.bg/bg/zamestnik-ministur-nikolova-uchastva-v-sresta-za-budestoto-izpulnenie-na-dunavskata-strategiya/
Уж има свободен пазар на ток, ама не съвсем
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, 07.12.2018
https://ime.bg/bg/articles/uj-ima-svoboden-pazar-na-tok-ama-ne-syvsem/
Природният газ поскъпва с 3.5% от Нова година, парното остава без промяна. Причината за по-малкия ръст е поевтиняването на петрола през
последните месеци
Ивайло Станчев, Капитал, 10.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/10/3359426_prirodniia_gaz_poskupva_s_35_ot_nova_godina_parnoto/
ТЕЦ "Марица-изток 2" пак продаде само част от скъпия си ток. Основният купувач за януари-февруари е бил "ЧЕЗ Разпределение"
Ивайло Станчев, Капитал, 11.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/11/3360147_tec_marica_iztok_2_pak_prodade_samo_chast_ot_skupiia/
Стратегически приоритети в работата на МРРБ представи министър Петя Аврамова на среща с представители на ЕБВР
МРРБ, 11.12.2018
https://www.mrrb.bg/bg/strategicheski-prioriteti-v-rabotata-na-mrrb-predstavi-ministur-petya-avramova-na-sresta-s-predstaviteli-na-ebvr/
Индустрията би могла да получи помощ за компенсиране на разходите за въглеродни емисии
Министерство на енергетиката, 13.12.2018
https://www.me.government.bg/bg/news/industriyata-bi-mogla-da-poluchi-pomosht-za-kompensirane-na-razhodite-za-vaglerodni-emisii-2680.html
Отпускат още 15,6 млн.лв. за развитие на туризма и опазване на околната среда в пограничния регион между България и Турция
МРРБ, 13.12.2018
https://www.mrrb.bg/bg/otpuskat-oste-15-6-mln-lv-za-razvitie-na-turizma-i-opazvane-na-okolnata-sreda-v-pogranichniya-region-mejdu-bulgariya-i-turciya/
Краят на митата върху износа на ток. Съдът на ЕС реши, че е незаконно държавите членки да налагат такси при износа на ток
Ивайло Станчев, Капитал, 14.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/14/3361668_kraiat_na_mitata_vurhu_iznosa_na_tok/
Правилата за прилагане на Парижкото климатично споразумение бяха договорени. Преговарящите в Катовице се поздравяват за резултата, но
според мнозина не е направено достатъчно
Капитал, 17.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/12/17/3363546_pravila_za_prilagane_na_parijkoto_klimatichno/
ЕК глоби България със 77 млн. евро заради държавния газов монопол. След жалба на "Овергаз" комисията установи, че "Булгаргаз" и
"Булгартрансгаз" години наред са злоупотребявали с монополно положение
Ивайло Станчев, Капитал, 17.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/17/3363355_ek_globi_bulgariia_sus_77_mln_evro_zaradi_durjavniia/
Въглеродните емисии са нараснали рязко през 2018 г. Въпреки Парижкото споразумение опасностите остават твърде големи
Деян Димитров, Капитал, 16.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/12/16/3362337_vuglerodnite_emisii_sa_narasnali_riazko_prez_2018_g/
Еврокомисията: Не сме искали чужд купувач за БЕХ. Парламентът ни виновен за глобата, отхвърлил сделка с Брюксел
Dnes.bg, 18.12.2018
https://www.dnes.bg/eu/2018/12/18/evrokomisiiata-ne-sme-iskali-chujd-kupuvach-za-beh.396939?utm_source=push&utm_medium=notification
ЕС успя да се договори за по-строги екоизисквания за новите автомобили. Компромисното решение е до 2030 г. вредните емисии да се
понижат с
Капитал, 18.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/12/18/3363891_es_uspia_da_se_dogovori_za_po-strogi_ekoiziskvaniia_za/
Държавата продаде ток за 183 млн. лв. през борсата. Сделките на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2" показаха, че разходите на бизнеса за ток
ще са доста по-високи през 2019 г.
Ивайло Станчев, Капитал, 18.12.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/12/18/3364177_durjavata_prodade_tok_za_183_mln_lv_prez_borsata/
Малко над 3 млн. лв. са предвидени в бюджета на МРРБ за завършване на пречиствателната станция за питейни води за Сливен
МРРБ, 30.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/malko-nad-3-mln-lv-sa-predvideni-v-byudjeta-na-mrrb-za-zavurshvane-na-prechistvatelnata-stanciya-za-pitejni-vodi-za-sliven/
Преминаването към по-зелен транспорт чрез електромобилите няма да е толкова лесно.
Политиките в тази област и трудностите с веригата на доставки правят опита на Стария континент да се специализира в производството на батерии
твърде френетичен, за да сработи добре
publics.bg, 10.12.2018
https://www.publics.bg/bg/news/19890/
Австрийска компания предлага да построи соларна топлоцентрала в София. Изпълнителят иска финансово подпомагане от общината
investor.bg, 12.12.2018
https://www.investor.bg/energetika/472/a/avstriiska-kompaniia-predlaga-da-postroi-solarna-toplocentrala-v-sofiia-273533/?
utm_source=push&utm_medium=notification
Природозащитници отхвърлят филтрите за комини като мярка срещу мръсния въздух. Тази стъпка не решава проблема с горивата, казват от
Екологично сдружение "За Земята"
investor.bg, 12.12.2018
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prirodozashtitnici-othvyrliat-filtrite-za-komini-kato-miarka-sreshtu-mrysniia-vyzduh-273527/
България е на 40-то място в борбата с климатичните промени. Лидер в класацията е Швеция, следвана от Мароко, Литва и Латвия
Тодор Петров, bgonair.bg, 12.12.2018
https://www.bgonair.bg/economy/2018-12-11/balgariya-e-na-40-to-myasto-v-borbata-s-klimatichnite-promeni
Най-голямата слънчева сделка. Samsung продава седемте си соларни парка в България на германския фонд KGAL и чешката Micronix за около 80
млн. евро
Ивайло Станчев, Мария Иванова, Капитал, 14.12.2018
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/12/14/3361670_nai-goliamata_sluncheva_sdelka/
Министър Аврамова отличи Образователно-спортен комплекс Лозенец с наградата „Сграда на годината“
МРРБ, 13.12.2018
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-avramova-otlichi-obrazovatelno-sporten-kompleks-lozenec-s-nagradata-sgrada-na-godinata/
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