Брой 74, февруари 2019 г.

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия с нови предстоящи събития
Като продължение на една успешна поредица събития, проведени през 2018 г., и през тази година
ЕнЕфект и ЕкоЕнергия ще организират серия специализирани конференции и обучения, които имат
за цел да засилят диалога по редица актуални въпроси, свързани с енергийната ефективност, финансирането на общински проекти, зелените обществени поръчки и дългосрочното планиране за устойчиво енергийно развитие. През тази година вниманието се фокусира по-специално върху гражданското общество чрез отворени дискусии и обучения, които ще спомогнат за по-задълбоченото разбиране на нуждите от ефективни
мерки за сградни обновявания и по-рационалното използване на енергията. Събитията ще се
състоят в следната последователност:


XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия.

Тя ще се проведе на 23 - 24 април в Габрово, зала Ритуална. Акцентите на събитието включват теми като: Интегрирания план за климат и енергия – ползи и възможности за
общините; значението на добре изготвения енергиен план
за привличането на инвестиции; общински енергиен мениджмънт; зелени обществени поръчки. На събитието са поканени да вземат участие представители на Министерството на енергетиката с цел разясняване на процедура
„Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Очаква се на събитието да
присъстват официални гости от МЕ, АУЕР, АОП и други национални институции, както и представители на Австрийската енергийна агенция. В рамките на конференцията ще се проведе и редовното Общо събрание на ЕкоЕнергия.


Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“.

Събитието ще се проведе от 30 май до 1 юни в Бургас, Експо център Флора. Конференцията има
за цел да постави почти нулевоенергийните сгради в центъра на дискусията, като предложи за
обсъждане съществуващите норми, практики и предизвикателства пред тях. В допълнение към
дискусиите през двата дни на май в събитието са включени и семинар за неспециалисти, свързан с енергийно ефективното сградно обновяване,
обучение за енергийна ефективност и профилирано
обучение за проектанти. Очаква се за събитието да
пристигнат делегация от Китай и гости от Чехия,
Словакия и Австрия. Последният ден на събитието –
1-ви юни – ще бъде посветен на строителнодемонстрационна практика за изграждане на почти
нулевоенергийна конструкция, дискусия за значението на въздухоплътността и продуктови представяния. В събитието на 1-ви юни няма да липсват атракции и за най-малките, като нашите специалисти ще им разкажат чрез игри колко е важно опазването на климата;


Обучение по зелени обществени поръчки за местните администрации.

Обучението е част от международен проект, координиран от ICLEI, в който участват 11 държави. У нас то ще бъде проведено от ЕнЕфект с помощта на Тодор Попов, главен юрисконсулт на
община Габрово. Основната цел на проекта е да ускори навлизането на зелените обществени
поръчки в Европейския съюз, като осигури висококачествени обучителни материали и целенасочени схеми за обучение. Датата за обучението ще бъде обявена в най-скоро време;


Обучения за енергийно планиране в общините Лом, Берковица, Смядово, Етрополе, Кула и Лясковец.

Съдържание:

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия с нови
предстоящи събития
Ивелина Василева: Предвиждат се повече средства за
адаптация към климатичните
промени
416 учебни заведения се обновяват с пари от Оперативна
програма „Региони в растеж“
МРРБ ще инвестира нови 60
млн.евро по Програмата за
транснационално сътрудничество „Дунав 2014- 2020 г.“
Търси се възможност за стимули за електромобили в следващия програмен период на ОП
„Околна среда“
Министър Димов подписа договор за компостираща инсталация на Община Лом
ЕС инвестира 116,1 млн. евро
за подобряване качеството на
живот на европейците
Европейската комисия финансира обучение по зелени обществени поръчки
Второ издание на конференцията за качество на въздуха
SOFAIR
Климатичното затопляне застрашава защитния слой облаци
Правят биоразградими прибори
и посуда от авокадови костилки
Избрано от медиите

Обученията са част от дейностите, включени по проект „Нашите сгради“, изпълняван от ЕнЕфект и финансиран от Европейската климатична инициатива на правителството на Федерална
република Германия. Обученията имат две оси – едната е насочена към гражданите, а другата –
към общинските специалисти. Целта на обученията е да предоставят информация на домакинствата за възможните мерки за енергийна ефективност, които те могат да прилагат в домовете си
на възможно най-добра цена, а на общинските експерти – да приоритизират ефективно проектите си и да търсят устойчиви начини за финансирането им. Предстои датите да бъдат обявени.

Ивелина Василева: Предвиждат се повече средства за адаптация към климатичните промени
Ивелина Василева участва като говорител в международна конференция, посветена на климатичните промени и енергийната ефективност в Памплона, Испания. Заедно с нея членове на българската делегация бяха кмета на Габрово Таня
Христова и Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, секретариат на ЕкоЕнергия.
В предложението на Европейската комисия за новия програмен период
се предвиждат повече средства за мерки по адаптация към климатичните промени. Очаква се увеличението им да е от 20% на 25% в бъдещия
бюджетен период 2021-2027 г. Това каза председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, която
участва като говорител в международна конференция, посветена на климатичните промени и енергийната ефективност в Памплона, Испания.
Форумът е част от програмата събития „Науката среща регионите“
с подкрепата на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ към ЕК и е резултат от доброто сътрудничество между регион Навара и Община Габрово. В конференцията участват представители на ЕК,
академичните среди, бизнеса и обществени организации. Българската
делегация, в която участва и кмета на Габрово Таня Христова, беше посрещната от президента на регион Навара Ушуе Баркос и от регионалния
министър на околната среда Исабел Елисалде.
Климатичните промени са факт, мерки за адаптация към тях трябва да
се включват във всички регионални планове за развитие, подчерта Ивелина Василева. По думите й рисковете винаги са по-малки за подобре подготвените общество и бизнес. Европа и северното полукълбо се затоплят с по-бързи темпове от останалата част от света,
което поставя България в уязвим регион, отбеляза председателят на парламентарната екокомисия. За защита на хората и икономиката са нужни адекватни мерки, посочи тя.
Ивелина Василева подчерта, че България работи активно за смекчаване на последствията и адаптация към климатичните промени.
Със съдействието на Световната банка беше разработен проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и
План за действие. Документът очертава стратегическата рамка и приоритетите до 2030 г., нужните мерки, график за тяхното изпълнение, необходимите ресурси и отговорните институции.
Разработени са и девет секторни оценки, доклад за макроикономическите последици от изменението на климата, както и оценка на
управлението на риска от бедствия. Обхванатите в Националната стратегия сектори са „Селско стопанство“, „Гори“,
„Биологично разнообразие и екосистеми“, „Води“, „Енергетика“, „Транспорт“, „Градска среда“, „Човешко здраве“ и „Туризъм“. Секторните анализи показват, че инвестициите в мерки за адаптация се изплащат, отбеляза председателят на парламентарната екокомисия.
В рамките на събитието се проведе посещение на два новоизградени обекта—център за нови енергийни технологии CENER и квартал
от пасивни жилищни сгради за социално настаняване.
Източник: Flagman.bg

416 учебни заведения се обновяват с пари от Оперативна програма „Региони в растеж“
Община Видин кандидатства за реставрация на синагогата и превръщането й в културен център с финансови инструменти по програмата
416 учебни заведения, в които учат 255 269 деца и младежи, се реконструират и модернизират с 624 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при посещението си във Видин на 19-ти февруари. В областния град тя участва в дискусията „Европа в нашия дом“.
Министърът посочи, че това е сериозен финансов ресурс, който е насочен към образованието.
Имаме ясното съзнание, че ползите от него ще се видят след години, защото от това в какви
условия растат деца ни, къде учат и къде спортуват, зависи какви хора ще станат, каза тя.
През 2019 г. ще продължи обновяването на българските градове, болници и паркове с финансиране от програмата. Със средства от ОПРР 2014-2020 бяха създадени три фонда за градско
развитие, които заедно с привлечения ресурс управляват около 600 млн. лв. От тях 210,4 млн.
лв. са за Северна България. Тези средства са вече достъпни и могат да бъдат използвани от
общините под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции в проекти за подобряване на градската среда и туризма.
Апелът към общините е да бъдат активни. Добрата новина е, че през декември 2018 г. във Фондовете за градско развитие постъпиха
и първите проектни предложения. Едно от тях е за реставрация и адаптация на синагогата във Видин и превръщането й в културен
център.
Източник: МРРБ

МРРБ ще инвестира нови 60 млн.евро по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав
2014- 2020 г.“
Проекти се набират до 8 март тази година
Нови близо 60 млн.евро ще инвестира Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“ Ведомството обяви Трета покана
за набиране на проектни предложения. Ще се финансират проекти по
приоритетите „Възстановяване и управление на екологични мрежи и
коридори“; „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска; „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“; „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“; „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“.
Поканата се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.
Първият етап на кандидатстване е отворен до 08 март 2019 г. (14:00 CET).
Очаква се вторият етап на кандидатстване да бъде отворен през есента на 2019 година.
Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето
на консултации в двустранни срещи и по телефона.
Подробна информация за Третата покана е публикувана на интернет страницата на програмата: http://www.interreg-danube.eu/На нея
са посочени необходимите Документи за кандидатстване, формуляр за консултация с кандидатите, информация за събития, свързани
с поканата; Платформа за търсене на потенциални партньори и база данни за проектни идеи.
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион. Регионите, които програмата обхваща са на територията на 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и БаденВюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и 3 държави кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, и Черна гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство.
Общият размер на средствата в програмния период 2014-2020 г. възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ, и национално съфинансиране. Предвижда се и финансиране от Европейския инструмент за съседство.
Програма „Дунав“ има четири приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион, Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион, Подобрена свързаност на Дунавския регион и Добре управляван Дунавски регион.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни организации.
Източник: МРРБ

Търси се възможност за стимули за електромобили в следващия програмен период на ОП „Околна
среда“
Кръговата икономика и чистотата на въздуха с акцент върху електромобилността ще са приоритет при подготовката на следващия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Това съобщи министърът на околната
среда и водите Нено Димов пред депутатите от Комисията по околната среда и
водите на Народното събрание на изнесено заседание в Банско, организирано
от председателя на комисията Ивелина Василева на 18-ти февруари. Министърът запозна комисията с напредъка по изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. и с
хода на подготовка на следващия програмен период.
Проблемът със замърсяването на въздуха ще продължи да е приоритет и в следващия програмен период на ОПОС, категоричен беше министър Димов. Сега за
целта са заделени 111 млн. лв., които се насочват към седем общини. Тези
средства няма да са достатъчни и затова ние разглеждаме проектите като пилотни, така че след тяхната реализация да имаме основание да настояваме да
се осигури ресурс в следващия период, отбеляза министърът. Той посочи, че
според изчисленията на Световната банка при подготовката на Националната
програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.)
между 480 млн. и 880 млн. лв. ще са необходими за справяне с проблемите със
замърсяването на въздуха. Освен за смяна на отоплителните уреди, ще опитаме
да договорим средства за намаляване на замърсяването от автомобилния трафик чрез електрификация на публичния транспорт, както и за стимулиране на
домакинствата за закупуване на електромобили, каза министър Димов. На въпрос на председателя на комисията Ивелина Василева за търсене на допълнителен ресурс за мерки за намаляване замърсяването на въздуха министър Димов
посочи, че се търси възможност за финансиране и по програма LIFE на ЕС, както и от държавния бюджет. Според него общините също
трябва да имат своя ангажимент.
Кръговата икономика ще е в центъра на следващия програмен период, съобщи още министър Димов. Целта е отпадъкът да се превръща в ресурс и да се минимизира депонирането. Това изисква промяна в мисленето, въвеждане на нови технологии и взимане на стратегически решения. Ще се отвори широко обхватът на програмата към повторната употреба на строителни отпадъци, на водата и на
други ресурси, обясни министърът.
Управлението на зоните от европейската мрежа „Натура 2000“ също ще трябва да се гарантира през следващия програмен период, за
да се реализират програмите и плановете, които се подготвят в сегашния, добави министърът. Трябва да видим как този период мо же
да завърши с реалното оформяне на мрежата „Натура 2000“ и с повече теренна работа, а през следващия – да се финансират консервационни мерки и да се подпомогнат местните структури, които се създават с промените в Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР). Министър Димов представи пред депутатите промените в закона, с които се въвежда нов подход за управление на зоните от
„Натура 2000“ с акцент върху местните общности. Той предвижда създаването на нови структури, които да въведат активни мерки за
управление на зоните. В тях ще се включи по-широк кръг заинтересовани страни. „От самото начало на мандата се опитвам да сложа
местните общности във фокуса на политиката по околна среда. Местните общности знаят най-добре как да развиват своите райони.
Целта на ЗБР е да даде повече възможности те да взимат решения“, каза министърът.
Нено Димов информира депутатите за хода на изпълнението на ОПОС 2014-2020. През май 2017 г. стартирахме с 3% изплатени суми
и сертифицирани 1,3%. Към 1 януари 2019 г. вече са изплатени над 16% и са сертифицирани над 13%, отбеляза той.
Източник: МОСВ

Министър Димов подписа договор за компостираща инсталация на Община Лом
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Лом Пенка Пенкова
подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. По проекта ще се построи съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци, образувани
на територията на общината. Инсталацията е с капацитет над 3000 тона годишно и ще обслужва
близо 25 000 жители.
Общият размер на инвестицията е над 3,2 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,4 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца.
Проектът е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци,
предназначени за депониране.
Източник: МОСВ

ЕС инвестира 116,1 млн. евро за подобряване качеството на живот на европейците
Ново финансиране по програма LIFE ще мобилизира допълнителна подкрепа на стойност
над 3,2 млрд. евро за 12 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в десет държави членки с цел преход към нисковъглеродна кръгова икономика. Днес Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 116,1 млн. евро в последно одобрените
интегрирани проекти, които ще бъдат финансирани по програма LIFE за околната среда
и действията в областта на климата. Финансирането ще подпомогне проекти в Австрия,
България, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Португалия и Словения.
Финансирането от ЕС ще мобилизира инвестиции, водещи до още 3,2 млрд. евро, тъй
като държавите членки могат да използват и други източници на финансиране на ЕС,
включително земеделски, регионални и структурни фондове, „Хоризонт 2020“, национални фондове и инвестиции от частния сектор.
В областта на околната среда:
Качеството на въздуха е едно от основните опасения на граж даните на ЕС в областта на околната среда. Това е надлежно отчетено чрез значителната по размер подкрепа, която български и унгарски градове ще
получат за борба със замърсяването на въздуха - посредством мерки като подмяната на замърсяващите битови отоплителни системи
или изграждането на устойчив обществен транспорт и на инфраструктура за велосипедисти и електрически превозни средства. Тези
два интегрирани проекта имат общ бюджет от 32,6 млн. евро, като 19,6 млн. евро са от програма LIFE. В рамките на двата проекта ще
се координира използването на близо 1,77 млрд. евро допълнително финансиране.
Природа: Интегрирани проекти в Чехия, У нгария, Португалия и Словения щ е допринесат за опазване на природата на Европа, като окажат подкрепа за ефективното осъществяване на политиката в областта на биоразнообразието и подобрят управлението
на мрежата от защитени зони в ЕС „Натура 2000“. В допълнение към общия си бюджет от 73,7 млн. евро, от които 44,2 млн. евро от
програма LIFE, тези четири проекта за опазване на природата ще координират използването на 157 млн. евро допълнително финансиране от европейски и национални средства и средства от публичния сектор.
Води: Ф инансирането по програм а LIFE помага на Австрия и Естония да съчетаят ефективното управление на речните басейни с
управлението на риска от наводнения и опазването на природата, така че водните обекти да бъдат устойчиви и по отношение на биологичното разнообразие, и по отношение на потребностите на хората. Тези два интегрирани екологични проекта имат общ бюджет от
33,2 млн. евро, като 19,9 млн. евро са от програма LIFE. В рамките на двата проекта ще се координира използването на близо 518
млн. евро допълнително финансиране.
Що се отнася до действията в областта на климата, четирите проекта за действия по климата са с общ бюджет от 75,9 млн. евро,
включително 32,4 млн. евро от програма LIFE. В рамките им ще се използват още 778,3 млн. евро допълнително финансиране от европейски и частни средства в следните области:
Намаляване на емисиите на парникови газове: Проектите са ориентирани към изпълнението на националните задължения за намаляване на емисиите на парникови газове във Финландия, Италия и Словения. Намаленията ще бъдат постигнати чрез изграждане на
капацитет, автомобилен транспорт с нулеви емисии, поглъщане на въглерод.
Приспособяване към изменението на климата: Проектът в Гърция оказва подкрепа за изграждането на капацитет на местно и регионално равнище за изпълнението на националната стратегия за адаптиране към изменението на климата.
Източник: МОСВ

Европейската комисия финансира обучение по зелени обществени поръчки
Европейската комисия финансира обучение по зелени обществени поръчки в
рамките на 11 държави. Проектът се координира от ICLEI, а в България обучението ще бъде проведено от специалисти на ЕнЕфект и с помощта на Тодор
Попов, главен юрисконсулт на община Габрово. Основната цел на проекта е
да ускори навлизането на зелените обществени поръчки в Европейския съюз,
като осигури висококачествени обучителни материали и целенасочени схеми
за обучение.
По време на обучението ще бъдат обхванати следните основни теми: Приложимост на зелените обществени поръчки; Правен контекст за зелени обществени поръчки; Оценка на нуждите на възложителите; Ангажиране на доставчиците и Кръгови обществени поръчки. В допълнение, в зависимост от интереса на участниците, ще бъдат разгледани до десет конкретни продуктови
групи и услуги (Улично осветление, Сгради, Транспорт, Компютри и монитори, Почистващи продукти и услуги и др.) с цел запознаване на участниците
със съвременните тенденции за екологично възлагане.
Обучението е планирано да започне през пролетта на 2019 г. и ще се състои от четири сесии, което ще позволи на участниците да
прилагат наученото между отделните сесии.
За повече информация относно обучението можете да се свържете с инж. Станислав Андреев от ЕнЕфект (sandreev@eneffect.bg).

Второ издание на конференцията за качество на въздуха SOFAIR
На 12 април т. г. в Националния дворец на културата ще се проведе второто издание
на конференцията, посветена на качеството на атмосферния въздух SOFAIR. Събитието се организира по инициатива на Столична община в сътрудничество със Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC).
Конференцията е насочена към политици, учени, експерти и представители на частния сектор и неправителствени организации. Първото издание на събитието се състоя през октомври 2017 г. като за пръв път събра специалисти от страната и чужбина, които споделиха своите най-добри практики за подобряване на качеството на
въздуха.
"С преселването на все повече хора в градовете стана ясно, че замърсяването на
въздуха е глобално предизвикателство с постоянен характер, което може да бъде
преодоляно успешно само с добре координираните усилия на заинтересованите страни. Затова каним всички, ангажирали се с осигуряването на по-здравословна градска среда, да се включат в SOFAIR", обясняват организаторите.
Участието в конференцията е безплатно. Може да се регистрирате за събитието тук.
Източник: ecology-bulgaria.com

Климатичното затопляне застрашава защитния слой облаци
Разположените на малка височина над океаните облаци охлаждат атмосферата, като отразяват
слънчевите лъчи обратно в космоса. Но тройното увеличаване на концентрацията на въглероден
диоксид в атмосферата може да ги накара да изчезнат и да доведе до рязко покачване на температурите, сочат резултатите от изследване.
Слоесто-купестите облаци покриват около 20 процента от океанската повърхност в районите с
умерен климат и обикновено се намират над източната част на океана, например край брега на
Калифорния, Мексико и Перу. Изчезването им би довело до затопляне с около 8 градуса Целзий,
които ще се добавят към климатичното затопляне, предизвикано от увеличаване на концентрацията на дължащите се на човешката дейност парникови газове.
"Получените резултати показват, че съществува праг на климатичните промени, за който досега
не сме си давали сметка", заяви ръководителят на изследването Тапио Шнайдер от Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА в Калифорния.
Подобно увеличаване на температурите ще доведе до топене на ледовете на полюсите и до повишаване на океанското ниво с десетки метри.
На Земята не е имало такъв климат от началото на еоцена преди 48-53 милиона години, когато
средните температури били с около 12 градуса по-високи и крокодили се срещали в Арктика.
Сегашното климатично затопляне с 1 градус в сравнение с прединдустриалната епоха допринася
за суши, наводнения, циклони. Концентрацията на въглероден диоксид се е увеличила с близо 45
процента, достигайки 410 частици на милион.
Парижкото споразумение за климата от 2015 г. цели климатичното затопляне да бъде ограничено до 2 градуса Целзий, а
в най-добрия случай - до 1,5 градуса Целзий.
Като се позоваха на климатични модели за еволюцията на облаци, учени заключиха, че защитният слой облаци може да изчезне, ако
концентрацията на въглероден диоксид достигне 1200 частици на милион. В случай че човешката дейност продължи със същите темпове, нивото от 1200 частици на милион ще бъде надхвърлено през 2104 г., увери Малте Майнсхаузен от университета в Мелбърн.
Други причина за безпокойство е, че предизвиканото от човешката дейност климатично затопляне води до освобождаване на въглероден диоксид и метан, които са уловени като в капан в природата, например във вечните ледове.
Източник: AFP

Правят биоразградими прибори и посуда от авокадови костилки
Мексиканска компания е изобретила забележителен начин за рециклиране на костилките от авокадо. Biofase използва изхвърлените костилки, за да създава биоразградими прибори, посуда и сламки – полезни алтернативи в борбата срещу пластмасите за
еднократна употреба и хранителните отпадъци.
Инженерът-биохимик Скот Мунгуя е създал Biofase през 2013 г. Компанията използва
техника, която превръща отпадъците от авокадо в биопластмаса. Тя на свой ред може
да се използва за направата на различни материали. Всички продукти, които компанията създава от костилките, са напълно биоразградими и се разграждат в рамките на
240 дена.
“Нашата фамилия биоразградими смоли могат да бъдат обработвани с всички конвенционални методи за пластмасово формоване,” обяснява Мунгуя.
Според EcoWatch, организацията обработва около 15 тона отпадъци от авокадо всеки ден. Дейността не само се оказва печеливша, но
е полезна и за околната среда. Освен че продава биоразградимите прибори и сламки, фирмата предотвратява попадането на значителни количества селскостопански отпадъци на депата за боклук и във водните басейни.
Biofase твърди, че е единственият доставчик на биополимери в страната си. Компанията изнася своите биоразградими продукти за повече от 11 страни в Латинска Америка. Няколко вериги ресторанти поръчват прибори и сламки от Biofase, включително Chili’s Grill &
Bar, Fiesta Americana и др.
Докато Biofase напредва с производството на биополимери, регулациите в страната навярно ще насърчат конкуренцията в тази област. Няколко общини в региона вече имат закони срещу пластмасите за еднократна употреба. Налице са повече от 15 закона на регионално и държавно ниво, които имат за цел да възпрепятстват употребата на пластмаси за еднократна употреба.
Биополимерите идват със своите недостатъци, но те са жизнеспособно решение на нарастващия проблем с пластмасовите отпадъци по
света.
Източник: Greentech.bg

Избрано от медиите
Европейска и национална политика
Над 2.2 млрд. лв. ще събере държавният енергиен фонд тази година. В структурата, която плаща добавки на ВЕИ и ТЕЦ-ове, вече има излишък от
300 млн. лв. Той ще порасне заради поскъпналите квоти
Ивайло Станчев, Капитал, 30.01.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/30/3382868_nad_22_mlrd_lv_shte_subere_durjavniiat_energien_fond/
"Турски поток" минава през България срещу 2.8 млрд. лв. разходи за "Булгартрансгаз". Третият пазарен тест за проекта се оказа успешен, след като
държавата направи отстъпки от таксите
Ивайло Станчев, Капитал, 31.01.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/31/3383529_turski_potok_minava_prez_bulgariia_sreshtu_28_mlrd_lv/
Печалбите на дружествата на CEZ в България рязко се понижават. Влошените финансови показатели може да окажат ефект върху евентуална нова
процедура за продажбата им
Ивайло Станчев, Капитал, 31.01.2019
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/01/31/3383411_pechalbite_na_drujestvata_na_cez_v_bulgariia_riazko_se/
Т. Петкова:
Третата фаза за резервиране на капацитета на „Турски поток“ е успешна. Руската компания „Газпром“ е запазила за себе си по-голямата част от
обявените от „Булгартрансгаз“ мощности
publics.bg, 01.02.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20058/
Защо парното може да спре. Брюксел не харесва начина, по който България плаща преференциални цени за тока от топлофикации и
когенерациите
Ивайло Станчев, Капитал, 01.02.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/01/3383415_zashto_parnoto_moje_da_spre/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Джобна икономика на новата енергетика: всичко наопаки. Промяната е дълбока, радикална и напреднала
Юлиан Попов, Капитал, 01.02. 2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2019/02/01/3383902_djobna_ikonomika_na_novata_energetika/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
МРРБ ще инвестира нови 60 млн.евро по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014- 2020 г.“
МРРБ, 02.02.2019
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-ste-investira-novi-60-mln-evro-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-dunav-2014-2020-g/
Министър Петкова представи пред посланиците от ЕС основните приоритети в развитието на българската енергетиката
Министерство на енергетиката, 05.02.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-predstavi-pred-poslanicite-ot-es-osnovnite-prioriteti-v-razvitieto-na-balgarskata-e-2696.html
Министър Петкова:
Държавната енергетика изпълнява ангажимента си да предоставя допълнителни количества електроенергия на борсата
Министерство на енергетиката, 03.02.2019
https://www.me.government.bg/bg/interviews-detail-401-29.html
Петкова:
България ще строи отклонение от "Турски поток". Големите язовири са в много добро техническо състояние, увери енергийният министър
Интервю на Диана Янкулова с Теменужка Петкова
БНР, 03.02.19
http://bnr.bg/post/101076717/petkova-balgaria-shte-stroi-otklonenie-ot-turski-potok
БСК разпространи становището си за проекта на интегриран план в областта на енергетиката. Бизнес организацията настоява да се преработи
макроикономическия сценарии, на който е базиран проектът и да се преосмисли концепцията за развитие на ВЕИ
publics.bg, 04.02.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20062/
БСК:
Сегашните енергийни политики ни оставят на опашката в ЕС
mediapool.bg, 04.02.2019
https://www.mediapool.bg/bsk-segashnite-energiyni-politiki-ni-ostavyat-na-opashkata-v-es-news289434.html
Димитър Бранков:
Интегрираният план за енергетиката предпоставя запазване на изоставането ни от ЕС. Интервю на Диана Янкулова с Димитър Бранков. Източник:
БНР
БСК, 05.02.2019
https://www.bia-bg.com/news/view/25069/
Петкова:
Диверсификация, инфраструктура, свързаност със съседни пазари са приоритетите на България в енергетиката. Няма да се откажем от въглищните
централи, защото те са базови и има гориво за още 60 години
Iconomist, 05.02.2019
http://iconomist.bg/13958-Петкова-Диверсификация-инфраструктура-свързаност-със-съседни-пазари-са-приоритетите-на-България-в-енергетиката
През май започва строителството на интерконектора България-Гърция. Изграждането на газоразпределителен център е подходяща възможност за
Югоизточна Европа, заяви енергийният министър пред посланици
Информационна агенция Черно море, 05.02.2019
http://www.chernomore.bg/politika/2019-02-05/prez-may-zapochva-stroitelstvoto-na-interkonektora-balgariya-gartsiya
Жечо Станков:
България ще продължи да разчита на работата на въглищните централи
Министерство на енергетиката, 06.02.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/jecho-stankov-balgariya-shte-prodalji-da-razchita-na-rabotata-na-vaglishtnite-centrali-2697.html
Жечо Станков:
България е зависима от въглищните централи. Икономическото развитие не означава по-голямо потребление на енергия, заяви главният експерт
на Европейската климатична фондация
investor.bg, 06.02.2019
https://www.investor.bg/energetika/472/a/jecho-stankov-bylgariia-e-zavisima-ot-vyglishtnite-centrali-276665/
НЕК иска промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност. Постигането на националните цели за енергийна
ефективност по сега действащия механизъм би довело до допълнително финансово натоварване на крайните клиенти
publics.bg, 06.02.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20078/
Производството на ток расте с 12% през януари, а износът - с 200%. Потреблението също се увеличава, макар и само с 4.5%, като основната причина
е по-студеното време
Капитал, 06.02.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/06/3386407_proizvodstvoto_na_tok_raste_s_12_prez_ianuari_a/
България в нелека битка за енергийна независимост. Ще успеем ли? За целта трябва да използваме местните енергийни ресурси максимално
Цветелин Димитров, trafficnews.bg, 06.02.2019
https://trafficnews.bg/bulgaria/balgariia-neleka-bitka-energiina-nezavisimost-shte-uspeem-li-131308/
За интегрирания енергиен план и липсващите думи
3e-news, 07.2.2019
http://3e-news.net/българия/за-интегрирания-енергиен-план-и-липсващите-думи_66070
Идва ли нов енергиен шок. Държавата трябва да въведе механизми за капацитет, които да поддържат тецовете до 2025 г.
Илин Станев, Ивайло Станчев, Капитал, 07.02.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/07/3386714_idva_li_nov_energien_shok/
Жечо Станков:
България ще продължи да разчита на работата на въглищните централи. Според зам.-министъра на енергетиката в тях са инвестирани сериозни
средства за сероочистващи инсталации
publics.bg, 07.02.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20079/
GIE Vision 2050: Газовата инфраструктура с ключова роля за декарбонизацията на икономиката на ЕС. Възможностите за съхранение на енергия ще
се увеличават при изгодни ценови нива
publics.bg, 07.02.2019
https://www.publics.bg/bg/news/20081/
Франция и Германия наложиха строежа на "Северен поток 2". София подкрепи изграждането на спорния руски газопровод с надеждата, че това
няма да промени плановете на "Газпром" за нова газова тръба през България
Илин Станев, Капитал, 08.02.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/02/08/3387409_franciia_i_germaniia_nalojiha_stroeja_na_severen_potok/
Само България не е подкрепила френско-германския компромис за „Северен поток-2“. Предложението предвижда отговорността за
газопроводите с трети страни да бъде на първата страна от ЕС, в която съответният тръбопровод навлезе
Инвестор.бг, 08.02.2019
https://www.investor.bg/evropa/334/a/samo-bylgariia-ne-e-podkrepila-frensko-germanskiia-kompromis-za-severen-potok-2-276816/?
utm_source=push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push
Зам.-министър Деница Николова:
Изграждаме 68 центъра за грижа за възрастни с психични разстройства и 6 дневни центъра за лица с деменция
МРРБ, 08.02.2019
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-izgrajdame-68-centura-za-grija-za-vuzrastni-s-psihichni-razstrojstva-i-6-dnevni-centura-za-lica-sdemenciya/
Бизнесът разби енергийните сънища на властта
Банкеръ, 08.02.2019
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/biznesut-razbi-energiinite-sunishta-na-vlastta
Доклад: Енергийната политика в България е силно политизирана. Енергийната бедност и липсата на ефективност са ключови предизвикателства
3e-news, 11.02.2019
http://3e-news.net/анализи/доклад-енергийната-политика-в-българия-е-силно-политизирана_66130
Министър Петя Аврамова:
Подкрепяме общините в искането им за повече средства за поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа
МРРБ, 12.02.2019
https://www.mrrb.bg/bg/ministur-petya-avramova-podkrepyame-obstinite-v-iskaneto-im-za-poveche-sredstva-za-poddrujka-na-chetvurtoklasnata-putnamreja/
Теменужка Петкова:
Местният добив от дълбоко Черно море ще увеличи ликвидността на газовата борса
МРРБ, 13.02.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/temenujka-petkova-mestniyat-dobiv-ot-dalboko-cherno-more-shte-uvelichi-likvidnostta-na-gazovata-borsa2700.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0=
Европарламентът одобри увеличение на финансирането на България с над 3 млрд. лева
Банкеръ, 13.02.2019
http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/evroparlamentut-odobri-uvelichenie-na-finansiraneto-na-bulgariia-s-nad-3-mlrd-leva
Къде са ви енергийните спестявания. Крайните потребители може да получат допълнителни такси в сметките си за ток заради целите за енергийна
ефективност.
Ивайло Станчев, Капитал, 15.02.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/15/3390474_kude_sa_vi_energiinite_spestiavaniiata/
БЕХ няма да плати глобата за монопол от 77 млн. евро до крайния срок 19 март. Холдингът, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" търсят банки за
издаване на гаранции пред ЕК
Ивайло Станчев, Капитал, 20.02.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/20/3393139_beh_niama_da_plati_globata_za_monopol_ot_77_mln_evro/
Напредъкът по проекта за газова връзка с Гърция представи директорът на ICGB Теодора Георгиева пред държавите от КС за Южния газов коридор
3e-news, 20.2.2019
http://3e-news.net/българия/напредъкът-по-проекта-за-газова-връзка-с-гърция_66360
Министър Петкова разговаря със Сандра Удкирк от Държавния департамент на САЩ
Министерство на енергетиката, 20.02.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-razgovarya-sas-sandra-udkirk-ot-darjavniya-departament-na-sasht-2704.html
Министър Петкова разговаря със своя колега Парвиз Шахбазов и със съпредседателя на Междуправителствената комисия Инам Каримов
Министерство на енергетиката, 20.02.2019
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-razgovarya-sas-svoya-kolega-parviz-shahbazov-i-sas-sapredsedatelya-na-mejdupravitelstve2705.html
България е изпълнила целта си за дял на възобновяемата енергия за 2020 г.
renewables-bulgaria.com, 21.02.2019
http://renewables-bulgaria.com/article/2241-balgariia-e-izpalnila-celta-si-za-dial-na-vazobnoviaemata-energiia-za-2020-g-?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Renewables-2019-02-21
Министър Петкова:
Южният газов коридор ще засили енергийната сигурност на ЕС
Интервю за азербайджанската информационна агенция "Trend"
Министерство на енергетиката, 22.02.2019
https://www.me.government.bg/bg/interviews-type-detail-402-.html
Ерик Рубин:
Ако една държава контролира енергията ви, тя има огромна власт над вас. Американският посланик пред "Капитал" за активизирането на САЩ
срещу Русия и Китай на Европа и Балканите
Огнян Георгиев, Деян Димитров, Капитал, 22.02.2019
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/22/3393721_erik_rubin_ako_edna_durjava_kontrolira_energiiata_vi/
Събития, обучения
БНКО организира семинар "Ефективни решения за уличното осветление", 28 февруари, София
lighting-bulgaria.com, 20.02.2019
http://lighting-bulgaria.com/article/2108-bnko-organizira-seminar--efektivni-resheniia-za-ulichnoto-osvetlenie-?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2019-02-20
ИЕЦ представя Light + Building 2020 по време на Архитектурно-строителна седмица, 6 март 2019 София
lighting-bulgaria.com, 20.02.2019
http://lighting-bulgaria.com/article/2109-iec-predstavia-light-building-2020-po-vreme-na-arhitekturno-stroitelna-sedmica?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Lighting-2019-02-20
ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, 16-18 април 2019, София
publics.bg, 01.02.2019
https://www.publics.bg/bg/events/264/%D0%95%D0%95_%D0%92%D0%95_Smart_Cities_%D0%B8_Save_the_Planet_.html
Годишен форум 2019 - Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда, 14 март 2019, София
3e-news, 14.02.2019
http://3e-news.net/събития/индустриален-триатлон-климат-енергетика-и-околна-среда_66208
Форум на EMI: Пакет „Чиста енергия“ и инвестиции в енергетиката - реалности и предизвикателства, 4-5 април 2019, Стара Загора
3e-news, 19.02.2019
http://3e-news.net/събития/форум-на-emi-пакет-чиста-енергия-и-инвестиции-в-енергетиката-реалности-и-предизвикателства_65040
Форум на БЕМФ: Актуалната програма на регионалното енергийно развитие - Приоритети, технологии, пазари, 17 май 2019, София
3e-news, 20.02.2019
http://3e-news.net/събития/форум-на-бемф-актуалната-програма-на-регионалното_65954
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