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За общините и гражданите енергийната ефективност е въпрос на
оцеляване и начин за развитие
Българските общини имат спешна нужда от техническа и финансова подкрепа за изпълнението
на чакащите проекти
Дискусионният
форум
под
надслов
„Кметовете говорят“, който се проведе в
периода 7-8 юли в Габрово, събра над 80
представители
на
местни
власти,
финансови
институции
и
енергийни
експерти. Събитието, организирано от
Община Габрово, ЕнЕфект и Общинската
мрежа
за
енергийна
ефективност
ЕкоЕнергия, отправи настоятелен призив,
под формата на декларация, за спешни
действия от страна на правителството и
Парламента
за
осъществяване
на
необходимите реформи за реализиране на
амбициозните политики за устойчива
енергия.
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В първата сесия, водена от журналиста Добрина Чешмеджиева, кметът на Габрово Таня
Христова апелира към системен подход за ефективно ползване на публичния ресурс,
като подчерта, че това включва разделянето с неустойчиви практики, каквато е
безвъзмездното грантово финансиране. Г-жа Христова добави, че общините са готови да си
сътрудничат с държавата и с бизнеса, но за това е необходима директна техническа и
комуникационна подкрепа.
Прилагането на иновативни подходи и насърчаването на работата с граждани и
инвеститори също бе във фокуса на събитието. Опитът на общините е национално богатство и
трябва да се използва при бъдещите програми за енергийна ефективност, коментира Донка
Михайлова, кмет на Троян, която допълни, че финансовата децентрализация има огромен
потенциал за подкрепа на усилията на местно равнище. Около тази теза се обединиха и
останалите участници, сред които заместник-кметовете на общините Бургас Русе, заедно с
представители на Националното сдружение на общините, Националния доверителен екофонд,
Фонд ФЛАГ и Регионален фонд за градско развитие.
Генчо Керезов, заместник-кмет на Столична община по направление "Дигитализация, иновации
и икономическо развитие", заяви: „Отдавна сме разбрали, че събирането, обработката и
анализа на данните са ключът към успешното планиране и реализация на проекти. Затова
направихме таксономичен анализ, сключихме ключово партньорство с ЕИБ и „Три морета“ и
започваме проект за създаване на център за данни, който ще служи не само на общината, но и
на бизнеса и на всички заинтересовани страни. Това е и основата на нашата успешна
кандидатура за мисията на ЕК „100 климатично неутрални и интелигентни градове“, в която
заедно с Габрово ще представяме България. А успешното събиране и обработка на данни е
ключово, ако искаме да осъществим енергийния преход по успешен начин. Енергийната
автономност на всяка община е това, върху което трябва да се фокусираме задължително.“
„Енергийната ефективност безапелационно е най-високият приоритет на европейските органи, а
реализирането на всички политики е в ръцете именно на местните власти“, каза Радан Кънев,
депутат в ЕП, докладчик в ЕП по Директивата за енергийните характеристики на сградите. Той
коментира, че ресурси за прилагане на европейските политики са налични, но трябва да се
действа решително и бързо, за да се оползотворят. В отговор на този призив, кмета на Смядово
Иванка Петрова заяви: „Ние обновихме половината си многофамилни сгради по предходната
програма за саниране, и ако утре отворят следващата, сме готови с другата половина.
Осигурихме на гражданите технически паспорти и обследвания, за да сме от първите. Сами си
подменихме и уличното осветление – с една вишка и един техник. Никой не е дошъл да ни
попита как се справяме, но отговорът е един – всеки ден сме с гражданите и им помагаме“.
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Експерти от ЕкоЕнергия и ЕнЕфект
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Текущи възможности за
общините:
Покана на ЕК за различни видове

техническа помощ за създаването на
енергийни общности в градска
среда: https://europa.eu/!qCNnGc

Покана на ЕК и CINEA за прилагане

на мерки, които вече са успешно
изпитани в проекти на интелигентни
градове
и
общности:
https://
Получаването на достатъчна подкрепа в осъществяването на целите си, подобрената bit.ly/3BtebqM
комуникация и повишаванети на осведомеността бяха въпроси, коментирани и с представители
на
ръководствата
на
водещите
европейски
организации
–
Споразумението
на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект организират
кметовете, Комитета на регионите, Европейската климатична фондация.
конкурс за общини членки на

ЕкоЕнергия за проект в областта на
устойчивата енергия и климата. В
него всяка община може да подаде
неограничен брой кандидатури, като
се надяваме догодина да успеем да
Срещата приключи с обсъждане на успешни практики и налични инструменти в подкрепа на разширим инициативата.
местните власти, като бе анонсиран и новият конкурс на ЕкоЕнергия, в който успешните Крайният срок е 31 август, а повече
практики на общините членки на Мрежата ще се борят за награден фонд от 10 000 лв. информация е достъпна тук: http://
След дискусионната среща се проведоха семинари за строителни специалисти и граждани. www.ecoenergy-bg.net/
Последната сесия от събитието обърна специално внимание на сградното обновяване, като
нагласите за участие на гражданите в програмата за обновяване бяха онагледени с резултати от
национално представително проучване, проведено от Центъра за изследване на демокрацията и
ЕнЕфект.

Всички участници имаха възможност да посетят специализирано продуктово изложение, както и
да видят традиционно лятно обучение Академия „Лидерите“, в което ученици и студенти по Отворена покана за кандидатури по
строителство и архитектура демонстрират уменията си редом с представители на най-големите EU City Facility до 30 септември.
Повече на: https://
български строителни компании.
„Интересът, който виждаме тук, показва убеденост, че няма време за губене и трябва да се
действа бързо и качествено за постигане на високите амбиции. Ясно е, че промяната започва на
местно равнище, а енергийната ефективност е въпрос на оцеляване и за общините, и за
гражданите, и те го разбират отлично“, сподели в заключени Драгомир Цанев, изпълнителен
директор на ЕнЕфект.

www.eucityfacility.eu/calls/4thcall.html
или във видеото:
https://www.facebook.com/eneffect/
videos/775362013907288

ЕС представи план за пестене на газ преди идващата зима
Европейската комисия предложи на 20 юли въвеждането на нова цел за страните от ЕС за временно намаляване на потреблението
на газ с 15% с възможността целта да стане правно обвързваща в случай на извънредна ситуация.
„Трябва да сме проактивни. Трябва да се подготвим за потенциално пълно
прекъсване на руския газ – и това е вероятен сценарий“, каза председателят на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
За да смекчи това прекъсване, ЕС представи съобщение за държавите-членки,
озаглавено „Пестете енергия за безопасна зима“ и очертава мерки за
намаляване на търсенето на енергия.
Планът предлага доброволна цел за намаляване на търсенето на газ от 15%, от 1
август 2022 г. до 31 март 2023 г. Тази мярка ще стане обвързваща, ако
ситуацията се влоши. До края на септември държавите от ЕС трябва да са
актуализирали своите национални планове за извънредни ситуации с мерки,
които отговарят на целта.
В момента нивото на зареждане с газ в Европа е малко под 65%, според
енергийния комисар Кадри Симсон, но тя предупреди, че спирането на руския газ може да застраши шансовете на ЕС да достигне
целта си за съхранение от 80% до ноември.
„Ако нашата цел за намаляване на търсенето не е достатъчно амбициозна, рискуваме да завършим тази зима с празни хранилища.
След това би било невъзможно да се напълнят навреме за следващия отоплителен сезон“, каза тя и добави, че целта за намаляване
с 15% „ще ограничи значително рисковете”.
Планове за намаляване и съкращаване
Според изпълнителната власт на ЕС „спестената през лятото енергия ще е полезна за зимата“. Мерките, които предлага, повтарят
тези на Международната агенция по енергетика и включват стъпки като настройка на климатичните системи.
Когато отоплителният сезон започне през октомври, националните правителства също могат да пестят газ, като поискат от
домакинствата да намалят термостата си с 1°C – и наложат намалено отопление на обществени сгради, офиси и търговски сгради.
В случай на сериозен недостиг на газ, промишлеността ще пострада първа, въпреки че основните услуги, като производството на
електроенергия, вероятно ще бъдат приоритизирани и запазени.
Частните домакинства и основните социални услуги, като училища и болници, ще бъдат последните, които ще бъдат ограничени,
защото те са „защитени клиенти“ според законодателството на ЕС.
„Домакинствата са защитени потребители и не трябва да има риск от прекъсване. Отоплението на домовете, захранвани с газ, е
защитено, но всеки може и трябва да пести газ и ние ще продължим да популяризираме идеите, изложени в плана на ЕС за
енергоспестяване. Ще поискаме от всички държави-членки да стартират кампании за повишаване на осведомеността, за да
насърчат това поведение“, коментира Симсон.
За да се избегне необходимостта от съкращения, потреблението на газ може също да бъде намалено чрез пазарни мерки, като
например търгове за промишлени потребители, които да предложат компенсация в замяна на намаляване на търсенето.
Междувременно Европейската комисия се застъпва страните да преминат по-бързо към възобновяеми енергийни източници и да
използват други източници за производство на енергия, включително въглища в краткосрочен план.
Повече на: euractiv.bg

Министерски съвет прие новата Програма „Околна среда” 2021-2027 г.
Министерският съвет одобри новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.).
Стратегическият документ за следващите 7 години ще бъде представен в Европейската комисия за
утвърждаване. Финансовата рамка на ПОС 2021-2027 г. е 1 531 590 093 евро от ЕС. Общият бюджет на
Програмата заедно с националното съфинансиране възлиза на 1 823 206 271 евро (3 565 881 521
лева). „Програма „Околна среда“ е единствената „зелена“ програма, която осигурява възможност с
европейски средства да се реализират значими инвестиции за опазване на околната среда.
Новият програмен период е естествено продължение на Оперативна програма „Околна среда“ през
периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Целите на ПОС 2021-2027 г. продължават да са свързани с
подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно
управление на отпадъците и опазване на богатото ни биоразнообразие. Мерките за превенция и
управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари са в Приоритет „Риск и изменение на
климата“.
Над 715 млн. евро (1 399,23 млн. лв.) ще бъдат разходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече
консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред
допустимите мерки за Приоритет 1 „Води“ е и разработването на РПИП за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана,
Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.
Над 312 млн. евро (611,49 млн. лв.) са средствата по Приоритет 2 „Отпадъци“ за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща
се на ефективно използване на ресурсите икономика. Ще се финансират системи за разделно събиране и рециклиране на
биоразградимите отпадъци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка, рекултивация на депа,
информационни и разяснителни кампании и др.
Повече информация: МОСВ

Конкурс на ЕкоЕнергия за общински проект в областта на устойчивата енергия и климата
В рамките на дискусионната среща „Кметовете говорят“, на 8 юли ЕкоЕнергия обяви
своя ограничен конкурс за общински проект в областта на устойчивата енергия и
климата, осъществен в периода 01.01.2021 – 30.06.2022 г. В конкурса могат да участват
общините членки на ЕкоЕнергия. Той се организира в партньорство с Център за
енергийна ефективност ЕнЕфект, АУЕР, ФЕЕВИ и др.
Конкурсът има за цел да насърчи работата на общините в областта на енергийната
ефективност и ВЕИ и да отличи онези от тях, които се стремят и постигат максимално
високи и устойчиви резултати. Наградният фонд е 10 000 лв., като отличените проекти
ще се публикуват като добри практики, които могат на насърчат и други общини да ги
последват.
Всяка община членка на ЕкоЕнергия може да подаде неограничен брой кандидатури.
Общините подават
кандидатурите си
за участие по
електронен път
тук
Снимка: pexels.com
Важни дати:
Обявяване на конкурса: 8 юли 2022 г.
Краен срок за подаване на кандидатурите: 31 август 2022 г.
Уточнителни въпроси: 1-10 септември 2022 г.
Журиране: от 10-и до 30-и септември 2022 г.
Информиране на наградените: 1-и октомври 2022 г.
Церемония по награждаването: октомври 2022 г.
Полезни линкове:
Обява на конкурса: ТУК
Насоки за кандидатстване: ТУК
Формата за кандидатстване: ТУК

Проведе се онлайн информационна среща за новата отворена покана по EU City Facility

На 22-ри юли се проведе поредната информационна среща, свързана с новата, четвърта
по ред, покана за набиране на кандидатури по инициативата на Европейския фонд за
градско развитие (European City Facility).
European City Facility е сред най-успешните инициативи на ЕС в подкрепа за
местните власти, като осигурява помощ в размер на 60,000 евро за
разработване на местни инвестиционни концепции.
Целта на този уебинар бе да представи основни аспекти от процедурата за
кандидатстване, разработването на инвестиционните концепции, критериите за подбор,
както и информация за съществуващите механизми за ефективна подкрепа за местните
власти в процеса. По време на срещата представители от общините–финалисти от
предходния етап – Русе, Червен бряг и Разград, представиха пред аудиторията своите
проектни предложения, заедно с впечатления по време на подготовка на техните кандидатурите, предизвикателствата, които са
срещнали и практически съвети към участниците.
По време на срещата бе представена онлайн системата за енергиен мениджмънт и нейните ключови ползи при планирането и
прогнозирането на енергийните спестявания и финансовите потоци. При подаването на подобни кандидатури за безвъзмездно
финансиране такива информационни системи имат основополагащо значение за успеха на проектното предложение и аргументацията
на последвалите резултати. Онлайн системата е отворена за безплатно ползване от българските общини и към момента се
използва от 21 общини и НДЕФ. Създадена е чрез съвместно финансиране от ЕкоЕнергия и Европейска климатична инициатива
(European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност
на Федерална република Германия.
Уебинарът бе организиран от ОМЕЕ ЕкоЕнергия, в качеството ѝ на национална мрежа по инициативата, с подкрепата на Центъра за
енергийна ефективност ЕнЕфект и Десислава Камбурова - национален експерт по въпросите за подготовката на предложения и
подаването на кандидатури по European City Facility.
Видео от срещата може да бъде гледано ТУК

Експерти от ЕкоЕнергия и ЕнЕфект взеха участие в няколко инициативи, свързани с устойчивата
енергия
Узана поляна фест, Стара планина
Зеленият фестивал "Узана поляна фест" се проведе в местността Узана над Габрово от 22 до 24 юли. Узана е най-голямата билна
поляна у нас и е притегателно място за туризъм и отдих през цялата година.
Организатор на събитието е Община Габрово, като първото издание на "Узана поляна фест"
се провежда през юни 2011 г. и демонстрира зелените идеи в действие. Фестивалът е
единственото екосъбитие на открито в национален мащаб и през годините се превръща в
дом на зелените идеи и споделените практики, насърчаване на екологично поведение,
грижа и мислене към заобикалящата ни природа.
На това издание бяха представени редица екологични теми, идеи и практики и инициативи,
оформени в 10 зони, свързани с интерактивни дейности, строителни екообучения,
здравословни продукти, арт инициативи, зелени предизвикателства, екологична храна в
атмосферата на Стара планина.
По време на събитието експерти от ЦЕЕ ЕнЕфект и „Грийнпийс“ – България проведоха
съвместно обучение по темите за енергийната ефективност (комфортна, здравословна среда
на обитаване в нашите сгради и как да ги подобрим чрез мерките за енергийна
ефективност) и предизвикателствата, свързани с климата.
Клуж-Напока, Румъния
Експерти от ЦЕЕ ЕнЕфект взеха участие в учебна визита по проект EXCITE
в Клуж-Напока, Румъния, заедно с с представители на общините София,
Габрово и Добрич. Проектът се координира от ЦЕЕ ЕнЕфект, като целта е
да допринесе за насърчаване на най-добрите практики в областта на
енергийния мениджмънт, прилагайки доказаната във времето методология
на Европейската енергийна награда (EEA) в страните от Централна и
Източна Европа.
Във визитата участваха и представители на общини от
Македония,
Румъния,
Словения,
както
и
въпреки
предизвикателствата, и партньорите от Украйна. По време на
обучението представителите на местните власти се запознаха с
добри практики от прилагането на ЕЕА в Румъния. Целта на срещата бе да се обсъдят междинния
напредък и последващите стъпки за изграждането на национална ееа методология, адаптирани
бизнес модели за местни действия в областта на климата и широки кампании за гражданско
участие в отделните държави, участващи в проекта.
Сред предвидените дейности по проекта е и разработването на специална онлайн платформа за
изграждане на капацитет, която да предлага възможности за смесено обучение, квалификация и
сертифициране на общински енергийни мениджъри. Също така, за пилотните общини ще бъде
организирано учебно пътуване в Австрия, както и участие в международни партньорски срещи и
обучения.

Мисия Зелена България: Коалиция “За зелен рестарт” със 150 препоръки за подпомагане на
устойчивото и иновативно развитие

Коалиция “За зелен рестарт” публикува специален доклад с над 150 конкретни
препоръки за реформи и инициативи, чрез които България може да направи скок в
своето развитие и да се превърне в един от зелените и иновативни лидери в Европа.
Докладът “Мисия Зелена България” се базира на идеите, споделени от над 50 от
водещите български експерти от сферите на иновативната икономика и наука,
енергийния преход, биоикономиката и биомасата, природно-базираните решения,
кръговата икономика и устойчивите финанси. “Мисия Зелена България” е поредна
инициатива на инициираната от MOVE.BG Коалиция “За зелен рестарт”, в която влизат
още WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”.
Сред част от препоръките в доклада “Мисия Зелена България” са:
Мисия Зелени иновации - създаване на фонд за зелени иновации, който да финансира целево проекти в начална фаза на развитие
(pre-seed, seed); създаване на специализирани обучения за кандидатстване по програмите на Европейския съвет за иновации (EIC) и
пълноценно интегриране на България в програмите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); интегриране на
индустриални паркове и иновативни хъбове в специализирани центрове за развитие на “Индустрия 4.0” в България;
Мисия Енергийна независимост - приоритетно транспониране на Директивата за възобновяема енергия; приемане на ясни
дефиниции за енергийна общност и производител на енергия за собствени нужди на законово и подзаконово равнище;
Мисия Биоикономика - адресиране на основните предизвикателства и възможности за България по два от ключовите пакети
реформи на Европейския съюз - “Подготвени за цел 55” и “RePowerEU”; ускоряване на въвеждането на Социалния и климатичен фонд
и изготвяне на Национален социален климатичен план за България;
Мисия Умни градове - изработване на стратегия на национално ниво за развитие на умни градове в България с конкретни цели за
енергийна ефективност, намаляване на емисиите, ефективно използване на ресурсите (включително, рециклиране на отпадъците);
предоставяне на достатъчен ресурс и автономност на общините, за да поемат водеща роля в този процес; създаване на унифицирана
система за събиране и споделяне на данни;
Мисия Природно-базирани решения - възстановяване на ландшафтното устройствено планиране, което не е уредено в
действащото законодателство като вид устройствен план и като начин на прилагане на тези планове; въвеждане на промени в Закона
за устройство на териториите за въвеждане на нормативни изисквания за природосъобразни решения (вкл. зелени покриви и фасади)
в интегрираните планове за градско развитие;
Мисия Устойчиви финанси - създаване на стратегия за развитие на устойчивите финанси в България; създаване и прилагане на
план за подготовка на българските компании за разширяването на обхвата и изискванията на ESG оповестяването.
Докладът може да прочетете ТУК

Проучване на Европейската енергийна мрежа относно въздействието на схемите за етикетиране на
продукти по отношение на икономиите на енергия и водни ресурси
Европейската енергийна мрежа извършва проучване сред потребителите относно въздействието на
етикетирането на продукти, свързани с потреблението на вода, върху избора им по отношение на
икономиите на енергия и водни ресурси. Резултатите ще предоставят информация, вкл. и на Европейската
комисия, за разработването на политики в страните-членки на Европейската енергийна мрежа.
Предварителните резултати ще бъдат представени на 23-ти август на онлайн сесия на Световната седмица
на водите 2022.
За да се гарантира, че схемите за етикетиране на продукти, свързани с консумация на вода, оказват
подобно въздействие както европейския енергиен етикет, като допринасят за развитието на пазара за
разработване на по-ефективни продукти и на потребителя за избор на продукти въз основа на водната
ефективност, е важно да се ангажират както производителите, така и потребителите.
Тъй като Unified Water Label – европейската схема за етикетиране на водната ефективност за санитарни
продукти – беше популяризирана от Unified Water Label Association заедно със заинтересованите страни от индустрията,
информираността на производителите е осигурена.
Това проучване се разработва в рамките на специалната група "Връзка между енергия и вода" на Европейската енергийна мрежа,
координирана от ADENE – Португалска енергийна агенция.
Проучването е достъпно на български език (Проучване)
Можете да научите повече за Европейската енергийна мрежа на: EnR website

Български е първият в света 100% екологичен, негорим и биоразградим топло- и шумоизолационен
материал
Българска фирма създаде първия в света 100 процента екологичен, негорим и биоразградим
топло и шумоизолационен материал, съобщиха от Професионалната асоциация по роботика и
автоматизация.
На 2 юни компанията получи дългоочаквана новина, че заявката им за патент върху найустойчивия изолационен материал, патентован някога, е приета. Новата им интелектуална
собственост е в резултат на 3 годишни експерименти, изследвания, тестове и подготовка за
входиране на патента.
Според информация от фирмата, потвърдена и в патентните книжа, става дума за
революционен материал във формата на панел, изработен от 100% екологични суровини,
които освен, че са изцяло разградими имат свойството да обогатяват почвата, когато бъдат
изхвърлени в нея.
Основните характеристики на материала са неговата добра топлоизолация, шумоизолация и шумопоглъщане, въздухо и
паропропускливост, антифунгицидност, хигроскопичност и твърдост.
Топлоизолационните му характеристики са сравними с тези на стиропора, шумоизолационните му са сравними с тези на дебелите
предстенни обшивки, паропропускливостта му е като на каменна вата, не е хигроскопичен за разлика от повечето изолационни
материали и е нечуплив, което го прави лесен за монтаж без нуждата от конструкция.
От компанията заявиха, че монтажът му ще се осъществява чрез директно лепене на екстериорни и интериорни стени и тавани,
както и като подподова изолация. Модификациите на материала ще включват готови цветове, както и възможност да се боядисва
или финишира с мазилка. Засега компанията не разкрива суровините, които ще ползва, но подчерта, че повечето от тях се набавят
в България и са 100 процента възобновяеми.
Производството на материала вече е факт във фабриката в Ботевград, но от компанията споменаха, че предстои изграждане на
нова фабрика, специално за новото им откритие. В момента компанията изпълнява тестова поръчка от 500 м² за топло, шумо и
пароизолация на частен паркинг във Виена.
Източник: izolacii.bg
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Българският план за възстановяване ще бъде увеличен до 10 млрд. евро
Йовка Димитрова, Дневник, 01.07.2022
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/07/01/4364437_bulgarskiiat_plan_za_vuzstanoviavane_shte_bude/
Енергийният мениджмънт стимулира инвестициите на местно равнище
Мария Манолова, Климатека, 04.07.2022
https://www.climateka.bg/energien-management-investments/
„Грийнпийс“ освети част от „въглищната империя „Ковачки“
EURACTIV BULGARIA, Jul 9, 2022
https://euractiv.bg/section/all/news/грийнпийс-освети-част-от-въглищната/
Иван Хиновски, БЕМФ:
Регистрирахме Камара на енергийните общности в България за развитие на интелигентни електрически мрежи и енергийни кооперативи
3E news, 14.07.2022
https://3e-news.net/bg/a/view/35225/ivan-hinovski-bemf-registrirahme-kamara-na-energijnite-obshtnosti-v-bylgarija-za-razvitie-na-inteligentni-elektricheskimreji-i-energijni-kooperativi
Световната икономика ще пострада сериозно при спиране на казахстанския петролопровод. През него преминават около 1% от общите
петролни доставки
Тодор Шишков, Капитал, 14.07.2022
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/07/14/4368462_svetovnata_ikonomika_shte_postrada_seriozno_pri/
Енергийният еврокомисар Кадри Симсoн:
Черно море има огромен потенциал за възобновяема енергия. Във връзка с плановете енергийна независимост, ЕК работи и за алтернативни
доставки за страните, зависими от руското ядрено гориво
Моника Върбанова, Капитал, 15.07.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/15/4367857_energiiniiat_evrokomisar_kadri_simson_cherno_more_ima/
Зимата на недоволството в Европа. Въпреки че температурите се повишават, континентът е изправен пред тежка енергийна криза по-късно
тази година
Капитал, Ексклузивно съдържание от The Economist, 18.07.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2022/07/18/4369830_zimata_na_nedovolstvoto_v_evropa/
Сърбия и Унгария ще опитат да намалят газовата си зависимост от Русия. И двете страни може да използват инфраструктурата на България
за доставки от Азербайджан и други страни
Кирил Кирчев, Капитал, 18.07.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/07/18/4370471_surbiia_i_ungariia_shte_opitat_da_namaliat_gazovata_si/
Кога ще дойдат парите от Плана за възстановяване
Диляна Теохарова, svobodnaevropa.bg, 19.07.2022
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31943520.html
Бъдещето на електрическите автомобили е в малките батерии
Тодор Шишков, Капитал, 19.07.2022
https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2022/07/19/4368057_budeshteto_na_elektricheskite_avtomobili_e_v_malkite/
Въвеждането на нискоемисионни зони в София засега се отлага
Максим Караджов, Дневник, 21.06.2022
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/21/4372097_vuvejdaneto_na_niskoemisionni_zoni_v_sofiia_zasega_se/
Габрово опитва да стане "зелен и умен" град. Единствено два български града - Габрово и София, бяха сред отличените в конкурса на ЕК,
който инициира тяхното превръщане в климатично неутрални градове до 2050 г.
Моника Върбанова, Капитал, 25.07.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/07/25/4349703_gabrovo_opitva_da_stane_zelen_i_umen_grad/
Енергийната сградна модернизация. Стратегическа стъпка към ефективното намаляване на енергийната бедност и достигане до климатична
неутралност
Градът, 27.07.2022
https://gradat.bg/content/energiynata-sgradna-modernizaciya
Българско дружество планира да изгради PV парк на територията на община Разлог
powerindustry-bulgaria.com, 27.07.2022
https://powerindustry-bulgaria.com/article/3368-balgarsko-drujestvo-planira-da-izgradi-pv-park-na-teritoriiata-na-obshtina-razlog
Как големият бизнес може да поведе битката с изменението на климата.
Капитал, 27.07.2022
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/07/27/4373717_kak_golemiiat_biznes_moje_da_povede_bitkata_s/
Асоциация на топлофикационните дружества сигнализира за опасност от фалити на топлофикации на природен газ
3E news, 29.07.2022
https://3e-news.net/bg/a/view/35692/asociacija-na-toplofikacionnite-drujestva-signalizira-za-opasnost-ot-faliti-na-toplofikacii-na-priroden-gaz
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