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Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ
Остават
броени
дни
до
националната
конференция „Устойчиво финансиране на
проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“,
която ще се проведе на 2–3 юни в Бургас,
Експо
център
“Флора”.
Събитието
се
организира
от
Центъра
за
енергийна
ефективност ЕнЕфект, Общинската мрежа за
енергийна
ефективност
ЕкоЕнергия,
с
любезното съдействие на община Бургас и
медийното партньорство на 3е-news.
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енергетиката

Събитието ще предложи поредната кръгла
маса за финансиране на инвестиции в
енергийна ефективност в България, която ще
бъде достъпна и онлайн в платформата Zoom,
чийто
фокус
този
път
ще
бъде
структурирането
на
Националния
декарбонизационен фонд, подпомагано от
проект
за
техническа
помощ
на
ГД
Енергетика, изпълняван от Европейската
инвестиционна банка.

ЕИБ с ресурс за действия в областта
на климата

Наред с представителите на екипа, работещ
по структурирането на Фонда, в сесиите на кръглата маса ще участват представители на
търговски банки, публични финансови институции, енергийни експерти, както и местни власти,
от които в голяма степен зависи реализацията на проекти в разглежданите области. Ще бъде
използван целият потенциал на партньорите по проект BeSMART – АУЕР, Еконолер, НДЕФ, БСК,
КСБ, АЕЕ, УАСГ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, общините Столична и Габрово.

Нови възможности по програма LIFE

Енергийно бедните търсят решение
за високите цени на енергията в
санирането на сградите
Европейските градове искат директна
подкрепа от ЕК за зелени проекти
Споразумението на кметовете с нова
инициатива

Освен кръглата маса, съпътстващата програма предвижда редица атрактивни мероприятия,
посветени на предизвикателствата пред проектирането и строителството на почти
нулевоенергийни сгради (ПНЕС) в България. Конференцията също така ще предложи поглед
върху успешните практики и технологичните иновации за проектиране и строителството на
почти нулевоенергийни сгради от Европа и България, както и върху съвременните тенденции
професионалното образование и обучение в областта на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници. От 2 до 4 юни в програмата са включени:


Специализирано изложение на строителни материали и компоненти, подходящи за почти
нулево-енергийни сгради



Учебен семинар за проектанти и строителни
домоуправители и собственици на жилища



Провеждане на демонстрации и фирмени представяния на най-новите строителни
материали, изделия и технологии



Занятия за деца



Посещение на сертифицирани пасивни сгради в близост до Бургас

специалисти,

както

и

семинар

за

Можете да се регистрирате тук: https://forms.gle/yha3D9G7AKT69x4o8
За допълнителна информация, можете да посетите страницата на конференцията: http://
www.nationalnzebconference.com/
С програмата можете да се запознаете тук.

НС обсъжда окончателните промени в Закона за ВЕИ
Народното събрание ще обсъди окончателните промени в
Закона за енергията от възобновяеми източници, които
предвиждат въвеждане на облекчен режим при изграждане на
обекти за производство на ток от ВЕИ за собствено ползване в
урбанизирани територии.

Почти нулево-енергийни училища в
Загреб
„Зелен Оскар“ за община Банско
Избрано от медиите

Предстоящо
Конференция „Мисия Зелена
България”, 8 юни 2022 г., София
Семинар ЕкоОбщина „Към по-висока
енергийна ефективност в
публичните сгради“, 7 юни, Белград,
с участието на ЕнЕфект
Green Transition 2022 "Зелената
сделка - иновации, инвестиции и
справедлив преход", 10 юни, 9:00 ч.,
Sofia Event Center
Международен фестивал за
социалните жилища, 14–17 юни,
Хелзинки: https://
socialhousingfestival.eu/events/festivalprogram/
Международна конференция на Energy
Poverty Advisory Hub (EPAH) “Moving
towards energy autonomy: How to
guarantee social inclusion”, 28-29 юни
2022 г., Загреб, допълнителна
информация: тук
Световен градски форум в Катовице,
26–30 юни 2022 г., допълнителна
информация: тук
Онлайн конференция „Чиста енергия
за хората“, организирана от За
Земята, CEE Bankwatch и E3G, 20–24
юни 2022 г.

Семинар „ Градските енергийни
движения на Балканите“, 29–30 юни,
Промените, внесени от ПП, БСП и ИТН, предвиждат бърза Солун, допълнителна информация: тук
процедура за изграждане на малки ВЕИ станции върху
покривни и фасадни конструкции на сгради за собствени нужди
с до 5 мегавата мощности, като ще се изисква само
уведомителен режим.
Облекчената процедура ще е възможна само ако не се налага присъединяването на обектите
към енергийната система и ако произведената електроенергия не трябва да се изкупува от
мрежовите оператори.

Инструменти в подкрепа на местните
власти, разработвани от ЕкоЕнергия и
ЦЕЕ ЕнЕфект:

Управляващите мотивират законодателните промени като бърза мярка, с която всяко едно
предприятие ще може да намали сметките си за ток. В дневния ред на депутатите е и второ
четене на промените в закона за насърчаването на заетостта, внесени от ГЕРБ, с които се
предвижда създаване на електронен регистър на хората в трудоспособна възраст, които нито
учат, нито работят.
Между двете четения на законопроекта управляващите са внесли свои предложения, които
предвиждат улесняване на достъпа до пазара на труда на граждани със статут на предоставена
временна закрила.

Помощ за общини за включване в
Европейската енергийна награда в
Централна и Източна Европа.

С измененията се предлага облекчаване на реда за регистриране на бежанците като търсещи
работа, без да е необходимо, при удостоверяване на настоящия си адрес пред структурите на
Агенцията по заетостта, да се провежда задължителна административна процедура по закона
за гражданската регистрация.
Източник: БНР
Енергийни обследвания на
многофамилни жилищни сгради и
технически проучвания за борба с
енергийната бедност в български
общини

Министерството на енергетиката предлага промени в Закона за
енергетиката
Измененията ще осигурят устойчивост на програмите за компенсиране,
справедливо третиране на всички икономически субекти и подобряване на
инвестиционния климат
Устойчивост на дейностите по компенсиране на клиентите заради високите енергийни цени,
предвидимост в работата на икономическите субекти, засегнати от волатилността на
енергийните цени, справедливо третиране на всички икономически субекти и подобряване на
инвестиционния климат – това са основните цели на промените в Закона за енергетиката (ЗЕ),
предложени от Министерството на енергетиката.
Производителите на електроенергия от възобновяеми източници ще могат да получават
допълнителна премия в случай, че постигнатата от тях пазарна цена на електроенергията,
плюс съответната премия, е по-ниска от определената им преференциална цена за
изкупуване, предвиждат част от предложенията. В обратния случай – когато пазарната цена,
плюс премията е по-висока от определената преференциална цена на тези производители, те
ще дължат допълнителни вноски към фонда „Сигурност на електроенергийната
система“ (СЕлС).
Операторите на газопреносни мрежи и на съоръжения за съхранение на природен газ да
отпаднат от кръга на задължените лица за внасяне на вноски във фонд СЕлС, предвижда друга
част от предложенията на МЕ. Фондът ще изплаща на енергийните предприятия разходите за
допълнителни задължения към обществото, наложени им със заповед на министъра на
енергетиката след 1 януари 2022 г. до влизане в сила на закона.

Общински информационни центрове за
консултации за сградно обновяване

Технико-икономически анализи на
общински проекти за енергийни
общности

За въвеждане на системи за общински
енергиен мениджмънт в българските
общини

Обновяване с готови компоненти и
системи за управление на
потреблението в обновени сгради

Друга част от промените в ЗЕ предвиждат натрупаните печалби в публичните
предприятия от енергийния сектор да бъдат използвани за подпомагане на потребителите на
електрическа енергия или природен газ. Така тези средства ще бъдат разходвани целево – за
компенсиране на засегнатите от високите енергийни цени.
Ако предложенията на Министерството на енергетиката бъдат приети, енергийните
предприятия ще могат да бъдат компенсирани за наложени им допълнителни задължения към
обществото, свързани с осигуряване на непрекъсваемост на снабдяването с природен
газ.
Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да бъдат
задължени ежегодно да провеждат процедура, чрез която производители на електроенергия да
могат да заявяват и резервират бъдещи мощности, необходими за присъединяване на техни
обекти, гласи друго предложение за промяна в ЗЕ. Изменението ще осигури предвидимост и
прогнозируемост в работата както на операторите на мрежи, така и на техните клиенти. Това
създава сигурност по отношение на инвестициите и има сериозно значение за подобряване на
инвестиционния климат.
Източник: МЕ

Строителни изложения и обучения за
строителни професионалисти в
различни български общини

Национални и регионални кръгли маси
за инвестиции в енергийна
ефективност

ЕИБ с ресурс за действия в областта на климата
Съветът на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри 7,3 милиарда евро ново финансиране за ускоряване
на действията в областта на климата от страна на компании и комунални услуги, подобряване на гражданската защита от поекстремни климатични и други бедствия, както и за бежанците.
1,9 млрд. евро за действия в областта на климата, гражданска защита и устойчив транспорт
ЕИБ подкрепи ново финансиране за увеличаване на използването на възобновяема енергия, увеличаване на инвестициите в
енергийна ефективност, намаляване на замърсяването и укрепване на гражданската защита срещу екстремни метеорологични
условия.
Одобрена беше и нова схема за рехабилитация на ВиК инфраструктурата в 80 общини в Северна Македония. Това ще се справи
със замърсяването на реките в райони, където само 13% от домакинствата са свързани с пречистване на отпадъчни води, ще
намали риска от наводнения и ще облагодетелства повече от 600 000 души.
1,4 млрд. евро за корпоративни климатични иновации и устойчивост на бизнеса
ЕИБ също така се съгласи да подкрепи корпоративни изследвания за разработване на по-енергийно ефективна обработка на
водата и устойчиви на климата и екологично чисти пътища, тунели и мостове в Испания и иновации за разработване на побезопасни и по-енергийно ефективни самолети.
Банката одобри и нова инициатива за рационализирано финансиране в подкрепа на инвестициите в жилища, образование и
болници от публичните власти в целия Европейски съюз в региони, приветстващи украинските бежанци, като средствата
възлизат на 4 млрд. евро.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е дългосрочната кредитна институция на Европейския съюз, собственост на неговите
държави-членки. Той предоставя на разположение дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за
постигане на целите на политиката на ЕС.
Източник: 3e-news

Енергийно бедните търсят решение за високите цени на енергията в санирането на сградите
В условията на енергийна и икономическа криза, обновяването на
сградите отново е на дневен ред като най-устойчивата и ефективна
мярка за преодоляване на бедността. Програмите за саниране по
Националния план за възстановяване и устойчивост обаче все още не са
стартирали, а следващият отоплителен сезон вече е пред прага ни с
нови, по-високи цени на тока и парното.
Как реагират енергийно бедните на тази криза? Гражданско обсъждане,
проведено днес в НДК с подкрепата на международния проект
„Справедлив енергиен преход за всички“ , потвърди твърдата позиция на
професионалната общност, че мерките за обновяване на сградите са
това, което се възприема най-добре от гражданите и има най-сериозен
положителен ефект върху сметките. Представители на Центъра за
енергийна ефективност ЕнЕфект, общинската мрежа ЕкоЕнергия и
Центъра за изследване на демокрацията представиха резултати от
социологически проучвания и фокус групи, според които гражданите не
само са склонни да участват в програми за обновяване, но и да съфинансират изпълнението на проектите. На тази основа бяха
обсъдени конкретни политически препоръки, които участниците в дискусията анализираха и подредиха по важност. Централно
място сред тях заеха необходимостта от продължаването на програмите за саниране и включването на еднофамилните сгради в
тях, подкрепата за домашни ВЕИ инсталации и подобряването на публичния транспорт.
„Цените няма да станат по-ниски и следващата зима ще бъде трудна, затова трябва да направим каквото можем, за да се
защитим. Програмите за саниране са хубави, но стигат до малко хора. Трябва да има повече информация, разбиране за това
какво може да се направи“ – каза Дамяна Петкова (74 г.), живееща в жилище за социално настаняване в София. „Условията в
жилищата не са добри, постоянно е влажно, през зимата отоплението е трудно и това се отразява на нашето здраве“.
„Подобни събития са много отрезвяващи за хората, които се занимават с политики и често са откъснати от реалния живот“ –
сподели изпълнителният директор на ЕнЕфект д-р Драгомир Цанев. „Желанията на гражданите са свързани с това да живеят подобре и по-здравословно, и те са склонни да инвестират в това, стига да им се даде възможност. Промяната обаче не става от
днес за утре, а за съжаление политическите решения, чиито резултати изискват време, у нас са рядкост. Имаме остра нужда от
повече политическа воля и смелост, за да бъдат програмите за обновяване наистина полезни за повече хора.“
Предстои политическите препоръки да бъдат обсъдени на редица професионални форуми, сред които и предстоящата
национална
кръга
маса
„Устойчиво
финансиране
на
проекти
за
енергийна
ефективност
и
ВЕИ“ (www.nationalnzebconference.com), която ще се проведе в Бургас на 2-3 юни т.г. Окончателните препоръки ще бъдат
представени на изпълнителната власт и медиите в края на лятото с цел да повлияят върху структурирането на програмите за
финансиране в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и Оперативните програми.

Европейските градове искат директна подкрепа от ЕК за зелени проекти
Новата инициатива RePowerEU бе обсъдена на среща на борда на Споразумението
на кметовете с европейските институции със силно българско участие
Това беше посланието на кметовете на среща на борда на Споразумението на
кметовете в Брюксел с вицепрезидента на ЕК Франс Тимерманс, комисаря по
енергетика Кадри Симсън и с кабинета на председателя на Европейския съвет
Шарл Мишел, научи 3e-News.
Общините настояват за реалокация на
общините по Плановете за възстановяване

средства

директно

към

Затова бордът на Споразумението на кметовете взе решение да засили
комуникацията с националните правителства, както и за изпълнението на
мерките за подобряване на енергийната ефективност, заложени в най-важния
документ към RePowerEU – комуникацията „EU Save Energy“. За тази цел се
предвижда създаване на национални платформи за въздействие върху
ревизията на националните планове за климата и енергията, която предстои през 2023 г., заедно със засилени комуникационни
дейности с подкрепата на европейската мрежа Energy Cities.
Срещите бяха във връзка с предизвикателствата, породени от световната геополитическа и икономическа криза и
необходимостта да се ограничи до минимум зависимостта на ЕС от чужди енергийни ресурси. В делегацията участваха
кметовете на Варшава, Хайделберг, Лахти, Лааперанта, Кастел Маджоре и Габрово, както и изпълнителният директор на
ЕнЕфект Драгомир Цанев.
„Дейностите в областта на климата и енергията са изключително в интерес на общините, защото тези инвестиции привличат нов
бизнес, развиват съществуващия и задържат гражданите в по-малките населени места", подчерта и българският представител в
дискусията, кметът на Габрово Таня Христова, която също бе изключително настойчива в своето изказване. С успеха на
Споразумението на кметовете доказахме, че действието с най-бърз и надежден резултат е пренасочването на средствата от
прехода към градовете.“
В срещите бяха засегнати редица други теми, като необходимостта от изграждане на местен технически капацитет, поддържане
на екипи от квалифицирани и мотивирани местни експерти, внедряване на системи за енергиен мениджмънт, изпълнение на
демонстрационни проекти с доказани резултати, и не на последно място, активна комуникация за постигане на високи равнища
на гражданска ангажираност.
„Този дебат всъщност е следствие от забавената от десетилетия политика на финансова децентрализация,“ коментира Драгомир
Цанев. „Всичко това зависи от развитието на подходите за многостепенно управление и от конкретните действия на страните
членки. Може да търсим в промени в Плановете за климата и енергията за структуриране на подобни подходи в средносрочна
перспектива, но ние се нуждаем от действия сега. Плановете за възстановяване и устойчивост се основават на реформи, които
са от решаващо значение за успеха на местните действия – най-очевидният проблем са бариерите за развитието на енергийни
общности.“
„Не на последно място, трябва да се поддържат контактите с други общини и да се прилагат добрите практики, за да ни
стимулират всички нас - както политици, така и експертен персонал,“ завърши Таня Христова. „Защото всичко може да се
случи, но преди всичко трябва да можем да си го представим, да повярваме, че е възможно – само тогава ще можем да убедим
другите. Ние сме сред 100-те климатично неутрални града, избрани от ЕК, което определено ще помогне, но нямаме време да
чакаме до 2030 г., за да дадем примери в други градове и да анализираме какво се е случило и какво не се е случило, трябва
да подкрепим местното ниво на управление сега, защото промяната се случва на местно ниво.“
Източник: 3е-news

Споразумението на кметовете с нова инициатива
На 19 май Европейската комисия, Споразумението на кметовете и
Европейският комитет на регионите започнаха инициативата "Спринт за
пестене на енергия в градовете" - съвместна инициатива, която насърчава
градовете да предприемат мерки за незабавно намаляване на потреблението
на енергия.
"Спринтът" ще продължи 4 месеца, до Европейската седмица на устойчивата
енергия (EUSEW), която ще се проведе от 26 до 30 септември 2022 г., когато
ще бъдат споделени предварителните резултати от кампанията.
Междувременно, общините могат да се включат в Дните на устойчивата
енергия със собствени събития, които планират през летните месеци, и да
проведат дискусии със своите граждани за предприемане на спешни мерки за
пестене на енергия.
Като част от кампанията Споразумението на кметовете разработи инструментариум за енергоспестяване в градовете с прости и
лесноприложими мерки, които могат да послужат за пестенето на енергия през предстоящите зимни сезони.
Инструментариумът включва свидетелства от общини, които вече прилагат такива мерки, подредени по сектори: транспорт,
осветление, отопление и охлаждане, действия с гражданите и местните заинтересовани страни. В допълнение, можете да
разгледате и използвате комуникационния пакет, за да популяризирате своите местни действия и да станете част от
общоевропейско движение. #EUCitiesSaveEnergy
Можете да се присъедините към Спринта за пестене на енергия в градовете, като се регистрирате тук.
Източник: Споразумение на кметовете

Нови възможности по програма LIFE
Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда - CINEA
обяви новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ.
По покана LIFE-2022-CET (LIFE-2022-CET) от подпрограма „Преход към чиста енергия“ са отворени
за кандидатстване 18 теми с краен срок – 16 ноември 2022 г., 17:00 часа, централно европейско
време.
По покана LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy priorities (PLP) (LIFE-2022PLP) (за проектни предложения, свързани със законодателни приоритети и политики) са отворени
три теми по подпрограмите „Кръгова икономика“, „Природа и биоразнообразие“ и „Преход към
чиста енергия“. Крайният срок за кандидатстване е 7 септември, 2022 г., 17:00 часа, централно
европейско време.
Покана LIFE-2022-SAP-CLIMA по подпрограма „Действия за климата“ включва три теми, ориентирани към постигане на
дългосрочната визия на новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата. Крайният срок за подаване на
проектни предложения е 4 октомври 2022 17:00:00 централно европейско време.
По покана Nature & Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-NAT) по подпрограма „Природа и
биоразнообразие“ са отворени две теми с краен срок за кандидатстване – 4 октомври 2022 г., 17:00 часа централно европейско
време.
По покана Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-ENV) по подпрограма „Кръгова
икономика и качество на живот“ за стандартни проекти за действия са обявени две теми с краен срок за кандидатстване – 4
октомври 2022 г., 17:00 часа централно европейско време.
Покана Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs (LIFE-2022-TA-PP) – техническа помощ за подготовка на стратегически
интегрирани проекти и стратегически проекти за природа включва три теми, отворени за кандидатстване с краен срок – 8
септември 2022 г., централно европейско време.
По покана Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) (LIFE-2022-STRAT-two-stage) - стратегически интегрирани проекти
за природа, етапът за кандидтстване е двустъпков. Крайният срок за кандидатстване на първия етап е 8 септември 2022 г., а за
втория – 30 март 2023 г., 17:00 ч. централно европейско време. По поканата са обявени общо три теми.
Източник:LIFE-Bulgaria

Почти нулево-енергийни училища в Загреб
Възможно ли е да изградим нулево енергийно училище? Колко би струвало това, какви са
стъпките и какви грешки можем да избегнем? Това са въпроси, на които получих отговор в
Загреб, Хърватия. В квартал Средище общината финансира изграждане на основно
училище и детска градина, а частна компания в американско бизнес училище. Те са
пример за нулево енергиен образователен комплекс от училища, които са едни сред
пилотните проекти в цяла Хърватия. Основното училище е с площ над 6000 кв.м., струва
около 6,6 млн. евро и отваря врати преди около година и половина.
Те са почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС).
Това е стандарт за енергийна ефективност, който всички нови сгради в Европа трябва да
постигат от 2020 г. насам, но приложението му в България се бави. Какви да са правилата за отопление, охлаждане, изолация,
вентилация решава всяка страна поотделно.
Основите на принципа „енергийната ефективност на първо място“ са да ограничим потреблението на енергия чрез оптимална
топлинна изолация, ефективни трислойни прозорци, които са вече много достъпни като цени. Но също да обърнем внимание на
въздухоплътност, която е много важна за загубите на топлина през сградната обвивка, елиминиране на топлинните острови и
системи за механична вентилация с възстановяване на топлината, които поддържат и добра атмосфера в
помещенията. Условията в нашите сгради не са много добри в момента, а ние ги използваме постоянно, за това е много важно
да се погрижим за комфорта и доброто качество на въздуха в помещенията. На финала става дума за използване на системи за
възобновяема енергия – термопомпи, термосоларни панели и фотоволтаици.
Ползите и пропуските в Загреб, от които да се поучим
Влизате в абсолютно иновативно училище - ниска сграда с перфектна изолация на стени и прозорци, големи прозорци и
донякъде зелен покрив.
Целият дизайн от бетон и дърво и специални плоскости е съобразен с използване на естествената светлина, пълна изолация
отвън и големи прозорци по средата на училището, където се открива вътрешен двор със зеленина. Така през лятото топлината
отвън не достига толкова силно вътре, тази която стига пък се посреща не се усеща толкова заради озеленяването и отворените
прозорци и врати от почти всички страни. Те правят течение и предизвикват постоянно движение на въздуха. В най-горещите
дни светлината се посреща със сенници. За през зимата за отопление се използват термопомпи.
Термопомпи за отопление и охлаждане вместо котел на въглища, нафта, газ
Това са почти единствените недостатъци на сградата. В училището има инсталирани още термопомпи, които подгряват подово
отопление навсякъде, осветлението се регулира, навсякъде е много светло заради големите прозорци, има инсталирана
телевизионна система и повечето сградни компоненти са свързани с добър подбор на материали и не толкова със скъпи
инвестиции.
Според специалистите колкото по-малко са термопомпите, толкова по-добре, защото това означава, че енергията се използва
правилно. Тук училището се е презастраховало и има достатъчно енергия. Пасивните къщи използват термопомпи с 6-7 пъти помалка мощност на кв.м.Но за училището системата за отопление с термопомпи е добра, защото все пак става дума за среда, в
която има деца и трябва да им е максимално комфортно и да имат възможно най-добра среда.
А знаете ли, че инсталираната мощност за отопление, която е необходима в такава сграда е толкова колкото за един сешоар,
споделят специалистите. При необходимост, системите за вентилация могат да се комбинират с различни възобновяема
източници като термопомпи, биомаса, слънце за електричество и топла вода, но с много по-малка мощност и съответно поевтини. Важно е да се даде възможност за свобода за производство на собствена енергия и да има възможност за
равнопоставеност на различните технологии. Ще бъде проблем у нас ако се даде предимство единствено на термопомпите,
защото освен че ограничаваме технологиите, забравяме за енергийната ефективност, а това накрая увеличава цената, смята
Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.
Ако се вложи мисъл в проектирането в началото, всички печелят след това.
Тогава по-лесно ще отговорим на въпроса дали сме готови за нулево енергийни сгради и у нас?
Инвестицията в едно вече съществуващо училище за обновяване няма да е толкова голяма колкото да изградиш напълно ново в
принципите на ПНЕС, но пък все още примерите у нас са екзотика
Образователният комплекс в Загреб е прекрасен пример, че всичко е възможно, стига да има желание и финансиране.
Целият материал е достъпен тук.

„Зелен Оскар“ за община Банско
Община Банско получи приза „Зелен Оскар“ в категория „Публичен сектор обществени организации, общини и държавни структури“ в тазгодишното
издание на Националния конкурс "Най-зелените компании в България".
За 12-та поредна година b2b Media връчи награди за постигането на "зелени"
цели и реализирането на устойчиви стратегии, като номинациите са в 16 основни
и 17 допълнителни категории.
Зам.-кметът Костадин Атанасов и Константин Кожарев -началник
„Екология и чистота“, получиха престижната награда за Община Банско.

отдел

„Приемам с гордост наградата „Зелен Оскар“, защото общинското ръководство
полага непрекъснати усилия Банско да стане още по-красиво, чисто и
подредено. Съзнаваме своите отговорности за бъдещето на природата, за
качеството на живот на жителите на общината, за възпитанието на младото
поколение, и не на последно място – за имиджа на цялата ни държава, защото
Банско е визитна картичка на България пред света“, заяви Костадин Атанасов при получаването на наградата на официалната
церемония.

Избрано от медиите
До 15 000 лв. за индивидуална фотоволтаична инсталация плюс батерия предвижда Планът за възстановяване, но само за 9 500 домакинства. За
измерване на енергийните спестявания при санирането при изпълнението на плана настояват експертите
Рая Лечева, 3e-news, 30.04.2022
https://3e-news.net/bg/a/view/32980/do-15-000-lv-za-individualna-fotovoltaichna-instalacija-plus-baterija-predvijda-planyt-za-vyzstanovjavane-no-samo-za-9-500-domakinstva
Грантове за зелен преход на стойност 751 млн. лв. се разкриват до края на годината. Парите са за енергийна ефективност и кръгова икономика
Десислава Лещарска, Капитал, 02.05.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/05/02/4342064_grantove_za_zelen_prehod_na_stoinost_751_mln_lv_se/
Нужна ли е новa газова инфраструктура на ЕС за отказ от руския газ до 2025-а.
Ани Коджаиванова, Капитал, 04.05.2022
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/05/04/4342653_nujna_li_e_nova_gazova_infrastruktura_na_es_za_otkaz/
България ще бъде първият регионален хъб за общи доставки на газ в ЕС. Първата среща по инициативата е предвидена за четвъртък, 5 май, а на нея се
очакват експерти от ЕК и енергийните министри от Югоизточна Европа, Украйна и Италия
Моника Върбанова, Капитал, 05.05.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/05/05/4342871_bulgariia_shte_bude_purviiat_regionalen_hub_za_obshti/
Българите си представят излизането от енергийната криза чрез саниране
Петър Карабоев, Дневник, 06.05.2022
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/06/4343461_bulgarite_si_predstaviat_izlizaneto_ot_energiinata/
Как българските градове могат да "позеленеят". До 2050 г. ЕС трябва да е въглеродно неутрален, а много от финансирането ще минава през градовете. Те
бързо трябва да започнат да мислят за нискоемисионни зони, зелена енергия, рециклиране на боклука
Анина Сантова, Капитал, 09.05.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/05/09/4342916_kak_bulgarskite_gradove_mogat_da_pozeleneiat/
Еднофамилните къщи също ще могат да се санират с европейски фондове. Средствата са по програма "Развитие на регионите", а условието е те да се
намират в 50-те големи общини
Мария Дойкова, Капитал, 11.05.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/05/11/4344402_ednofamilnite_kushti_sushto_shte_mogat_da_se_sanirat_s/
Солари на покрива с батерия за малкия бизнес. Инвестицията е ефективна за малки предприятия с дневен цикъл на работа. Може да намали веднага
сметките за ток с над 70%
Ивайло Станчев, Капитал/KEnergy, 13.05.2022
https://www2.capital.bg/kreader/?broi=6084&type=special#post4342158
Соларните панели поскъпват. Още през 2021 г. цените тръгнаха нагоре заради нарушените вериги на доставки и намаленото произво дство в Китай
Антон Чепилски, Капитал/KEnergy, 13.05.2022
https://www2.capital.bg/kreader/?broi=6084&type=special#post4342954
Експерти: Мащабни соларни проекти ще спасяват Европа от руската енергийна зависимост
3E news, 15.05.2022
https://3e-news.net/bg/a/view/33497/eksperti-mashtabni-solarni-proekti-shte-spasjavat-evropa-ot-ruskata-energijna-zavisimost
Кабинетът планира да премахне акциза върху тока, метана и пропан-бутана
Татяна Димитрова, Дневник, 15.05.2022
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/15/4346472_kabinetut_planira_da_premahne_akciza_vurhu_toka_metana/
Новите енергийни помощи за бизнеса са по-щедри и ще струват почти милиард
Намалението във фирмените сметки за ток ще бъде около 35% през май и юни. Газът ще се плаща без промяна спрямо април
Евгени Ахмадзай, Капитал, 16.05.2022
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/05/16/4346869_novite_energiini_pomoshti_za_biznesa_sa_po-shtedri_i/
Чистият въздух от времето на пандемията вече е мираж (инфографика). След големия спад по време на локдауните сега нивата на вредните емисии във
въздуха на ЕС се завърнаха до предпандемичните нива и дори малко отгоре
Кристияна Христова, Капитал, 19.05.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2022/05/19/4348230_chistiiat_vuzduh_ot_vremeto_na_pandemiiata_veche_e/
Министърът на енергетиката очаква скок в цената на парното и обеща компенсации
Татяна Димитрова, Дневник, 19.05.2022
https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/05/19/4348426_ministurut_na_energetikata_ochakva_skok_v_cenata_na/
Развръзка с газовата връзка. Интерконекторът между Стара Загора и Комотини ще позволи на България да стане основен транзитьор на Балканите
Евгени Ахмадзай, Капитал, 20.05.2022
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/05/20/4348062_razvruzka_s_gazovata_vruzka/
Облекченият режим за соларни панели за собствени нужди на бизнеса е по-близо. До началото на юни промените в закона ще бъдат гласувани на второ
четене в Народното събрание
Евгени Ахмадзай, Капитал, 23.05.2022
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/05/23/4349739_oblekcheniiat_rejim_za_solarni_paneli_za_sobstveni/
"Сива зона": как Германия и Италия се оказаха със сметки в рубли в Газпромбанк
Ангел Петров, Дневник, 25.05.2022
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/25/4350307_siva_zona_kak_germaniia_i_italiia_se_okazaha_sus/
Европейският социален фонд за климата - инструментът за постигане на Net Zero. Очаква се фондът да започне работа през 2025 г. и да подкрепи
домакинства и бизнес за енергийния преход и квотите за емисиите на сгради и автомобили
Моника Върбанова, Капитал, 26.05.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/05/26/4350621_evropeiskiia_socialen_fond_za_klimata_-_instrumentut/
Война и енергийна криза идват твърде много за зелените планове. За първи път има едновременно повишение на цените на петрола, въглищата и
природния газ, споделят участници в Давос
Деляна Петкова, investor.bg, 26.05.2022
https://www.investor.bg/surovini/365/a/voina-i-energiina-kriza-idvat-tvyrde-mnogo-za-zelenite-planove-352940/
Оценка на напредъка в изпълнението по НПВУ: първи междинни плащания за Португалия и Хърватия
Институт за пазарна икономика, 27.05.2022
https://ime.bg/bg/articles/ocenka-na-napredyka-v-izpylnenieto-po-npvu-pyrvi-mejdinni-plashtaniya-za-portugaliya-i-hyrvatiya/
Бургас започва да се еманципира от туризма с инвестиции за бронирани коли и зелен водород. Общината диверсифицира икономиката си и очаква
няколко големи чужди инвестиции от различни сектори
Тодор Тодоров, Капитал, 01.05.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/05/01/4341869_burgas_zapochva_da_se_emancipira_ot_turizma_s/
Капацитетът за улавяне на въглероден диоксид ща нарасне над 10 пъти до 2030 г.
powerindustry-bulgaria.com, 10.05.2022
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3329-kapacitetat-za-ulaviane-na-vaglerod-shte-narasne-nad-10-pati-do-2030-gТоплофикация Враца инвестира в технология за производство на енергия от биомаса
powerindustry-bulgaria.com, 11.05.2022
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3330-toplofikaciia-vraca-investira-v-tehnologiia-za-proizvodstvo-na-energiia-ot-biomasa
Устойчиви решения за когенерация
powerindustry-bulgaria.com, 18.05.2022
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3334-ustoychivi-resheniia-za-kogeneraciia
Техническите университети в Дармщат и Делфт и "Главболгарстрой" продължават работата си по революционен изолационен материал
Капитал, Съдържание от "Главболгарстрой", 20.05.2022
https://www.capital.bg/biznes/imoti/2022/05/20/4347397_tehnicheskite_universiteti_v_darmshtat_i_delft_i/
Община Стамболийски минава на инсталации на водород за отопление
Marica.bg, 09.05.2022

https://www.marica.bg/region/stamboliyski/obshtina-stamboliyski-minava-na-instalacii-na-vodorod-za-otoplenie
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