Брой 74, април 2019 г.

Зелени обществени поръчки, енергиен мениджмънт и улично
осветление във фокуса на XXI-та международна конференция
на ЕкоЕнергия
Конференцията се състоя на 23 и 24 април 2019 г. в
Библиотеката на Технически университет - Габрово.
Събитието засегна теми като значението на енергийно
планиране до 2030 г. и управлението на енергийната
ефективност и енергията от възобновяеми източници в
новите условия на пакета „Чиста енергия за всички
европейци“ в дългосрочен план до 2030 г., като беше
подкрепено от Споразумението на кметовете и германската инициатива EUKI.
Конференцията беше открита от кмета на Габрово Таня Христова и съдържаше редица паралелни събития,
дискусии
и кръгли маси, чийто старт даде Първата
Екипът на ЕкоЕнергия желае на всички
национална
среща на заинтересованите страни за
свои партньори и приятели щастливи и
зелени
обществени
поръчки. В срещата се включиха
усмихнати Великденски празници!
представители на община Габрово, експерти от Агенцията по обществени поръчки и неправителствения сектор. Следобедната сесия бе продължена
от Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, който представи подробен анализ на
основните моменти от отворения все още за обсъждане Интегриран план за енергия и климат на
България до 2030 г., също така той разясни процедурата „Рехабилитация и модернизация на
общинска инфраструктура“ по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и
енергийна сигурност на ФМ на ЕИК. Заедно с това той увери представителите на местните власти, че Министерството на енергетиката ще представи подробна информация за процедурата в
края на май, когато се очаква да бъде подписано важно финално споразумение за старта на
схемата. След него подробна презентация и отворена дискусия за схемата за задълженията за
енергийна ефективност в новия период на
планиране до 2030 г. представи Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР. На форума актуалните финансови инструменти и
механизми бяха обсъдени с Камелия Георгиева, старши експерт в НДЕФ и Мартин Заимов,
изпълнителен директор на Регионален фонд
за градско развитие АД. Първият ден от конференцията завърши с провеждането на редовното Общо събрание на ЕкоЕнергия, в което беше обсъдено декларирането на обща позиция от гледна точка на местните власти за
дългосрочната устойчивост на Интегрирания
план за енергия и климат на България до
2030 г. от членовете на Мрежата, която предстои да бъде качена на сайта на ЕкоЕнергия.
Вторият ден на събитието бе посветен на проекта „Науката среща регионите“, по който през
настоящата година Община Габрово е една от двете български организации, сред само 26 одобрени кандидати в ЕС, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В партньорство с правителството на област Навара (Испания) конференцията дискутира устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и
ползите от общинския енергиен мениджмънт. Бяха споделени успешни практики за намаляване
на отпадъците и проведено специализирано посещение на обекти на реновираната общинска
инфраструктура в Габрово – ОДЗ „Слънце“, 8-мо ОУ и регионалното депо за отпадъци.
В рамките на конференцията се проведоха обучение по общинско енергийно планиране и взаимодействие със заинтересованите лица и кръгла маса за зелени обществени поръчки с участие
на заинтересовани граждани, общински експерти, представители на институции, български общини, експерти от специализирани учреждения, както и представители на ЦЕЕ ЕнЕфект.
В конференцията взеха участие още и чуждестранни гости от Австрийската енергийна агенция,
Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), Мрежата за научни изследвания и иновации
на европейските региони (ERRIN Network), Служби „Жилищна политика и градско развитие“,
Околна среда“ и „Предотвратяване на отпадъците“ на Правителството на Навара, Испания и др.
Презентациите от събитието можете да намерите на адрес: www.ecoenergy-bg.net
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Предстои Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“ в Бургас, 30 май - 1 юни
Конференцията ще се проведе на от 30 май до 1 юни в Бургас, Експо център
Флора и се организира със съдействието на Центъра за енергийна ефективност
ЕнЕфект, община Бургас и офисът на Споразумението на кметовете. Темите в
събитието са тясно свързани с различните аспекти на почти нулевоенергийните
сгради и тяхното развитие не само в България, но също така в Европа и в Китай.
Подготовката за събитието тече интензивно и се очаква делегация наброяваща
повече от 26 души, представящи различни научни центрове и институти от
Китай и Хонг Конг. Гости от Чехия, Словакия и Австрия също ще вземат участие
в презентации по време на срещата. За специалистите в сектора на
строителството и архитектурата са планирани тематични обучения, както и е
отделено внимание за семинар за неспециалисти по темата за сградното
обновяване. По време на конференцията ще бъде организирано изложение и
продуктово представяне на фирми, предлагащи продукти за енергийноефективния строителен бранш. Заедно с това са подготвени още атракции за
малки и големи по време на събитието - ICE CHALLENGE (сравнителна
демонстрация на пасивна и непасивна конструкция) и игри за малките
любознателни посетители. За да заявите участие, моля, попълнете регистрационната форма: https://forms.gle/PzNoHDNCJWZGJ5Hy6
Повече информация можете да намерите на www.nationalnzebconference.com. Очакваме Ви!

Министър Димов отличи Добрич като най-зелен град в класацията на „Дарик радио“
Министърът на околната среда и водите Нено Димов връчи на 10 май на Добрич наградата
„Зелен град“ в класацията „Най-добрият град за живеене - 2018 г.“ на „Дарик радио“. „Тази
година решихме да видим не само общите инвестиции в зелени политики, а и какви са собствените средства, които една община влага в екология на глава от населението. Защото когато
отделиш и насочиш собствени средства към опазването на околната среда, значи наистина
имаш отдаденост на каузата. Доказателство е и това, че като министър за втори път обявявам
Добрич за най-зелен град“, каза министър Димов.
„Трудно е да пазим баланса на природата, затова се гордея с постиженията на нашия град. Когато се налага да премахнем едно дърво или определена растителност, ги удвояваме – там, където ефектът е осезаем, като междублокови пространства и детски площадки“, заяви кметът на
Добрич Йордан Йорданов след като получи приза от министър Нено Димов. Кметът добави, че в
следващите месеци предстои общината да работи по проект за зеления кадастър на града.
МОСВ в партньорство с „Дарик радио“ изработи критериите за оценка на кандидатите – този път са проследени вложените в зелени
политики собствени, заемни и проектни средства през 2018 г. В класацията на първите десет общини по тези показатели след Добрич
се нареждат Габрово, Враца, Търговище, Ямбол, Ловеч, Силистра, Пловдив, Велико Търново и Кърджали. За „Най-добър град за живеене“ на 2018 г. беше обявен Русе.

Качеството на въздуха е проблем на бедността, затова трябва да се работи за повишаване на
доходите
Проблемът с качеството на въздуха е проблем на бедността, затова сред основните приоритети на правителството е повишаване на доходите на населението. Това
каза министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на Европейската конференция за качеството на въздуха SOFAIR, организирана от Столичната община със съдействието на Съвместния изследователски център към ЕК.
„Основният приоритет на МОСВ за моя мандат е качеството на атмосферния въздух. Това беше основна тема и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Неслучайно въздухът, защото той е един от най-съществените проблеми
на околната среда или по-точно на градската среда и засяга качеството на живот
и здравето на гражданите”, каза министър Димов. Той допълни, че проблемът има
социален, икономически и образователен аспект, обхваща цял спектър, който
покрива манталитета на държавата и хората в нея.
Данните от мониторинга в различните квартали показват, че проблемът е концентриран там, където са съсредоточени хора с недостатъчно добри икономически възможности. „Околната среда и по-конкретно качеството на въздуха устойчиво се подобряват само, когато имаме добро икономическо развитие. Затова мерките трябва да бъдат насочени
към подобряване на стандарта на хората“, обясни министър Димов. Той припомни вече действащите промени в Закона за чистотата на
атмосферния въздух и изискванията за качествата на горивата – когато се използва по-качествено гориво, има по-голяма топлина и
по-малко замърсяване на въздуха. Втората съществена промяна в закона е свързана с изискването от кметовете на конкретни резултати, а не само изпълнение на програми за по-добро качество на въздуха. Със съдействието на Световната банка е подготвена Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г., която идентифицира като основни източници на замърсяване битовото отопление и транспорта, на второ място – икономиката и индустрията.
С няколко общини вече бяха сключени споразумения по Оперативна програма „Околна среда“ за финансиране на конкретни мерки.
Столичната община ще получи над 44 млн. лв., които ще бъдат инвестирани за подмяна на отоплителните уреди в домакинства.
„Правим всичко възможно чрез спестявания да осигурим средства и за други общини, търсим възможности за финансиране и от бюджета“, добави министър Димов.
За период от 8 години – от 2011 г. до 2018 г., с близо 60% са намалели превишенията в станциите за мониторинг на качеството на
въздуха в страната по показателя ФПЧ10. „През 2011 г. само в 9 от 38 станции е била постигната нормата за средноденонощното
превишаване на годишна база, което е 75% неуспех. През 2018 г. 29 от тях ги постигат, което е 75% успех. От минус 75% до плюс
75% за осем години, това е забележителен резултат“, категоричен беше министър Нено Димов. Той допълни, че за тригодишен период
в няколко от пунктовете за мониторинг на територията на Столичната община има значително подобрение на качеството на въздуха.
За пример той посочи станцията в кв. „Дружба“, където през зимния сезон 2016-2017 г. е имало 68 превишения, а през сезон 20182019 г. са в пъти по малко – 16. В станцията в „Младост“ превишенията са намалели от 46 на 32. И двете станции вече покриват нормите според законодателството. При станциите в кв. „Павлово“ и „Хиподрума“ също се наблюдава сериозен спад на превишенията. По
думите на министър Димов данните за Столичната община показват сериозен успех, за който поздрави кмета Йорданка Фандъкова и
екипа ѝ. От своя страна, тя съобщи, че са осигурени около 60 млн. лв. за подкрепа на домакинствата и подмяна на системите за отопление в домовете им през следващите три години.
Министър Димов допълни, че от 28 общини, включени в Решението на Съда на ЕС от 2017 г., 6 вече покриват нормите и са извън наказателната процедура (Девня, Добрич, Пирдоп, Сливен, Гълъбово и Стара Загора). По предварителни данни за 2018 г. в Ловеч, Варна и Димитровград също се очаква да е постигнато съответствие.
Във видеобръщение еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела заяви, че замърсяването на въздуха все
още е един от големите проблеми в Европа, затова подкрепи конференцията SOFAIR като успешен начин за обмяна на добри практики при решаването му. „Необходими са повече градове като София, които да са много активни в проектите за подобряване чистотата
на въздуха. Първото и най-важно послание е да се повишава осведомеността. Ролята на местните органи на властта е да предприемат
повече действия в това отношение“, каза при откриването на конференцията и Марко Маркула, зам.-председател на Европейския комитет на регионите.
Източник: МОСВ

В Берковица са инвестирани 7,5 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“
В Берковица по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са инвестирани 7,5 млн.
лв. в проекти, изпълнявани от общината, като за този програмен период тя разполага с удвоен ресурс. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Деница Николова при откриването на обновена жилищна сграда в града.
Сградата е с изпълнени енергийноефективни мерки по проект „Повишаване на енергийната
ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, финансиран със средства от Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Извършени са ремонт и реконструкция на покрива,
стените, стълбищните клетки и площадки, коридорите, асансьорите и е подобрен достъпът на
хора с увреждания.
Проектът за над 3 млн. лв. обхваща общо 10 сгради. С изпълнението на енергийноефективните мерки в зданията се подобряват условията на живот за 120 домакинства, чиито разходи за
енергия ще намалеят.
По думите на заместник-министър Николова инвестициите в обновяването на многофамилните жилищни сгради са едни от найвидимите за хората, защото с тях се намаляват разходите за енергия на семействата. Чрез тях се повишава грижата за околната среда чрез редуциране на вредните емисии, праховите частици и др.
„С усилията на оперативната програма, със съвместната работа и с екипа на общината ще успеем да постигнем видим за Берковица
резултат и промяна на нейния облик, защото наша цел е да подобряваме стандарта и качеството на живот в населените места, и чрез
средствата, които влагаме, да търсим възможност за икономическо развитие“, допълни тя.
С обектите, избрани от ръководството за финансиране по програмата, ще се постигне цялостно обновяване на сградния фонд в централната градска част на Берковица. Предстои да бъдат обновени културният дом и сградата на пожарната.
Източник: МРРБ

1669 сгради са обновени по Националната програма за енергийна ефективност
1669 многофамилни жилищни сгради вече са обновени по Националната програма за
енергийна ефективност от нейния старт до края на март тази година. Общо 2022 сгради
в цялата страна имат сключени договори за целево финансиране с Българската банка за
развитие (ББР).
В момента се извършват строително-монтажни дейности по 138 сгради. 91 са на етап
техническо обследване, за 7 е обявена обществена поръчка за техническо обследване и
обследване за енергийна ефективност, а още 100 са с обявена обществена поръчка за
строително-монтажни дейности. По 17 сгради няма започнати дейности.
В общините Бургас, Благоевград и Пазарджик са обновени и с въведени мерки за енергийна ефективност всички жилищни блокове със сключени договори за целево финансиране. В Бургас завършените сгради са 205, в Благоевград – 143, а в Пазарджик 41.
Сред останалите общини, където има сключени договори за целево финансиране с ББР
по програмата, с най-много въведени в експлоатация блокове са Хасково – 82, Стара Загора – 72, София – 55, Пловдив – 50 и Перник 40.
В община Хасково от 110-те сгради с договори за финансиране с ББР по 6 се работи, 10
са на етап техническо обследване, а за 12 сгради е обявена обществена поръчка за строително-монтажни работи.
В процес на обновителни дейности са последните 3 сгради с договори в община Стара Загора, както и последната сграда в община
Перник.
В София 166 сгради имат договори с ББР за целево финансиране, като от тях се работи по 42, 32 са с обявена обществена поръчка за
строително-монтажни работи, а 30 са в техническо обследване.
Реновират се 13 сгради в Пловдив от общо 73 с договори за целево финансиране с ББР. 4 жилищни сгради в общината са на етап техническо обследване, а за пет има обществена поръчка за строителни дейности. По една сграда не са започнати дейности, в това число
и обследвания.

Информация за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в други общини в
страната може да бъде намерена ТУК.
Източник: МРРБ

Национална среща по проект Fit-to-NZEB за развитие на знания и умения за енергийно ефективно обновяване на сградния фонд
На 16-и април в Интер Ескпо Център в София, в рамките на XV Конференция за енергийна
ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019, се проведе последната
национална среща по проект Fit-to-NZEB, разработващ учебни програми за развитие на
професионални знания и умения за енергийно ефективно обновяване на сградния фонд за
всички нива на образователната система в 8 европейски държави, сред които и България.
Семинарът се фокусира върху нормативните изисквания, често допусканите грешки, съвременните тенденции и очакваните ползи за крайните потребители при енергийно ефективните сградни обновявания. Като беше акцентирано върху очакваните схеми за финансиране,
съществуващите възможностите и често допусканите грешки при енергийните обследвания
и проектирането.
Както се очаква от събитията на Секретариата на ЕкоЕнергия, и това бе сцена за няколко
значими новини. Представителите на Фонд за устойчиви градове обявиха очаквания старт
през юни на новата кредитна линия за обновявания на еднофамилни сгради в София и южна България по Фонд градско развитие, която ЕнЕфект ще помогне с пилотни обследвания (част от 20-те безплатни пилотни обследвания за еднофамилни сгради по проект
iBROAD (www.ibroad-project.eu), от можете да се възползвате и Вие!). От УАСГ научихме, че вече име обявена държавна поръчка за
магистърска програма "Енергийна ефективност в строителството", което ще намали в пъти разходите за бъдещите студенти. В тази
програма ЕнЕфект ще помогне с проектите Fit-to-NZEB и CraftEdu.
В края на семинара бяха представени съвременните изисквания за повишаване на квалификацията на изпълнителските кадри, като
бе проведена демонстрация на работа с иновативни материали и изделия за постигане на оптимална енергийна ефективност на фирма Soudal. За първи път беше тествано и „Леденото предизвикателство“: ледени кубове бяха поставени в две различни конструкции –
добре изолирана и неизолирана, с цел демонстрация на ефекта от подобрената сградна обвивка. За позналите температурата в края
на семинара имаше и награди, а в реален размер експериментът ще бъде представен по време на втората национална конференция
„Почти нулево-енергийни сгради“ в Бургас на 30 май - 1 юни тази година (www.nationalnzebconference.com). Очакваме Ви!

Tpaнcфopмaция нa coциaлни жилищa cпeчeли нaгpaдaтa Міеѕ vаn dеr Rоhе 2019. Peĸoнcтpyиpaни ca
тpи cгpaди, пocтpoeни в нaчaлoтo нa 60-тe гoдини
Πpoeĸт зa тpaнcфopмaция нa coциaлни жилищa във фpeнcĸия гpaд Бopдo cпeчeли
нaгpaдaтa нa Eвpoпeйcĸия cъюз зa cъвpeмeннa apxитeĸтypa - Міеѕ vаn dеr Rоhе 2019.
Cтaвa дyмa зa peĸoнcтpyĸциятa нa тpи cгpaди c oбщo 530 aпapтaмeнтa, пocтpoeни в
нaчaлoтo нa 60-тe гoдини.Aвтopи нa paзpaбoтĸaтa ca apxитeĸтypнитe cтyдиa Lасаtоn &
Vаѕѕаl аrсhіtесtеѕ, Frédérіс Druоt Аrсhіtесturе и Сhrіѕtорhе Нutіn Аrсhіtесturе.
Tpaнcфopмaциятa нa cгpaдитe зaпoчвa oт интepиopa нa жилищaтa, зa дa пoлyчaт пoвeчe
пpocтpaнcтвo, cвeтлинa, изглeд и мoдepни инcтaлaции. Цeлтa e дa ce зaпaзят
cъщecтвyвaщитe ĸaчecтвa нa жилищaтa, ĸaтo ce ocигypи нoв ĸoмфopт нa oбитaвaнe.
Cъщecтвyвaщитe бaлĸoни ca paзшиpeни c гoлeми зимни гpaдини, ĸoeтo пoзвoлявa нa
вceĸи aпapтaмeнт дa ce нacлaждaвa нa пoвeчe пpocтpaнcтвo, ecтecтвeнa cвeтлинa,
мoбилнocт нa пoлзвaнeтo и изглeди. Maлĸитe пpoзopци ce зaмeнят c гoлeми ocтъĸлeни
плъзгaщи ce витpини, oтвapящи ce ĸъм зимнaтa гpaдинa. Oбнoвeни ca тexничecĸитe
cъopъжeния: eлeĸтpичecĸитe инcтaлaции и acaнcьopитe, ĸoитo ca пoдмeнeни c нoви и пo
-гoлeми. Oблaгopoдeни и oзeлeнeни ca пpилeжaщитe плoщи ĸъм cгpaдитe.
Πpaвилнoтo плaниpaнe нa cтpoитeлcтвoтo пoзвoлявa тpaнфopмaциятa дa ce ocъщecтви
caмo зa 12-16 дни нa aпapтaмeнт: пoлoвин дeн зa пoлaгaнe нa бeтoннaтa плoчa, 2 дни зa
aдaптиpaнe нa cтapaтa фacaдa, 2 дни зa пocтaвянe нa нoвaтa фacaдa и 8- 12 дни зa
oбнoвявaнe нa интepиopa.
Bcичĸи ceмeйcтвa ca ocтaнaли в жилищaтa cи пo вpeмe нa cтpoитeлнитe paбoти, a нaeмът
им нe e yвeличeн cлeд peĸoнcтpyĸциятa.
B ĸoнĸypca yчacтвaxa oбщo 383 проекта oт 36 eвpoпeйcĸи дъpжaви. Повечето от тях сa
oт Испания и Белгия (съответно 27 и 21). Лондон участва с 12 кандидатури, следван от
Вилнюс (9) и Париж (8). B нaдпpeвapaтa yчacтвaxa и 5 бългapcĸи пpoeĸтa.
Източник: Градът

IRENA: ВЕИ секторът расте със 171 ГВт през 2018 г.
Международната агенция за възобновяема енергетика (IRENA) публикува поредният си
годишен статистически сборник с данни за генериращите мощности, работещи на основата на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) Renewable Capacity Statistics 2019.
В света през 2018 г. са били въведени в експлоатация 171 ГВт ВЕИ-електроцентрали, което е малко под данните от предходната 2017 г. Слънчевата и вятърната енергетика осигуряват 84 % от нарастването на мощностите от ВЕИ през миналата година, сочат още данните.
На регионално ниво лидер остава Азия, където са установени 61 % от новите мощности,
работещи на основата на възобновяеми източници на енергия.
IRENA прави сравнение на историческата динамика между новото строителство на ВЕИмощностите и останалите. Според тези данни, от 2015 г. в света годишно се строят повече
мощности от ВЕИ в сравнение с такива, които са базирани на изкопаеми горива.
Според данните от 2018 г., установената мощност на ВЕИ в света е достигнала 2351 ГВт ,
което е със 7,9 % повече от година по-рано. Сега възобновяемата енергетика представлява например около една трета от всички генериращи мощности в света.
Половината от ВЕИ-мощностите се падат на хидроенергетиката (1172 ГВт). Установената мощност на вятърните електроцентрали е
564 ГВт, а от слънчевата – 480 ГВт. От новите ВЕИ в лицето на слънчевите и вятърните мощности са най-бързорастящите сектори.
Основни факти за развитието на ВЕИ в контекста на технологиите:
Хидроенергетика: През 2018 г. хидроенергетиката продължава да се развива с по-бавни темпове. Нови мощности в този сектор са регистрирани само в Китай (+8,5 ГВт).
Вятърна енергетика: Глобалните мощности от вятърна енергетика са се увеличили с 49 ГВт. Най-голям дял за развитието на този сектор се пада на САЩ с ръст от 7 ГВт и Китай със значителен ръст от 27 ГВт.
Биоенергетика: Характеризира се със слабо развитие. Повече от половината от ръста в този сектор се дължи на Китай – увеличение
на мощностите от биоенергетиката с 2 ГВт, Индия – със 700 МВт, а Великобритания – с 900 МВт.
Слънчевата енергетика се оказва най-бързорастящият сегмент не само в сектора на ВЕИ, но и в електроенергетиката изобщо. Установените мощности от слънчевите електроцентрали през миналата година са се увеличили с 94 ГВт, като в това число в Азия са били
построени 64 ГВт.
Геотермалната енергетика е нараснала с 539 МВт, като голяма част от новите мощности са изградени в Турция (+ 219 МВт), Индонезия (+137 МВт), следвани от САЩ, Мексико, Нова Зеландия.
Източник:

3e-news

Пълният доклад може да бъде прочетен на страницата на

IRENA:

https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2019/Apr/Renewable-Energy-Now-Accounts-for-a-Third-of-Global-Power-Capacity

Ново изследване: Около 70 % от потреблението на енергия на Земята ще може да се осигурява от
слънчевата енергетика през 2050 г.
Учените от Lappeenranta University of Technology — LUT и немската Energy Watch Group
представят ново изследване, което представя прехода към 2050 г. към енергийна система, работещи на базата само на възобновяеми източници на енергия «Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power, Heat, Transport and Desalination Sectors».
В направено през 2017 г. от същата група изследване се заявява готовността за преход
на световната електроенергийна система на базата на възобновяемите източници на
енергия, както и ефективността му. Изследването от 2017 г. е базирано на очакването за
ръст на световното население до 9,7 млрд. души през 2050 г. и удвояване на годишното
производство на електроенергия – от 24 130 ГВтч до 48 800 ТВтч към посочения период.
Авторите на публикуваното през април изследване разширяват обхвата. Този път те се
спират върху всички сектори, свързани с потреблението на енергия, и стигат до аналогичен извод: глобалната енергийна система, базирана на 100 % дял на ВЕИ през 2050 г. е
възможна и икономически конкурентна на действащата сега система, базирана на изкопаеми горива.
В доклада се моделира сценарий, осъществяването на който може да осигури възможност за ограничаване на глобалното затопляне до
1,5 градуса по Целзий. Това означава осъществяване на пълна електрификация за всички енергийни сектори. В резултат на това, през
2050 г. производството на електроенергия ще нарасне с четири пъти в сравнение с 2015 г. Възобновяема енергия ще се произвежда
почти напълно чрез децентрализирани местни и регионални източници. Потреблението на електроенергия ще е от порядъка на 90%
от общото потребление на първична енергия към средата на столетието, като при това използването на изкопаеми горива и ядрена
енергия ще се прекрати напълно във всички страни. Според доклада, на дела на слънчевата енергия ще се падат 69% от производството на енергия, следвана от вятърната с 18%, биоенергията с 6% и хидроенергията с 3% , както и геотермалната енергия с 2%.
В сектора на електроенергетиката се очаква, че фотоволтаичната слънчева енергетика ще остане най-големият и евтин източник, увеличавайки дела си от 32% през 2030 г. до 73% през 2050 г. Делът на вятърната енергетика ще се понижи от 43% през 2030 г. до 20%
през 2050 г. В доклада се прогнозира, че през 2050 г. фотоволтаичната слънчева енергетика ще достигне инсталирана мощност от
63,4 ГВт, а вятърната – 8,1 ТВт (общите мощности от глобалната енергетика за този период - 78 ТВт). „През 2050 г. слънчевите и вятърни инсталации ще са новите работни площадки за електроенергетика и топлоснабдяване“, ке казва в доклада Огромно значение
ще имат системите за съхранение на електрическа и топлинна енергия. До 23 % от потреблението на енергия ще се осъществява чрез
системи за съхранение.
Според авторите на изследването, глобалното изхвърляне на парникови газове от енергийната система могат да бъдат намалени до
нула до 2050 г. , а и да намалеят с 30 гигатона през 2050 г.
Стойността на енергията в енергийната система, работеща на основата на 100 % ВЕИ ще е малко по-ниска от настоящата. Авторите
изчисляват, че LCOE ще спадне от настоящите 54 евро за МВтч до 53 евро за МВтч през 2050 г., без външните фактори. „Като се вземат предвид отрицателните външни ефекти на съществуващата система, които се посочват в много други съвременни изследвания,
глобалната енергийна система, основана на 100 % възобновяема енергия е съществено по-евтин вариант“, смятат авторите на изследването.
Изследването от април 2019 г. на Lappeenranta University of Technology — LUT и немската Energy Watch Group може да бъде прочетено
на: http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf
Изследването от 2017 г.:
http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-Energy-Worldwide-Power-Sector.pdf

ЕК обяви покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE за 2019 г.
На 04.04.2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви Покана за представяне
на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.Това е европейска програма за
околна среда и действия в областта на климата и е с обхват 1 януари 2014 г. - 31 декември
2020 г. Структурирана е в две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“.
Обхватът и приоритетните типове проекти на поканата за 2019 в подпрограма „Околна
среда“ е в няколко посоки: традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност,
природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда; подготвителни проекти; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ. В подпрограма „Действия по климата“ се приемат проектни предложения в сферите: традиционни
проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата; интегрирани проекти; проекти за техническа помощ.
Допустими бенефициенти са държавни органи и частни организации – търговски с изключение на ЕТ, и нетърговски, вкл. НПО. Може да се кандидатства по проекти както самостоятелно, така и с партньорски организации
от страната и чужбина.
Повече за начините, срокове и условията за кандидатстване може да прочетете на страницата на Националното звено за контакт по
програмa LIFE http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-life-2019/, както и на страницата на ЕК https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.

Избрано от медиите
Министър Петкова обсъди с румънския си колега развитието на енергийните проекти между двете държави
Министерство на енергетиката, 29.03.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-obsadi-s-rumanskiya-si-kolega-razvitieto-na-energiinite-proekti-mejdu-dvete-darjavi-2709.html?
p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0=
WindEurope:
Националните планове за енергетиката и климата не допринасят за 32% енергия от ВЕИ до 2030 г. Държавите от ЕС не са разписали достатъчно ясно
политическите мерки, които ще предприемат за постигането на тази цел
publics.bg, 02.04.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20319/
73% ръст на приходите от търговия с квоти емисии за първото тримесечие на 2019 г.
3e-news, 05.04.2019
http://3e-news.net/българия/73-ръст-на-приходите-от-търговия-с-квоти-емисии-за-първото-тримесечие-на-2019-г_67184
Иван Цанков:
Няма трудни и лесни решения. Изпълнителният директор на "Ей И Ес България" пред "Капитал"
Ивайло Станчев, Капитал, 05.04.2019
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2019/04/05/3415233_niama_trudni_i_lesni_reshenie/
МРРБ събира съседските идеи: Ремонтите – до 60 дни, такса "Покрив". Разнопосочни са мненията дали и колко трябва да плащат собствениците на
необитаеми жилища
TrafficNews.bg, 05.04.2019
https://trafficnews.bg/bulgaria/mrrb-sabira-sasedskite-idei-remontite60-dni-taksa-pokriv-137916/
МОСВ:
Докладът на ЕК за околна среда отчита напредък в мерките за качеството на въздуха. В последните години близо два пъти е намалял броят на
превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици
publics.bg, 05.04.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20339/МОСВ_Докладът_на_ЕК_за_околна_среда_отчита_напредък_в_мерките_за_качеството_на_въздуха.html
Иванка Диловска:
Българската схема за енергийни спестявания не работи. Налага се да бъде направен анализ, който да идентифицира пречките и пътищата за
отстраняването им
Валентин Кръстев, 24 часа, 06.04.2019
https://www.24chasa.bg/novini/article/7384469
"Булгаргаз" ще купи газ от гръцката DEPA по-евтино, отколкото от "Газпром". Това е в резултат от първия търг за алтернативни доставки
Ивайло Станчев, Капитал, 02.04.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/04/02/3413567_bulgargaz_shte_kupi_gaz_ot_gruckata_depa_po-evtino/
Еврохолд отправи индивидуална оферта за придобиването на активите на ЧЕЗ в България. Сделката ще бъде финансирана със собствени средства
и с подкрепата на западноевропейски банки
publics.bg, 02.04.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20313/
ЕК официално одобри отпускането на 39 млн. евро за газовата връзка Гърция-България. Днес предстои отваряне на ценовите оферти в откритата
процедура за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор по проекта
publics.bg, 03.04.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20324/
Запазването наТЕЦ-овете от комплекса „Марица Изток“ срещу „Зелената демагогия“
Инж. Щерьо Щерев, 3e-news, 08.4.2019
http://3e-news.net/анализи/запазването-натец-овете-от-комплекса-марица-изток-срещу-зелената-демагогия_67221
За въглищата и Терминал 2. Не бива да се допуска без ясни аргументи вътрешно противопоставяне между различните източници на енергия –
ядрената енергия, природния газ и ВЕИ на въглищата – и обратното.
Славчо Нейков, 3e-news, 08.4.2019
http://3e-news.net/анализи/за-въглищата-и-терминал-2_67226
Зам.-министър Деница Николова:
Следващият програмен период ще бъде фокусиран върху инвестиции съобразно специфичните нужди на региона
МРРБ, 09.04.2019
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-sledvastiyat-programen-period-ste-bude-fokusiran-vurhu-investicii-suobrazno-specifichnite-nujdi-naregiona/
Електроенергията на борсата поскъпна с 43% от началото на април. България отново е най-скъпият пазар в региона, като причината отново е
ограничено предлагане
Ивайло Станчев, Капитал, 09.04.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/04/09/3416951_elektroenergiiata_na_borsata_poskupna_s_43_ot/
Производството на ток расте, износът продължава да спада, делът на ВЕИ в преносната и в разпределителната мрежа леко нараства. Повечето
показатели от началото на годината до седми април спрямо същия период година по-рано остават положителни, но има сигнали, които експертите
може би трябва да разчетат
3e-news, 09.4.2019
http://3e-news.net/българия/производството-на-ток-расте-износът-продължава-да_67245
България и още четири държави са включени в пилотен проект на ЕК за повишаване на капацитета на управление на фондовете през новия
програмен период
МРРБ, 11.04.2019
https://www.mrrb.bg/bg/bulgariya-i-oste-chetiri-durjavi-sa-vklyucheni-v-piloten-proekt-na-ek-za-povishavane-na-kapaciteta-na-upravlenie-na-fondovete-preznoviya-programen-period/
Всички автомобили да получат нова екооценка, предвижда проект на наредба
Дневник, 12.04.2019
https://www.dnevnik.bg/skorost/2019/04/12/3418864_vsichki_avtomobili_da_poluchat_nova_ekoocenka/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews
Кристиан Руби:
България не развива достатъчно бързо ВЕИ
Генералният секретар на Асоциацията на електроенергийната индустрия в Европа Eurelectric пред "Капитал"
Ивайло Станчев, Капитал, 12.04.2019
https://www.capital.bg/biznes/intervjuta_i_komentari/2019/04/12/3417889_bulgariia_ne_razviva_dostatuchno_burzo_vei/
Министър Петкова:
Разглеждаме проекта АЕЦ „Белене“ като регионален за Югоизточна Европа. България и Сърбия ще си сътрудничат в областта на ядрената
енергетика
Министерство на енергетиката, 15.04.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-razglejdame-proekta-aec-belene-kato-regionalen-za-yugoiztochna-evropa-2715.html?
p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0=
Министър Петкова:
Русия продължава да е ключов партньор за България в ядрената енергетика
Министерство на енергетиката, 16.04.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-rusiya-prodaljava-da-e-klyuchov-partnyor-za-balgariya-v-yadrenata-energetika-2716.html
Теменужка Петкова:
Стабилността в енергетиката се изопачава с политически цели
Министерство на енергетиката, 19.04.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/temenujka-petkova-stabilnostta-v-energetikata-se-izopachava-s-politicheski-celi-2720.html
КЕВР трудно ще удържи поскъпването на тока от 1 юли. Основната тежест тази година ще бъдат разходите за покриване на квоти за въглеродни
емисии
Ивайло Станчев, Капитал, 17.04.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/04/17/3421130_kevr_trudno_shte_udurji_poskupvaneto_na_toka_ot_1_juli/
Проектите на над 4 600 домакинства по програмата за газификация на жилища са изпълнени
Бeзвъзмeзднaтa пoмoщ пo пpoгpaмaтa ce yвeличaвa oт 20 нa 30% oт дoпycтимитe paзxoди
publics.bg, 19.04.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20399/
Размразяване на декарбонизацията на българската икономика: анализ на проекта за Интегриран план в областта на енергетиката и климата на
България
3e-news, 23.4.2019
http://3e-news.net/анализи/размразяване-на-декарбонизацията-на-българската_67528
Делян Добрев:
Енергийният план на България няма нищо общо с реалността. Националните цели за възобновяема енергия ще бъдат коригирани и планираният
дял ще бъде разширен, твърди председателят на КЕВР Иван Иванов
Аспарух Илиев, investor.bg, 23.04.2019
https://www.investor.bg/energetika/472/a/delian-dobrev-energiiniiat-plan-na-bylgariia-niama-nishto-obshto-s-realnostta-281122/?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
Хаос за 3 милиарда лева. Определените цели за "Енергийна ефективност" до 2020 г. изискват многомилионни инвестиции, които никой не иска да
направи
Ивайло Станчев, Капитал, 25.04.2019
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/04/25/3424936_haos_za_3_miliarda_leva/
Гергана Благиева, шеф на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ:
До 3 месеца ще сме готови с новите текстове
24 часа, 26.04.2019
https://www.24chasa.bg/novini/article/7422953
Да се реши проблемът с таксите в жилищните сгради и общината да ги събира от некоректните платци предлагат жилищни асоциации
МРРБ, 29.04.2019
https://www.mrrb.bg/bg/da-se-reshi-problemut-s-taksite-v-jilistnite-sgradi-i-obstinata-da-gi-subira-ot-nekorektnite-platci-predlagat-jilistni-asociacii/
Работим за реализацията на редица енергоефективни проекти. Разговор с Мирослав Янчев, Кмет на Община Златоград
Сп. Енергия, бр. 1, 2019
http://energia.elmedia.net/bg/2019-1/interview/работим-за-реализацията-на-редица-енергоефективни-проекти_01567.html
Испанските плочки, които ще се правят със слънцето на Русе. "Керос България" правят покривите си фотоволтаични, за да ползват собствена
енергия за производството на керамика
Силвия Златкова, Капитал, 03.04.2019
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kapital_gradove/2019/04/02/3410157_ispanska_keramika_pod_slunceto_na_ruse/
Space Tower: нoвaтa ycтoйчивa oфиc cгpaдa нa "Цapигpaдcĸo шoce"
Радостина Попова, Градът, 05.04.2019
https://gradat.bg/sgradi/dzrase-tower-novata-ustoychiva-ofis-sgrada-na-carigradsko-shose
Умното бъдеще на градовете. Парите ще се концентрират в местата, които се управляват интелигентно, с помощта на технологиите
Десислава Лещарска, Капитал, 12.04.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/04/12/3418030_umnoto_budeshte_na_gradovete/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Първите умни крачки на българските градове. София, Бургас и Свиленград вече използват решения, които могат да послужат за основа на смарт
трансформацията
Анина Сантова, Капитал, 12.04.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/04/12/3418034_purvite_umni_krachki_na_bulgarskite_gradove/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Марко Щайнберг:
Умните градове дават свобода на хората да ги променят. Основателят на компанията за стратегически дизайн Snowcone & Haystack пред "Капитал"
Капитал, 12.04.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/04/12/3418010_marko_shtainberg_umnite_gradove_davat_svoboda_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Как четири европейски града станаха умни. Какви модерни технологии използват Тампере, Талин и Амстердам и виенският квартал Асперн
Анина Сантова, Десислава Лещарска, Капитал, 12.04.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/04/12/3418050_kak_chetiri_evropeiski_grada_stanaha_umni/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Какви мерки взимат няколко европейски града в борбата с мръсния въздух
Кметовете на Солун, Тирана, Кьолн, Париж и Порто дадоха примери на София
Анина Сантова, Капитал, 14.04.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/04/14/3419120_kakvi_merki_vzimat_niakolko_evropeiski_grada_v_borbata/
Откриха най-големия соларен паркинг във Франция
renewables-bulgaria.com, 25.04.2019
http://renewables-bulgaria.com/article/2249-otkriha-nay-golemiia-solaren-parking-vav-franciia?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Renewables-2019-04-25
8-ма Регионална Енергийна Конференция: Дневният ред на енергийното развитие на региона – приоритети, технологии, пазари, 17 май 2019,
София
София, Хотел Балкан, 17 май 2019
https://www.publics.bg/bg/events/274/8-ма_Регионална_Енергийна_Конференция.htm
RЕЅІDЕNТІАL FОRUМ 2019, 21 май 2019, София
Градът, 25.04. 2019
https://gradat.bg/etiketi/residential-forum-2019
Конференция "Индустрия, енергетика, климат 2019", 30 май 2019, София,
powerindustry-bulgaria.com, 24.04.2019
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2870-konferenciia--industriia--energetika--klimat-2019-?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2019-04-24
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