Брой 77, май 2019 г.

За бъдещето на нашите деца:
Какво научихме от конференцията „Почти нулевоенергийни
сгради“ в Бургас
За наша огромна радост, децата бяха сред найактивните участници в конференцията на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект „Почти нулевоенергийни
сгради“ , която се проведе от 30 май до 1 юни в
Експо център Флора със съдействието на Община Бургас. За нас това означава само едно: каквито и усилия да полагаме за повишаване на
осведомеността за ползите от енергийната
ефективност за нашето здраве и пълноценен
живот, те са напълно оправдани! Удовлетворението е огромно, но, разбира се, не трябва да
забравяме поуките, защото за нас, възрастните,
работата тепърва предстои...
Визия за развитие на енергийната ефективност в сградите
Успяваме ли да предложим ясна визия в стратегическите си документи и да я защитим със съпътстващите програми, и най-вече с тяхно реално
изпълнение? Очевидно е, че все още има значителни
пропуски в тази посока. В периода на разработване
на ключови стратегически документи в областта на
енергията и климата, трябва да сме наясно, че почти
нулевоенергийната сграда (ПНЕС) е само един етап в
развитието, а визията ни следва да се основава на
дългосрочната цел на ЕС към 2050 г. да се достигне
до сгради без въглеродни емисии. За да се изпълни с
конкретно съдържание обаче, тази визия трябва да
се изгради върху ясно определени амбициозни средносрочни (до 2030 г.) и дългосрочни (до 2050 г.) цели и задачи. Огромна роля в това отношение имат общините, за които следва да бъдат осигурени възможности и капацитет не само за осъществяване на политиките, но и за проследяване на
ефекта и гарантиране на реални резултати, както бе подчертано от заместник-кмета на Община
Бургас Руска Бояджиева. Това бе и посланието към представителите на МЕ и АУЕР, а конкретни
примери за устойчиво планиране на политиките видяхме в примерите от Китай, Австрия, Чехия и Словакия, с ясен акцент върху развитието на нормативната
база и финансовите инструменти.
Развитие на пазара на ПНЕС
За да се превърне в масова практика, проектирането
и изграждането на ПНЕС трябва да придобие доминираща роля на пазара. Очевидна е необходимостта и
ползата от отделни демонстрационни обекти, но тяхната поява би трябвало активно да се използва като
средство за насърчаване на пазара, а не като доказателство за постигнати цели. Съпътстващото конференцията търговско изложение доказа, че по-голямата част от материалите, продуктите и технологиите, което се свързват пряко с ПНЕС вече са налични; по-сериозни проблеми се идентифицират в пазара на имоти, който все още е ценово ориентиран. Въпреки че с повишаването на
икономическите възможности този пазар естествено ще се активизира, нуждата от постоянна и
целенасочена разяснителна работа сред пазарните посредници (консултанти, търговци на имоти, мениджъри на сградни фондове) трябва да се възприема като първостепенна задача както
на държавата, така и на съответните браншови обединения.
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Обучения и демонстрации
Както винаги, ЕнЕфект и ЕкоЕнергия се стараят да са
сред първите, които внасят така нужните нови знания
и умения на българска територия. По време на конференцията за специалистите в сектора на строителството бяха организирани редица тематични обучения, а
за неспециалистите - семинар по темата за сградното
обновяване. Заедно с това бяха подготвени още атракции за малки и големи по време на събитието - ICE
CHALLENGE (сравнителна демонстрация на пасивна и
непасивна конструкция), строителство в реално време
на демонстрационна енергийноефективна конструкция
и игри за малките любознателни посетители по повод
Международния ден на детето. С убеждението, че дни
като този трябва да са много повече…

Община Ботевград се присъедини към семейството на ОМЕЕ ЕкоЕнергия през май
С официално решение №128/15.05.19 г. общинският съвет на община Ботевград взе решение за
членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия през месец май.
Община Ботевград е изключително активна в сферата на енергийната ефективност през последните
няколко години. В момента на територията на общината се изпълняват проекти по ОП „Региони в
растеж“ по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“. Проектите включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилища, сгради от общинската и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна инфраструктура.
Заедно с първата покана по тази програма, по която община Ботевград защитава проекти за 9,6
млн. лв., спечелените европейски средства за саниране на обществени и жилищни сгради по оперативна програма "Региони в растеж" възлизат на близо 16,5 млн. лв. Освен със средства от европейските фондове, през изминалите две години от национално финансиране от близо 11 млн. лв. са
реализирани и инвестиции за въвеждане мерки за енергийна ефективност в 12 многофамилни жилищни сгради в Ботевград.
През 2018 г. експертите от Община Ботевград преминаха успешно специализирано обучение за енергийна ефективност в сградите,
организирано от ЦЕЕ ЕнЕфект. През 2019 г. от общината отново е заявен интерес за провеждане на специализирано надграждащо
обучение, което да посрещне нарастващите нужди на общинските специалисти в сферата на новите изисквания за ЕЕ в сградите.
Очаква се обучението да се осъществи през юли.
С тези си успешни дейности община Ботевград отдава своя изявен принос към устойчивото местно развитие и се превръща в модел за
подражание не само сред своите жители, а и като пример за други активни общини.

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“
Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата
"Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", чиито
официален старт бе даден на 22 май. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с
предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15.6
млн. евро. С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично
осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите и други. През настоящия програмен период бенефициенти могат да
бъдат и представители на бизнеса, които биха желали да подобрят ефективността
на техните производства.
Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност"
се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно
в България, в резултат на което бюджетът й е увеличен двойно през настоящия
програмен период.
Основната цел на програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките. Тя ще бъде
постигната чрез повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност в
сградите, индустрията и общините, както и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.
Намаляването на енергийното потребление чрез мерки за енергийна ефективност, в съчетание с използването на енергия от възобновяеми източници, има важна роля за подобряване сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда, както и за
създаване на възможности за икономически растеж и работна заетост.
Министерството на енергетиката бе програмен оператор и на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", която
действаше в програмния период 2007 – 2014 г. Тогава бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност в 115 сгради общинска собственост. Като резултат от дейностите по програмата бяха спестени близо 72 хил. тона емисии въглероден диоксид и над 5.6 хил. мегаватчаса енергия на годишна база.
Източник: Министерство на енергетиката

МОСВ даде старт на програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“
На 8 и 9 май в София се проведе информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по
линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.
Информационното събитие постави началото на изпълнението на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. През втория ден на събитието участниците създадоха платформа за изграждане на успешни партньорства между български и чуждестранни бенефициенти.
Беше предоставена детайлна информация за обхвата на програмата и областите на финансиране. Във форума участваха представители на български общини, научни организации и бизнеса. От страните донори активно участие
взе донорският програмен партньор – Норвежката агенция по околна среда (Norwegian Environment Agency), както и Норвежкият университет за природни науки, Институтът за морски изследвания, Норвежката група по горско стопанство и други.
Източник: МОСВ

44 млн. от ОП „Региони в растеж“ се инвестират в Габрово до 2020 г.
Над 2000 училища, детски градини, ясли и образователни структури са ремонтирани в
страната с европейско финансиране по ОПРР през последните 9 години. Това обяви в
Габрово заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. В града заедно с кмета Таня Христова тя откри обновените училища „Васил Левски“ и „Св. Св. Кирил и Методий“. Учебните заведения са реновирани по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ със средства по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 - 2020. Общата стойност на проекта е 4 700 352,62 лв. Със
средства от програмата в града вече са модернизирани и обновени всички училища и
детски градини, информира заместник-регионалният министър.
Двете реновирани училища в общинския център са с изцяло обновена материалнотехническа база, ново обзавеждане, включващо и интерактивни дъски за обучение.
Въведени са мерки за енергийна ефективност от най-високо ниво, благоустроени са
прилежащите дворове и спортни площадки, обновени са коридорите и инсталациите.
Внедрена е интелигентна система, която следи нивото на въглероден диоксид в класните стаи и при достигане на определена стойност прозорците се отварят автоматично. Новост са и системите за отопление, видеонаблюдение и сигурност.
По време на церемонията зам.-министър Николова и главният секретар на Министерството на образованието и науката Албена Михайлова засадиха по една японска вишна в дворовете на ремонтираните училища.
Деница Николова съобщи, че по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ в периода до 2020 г. в община Габрово се инвестират над 44 млн.лв. Освен учебните заведения, в града са ремонтирани и обособени нови паркове, модернизира се градската среда
с нови улици, междублокови пространства. 13 млн. лв. от средствата са предвидени за пълна модернизация и обновяване на обществения транспорт. Отделно се реализират социални проекти за по-добра грижа за възвратни хора в нужда и деца в риск. Със средства
от ОПРР предстои и ремонт на Центъра за спешна медицинска помощ в Габрово и доставка на нови линейки. Заданието е част от проекта за модернизация на спешната помощ в страната, който се финансира със 163 млн. лв. от ОПРР. Очаква се мащабното обновяван е
на здравните центрове да се състои догодина.
Отделно в града се санират и жилищни блокове със средства от програмата, която финансира мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради с до 35 апартамента в 39-те големи града на страната и 28-те по-малки населени места, бенефициети на програмата.
Източник: МРРБ

36 545 жилища в общо 511 многофамилни жилищни сгради са обновени през 2018 г.
Общо 36 545 жилища в 511 блока в страната са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2018 г.
Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма през изминалата година.
От въведените в експлоатация общо 511 сгради най-много са в област Бургас (107
сгради), следвана от областите Хасково (45 сгради), Благоевград (42 сгради),
Пловдив и Стара Загора (по 39 сгради).
Към 31 декември 2018 г. са стартирали дейности по 98,8% от всички 2022 сгради
със сключени договори за целево финансиране по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).
В доклада се посочва, че в края на предходната година в процес на изпълнение
на строително-монтажни работи са били 135 сгради, вследствие на което ще бъдат обновени 9180 жилища. Предвижда се през 2019 г. да бъдат обновени още 29
342 жилища в общо 444 сгради, от което се очаква да се възползват 61 133 души.
Според данните, последните одобрени за реновиране сгради се очаква да бъдат

завършени в края на 2019 г.

Отчетените резултати потвърждават, че интересът към НПЕЕМЖС продължава да бъде голям. Непосредственият социалноикономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата, подобряване на здравословните условия
за живот, създаване па приятна жизнена среда (подобрени и ремонтирани общи части и околоблоково пространство). Постига се и поестетичен външен вид на обновените жилищни сгради в сравнение с останалите, което води до промяна на облика на цели квартали.
Програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както в строителния сектор, така и при производителите на строителни материали, инженери, архитектурни и проектантски фирми, транспортен бранш, складови и логистични центрове.
Като положителен ефект от реализирането й се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестени
емисии на парникови газове, както и смекчаване въздействието на климатичните промени.
Източник: МРРБ

Около 40% от домакинствата живеят в пренаселени домове
„Значението на жилищния сектор е огромно като фактор за икономическото развитие и обновлението на населените места. Приоритет в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разработването на стратегически нормативни документи за стимулиране развитието на този сектор.“ Това
каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж.
Валентин Йовев, който откри Residential Forum 2019.
Заместник-министърът съобщи, че според статистиката в България има средно
550 жилища на 1000 човека, като жилищата са много повече, отколкото домакинствата. Над 97% от собствеността е частна. Броят на необитаемите жилища обаче
расте, като те са над 31% от всички жилища в страната. Около 40% от домакинствата живеят в пренаселени домове.
„Затова е необходимо формирането на нова политика за осигуряване на достъпни
жилища на всички слоеве от населението и разработването на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд, който ще допринесе и за справяне с демографската криза и бедността по региони“, каза по време на форума Валентин Йовев.
Ще се набележат мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните
жилища чрез публично-частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен, стана ясно още от думите на заместник-регионалния министър. Той допълни, че се
предвижда и подобряване на механизмите за по-ефективно управление на етажната собственост и създаването на стимули за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради.
Наред с това през март МРРБ стартира обществен дебат и процедура за промени в Закона за управление на етажната собственост. Обсъжданите промени са свързани с регламентиране на задължение за качествена поддръжка на сградите и механизми за събиране на
таксите за управление; прецизиране и регламентиране на правата, отговорностите и задълженията на собствениците и ползвателите в
сградите; засилване ролята и функциите на професионалното управление на сгради, както и въвеждане на изисквания за лицата, които предоставят услуги за професионално управление.
Източник: МРРБ

Министър Димов: Изпълняваме ангажимента си да информираме обществото за качеството на въздуха
Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в представянето на нова
система за предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ)
в реално време, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
„Това е поредна стъпка, която предприемаме по най-важния приоритет, който поставих още преди две години, встъпвайки в длъжност – подобряване на качеството на
въздуха и информиране на обществото. Защото качеството на въздуха е пряко свързано с качеството на живот и здравето на хората“, обясни министър Димов.
Той напомни, че първата стъпка за по-добро информиране на обществеността за качеството на въздуха е направена през 2018 г., когато данните, които се получават от
мониторинговата система в България, са свързани с Европейската агенция по околната среда. „Преминахме всички тестове и тази връзка вече работи много добре. Втората стъпка реализираме сега - да има онлайн информация на сайта на ИАОС в реално
време от всички пунктове за данните, които замерваме“, подчерта Нено Димов.
Новата система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на
атмосферния въздух визуализира данни, събирани и обработвани от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.
Информационната система предоставя както възможността за преглед на данни в реално време, така и възможност за изготвяне на
справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители. Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри. В системата е достъпна информация от 2015 г. до момента. Визуализирането на
информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя е публично достъпна на интернет страницата на ИАОС.
Линк към Системата - http://www.eea.government.bg/kav/
Източник: МОСВ

Бургас ще реализира мерки за по-чист въздух със средства по ОПОС
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас Димитър Николов днес
подписаха договор за мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината.
Размерът на инвестицията е 13 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на
фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общината с източник битовото отопление с
твърдо гориво.
Проектът ще се изпълнява на два етапа. Първият включва анализ на средата и изготвяне на
визия за подхода при подмяна на горивните инсталации за битово отопление. Предвижда се
създаването на Общностен център за информация и консултации на населението. През втория
етап на проекта на базата на резултатите от анализа ще бъдат изпълнени същинските инвестиционни мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия. Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца.
Източник: МОСВ

100 млн. евро за подкрепа на инвестициите в чиста енергия чрез Breakthrough Energy Ventures Europe
(BEV-E)
Във Ванкувър, Канада, от страна на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка
и Breakthrough Energy Ventures беше създаден нов инвестиционен фонд на стойност 100 млн.
Евро.
Фондът ще подпомогне развитието на иновативни европейски компании и ще внесе на пазара
радикално нови технологии за чиста енергия. Тя ще подкрепи най-добрите европейски предприемачи в областта на чистата енергия, чиито решения могат да доведат до значително и трайно намаляване на емисиите на парникови газове. Първи по рода си, фондът ще обслужва капиталовата интензивност и дългите хоризонти на развитие, от които се нуждаят енергийните технологии.
Финансирането на BEV-E ще включва вноска от 50 милиона евро от Европейската инвестиционна банка, гарантирана от InnovFin, финансов инструмент, финансиран чрез програмата на ЕС за
научни изследвания и иновации, и принос от 50 милиона евро от „Breakthrough Energy
Ventures“, ръководен от инвеститори фонд в подкрепа на най-новите компании в енергийния
сектор.
Марош Шефчович, заместник-председател на ЕК, заяви: „Необходимо е да увеличим инвестициите с над 500 милиарда евро всяка година, за да постигнем въглероднонеутрална икономика
до 2050 година. Радвам се, че нашето пилотно сътрудничество с Breakthrough Energy започна толкова бързо. Това е пионерска работа:
привеждане на частните и публичните инвестиции в най-модерните иновации в полза на Енергийния съюз и нашия климат. "
Карлос Моедас, комисар по научните изследвания, науката и иновациите, заяви: „Чрез рекордно краткото време за създаването на
фонда ние изпълняваме ангажимента си за засилване на публично-частните инвестиции в иновации за чиста енергия. Само чрез обединяване на усилията между секторите и континентите можем да се справим с изменението на климата и да изградим устойчиво бъдеще. "
Бил Гейтс, председател на Breakthrough Energy Ventures, каза: „Breakthrough Energy Ventures- Европа е чудесен пример за иновативни
начини за сътрудничество между частния и публичния сектор, разполагането на капитали и изграждането на компании. Ние имаме ресурсите, за да отбележим съществена разлика и гъвкавостта да се движим бързо. Това е рядка и мощна комбинация. "
Амбруаз Файол, вице-президент на Европейската инвестиционна банка, отговарящ за иновациите, добави: „Успешното справяне с изменението на климата изисква CO2-неутрално производство на енергия - и нямаме много време, за да постигнем това. Трябва да се
ускори внедряването на най-съвременни технологии. Това финансиране ще позволи на новите технологии да заместят енергоемкото
производство. Европейската инвестиционна банка има удоволствието да работи с партньори от световна класа за подпомагане на този
фонд. ”
Фондът ще инвестира в пет основни сектора, свързани с енергетиката, където усилията са от съществено значение за борбата с изменението на климата: електроенергия, транспорт, селско стопанство, производство и сгради. Очаква се инвестициите да започнат през
втората половина на 2019 г., когато държавите-членки на ЕС и страните, асоциирани с „Хоризонт 2020“, ще могат да кандидатстват за
финансиране по BEV-E.
Новият фонд ще допринесе за изпълнението на ангажиментите на ЕС, изложени в пакета на Комисията „Чиста енергия за всички европейци“, включително за предложенията за подкрепа на иновациите в областта на чистата енергия, повишаване на енергийната ефективност, насърчаване на използването на възобновяема енергия и реформиране на европейския енергиен пазар. Европейският парламент и Съветът на ЕС вече приеха всички предложения от пакета.
Източник: Институт за енергиен мениджмънт

Нова пластмаса може да се рециклира безкрайно
Пластмасите са разпространени повсеместно, а тяхното събиране и рециклиране все
още е предизвикателство навсякъде по света. Сега учени от лабораторията Бъркли са
проектирали нов материал – вид пластмаса, която може да се „редуцира обратно до
своите молекулярни компоненти“, за да бъде преправена отново и отново. Тя може
да се рециклира безкрайно.
Според ООН, всяка година се генерират около 300 милиона тона пластмасови отпадъци. Всичкият този боклук се озовава на сметищата и в океаните. Попада в стомасите
на животните и дори на места е формирал нов „земен пласт“.
Множество проекти търсят справяне с проблема. Въвеждат се забрани, започват се
огромни проекти за почистване на океана, разработват се креативни приложения за
събиране на пластмасови отпадъци и превръщането им в полезни ползваеми неща.
И все пак проблемът остава в голяма степен неразрешен.
Екипът на Berkeley Lab е решил да се фокусира върху „живота си след смъртта“ на пластмасата. Новото творение, наречено поли
(дикетоенамин) – или PDK – може да се редуцира обратно до съставните си молекулярни части и след това да се „сглоби“ отново.
„Повечето пластмаси никога не са проектиран за рециклиране“, казва Питър Кристенсен, водещ автор на изследването. „Но ние открихме нов начин за съставяне на пластмаси, който взема под внимание рециклирането от молекулярна гледна точка.“
Базовите съставни част на пластмасите са молекули, наречени мономери. Те се свързват плътно и формират полимери. Полимерите се
смесват с други химически добавки, за да формират пластмасите, които познаваме. Обикновено формираните полимерни връзки са
трудни за разкъсване, но мономерите в PDK пластмасата са проектирани да се разкъсват по-лесно, което им позволява да бъдат възстановени по-късно под формата на нещо ново.
„При PDK неизменните връзки на конвенционалните пластмаси се заменят с обратими връзки, което позволява на пластмасата да се
рециклира по-ефективно“, казва Брет Хелмс, водещ изследовател на изследването.
Снимка: Мерилин Чънг / Berkeley Lab
Източник: greentech

Избрано от медиите
Становище в Съда на ЕС: абонатите без радиатори също трябва да плащат. Такса "сградна инсталация" за всички обитатели е съвместима с правото
на ЕС, смята генералният адвокат по български казуси
Ивайло Станчев, Капитал, 02.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/02/3427852_stanovishte_v_suda_na_es_abonatite_bez_radiatori/
Как държавата движи цената на тока за свободния пазар. Свободният пазар на електроенергия в България остава зависим от триото на
държавните производители
Ивайло Станчев, Капитал, 03.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/03/3427929_kak_durjavata_dviji_cenata_na_toka_za_svobodniia_pazar/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Как да паднат сметките за парно. Проект на "ЕВН Топлофикация Пловдив" показва, че преустройство на вътрешна сградна инсталация може да
намали сметките
Ивайло Станчев, Капитал, 03.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2019/05/03/3427930_kak_da_padnat_smetkite_za_parno/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е на рекордна загуба от 330 млн. лв. Централата е на ръба на фалита с натрупан минус от над 605 млн. лв. и
дългове за още над 864 млн. лв.
Ивайло Станчев, Капитал, 05.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/06/3427918_durjavnata_tec_marica-iztok_2_e_na_rekordna_zaguba_ot/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=postfactum
Зам.-министър Николова:
Развитието на регионите спрямо техните специфики ще допринесе за по-добро разпределение на евросредствата след 2020 г.
МРРБ, 08.05.2019
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-nikolova-razvitieto-na-regionite-spryamo-tehnite-specifiki-ste-doprinese-za-po-dobro-razpredelenie-na-evrosredstvatasled-2020-g/
България е втора в ЕС по спад на емисиите на въглероден диоксид през 2018 г. Общо за Съюза въглеродните емисии намаляват с 2,5% на годишна
база
publics.bg, 08.05.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20449/
Парламентът прекрои свободния пазар на ток. Промените в Закона за енергетиката ще направят цените за бизнеса по-пазарни, но не би трябвало
да вдигнат сметките на домакинствата
Ивайло Станчев, Капитал, 09.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/09/3536637_parlamentut_prekroi_svobodniia_pazar_na_tok/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
Парламентът задължи всички производители на ток да го продават през борсата от 1 юли
Георги Пауновски, Дневник, 09.05.2019
https://www.dnevnik.bg/biznes/2019/05/09/3536616_sled_promeni_v_zakon_vsichki_proizvoditeli_na_tok/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
Осем страни предлагат 25% от бюджета на ЕС да е за борба с климатичните промени
Дневник, 09.05.2019
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/05/09/3536522_osem_strani_predlagat_25_ot_bjudjeta_na_es_da_e_za/
Юлиан Попов:
10 въпроса за енергетиката към кандидатите за евродепутати
3e-news, 10.05.2019
https://3e-news.net/българия/юлиан-попов-10-въпроса-за-енергетиката-към-кандидатите-за-евродепутати_67786
Как технологиите могат да изместят Доган и Ковачки. Виртуалните електрически централи са по-добро решение за балансирането на енергийните
системи
Ивайло Станчев, Йоан Запрянов, Капитал, 10.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/05/10/3536962_kak_tehnologiite_mogat_da_izmestiat_dogan_i_kovachki/
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги получи лиценз за обследване за енергийна ефективност. Компанията е първият търговец на електроенергия с такъв
сертификат
publics.bg, 13.05.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20463/
Преустройството на сградната инсталация е подходящо и ако вече не се ползва централно отопление. Чрез новия тип хоризонтална инсталация се
постига индивидуално потребление на централно парно в сгради етажна собственост
publics.bg, 15.05.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20476/
Поумняването на сградите
Термал инженеринг, 15.05.2019
https://thermal.bg/вестник-капитал-поумняването-на-сградите~41
Премиерите на България и Гърция Бойко Борисов и Алексис Ципрас ще дадат старт на изграждането на междусистемната газова връзка между
двете страни
3e-news, 16.05.2019
https://3e-news.net/българия/премиерите-на-българия-и-гърция-бойко-борисов-и_67934
МАЕ: Инвестициите в енергетиката и в частност във ВЕИ са недостатъчни за постигане на целите на Парижкото споразумение. Глобалните
инвестиции през последните три години се стабилизират на едно и също ниво
3e-news, 16.05.2019
https://3e-news.net/анализи/мае-инвестициите-в-енергетиката-и-в-частност-във-веи_67929
31 проекта получават над 8 млн. евро по втора покана на трансграничната програма INTERREG-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.
МРРБ, 16.05.2019
https://www.mrrb.bg/bg/31-proekta-poluchavat-nad-8-mln-evro-po-vtora-pokana-na-transgranichnata-programa-interreg-ipp-bulgariya-surbiya-2014-2020g/
EMI: Изпълнява ли схемата за търговия с емисии на ЕС своите екологични и икономически цели?
3e-news, 16.05.2019
https://3e-news.net/анализи/emi-изпълнява-ли-схемата-за-търговия-с-емисии-на-ес-своите-екологични-и-икономически-цели_67925
15 бързозарядни електробуса тръгват в София до есента. Доставчик е китайско-български консорциум, избран с търг на ЕБВР
Десислава Лещарска, Капитал, 16.05.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/05/16/3395764_15_burzozariadni_elektrobusa_trugvat_v_sofiia_do_esenta/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
Махат климатиците от фасадите заради нова наредба в София. Столична община ще регламентира шума от климатиците и капещата вода, освен
това засяга и рекламите
Виолета Русенова, Вести.бг, 16.05.2019
https://www.vesti.bg/bulgaria/mahat-klimaticite-ot-fasadite-zaradi-nova-naredba-v-sofiia-6095448?
utm_source=vesti&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal
Game-Changer* на газовия пазар. Междусистемната връзка с Гърция е първият реален проект за намаляване на газовата зависимост от Русия
Ивайло Станчев, Капитал, 17.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/17/3906758_game-changer_na_gazoviia_pazar/
ТЕЦ "Варна" - милиони без покритие. Държавата плаща на Ахмед Доган за нещо, което не е сигурно, че може да получи, тъй като техническото
състояние на ТЕЦ-а не позволява безопасното му управление
Ивайло Станчев, Капитал, 17.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/17/3906762_tec_varna_-_milioni_bez_pokritie/
Малките ВЕИ производители заплашват да унищожат фотоволтаична централа в знак на протест. Представители на бранша настояват правилно да
се прилага Параграф 18 от Закона за енергетиката
publics.bg, 20.05.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20501/
Екопечка на твърдо гориво и електрическо колело са сред българските иновации за енергийна ефективност
БНР, 20.05.19
http://bnr.bg/horizont/post/101121032/ekopechka-na-tvardo-gorivo-i-elektrichesko-kolelo-sa-sred-balgarskite-inovacii-za-energiina-efektivnost?
showNotActive=1&fbclid=IwAR1iUKTGQLHo3N0yUWagxhruxtMm9u2TTothlyxhRS67Bj33OHOY7f3ODIw
Шест български проекта са финалисти в европейски енергиен акселератор. Два от шестте проекта, бяха избрани от паневропейско жури за участие
в 5-месечна експертна програма
publics.bg, 21.05.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20509/
Какво стои зад протеста на малките ВЕИ. Собствениците на проекти, изградени със субсидии по селската програма, недоволстват от липсата на
преференциални цени. Старият казус изглежда политически инспириран
Ивайло Станчев, Капитал, 21.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/21/3909049_kakvo_stoi_zad_protesta_na_malkite_vei/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
Зам.-министър Деница Николова:
Дигитализацията и внедряването на иновации ще дадат по-силен тласък за развитието на Дунавския регион
МРРБ, 23.05.2019
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-digitalizaciyata-i-vnedryavaneto-na-inovacii-ste-dadat-po-silen-tlasuk-za-razvitieto-na-dunavskiyaregion/
Производствената цена на тока скача с 25%, но сметките за бита растат само с 3.5%. Повишаването на тарифите от 1 юли ще е минимално заради
свалянето на такса
Ивайло Станчев, Капитал, 28.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/28/3912533_proizvodstvenata_cena_na_toka_skacha_s_25_no_smetkite/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
КЕВР предлага с 27% по-висока прогнозна борсова цена на електроенергията. Според регулатора средно за 89 лв./мВтч ще се сключват сделките с
ток на свободния пазар от 1 юли 2019 до 30 юни 2020 г.
Ивайло Станчев, Капитал, 28.05.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/05/28/3912573_kevr_predlaga_s_27_po-visoka_prognozna_borsova_cena_na/
Общини ще имат достъп до още 390 млн. лв. за борба с мръсния въздух. Новите средства са само за нов екологичен градски транспорт, докато
парите за подмяна на битовото отопление - по-големият замърсител, са три пъти по-малко
Мила Чернева, Капитал, 29.05.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/05/29/3912903_bulgariia_shte_poluchi_oshte_390_mlnlv_za_borba_s/
Министър Аврамова:
Основната ни задача е да спрем обезлюдяването и да създадем добри условия за живот и в по-малките населени места
МРРБ, 30.05.2019
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-avramova-osnovnata-ni-zadacha-e-da-sprem-obezlyudyavaneto-i-da-suzdadem-dobri-usloviya-za-jivot-i-v-po-malkitenaseleni-mesta/
Новите цени на тока – добри и лоши новини
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, 31.05.2019
https://ime.bg/bg/articles/novite-ceni-na-toka-dobri-i-loshi-novini/
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