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МС прие Дългосрочна национална стратегия за подпомагане
обновяването на националния сграден фонд от жилищни и
нежилищни сгради до 2050 г.
Приетият на заседание на Министерския съвет проект на Дългосрочна национална стратегия за
подпомагане
обновяването
на
националния сграден фонд от
жилищни и нежилищни сгради до
2050 г е разработен във връзка с
изискването на Директива (ЕС)
2018/844/ЕС. С нея се задължават
държавите членки на Европейския
съюз да установят дългосрочна
национална
стратегия
за
подпомагане
обновяването
на
националния фонд от жилищни и
нежилищни сгради с хоризонт на
изпълнение 2050 г. Проектът е
разработен от Министерството на
енергетиката,
съвместно
с
Министерството на регионалното
развитие
и
благоустройството,
Агенцията за устойчиво енергийно
развитие, Фонд мениджърът на
финансови
инструменти
в
България,
с
подкрепата
на
Европейската
банка
за
възстановяване и развитие.
Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от
нежилищния. Очаква се това да доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно, с което
емисиите на парникови газове да намалеят с 3 274 453 тона СО². Изпълнението на Стратегията
ще доведе и до създаването и поддържането на 17 600 нови работни места и допълнителен
годишен ръст на БВП от 557 милиона лева към 2030 г. за периода 2021- 2030 г.
Стратегията съдържа преглед на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради
въз основа на статистически извадки. Определени са разходно ефективни подходи за
обновяване, съобразени с вида сгради и климатичната зона. Разработена е пътна карта с
индикатори за измерване на постигнатите резултати за следните периоди: 2021-2030 г., 20312040 г. и 2041-2050 г., които отразяват етапни целеви стойности на процеса на обновяване на
сградния фонд на България. Направена е оценка на необходимото финансиране за постигане на
целите на проекта на стратегия и са разгледани възможностите за използване на публично
финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор.
Един от най-важните елементи на стратегията, наред с пътната карта и планирания обем
инвестиции в периода до 2030 г., е анализът на икономически ефективните равнища на
обновяване за различните типове сгради, които най-често попадат на границата между
класовете А и В. За постигане на подобни амбициозни цели, стратегията идентифицира като
приложими серия от инструменти, разработвани от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, като например
индивидуалните пътни карти за сградно обновяване по проектите iBROAD и
OurBuildings, съвременните системи за сертифициране и с включени индикатори по
U-CERT, програмите за зелени ипотеки по SMARTER Finance for Families. Основен акцент е
създаването на национална информационна система с база данни за състоянието и
енергийните характеристики на сградите, за което може да бъде използван опитът от
MEMS и EN-TRACK. В унисон с целите на nZEB Roadshow, INSTRUCT и BUSLeague, в
стратегията са застъпени и необходимостта от продължаваща професионална квалификация на
заетите в строителния сектор, както и от провеждането на системна комуникационна кампания,
насочена към крайните потребители – за която специализиран модел ще бъде разработен в
новостартиралия CONGREGATE. Внимание е обърнато и на тематиката за
енергийната бедност, макар и без ангажимент за конкретна национална
дефиниция – такава обаче трябва да съществува до 2022 г., а ЕнЕфект и
ЕкоЕнерия вече работят върху предложение с помощта на ComAct и
EnergyMeasures. Разбира се, няма как в анализа да бъде пропуснат и
предвидения Национален декарбонизационен фонд, за структурирането на
който вече е спечелен проект за техническа помощ и също се очаква да
заработи през 2022 г. С цел широко публично обсъждане на предложената
структура, приоритети и принципи на функциониране, през тази и следващата година
ЕкоЕнергия и ЕнЕфект ще организират серия от кръгли маси с помощта на проектите SMAFIN и
BeSmart.
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ЕС планира нови правила в борбата с климатичните промени тази година
Какво да очакваме тази година
Закон за климата. Правителствата на ЕС и Европейският
парламент ще се споразумеят за окончателната форма на
законодателство, което не само ще направи обвързваща целта за
нулеви емисии за 2050 г., но и ще засили визията за намаляване на
замърсяването до 2030 г. с поне 55% спрямо нивата от 1990 г.
Сделката по закона е приоритет за Португалия, която пое
ротационното председателство на ЕС от Германия в началото на
годината.
Готови за 55. След като Законът за климата бъде въведен,
Европейската комисия ще предложи огромна ревизия на правилата
в цялата икономика, за да бъде регионът на път да постигне целта
за намаляване на емисиите до 2030 г. Пакетът, включващ правила
за затягане на въглеродния пазар, увеличаване дела на
възобновяемите енергийни източници в производството на енергия
и допълнително намаляване на емисиите от превозни средства, ще
бъде представен през юни. След това преговорите започват
сериозно и ще продължат поне една година.
Цена на замърсяването. Цената на емисиите на CO2 в Европа
скочиха до рекордните 35,2 евро на метричен тон в края на
миналата седмица като се очаква да достигнато нови рекорди, тъй
като ЕС ще наблегне повече на своята система за търговия с емисии. Планираният основен ремонт ще засили допълнително броя на
наличните разрешителни и ще разшири въглеродната програма на ЕС за ограничаване и търговия с нови сектори, по-специално
морския транспорт.
Въглероден данък. Чрез определяне на цена на емисиите, вложени в определени вносни стоки, Комисията иска да убие два заека
с един удар: осигуряване на равни условия за европейските производители и стимулиране на повече климатични действия в
чужбина. Идеята за въвеждането на така наречения механизъм за регулиране на въглеродните емисии на граница вече предизвика
опасения от страни, включително Русия и Китай, но някои икономисти казват, че това може да доведе до трансатлантически
климатичен клуб, ако новоизбраният президент Джо Байдън реши да облага въглерода на границата на САЩ .
По-чисти автомобили. Автомобилната индустрия е изправена пред по-строги стандарти за емисии на автомобили и нови леки
търговски превозни средства. Замърсяването от транспорта остава упорито високо и ЕС иска да го намали, като обезсърчи
двигателите с вътрешно горене и насърчи електрическите превозни средства.
Източник: Зe-news

4,5 млн.лв за Общи устройствени планове за общини
147 общини разполагат с одобрени актуални планове за цялата им територия
Малко над 4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за финансово подпомагане на общини
за изработването на общи устройствени планове през тази година. Съгласно Закона
за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и
благоустройството е възложено разпределянето на предвидените в държавния
бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на
методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването,
съгласуването и одобряването на общи устройствени планове.
На интернет страницата на министерството са публикувани документите, указващи
реда и условията за финансиране, като всички параметри се определят в
споразумение между МРРБ и общините.
МРРБ ще финансира както общините, които през тази година стартират дейности по
изработка на ОУП, така и тези, които са кандидатствали след 2016 г., но не са
сключили споразумение с министерството до изтичването на бюджетната 2020 г.
Допуска се и финансиране на общините, които са сключили договор с изпълнител
след 2014 г., но чието действие не е приключило. Финансова помощ се предвижда и
за общините, попадащи в обхвата на Закона за устройство на Черноморското
крайбрежие.
Процедурите, свързани с осъществяване на финансови трансфери, се изпълняват съобразно сключените споразумения и са в пряка
зависимост от активността на местните власти.
Източник:МРРБ

Двадесет общини ще получат безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си осветление
Двадесет общини бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на
програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014–2020 г. По реда на класирането им това са общините
София, Бургас, Малко търново, Варна, Търговище, Поморие, Ловеч,
Пловдив, Враца, Котел, Средец, Велинград, Сандански, Трявна,
Хасково, Априлци, Велико Търново, Смолян, Кнежа и Пазарджик.
Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната
ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и
подобряване на условията на живот на населението.
Процедурата
"Рехабилитация
и
модернизация
на
общинската
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на
общините" предизвика огромен интерес сред местната власт. За
финансиране по нея кандидатстваха 107 общини, като 104 от тях
преминаха първия етап на класиране – административната оценка. Те
са разпределени в три списъка – 20, които ще получат финансиране, 6
отхвърлени и 78 резерви.
Класираните общини ще могат да получат между 200 хил. и 600 хил. евро за всеки проект по процедурата, която е на стойност 8.2
млн. евро, включително и националното съфинансиране. Общата стойност на проектите е близо 9.2 млн. евро, от които почти 8.3
млн. евро представляват безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са собствен принос на общините.
Източник: МРРБ

Ресурси по Програмата за развитие на регионите за 2021-2027 г.
2,3 млрд. лв. се включват в програмата по Фонда за справедлив преход
Над 7 млрд. лв. са предвидените ресурси по Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.,
която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са предвидени за
модернизация на различна по вид инфраструктура, стимулиране на икономическото развитие, прехода към
зелена енергия и подкрепа на регионалната политика. Това обяви заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на
заседание на Тематичната работна група, която разработва ПРР. На него бе одобрен третият актуализиран
проект на програмата, след приемането на многогодишната финансова рамка на ЕС, която дава пълна яснота
по отношение на ресурсите, с които ще разполага страната ни по линия на финансиране на кохезионната
политика. Зам.-министър Николова отбеляза, че бюджетът на новата регионална програма е увеличен с
близо с 60% повече от ресурса по предходните две програми за регионално развитие, за периода 2007-2013
и 2014-2020.
2,3 млрд. лв. от общия бюджет на ПРР е ресурсът на Фонда за справедлив преход, който ще се управлява от МРРБ. „Новият приоритет
за справедлив енергиен преход има за цел да предоставя възможност на регионите и хората да се справят със социалните
въздействия, заетостта, икономиката и околната среда в условията на прехода към климатично неутрална икономика до 2050 г.“,
посочи зам.-министър Николова. На този етап се предвижда фондът да финансира проекти в областите Перник, Кюстендил и Стара
Загора, но се водят преговори с ЕК да бъдат включени още поне 8 области в страната.
Източник: МРРБ

Технически паспорт за сградите до края на 2022 година
Декември 2022 година е срокът, в който сградите в страната трябва да имат изготвени технически
паспорти и няма да има удължаване. Това заяви за програма „Христо Ботев“ на БНР заместникминистърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Той поясни, че ако
след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината
ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става
по два начина - за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането
или с доброволно споразумяване със собствениците на сградите.
Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка една сграда, каза още
заместник-министър Йовев. Този документ обобщава информацията за изграждането ѝ, за
въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики –
елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други. Той се изготвя, за
да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и
ползване на строежите, както и съответствието на характеристиките им с изискванията на
действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.
Според законодателните изисквания технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007-ма
година, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на
съществуващ строеж. Все още е нисък обаче процентът съставените технически паспорти на
съществуващите жилищни сгради, изградени преди 2007-ма година, отчете заместник-министър Йовев.
Източник: МРРБ

Одобрени пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт по проект MEMS
Успешно приключи процедурата за подбор на три пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт по проект
„Общински системи за енергиен мениджмънт в подкрепа на финансирането на дейности в областта на климата и енергията на местно
равнище“ (MEMS), по линия на Европейската климатична инициатива (EUKI).
От Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, съвместно с Националния доверителен екофонд, на 15 декември 2020г. бе отправена
покана, като до изтичане на крайния срок (17,30 ч., 22.01.2021 г.) в офиса на НДЕФ бяха регистрирани общо 11 заявления.
На заседание, проведено на 28.01.2021г., Комисията за оценка и подбор на постъпилите Заявления оцени постъпилите заявления на
база на предварително обявените критериии, като класира следните общини за пилотно внедряване на система за енергиен
мениджмънт:

•
•
•

В категория “малки“ общини: Община Лясковец.
В категория “средни“ общини: Община Павликени.
В категория “големи“ общини: Община Бургас.

За допълнителна информация, можете да следите сайта на НДЕФ, както и страниците на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект в социалните мрежи.

Национален жилищен форум, организиран от Habitat for Humanity Bulgaria
Хабитат България организира ІV Национален жилищен
форум на тема „Преодоляване на жилищната и
енергийна бедност – предпоставка за постигане на
глобалните цели за устойчиво развитие“. Във
форума участие взеха преставители на Министерски
съвет, МРРБ, МВнР, АУЕР и ЕнЕфект.
Форумът бе разделен на три панела, като на преден план
бяха поставени национални стратегически документи,
свързани с достъпа до жилище и обновяване на бедните
квартали, както и такива, имащи отношение към
енергийната
бедност
и
повишаване
енергийната
ефективност на жилищата.
В частта, посветена на преодоляване на жилищната и
енергийна бедност –
предпоставка за постигане на
глобалните цели за устойчиво развитие, изпълнителният
директор на ЕнЕфект д-р Драгомир Цанев изнесе
презентация, в която бяха представени и текущите
проекти, по които в ЕнЕфект и ЕкоЕнергия се работи по
тези проблеми на родно и европейско равнище –
EnergyMeasures, ComAct, по програма Хоризонт2020,
свързани с директна работа с уязвими домакинства,
както и най-новият проект по темата – CONGREGATE, с подкрепата на Европейската климатична инициатива (EUKI) под егидата на
Федералното министерство на околната среда на Германия.
Събитието се състоя в навечерието на одобряването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на
националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., като също така бе поставен акцент и върху Националния
декарбонизанен фонд, който ще заработи през 2022г. и е предвиден в стратегията като инструмент за реформа на 100% грантов
механизъм. С цел придвижване на тази реформа, ще има разработена национална дефиниция за енергийна бедност - отново найкъсно през 2022 г.

Втора национална работна среща на Енергийна Агенция – Пловдив

На 4-ти февруари от 13:30 - 17:30 Енергийната агенция на Пловдив ще
проведе втория семинар на заинтересованите страни на проекта
QualDeEPC. Неговата основна цел е, както да подобри качеството, така и
да уеднакви процедурите за енергийно сертифициране в ЕС и да
подпомогне връзката между енергийните сертификати и основното
обновяване.
На тази работна среща участниците ще бъдат информирани за напредъка на
проекта, като ще бъдат обсъдени разработените предложения за политики
на национално и европейско равнище, като са предвидени дискусии за
усъвършенстване на процедурите за енергийно сертифициране и разработване на платформа за основно обновяването на сгради,
полезни онлайн инструменти и обучения за консултанти по енергийна ефективност.
Линк за регистрация: ТУК

Плаващи фотоволтаици ще захранват офшорен завод за водород
Repsol Technology Lab, звено на испанския
производител на петрол Repsol, участва в
пионерски проект за производство на зелен
водород
от
плаващи
фотоволтаици
в
Кантабрия,
северна
Испания.
Проектът,
наречен Bahía H2 Offshore, разчита на бюджет
от 4,5 милиона евро и ще бъде завършен през
декември 2023 г. В част от водите на
пристанищната администрация в Сантандер а
разработчиците ще се съсредоточат върху
проектирането и изграждането на прототип на
завод за офшорно производство на водород и
„зелен
амоняк“,
захранван
от
плаващи
слънчеви панели.
Зеленото гориво ще се използва за захранване
на плавателни съдове и оборудване в
пристанището на Сантандер. На тази фаза
технологичните решения ще бъдат тествани в
пристанищната зона, но в крайна сметка се
предвижда да бъдат приложени на места далеч от брега.
Източник: GreenTech.bg

Избрано от медиите
Енергетика под знака на COVID – инициативи и проекти
3E news, 01.01.2021
http://3e-news.net//анализи/енергетика-под-знака-на-covid_83474
Строим 199 зарядни станции за електромобили с европейско финансиране от ОПРР
МРРБ, 03.01.2021
https://www.mrrb.bg/bg/stroim-199-zaryadni-stancii-za-elektromobili-s-evropejsko-finansirane-ot-oprr-84502/
Повече производство на електроенергия от вятъра и слънцето за сметка на въглищата и газа през 2020 г. отчита Германия
3E news, 04.01.2021
http://3e-news.net/свят/повече-производство-на-електроенергия-от-вятъра-и-слънцето-за-сметка-на-въглищата-и-газа-през-2020-г-отчита-германия_83536
Производството на водород ще се сертифицира
3E news, 05.01.2021
http://3e-news.net/събития/-производството-на-водород-ще-се-сертифицира_83564
Облекченията за нови ВЕИ мощности ще важат със задна дата - от 1 януари 2021 г. Предложенията на ДПС за либерализация на пазара на ток на едро
вероятно засега ще отпаднат
Румяна Гочева, Капитал, 07.01.2021
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/01/07/4160679_oblekcheniiata_za_novi_vei_moshtnosti_shte_vajat_sus/
Десетте начина, по които ВЕИ бумът ще оформи 2021 г.
Георги Велев, 3E news, 07.01.2021
http://3e-news.net/събития/десетте-начина,-по-които-веи-бумът-ще-оформи-2021-г_83633
Водородна ера: децентрализирани хранилища за водород, когато няма слънце и вятър. Напълно е възможно да се създаде енергийна общност със
собствена енергийна централа
Рая Лечева, 3E news, 07.01.2021
http://3e-news.net/събития/водородна-ера--децентрализирани-хранилища-за-водород,-когато-няма-слънце-и-вятър_83644
Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към 31.12.2020 г. Справка по
общини
МРРБ, 08.01.2021
https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/
Нивата на СО2 ще скочат с над 50 на сто през 2021 г. от прединдустриалната епоха. 2020 г. най- топла след рекорда на 2006-а
3E news, 08.01.2021
http://3e-news.net/анализи/нивата-на-со2-ще-скочат-с-над-50-на-сто-през-2021-г-от-прединдустриалната-епоха_83678
Правителството готви финансови схеми за миницентрали за ВЕИ. Българското законодателство предвижда облекчена процедура за присъединяване
към енергийната мрежа на инсталации с мощност до 30 киловата
Деляна Петкова, investor.bg, 11.01.2021
https://www.investor.bg/energetika/472/a/pravitelstvoto-gotvi-finansovi-shemi-za-minicentrali-za-vei-319628
Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ:
Природният газ е необходимото преходно гориво за изпълнението на целите на ЕС за по-чисто производство на енергия
3E news, 11.01.2021
http://3e-news.net/събития/инж-кремен-георгиев,-председател-на-атдб--природният-газ-е-необходимото-преходно-гориво-за-изпълнението-на-целите-на-ес-за-почисто-производство-на-енергия_83769
Нужен ли е – и защо – зеленият водород? Производството му ще изисква с около 300 процента да се повиши капацитетът на енергийната система,
спрямо сегашното ѝ ниво, изчисляват експертите
3E news, 11.01.2021
http://3e-news.net//събития/нужен-ли-е-–-и-защо-–-зеленият-водород-_83778
Зам.-министър Николова:
Повишаването на стандарта на живот в Североизточен район ще е фокусът на интегрираните териториални инвестиции в следващите седем години
МРРБ, 12.01.2021
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-nikolova-povishavaneto-na-standarta-na-jivot-v-severoiztochen-rajon-ste-e-fokusut-na-integriranite-teritorialni-investicii-v-sledvastitesedem-godini/
Производството на ВЕИ в Белгия е нараснало с 31 процента през 2020 г., отчита системният оператор Elia
3E news, 13.01.2021
http://3e-news.net/събития/производството-на-веи-в-белгия-е-нараснало-с-31-процента-през-2020-г,-отчита-системният-оператор-elia_83831
Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период
МРРБ, 13.01.2021
https://www.mrrb.bg/bg/devet-durjavi-ot-chernomorskiya-region-s-dostup-do-evrofinansirane-za-suvmestni-proekti-i-prez-noviya-programen-period/
Задават се облекчени процедури и финансова помощ за най-малките покривни солари. Промените са в резултат от европейска директива и могат да се
случат бързо, тъй като точно сега Законът за енергетиката е в процедура по изменение в парламента
Румяна Гочева, Капитал, 13.01.2021
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/01/13/4162851_zadavat_se_oblekcheni_proceduri_i_finansova_pomosht_za/
Зам.-министър Деница Николова:
Залагаме стратегически проекти със Сърбия и Румъния като част от приоритетите на Дунавската стратегия
МРРБ, 13.01.2021
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-zalagame-strategicheski-proekti-sus-surbiya-i-rumuniya-kato-chast-ot-prioritetite-na-dunavskata-strategiya/
Енергетиката през 2021 г. – можем да очакваме неочакваното
Петко Ковачев-Зелени закони, Капитал, 13.01.2021
https://www.dnevnik.bg/analizi/2021/01/13/4159000_energetikata_prez_2021_g_mojem_da_ochakvame/
Рекордните 45 GW капацитет за зелена енергия ще бъдат отдадени на търг в Европа през тази година
3E news, 14.01.2021
http://3e-news.net/българия/министър-петкова--всички-вец,-които-нек-притежава,-продължават-да-работят-с-пълна-мощност_83865
Всеки един от седем българи може да бъде производител на енергия до 2050 година. Очаква се до средата на 2021 г. да приеме законодателство, с
което да се насърчат гражданите за произвеждат енергия, коментират от Грийнпийс -България
3E news, 15.01.2021
http://3e-news.net/събития/всеки-един-от-седем-българи-може-да-бъде-производител-на-енергия-до-2050-година_83927
Енергийното бъдеще на България - ВЕИ, водород или АЕЦ? Преходът към нисковъглеродна икономика ще се отрази на всичко – от дома (как се
отопляваме), през транспорта (с какво се придвижваме), до работното място (производство без емисии)
Антон Иванов, Иван Хиновски, Капитал, 17.01.2021
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/01/17/4162037_energiinoto_budeshte_na_bulgariia_-_vei_vodorod_ili_aec/
Делът на ВЕЦ в енергийния баланс за първите 17 дни на тази година расте до 228.89 %
3E news, 19.01.2021
http://3e-news.net/анализи/делът-на-вец-в-енергийния-баланс-за-първите-17-дни-на-тази-година-расте-до-22889-%-_84010
BNEF: Инвестициите в нисковъглеродни активи са достигнали рекордното ниво от 501 млрд. долара
3E news, 20.01.2021
http://3e-news.net/събития/bnef--инвестициите-в-нисковъглеродни-активи-са-достигнали-рекордното-ниво-от-501-млрд-долара_84058
ЕАОС: Преминаването към ВЕИ значително е намалило вредните емисии в атмосферата
3E news, 20.01.2021
http://3e-news.net/събития/еаос--преминаването-към-веи-значително-е-намалило-вредните-емисии-в-атмосферата_84050
Соларната асоциация отново настоя да може да продава директно на клиенти произведената зелена енергия
3E news, 20.01.2021
http://3e-news.net/събития/соларната-асоциация-отново-настоя-да-може-да-продава-директно-на-клиенти-произведената-зелена-енергия_84078
Облекченията за нови ВЕИ вече са факт, но реформата в енергетиката се отлага
Румяна Гочева, Капитал, 21.01.2021
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/01/21/4165940_oblekcheniiata_za_novi_vei_veche_sa_fakt_no_reformata/
Предлагат създаването на "енергийни кооперативи". От БСА смятат, че по този начин ще се намалят разходите на производителите и на потребителите
за отдаване и приемане на ток
Александра Ангелова, business.dir.bg, 21.01.2021
https://business.dir.bg/ikonomika/predlagat-sazdavaneto-na-energiyni-kooperativi
Производство на зелен водород – къде може да се осъществи у нас?
Георги Велев, 3E news, 22.01.2021
http://3e-news.net/анализи/производство-на-зелен-водород-–-къде-може-да-се-осъществи-у-нас-_84143
Производители обещават рязък спад на цената на електролизаторите и зеления водород
3E news, 22.01.2021
http://3e-news.net/събития/производители-обещават-рязък-спад-на-цената-на-електролизаторите-и-зеления-водород_84145
Над 1 млрд. лв. са очакваните средства за Югозападния регион по линия на интегрираните териториални инвестиции и градското развитие до 2027 г.
МРРБ, 22.01.2021
https://www.mrrb.bg/bg/nad-1-mlrd-lv-sa-ochakvanite-sredstva-za-yugozapadniya-region-po-liniya-na-integriranite-teritorialni-investicii-i-gradskoto-razvitie-do-2027-g/
Енергийните паспорти: Предизвикателствата на пътя към устойчивото строителство за "по-зелено" утре
Градът, бр. 6, 2020
https://gradat.bg/content/energiynite-pasporti-predizvikatelstvata-na-ptya-km-ustoychivoto-stroitelstvo-za-po-zeleno
При свито потребление зелената енергия в ЕС изпревари въглищната през 2020 г. Предизвикателство за възобновяемите източници ще е как ще се
справят с възстановяването на потреблението, очаквано през тази година
Деляна Петкова, investor.bg, 26.01.2021
https://www.investor.bg/energetika/472/a/pri-svito-potreblenie-zelenata-energiia-v-es-izprevari-vyglishtnata-prez-2020-g-320636/
Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“:
Работим за осигуряване на енергийната сигурност на Перник. Природният газ ще ни помогне по-лесно да започнем трансформацията, която е пред нас
3E news, 05.01.2021
http://3e-news.net/събития/ясен-кацаров--работим-за-осигуряване-на-енергийната-сигурност-на-перник_83568
Соларен паркинг от 48 384 слънчеви панела на над 17 хектара като пример за борба с климатичните промени
3E news, 05.01.2021
http://3e-news.net/технологии/соларен-паркинг-от-48-384-слънчеви-панела-на-над-17-хектара-като-пример-за-борба-с-климатичните-промени_83589
Община Сандански инвестира в соларни системи и LED осветление
3E news, 07.01.2021
http://3e-news.net/събития/общинска-сандански-инвестира-в-соларни-системи-и-led-осветление_83661
Засилва се интересът към соларните инсталации в Горна Оряховица
3E news, 07.01.2021
http://3e-news.net/събития/засилва-се-интересът-към-соларните-инсталации-в-горна-оряховица_83638
София обяви мегатърга за инсталацията за горене на боклук за 350 млн. лв. Спорното съоръжение на "Топлофикация София" трябва да е готово до
2023 г.
Анина Сантова, Капитал, 11.01.2021
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/01/11/4162140_sofiia_obiavi_megaturga_za_instalaciiata_za_gorene_na/
Вятърният парк „Св. Никола“ увеличи общото си производство с 18,5% през 2020 г. Турбините на най-голямата вятърна електроцентрала в България
през миналата година осигуриха годишното потребление на домакинствата в град като Добрич
3E news, 11.01.2021
http://3e-news.net/събития/вятърният-парк-св-никола-увеличи-общото-си-производство-с-18,5%-през-2020-г_83763
Дават финансов старт на два проекта за производство на зелен водород в морето
3E news, 12.01.2021
http://3e-news.net/събития/дават-финансов-старт-на-два-проекта-за-производство-на-зелен-водород-в-морето_83793
"Росатом" пусна най-голямата вятърна електроцентрала в Русия
3E news, 13.01.2021
http://3e-news.net/събития/"росатом"-пусна-най-голямата-вятърна-електроцентрала-в-русия_83825
Модул АД гр. Бяла произвежда енергия от слънце
3E news, 14.01.2021
http://3e-news.net/българия/модул-ад-гр-бяла-произвежда-енергия-от-слънце_83860
Зелени и на покрива. Зелените покриви стават все по-популярни. Ползите от тях са многобройни, ако са направени с познание. Законодателство
засега не ги забелязва.
Боряна Генчева, Капитал, 15.01.2021
https://www.capital.bg/biznes/imoti/2021/01/15/4163153_zeleni_i_na_pokriva/
ТЕЦ Бобов Дол продължава да залага на зелената енергия. Дружеството подаде заявка за внедряване на природен газ
3E news, 15.01.2021
http://3e-news.net/събития/тец-бобов-дол-продължава-да-залага-на-зелената-енергия-дружеството-подаде-заявка-за-внедряване-на-природен-газ_83906
България е заплашена от финансови санкции от ЕС заради мръсния въздух. В напреднала фаза е и процедурата за управлението на отпадъци и
рискуваме наказание и в тази област, стана ясно по време на парламентарния контрол
Деляна Петкова, investor.bg, 15.01.2021
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-e-zaplashena-ot-finansovi-sankcii-ot-es-zaradi-mrysniia-vyzduh-319973/
Total и 174 Power Global ще разработват заедно слънчеви централи и проекти за съхранение с мощност 1,6 ГВт в САЩ
3E news, 15.01.2021
http://3e-news.net/събития/total--и-174-power-global-ще-разработват-заедно-слънчеви-централи-и-проекти-за-съхранение--с-мощност--1,6-гвт-в-сащ_83909
Северна Македония ще стартира търг за слънчеви електроцентрали през първото тримесечие на 2021 г.
publics.bg, 15.01.2021
https://www.publics.bg/bg/news/24022/
Има ли интерес в България към умния дом?
Bloomberg TV Bulgaria, 15.01.2021
https://www.bloombergtv.bg/a/50-update-podkast/87704-ima-li-interes-v-balgariya-kam-umniya-dom
Вятърният парк между Шабла и Каварна ще е с нов собственик
Ивайло Станчев, Капитал, 19.01.2021
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/01/19/4164914_viaturniiat_park_mejdu_shabla_i_kavarna_shte_e_s_nov/
За пречиствателната станция в Пловдив има избран строител, но работата не започва
Мила Чернева, Капитал, 21.01.2021
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/infrastructure/2021/01/21/4165846_za_prechistvatelnata_stanciia_v_plovdiv_ima_izbran/
Екоорганизации поискаха такса амбалаж за намаляване на пластмасовите отпадъци
Георги Пауновски, Дневник, 21.01.2021
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/01/21/4165902_ekooorganizacii_poiskaha_depozitna_sistema_za
Mercedes-Benz стартира продажбата на свои електромобили у нас
3E news, 21.01.2021
http://3e-news.net/събития/mercedes-benz-стартира-продажбата-на-свои-електромобили-у-нас_84099
Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона“
Тръгва серийното производство на товарни електромобили до Пловдив.
Радостина Ивчева, bloombergtv.bg, предаване „Бизнес старт“, 22 януари 2021
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/87986-proekti-za-100-miliona-leva-se-realizirat-v-trakiya-ikonomicheska-zona
Отоплението на парно - евтино и екологично решение за гр. Плевен
3E news, 22.01.2021
http://3e-news.net/събития/отоплението-на-парно---евтино-и-екологично-решение-за-гр-плевен_84128
„Топлофикация Враца“ осигурява надеждно и чисто производство на енергия
3E news, 25.01.2021
https://3e-news.net/2/топлофикация-враца-осигурява-надеждно-и-чисто-производство-на-енергия_84206/
"Лукойл Нефтохим" ще инвестира 339 млн. лв. в нов собствен ТЕЦ. Централата ще работи на газ и ще произвежда топлинна и електрическа енергия за
нужди на нефтокомбината
Ивайло Станчев, Капитал, 25.01.2021
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2021/01/25/4166604_lukoil_neftohim_shte_investira_339_mln_lv_v_nov/
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