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ЕП прие нови амбициозни цели за енергийна ефективност и
възобновяеми източници
До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да
се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне
32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете
цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само
да бъдат увеличени, но не и намалени.
Парламентът потвърди във вторник предварително
постигнатото през юни съгласие със Съвета на ЕС
относно енергийната ефективност (434 гласа „за“,
срещу 104 „против“ и 37 „въздържал се“), възобновяемите източници (495 гласа „за“, срещу 68
„против“ и 61 „въздържал се“) и управлението на Енергийния съюз (475 гласа „за“, срещу 100
„против“ и 33 „въздържал се“) - три основни законодателни досиета, които са част от пакета от
мерки „Чиста енергия за всички европейци“.
По-ниски сметки и правото да станеш потребител на собствена енергия
С по-ефективна енергия европейците ще имат по-ниски сметки. В допълнение, Европа ще намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и газ, ще подобри качеството на въздухa
и ще защити климата.
За пръв път държавите членки ще бъдат задължени да предложат специфични мерки за енергийна ефективност в полза за онези, които са засегнати от енергийна бедност.
Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията.
Към второ поколение биогорива
Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели
трябва да идват от възобновяеми източници.
Биогоривата от първо поколение обаче, представляващи висок риск за „непреки промени в земеползването“ (т.е. преобразуване на почва, която не се използва за хранителните култури като пасища и гори - към такава за хранителни култури, което увеличава емисиите на CO2) и
няма да се броят към целите на ЕС за възобновяема енергия от 2030 г. След 2019 г. приносът
на биогоривата от първо поколение към тези цели постепенно ще намалее докато не достигне
нулева стойност през 2030 г.
Ново управление за постигането на Енергийния съюз
Всяка държава членка трябва да представи 10-годишен „интегриран национален план за енергетиката и климата“ с национали цели, приноси, политики и мерки до 31 декември 2019 г.,
както и на всеки десет години след това.
Цитати
Докладчикът за енергийна ефективност Мирослав Похе (С&Д, Чехия) отбел яза: „Повишаването
на енергийната ефективност е от полза за всички европейци. Това е добра сделка за нашите
граждани, която ще допринесе за намаляване на енергийното потребление и по този начин ще
намали сметките. Но това е също добра новина за конкурентоспособността на европейската
промишленост, тъй като се намаляват разходите и се стимулират инвестициите“.
Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания), докладчик за възобновяемите източници, коментира: „Ние
отнехме стимула за инвестиции в нови продукции на биогорива от хранителни култури и насърчихме биогоривата от ново поколение. Успяхме също така да засилим правото на потребление на собствена енергия и включихме желанието на Парламента за забрана на такси и разноски за потребление на собствена енергия до 2026 г.“
Източник: ЕП
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Как държавите в ЕС ще изпълнят амбициозната цел за спестовност на енергия от 32,5% след 2030 г.?
Интервю с Владимир Уручев, депутат в Европейския парламент
До 2030 година енергийната ефективност в Европейския съюз трябва да се подобри до 32,5%. Тази амбициозна цел беше гласувана в
Европейския парламент през този месец като потвърждение на предварително постигнатото съгласие със Съвета на ЕС относно основните законодателни досиета, част от пакета мерки „Чиста енергия за всички европейци“.
Идеята за енергийната ефективност не се фокусира само върху потреблението, посочи евродепутатът Владимир Уручев. Той каза:
„Под енергийна ефективност се разбира делът на спестената енергия в потреблението и в първичната енергия, там къ дето са различните енергийни източници - въглища, ядрени централи и други. Европейският парламент прие амбициозната цел с ясното
съзнание, според мен от всички, че тази политика изисква много сложни технически и скъпи мерки. Например да разгледаме санирането. То се възвръща, но е скъпо като политика. Когато го сложим в къс период от време за 10 години, държавите членки ще заявят,
че не могат да отделят такъв ресурс. И тогава ще последва искане за гъвкавост. Гъвкавост не в крайната цел, а в мерките, които
трябва да бъдат предприети. Всяка държава ще потърси сектори, където да реализира мерки, които са по-евтини, но допринасят поголям ефект. И тук е големият спор, как държавите членки да имат по-голяма гъвкавост в прилагането на мерките, за да се постигне
общата европейска цел. Тя е задължителна.“
В общата спестовност на енергия за съюза, която след 2030 година трябва да се повиши с 32,5%, отделните страни ще имат различен
принос. Това обясни Владимир Уручев.
„Различни приноси, защото държавите членки са различни. Страна, в която няма зима, няма да се грижи за отоплението. Тя няма да
разглежда изобщо сектора отопление. На север обаче основният въпрос е свързан с ефективността на отоплението- хем да осигуриш
нормална жизнена среда, хем това да е евтино. По тази причина ще има различни национални планове, различни цели и подцели и
т.н. Крайният резултат ще бъде общата цел за съюза от 32,5%.“
В новата енергийна политика на съюза след 2030 година за първи път държавите-членки се задължават да предложат специфични
мерки за спестовност на енергията в полза на гражданите, които са засегнати от енергийна бедност. Владимир Уручев разясни:
„Енергийната ефективност е много добро решение за борба с енергийната бедност. По тази тем а съ щ о не м ож е да се постави общо изискване, защото и тук има особености за всяка държава-членка. Едно е енергийна бедност в южните страни като например- Гърция, Испания и Португалия, а друго- в северните. Като политика обаче, че с мерките за енергийна ефективност в жилищата
на хората се решава проблема с енергийната бедност, това изискване трябва да бъде заложено в националните планове за постигането на тази цел.“
Източник: БНР

Регламенти за енергийни кооперативи ще осигурят гъвкавост на пазара на електроенергия в бъдеще
Интервю с Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект
"Енергията от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) трябва да достигне 32,5% до 2030 г. в енергийния микс на Европа, това се
посочва в стратегията за енергийна ефективност на ЕС. изискването е част от по-комплексна цел, която е в процес на дискусия вече
от доста години.Тя е обвързана с общата европейска цел за намаляване от 40% на въглеродните емисии до 2030 г. И всичко това е
част от общия процес за декарбонизиране на европейската икономика до 2050 г. Става дума за нова пазарна страна, в която публичното финансиране и публичните инструменти ще играят основна роля". Това каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров.
"Промените в енергетиката не стават бързо. Но трябва да признаем, че се вижда краят на ерата на въглищата и ние както на национално и регионално, така и на европейско равнище се нуждаем от ясни стратегии за изход от политиките, базирани на енергия от
въглищата. Тук ВЕИ ще имат основна роля, така че е въпрос на общностно усилие да се премине през този процес с ползи за цялото
общество".
Няма декларативен отказ от целите на ЕС от страна на европейските държави, които са имали намерение да бъдат лидери в постигането им, факт е че някои от силните икономики на ЕС не успяха да постигнат целите по отношение на енергията и климата, но тези
цели са били индикативни и са поставили насоките на политиките, коментира Цанев. "Понякога тези цели на ниво държава могат и да
не бъдат постигнати, но на ниво ЕС със задължителната и юридически обвързваща цел за ВЕИ имаме ясен сигнал и ясни условия как
целта ще се постигне до 2030 г.", уточни експертът.
"Новата директива за ВЕИ конкретно постановява отпадане на всички бариери пред децентрализираното производство, ползване и
продажба на електроенергия, произведена от ВЕИ в мрежата. Освен това се създават нови правила и регламенти за функциониране
на т.нар. малки енергийни кооперативи - местни обединения на производители на електроенергия, които могат да обменят в реално
време енергията, която произвеждат и да я ползват на различни цени в различни периоди от денонощието или през различните сезони. Което дава гъвкавост на пазара и създава огромни възможности пред IT-сектора, който да осигури това споделено ползване на
електроенергията".
Източник: Bloomberg TV

Мерки за достъпни жилища за млади семейства и висококвалифицирани кадри са заложени в новата
жилищна стратегия
Проектът на новата жилищна стратегия, която е в процес на разработка в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, цели подобряване на механизмите за поефективно управлението на етажната собственост и създаване на стимули за подобряване на
енергийната ефективност в жилищните сгради. Това заяви Гергана Благиева – директор на
дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, която участва във форума „Моят град, моят дом, моят
бизнес“, който се провежда за втори ден в НДК. Форумът е организиран от Национално сдружение „Недвижими имоти“ в партньорство с МРРБ, с Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) и Програмата на ООН за населените места (UN-Habitat). Друг важен приоритет на
стратегията е формирането на нова политика за осигуряване на достъпни жилища на всички
слоеве от населението и разработване на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд,
който ще допринесе и за справяне с демографската криза и бедността по региони.
Благиева подчерта, че значението на жилищния сектор е огромно като фактор за икономическо развитие и обновление на населените места. Тя допълни, че в България има средно 550 жилища на 1000 човека. „Много повече са
жилищата, отколкото домакинствата, а над 97% от собствеността е частна. На пръв поглед, тези факти могат да съставят погрешното
мнение, че в България няма жилищен проблем. Но професионалният прочит на всички свързани аспекти разкрива, че всъщност жилищната система на България е с много неразвити елементи, дефицити и деформации, каза още тя. Една от специфичните цели на
стратегията в тази връзка е осигуряване на условия за финансово-достъпни жилища и подпомагане на уязвимите лица. „Тенденциите
към увеличаване на необитаемите жилища може да се разглеждат и като възможност, тъй като при създаване на стимули тези жилища могат да бъдат ползвани от социалнослаби семейства, при съответната регламентация, каза още Гергана Благиева. Тя допълни, че
в стратегията се предлагат и мерки за достъпни жилища за млади семейства и висококвалифицирани кадри, така че да се раздвижи
мобилността на трудовия пазар. Ще се набележат и мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните жилища, чрез публично-частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен.
„Много важна тема е регламентирането на дейността на професионалния домоуправител при управлението на етажната собственост,
защото в момента статистиката показва, че има повече от 100 фирми, които се занимават с тази дейност, но липсата на регламенти и
критерии към тях създава недоверие“, коментира Благиева.
Гергана Благиева информира, че от публикуването на проекта за обществено обсъждане през юни в министерството са получени 40
коментара. „Някои от тях бяха свързани именно с конструктивното обследване на жилищния фонд в страната“, уточни тя. Социална
устойчивост на сградния фонд, облекчаване на процедурите за строеж на еднофамилни жилищни сгради, застраховка на жилище от
наематели, въвеждане на жилищен стандарт, са сред предложените мерки. Благиева допълни, че жилищната стратегия все още е в
процес на разработка и другата седмица в МРРБ ще бъде създадена работна група с представители на академичния сектор, за да се
обсъдят всички предложения по нея.
Източник: МРРБ

УАСГ, КСБ и ЕнЕфект проведоха обучения по енергийна ефективност за 900 строителни специалисти
Над 900 строителни специалисти са обучени в Центъра за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в
сградите в УАСГ по повече от 20 учебни програми по актуални теми от българската и европейската
строителна практика. Това е водещият резултат от европейския проект Train-to-NZEB, който бе представен на 9-и ноември 2018 г. в УАСГ по време на събитие с участието на заместник-министъра на
образованието и науката Карина Ангелиева, партньорите по проекта ЕнЕфект и КСБ, домакините от
УАСГ, представители на КАБ, БАИС, фирми и учебни центрове, работещи в строителния бранш.
Един от основните акценти на проекта е новият учебно-демонстрационен център в УАСГ, в който се
демонстрират съвременни технологии, изделия и материали, предназначени за строителството на
почти нулевоенергийни сгради. Центърът е оборудван по модел на най-авторитетните учебни центрове в Ирландия, Великобритания и Германия. Той е част от мрежа от 10 подобни учебни лаборатории
в България, Румъния, Чехия, Турция, Украйна, Италия, Гърция и Хърватия, които имат за цел да създадат възможно най-добрите условия за специализирано практическо обучение на специалисти от
всички сфери на инвестиционния процес – изследователи и проектанти, инвеститори, ръководители и изпълнители в строителството,
представители на централни и местни власти, журналисти.
Темите, по които се водят обученията, са изключително разнообразни – от международните сертификационни схеми на Институт Пасивна къща – Германия до програми за придобиване на национално призната квалификация и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са всички теми, свързани с почти нулевоенергийните сгради - изолационни системи, енергийно ефективно дограми, вентилация с рекуперация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, обновяване на съществуващи сгради и
много други. С развитото международно партньорство и новият текущ проект Fit-to-NZEB (www.fit-to-nzeb.com) се очаква центърът да
се превърне в средище за обмен на знания и умения за проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни сгради, които отговарят на стандартите на следващите десетилетия.
Информация за учебните курсове можете да намерите по всяко време на адрес http://www.busenerpro.com/bkhuasg.html, а допълнителна информация за европейските проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията, на www.eneffect.bg и www.train-tonzeb.com.

Приети са критерии за оценка на проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух по
ОПОС
Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бяха приети на
състоялото се днес дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на програмата.
„Основната цел на Управляващия орган и на местната власт трябва да бъде постигането на
конкретни резултати за повишаване качеството на въздуха“, заяви министърът на околната
среда и водите Нено Димов на откриването. Той допълни, че е важно след решенията на
днешния комитет в кратки срокове допустимите общини да бъдат поканени да подадат своите проектни предложения по процедурата.
„Успешното изпълнение на проектите по ОПОС 2014-2020 г. ще позволи да осигурим поголямо финансиране през следващия програмен период за общините, които не могат да
кандидатстват по настоящата процедура по приоритетна Ос 5 за подобряване качеството
на въздуха. Знаем, че финансовата подкрепа на програмата е важна за общините и затова
ще се постараем да гарантираме необходимия ресурс и занапред“, каза министър Димов.
Допустими бенефициенти по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, които отговарят на критериите за
допустимост и качество, са общините Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. За определянето
им са взети предвид коментари и препоръки на службите на Европейската комисия, отправени в рамките на проведените технически
срещи през 2018 г.
„Европейската комисия напълно подкрепя Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ да концентрира инвестиционния ресурс в определен брой общини“, категоричен бе Аурелио Сесилио от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в
Европейската комисия. „Въпреки различните мнения, ние считаме, че това е единственият правилен подход за постигане на видима
промяна в качеството на въздуха в българските градове. Важно е да се учим от процеса, за да построим устойчива тенденция за следващия програмен период, в който качеството на атмосферния въздух ще е ключов приоритет“, добави той.
Комисията отчете прогрес в изпълнението на ОПОС, като приемането на методологията и критериите за оценка на процедурата за
въздуха е още една крачка напред. Представителите на ЕК обърнаха внимание, че за решаването на проблема с въздуха в общините
трябва да се търсят и други мерки и инвестиции извън ОП „Околна среда“.
На днешния Комитет за наблюдение беше приет и проектът на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Промените най-основно се отнасят до изместване на сроковете за обявяване на
процедури и съответно подаване на проектни предложения по приоритетни оси „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000 и биоразнообразие“, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.
Източник: МОСВ

Министър Димов и кметът на Бургас започнаха поредица срещи за чистотата на въздуха в града
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас Димитър Николов започнаха днес поредица разговори с големите промишлени оператори на територията на общината във връзка с чистотата на въздуха в града. Първата среща беше с ръководството на дървопреработвателното предприятие „Кроношпан“. Тя беше проведена в РИОСВ-Бургас и в нея
участваха и народните представители Димитър Бойчев, Диана Саватева, Ася Пеева и общинският съветник Георги Дракалиев.
Министърът и кметът поставиха конкретни изисквания за подобряване работата на предприятието и предупредиха, че дейността му зависи от връщането на доверието на гражданите. Те
изискаха в процеса на промяна на Комплексното разрешително на завода да бъдат въведени
най-добрите налични техники за всички пречиствателни устройства на територията на
„Кроношпан“. До 10 декември предприятието трябва да представи график с етапите на въвеждане в експлоатация на новите техники. Поетапното въвеждане трябва да започне веднага, а всички мерки да са изпълнени не покъсно от ноември 2019 г. До края на зимата проектът на ново Комплексно разрешително трябва да бъде представен на гражданите на
Бургас за обществено обсъждане.
По изричното настояване на кмета на общината в Комплексното разрешително ще се изисква постоянен, непрекъснат мониторинг на
емисиите от комина на предприятието. Община Бургас ще изпрати искане чрез Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) за включване на новоизградената станция в комплекс „Славейков“ в националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ). По искане на община Бургас ИАОС вече предостави за постоянно ползване допълнителна мобилна станция за имисионни измервания на качеството на атмосферния въздух в града. Така акредитираните от
ЕАОС станции за измерване на КАВ в града станаха четири. За по-голяма прозрачност общината ще предостави възможност на експерти, излъчени от гражданите, да валидират постоянно първичните данни от станцията в комплекс „Славейков“. Данните от новата
станция вече са достъпни и на интернет-страницата на община Бургас. Предстоят срещи и с ръководствата на „Лукойл Нефтохим“ Бургас и други промишлени предприятия.
Източник: МОСВ

Още една българска община бе одобрена за партньорство в рамките на Градския дневен ред на ЕС
Четвърта българска община ще участва в партньорство в рамките на Градския
дневен ред на ЕС. Това стана ясно след среща на генералните директори по
градските въпроси в ЕС, която се проведе във Виена в рамките на Австрийското председателство на Съвета на съюза, в която участва заместник-министърът
на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Община Казанлък щ е участва в партньорството за културното наследство.
Зам.-министър Николова информира, че генералните директори са приели съставите на двете нови партньорства в областта на културното наследство и сигурността в публични места, които бяха одобрени по време на Българското
председателство на Съвета на ЕС. България участва в част от партньорствата
чрез отделни общини и Министерството на околната среда и водите. Столична
община е съ координатор, заедно с Естония, в партньорството за дигитален преход. Община Бургас участва в партньорството за градска мобилност.
Община Габрово е в партньорството за иновативни и отговорни общ ествени поръ чки. М инистерство на околната среда и
водите е част от партньорството за адаптиране на климата.
Дебатът за бъдещето на Градския дневен ред на ЕС след 2020 беше основна тема на срещата. Дискусии бяха проведени относно бъдещето развитие на Градския дневен ред и градското развитие в контекста на следващия програмен период, както и изпълнението на
Плановете за действие на 12 партньорства. Беше подчертан постигнатият напредък в реализирането на отделните мерки. Бяха приети
и Плановете за действие на партньорствата, свързани с изпълнението на обществените поръчки и качеството на въздуха.
Заместник-министър Деница Николова взе участие и в интерактивна дискусия между генералните директори по териториално сближаване и по градска политика относно бъдещото на териториалните политики и Териториалния дневен ред след 2020 и връзката им с
Градския дневен ред на ЕС. Териториалният дневен ред на ЕС определя рамката за развитие на териториите в ЕС.
Определянето на курса за бъдещето на териториалните и градски политики на европейско ниво, включително модела на управление
и различните механизми за постигане на видими резултати, е от основно значение в контекста на финансовата рамка след 2020. Заместник-министър Николова сподели пред участниците, че е изключително важно да направим Териториалния дневен ред попрактически ориентиран, да потърсим заедно практически решения, които ще имат видими резултати. "Имаме вече добрия пример на
Градския дневен ред на ЕС чрез партньорствата, но трябва да се продължат усилията за създаване на синергия и тясна обвързаност с
Териториалния дневен ред след 2020", добави Николова.
Източник: МРРБ

Национален конкурс "Сграда на годината" ще покаже най-добрите реализирани проекти за 2018 г.
Десетки новопостроени и реновирани сгради, завършени в рамките на 2018 г. в цялата
страна, участват в националния конкурс "Сграда на годината" 2018.
От 2002 г. платформата "Сграда на годината" прави ежегоден преглед на най-добрите
реализации - сгради в България. Жури, съставено от представители от ресорните институции, бизнеса, културата, академичните и професионални общности, определя носителите на авторитетната награда.
Конкурсът се провежда под егидата на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, а партньори са браншовите организации в областите на проектирането и строителството. Медиен партньор на събитието е БНТ, а церемонията по награждаването ще се излъчи по БНТ1.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония и гала вечеря на 13 декември
2018 г. Председател на журито е Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Проектите са разделени в 16 категории.
Тази година, освен в традиционно силните категории за жилищни и офисни сгради,
силни и голям на брой кандидатури се регистрират и в категориите със изразено социално значение като "Сгради с елемент на
"зелена" архитектура", болниците и училищата. Индустриалните и логистичните сгради, както и сгради архитектурни паментници за
поредна година също формират силни категирии с участия от цялата страна.
Ето и всички 16 категории тази година:

















"Сгради образование",
"Производствени сгради",
"Офис сгради",
"Логистични и спедиторски комплекси",
"Авиационна и летищна инфраструктура",
"Хотели и ваканционни комплекси",
"Сгради здравеопазване",
"Корпоративни сгради",
"Жилищни сгради до 10 000 кв. м. РЗП",
Жилищни сгради от 10 000 кв. м. до 20 000 кв. м. РЗП",
"Жилищни сгради над 20 000 кв. м. РЗП",
Жилищни комплекси от многофамилни сгради",
"Търговски сгради",
"Сгради спорт",
Сгради култура и паметници на културата" и
"Сгради с елементи на "зелена" архитектура".

Разгледайте сградите тук: http://buildingoftheyear.bg/bg/buildings

XIII Национална конференция на АБЕА ще се проведе в София на 4-ти декември
Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция "Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление иразвитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която ще се състои на 4 декември 2018 г., от 13:00 до 18:00 в зала Средец, София Хотел Балкан, София. Целта на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и чист въздух,
както и интелигентните региони, оползотворяващи био- отпадъци за производство на биогорива,
биоенергия и биопродукти. За девета поредна година в рамките на конференцията ще се проведе тържествената церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, които ще се състезават със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.
Форматът на конференцията ще бъде динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации.
Участието в конференцията е безплатно. Осигурени са каф е паузи и делови коктейл за установяване на контакти и партньорства с други общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото
енергийно потребление децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.
Можете да потвърдите участието си в конференцията на тел./факс: 032/ 62 57 54 или на е-mail: abea@abea-bg.org

Глобалните CO2 нива с нов рекорд през 2017 г.
Количеството на натрупания въглероден двуокис в атмосферата е достигнало нов
рекорд миналата година. Емисиите се увеличават и няма признаци за забавяне. Това
съобщи Световната метеорологична организация при ООН в своя годишен бюлетин
за парниковите газове.
„Науката е категорична: без бързо намаляване на емисиите на CO2 и други парникови газове изменението на климата ще има все по-разрушително и необратимо въздействие върху живота на Земята. Прозорецът от възможности за действие е почти
затворен, заяви в изявление генералният секретар на СМО Петер Таалас.
В доклада са констатирани нива на въглероден диоксид от 405,5 части на милион
през 2017 г., в сравнение с 403,3 ppm през 2016 г.
Степента на нарастване е в синхрон със средния темп на растеж през последното десетилетие, който обаче е най-бързият за последните 55 милиона години, казва СМО.
Нивата на въглероден диоксид са се повишили с 46% спрямо времето преди индустриализацията.
„Най-тревожно е, че … половината от увеличението спрямо прединдустриалните времена става факт през последните 30 години“, каза
Оксана Тарасова, ръководител на изследванията по околната среда в СМО. „Очакванията бяха, че увеличението ще е много по-малко
през 2017 г., тъй като миналата година имаше „Ел Ниньо“ а нормално това бива последвано от голямо забавяне на растежа на концентрациите на СО2“.
Ръководителят на отдела по човешките права в ООН Мишел Бачелет изпрати писмо до всички държави, в което ги подсети, че те имат
правни задължения съгласно международното право в областта на правата на човека и са длъжни да предотвратят изменението на
климата и да се постараят да смекчат последиците от него.
Съединените щати са единствената страна, която обяви намерението си да се оттегли от Парижкия договор за опазване на климата.
Президентът Доналд Тръмп постави под съмнение науката, на която се основава глобалното решение. Според него, студеното време в
САЩ показва, че няма глобално затопляне. Екстремните студове и въобще екстремното време е част от изменението на климата, подчерта главният учен на СМО Павел Кабат.
Източник: https://greentech.bg/archives/77249

Франция „чукна“ 50 GW ВЕИ
Инсталациите за добив на енергия от възобновяеми източници във Франция вече възлизат на 50 гигавата тази година, според Френската ВЕИ асоциация SER. За периода
до септември 2018 г. общата „сметка“ за ВЕИ възлиза на 50.188 MW.
През третата четвъртина на годината в електроразпределителната мрежа са включени
565 мегавата нови съоръжения. Най-голям дял измежду тях имат вятърноенергийните
и соларните инсталации – съответно 315 MW и 213 мегавата.
За последните 12 месеца към електро-мрежите са свързани общо 2591 MW.
Възобновяемите енергии също така покриват 21% от потреблението на електроенергия във Франция за периода.
Капацитетът на вятърните паркове достига 14,288MW. От тях 315MW са свързани само
през последното тримесечие.
Източник: https://greentech.bg/archives/77255

Избрано от медиите
Новата реалност за енергетиката. Дефицити и бъдеще
Капитал, 02.11.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2018/11/01/3337783_novata_realnost_za_energetikata/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Възходът на енергийните цени. В цяла Европа има поскъпване на тока и другите енергоносители. Очаква се това да продължи до настъпването на
следващата криза
Ивайло Станчев, Капитал, 02.11.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/02/3337862_vuzhodut_na_energiinite_ceni/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Фактическата либерализация на газовия пазар ще се случи след 2020 г.
Теодора Георгиева, Изпълнителен директор на Ай Си Джи Би АД
publics.bg, 05.11.2018 г. от сп. Ютилитис
https://www.publics.bg/bg/interviews/214/Фактическата_либерализация_на_газовия_пазар_ще_се_случи_след_2020_г_.html
МРРБ организира дискусия по промените в Закона за регионално развитие и новото райониране на страната
МРРБ, 05.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-organizira-diskusiya-po-promenite-v-zakona-za-regionalno-razvitie-i-novoto-rajonirane-na-stranata/
Зам.-министър Деница Николова:
Намаляването на различията в Дунавския регион трябва да е водещ приоритет
МРРБ, 05.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-namalyavaneto-na-razlichiyata-v-dunavskiya-region-tryabva-da-e-vodest-prioritet/
Арх. Весела Вълчева-МакГий:
Помагаме инвеститорът да добави стойност чрез устойчиво строителство и сертификация
Градът.бг, 05.11.2018
https://gradat.bg/news/2018/11/05/3338823_arh_vesela_vulcheva-makgii_pomagame_investitorut_da/
Зам.-министър Деница Николова:
В програмния период след 2020 г. програмите за междурегионално сътрудничество ще засилят ефективността си
МРРБ, 06.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-v-programniya-period-sled-2020-g-programite-za-mejduregionalno-sutrudnichestvo-ste-zasilyatefektivnostta-si/
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
МРРб, 07.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-ste-si-sutrudnichi-s-organizaciyata-za-ikonomichesko-sutrudnichestvo-irazvitie/
Износът на ток е нараснал с близо 40%. Потреблението на електроенергия в страната обаче намалява от началото на годината досега
Ивайло Станчев, Капитал, 07.11.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/07/3341563_iznosut_na_tok_e_narasnal_s_blizo_40/
Зам.-министър Деница Николова:
Новият модел на регионална политика предпоставя повишаване на икономическото развитие, доходите и благосъстоянието на хората в регионите
МРРБ, 07.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-noviyat-model-na-regionalna-politika-predpostavya-povishavane-na-ikonomicheskoto-razvitiedohodite-i-blagosustoyanieto-na-horata-v-regionite/
Новата карта на България. Предложеното от регионалното министерство ново разделение на страната ще промени разпределението на
европейски средства, а ефектът може да е далеч по-сериозен
Огнян Георгиев, Мила Чернева, Капитал, 09.11.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/09/3342063_novata_karta_na_bulgariia/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
ЕП одобри новата цел до 2030 г., според която 32% от енергията трябва да идва от ВЕИ. Правителствата ще трябва да представят подробни
национални планове за климата и енергетиката
publics.bg, 13.11.2018
https://www.publics.bg/bg/news/19754/ЕП_одобри_новата_цел_до_2030_г_според_която_32_от_енергията_трябва_да_идва_от_ВЕИ.htm
Необходимостта от промяна на енергийната стратегия бе обсъдена в Министерството на енергетиката
Министерство на енергетиката, 13.11.2018
https://www.me.government.bg/bg/news/neobhodimostta-ot-promyana-na-energiinata-strategiya-be-obsadena-v-ministerstvoto-na-energetikata-2664.html
До 5 години специализирани карти към кадастъра ще дават абсолютно всяка информация за имота
МРРБ, 15.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/do-5-godini-specializirani-karti-kum-kadastura-ste-davat-absolyutno-vsyaka-informaciya-za-imota/
Късата скамейка на брокерите на ток. Продължава вълната на оттеглящи се търговци от пазара на електричество. Вече почти 40% от играчите ги
няма
Ивайло Станчев, Капитал, 16.11.2018
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/11/16/3342781_kusata_skameika_na_brokerite_na_tok/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=parvonachalen
Правят портал за наличните жилища в България. В него ще могат да се сравняват характеристиките им
Васил Нанчев, Монитор, 16.11.2018
https://www.monitor.bg/bg/a/view/pravjat-portal-za-nalichnite-jilishta-v-bylgarija-149682
Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект
Регламенти за енергийни кооперативи ще осигурят гъвкавост на пазара на електроенергия в бъдеще (+Видео)
Bloomberg TV, Интервю за предаването „В развитие“, 20.11.2018
https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-11-20/reglamenti-za-energiyni-kooperativi-shte-osiguryat-gavkavost-na-pazara-na-elektroenergiya-v-badeshte
Предстои сключване на споразумения между МРРБ и нови три общини за подпомагане при изработването на общи устройствени планове
МРРБ, 23.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/predstoi-sklyuchvane-na-sporazumeniya-mejdu-mrrb-i-novi-tri-obstini-za-podpomagane-pri-izrabotvaneto-na-obsti-ustrojstveniplanove/
Над 43 млн. лв. инвестират в община Кърджали чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
МРРБ, 23.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/nad-43-mln-lv-investirat-v-obstina-kurdjali-chrez-operativna-programa-regioni-v-rastej-2014-2020-g/
Деница Николова:
Влагаме нови 12,1 млн.евро по проекти в пограничния регион между България и Сърбия
МРРБ, 26.11.2018
https://www.mrrb.bg/bg/denica-nikolova-vlagame-novi-12-1-mln-evro-po-proekti-v-pogranichniya-region-mejdu-bulgariya-i-surbiya/
Министър Петкова:
За да гарантираме енергийната сигурност, ще осигурим ликвидност на пазарите у нас
Министерство на енергетиката, 26.11.2018
https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-petkova-za-da-garantirame-energiina-sigurnost-shte-osigurim-likvidnost-na-pazarite-u-nas-2673.html
Иванка Диловска:
Не може да има декарбонизация на енергетиката без помощта на държавата
investor.bg, 27.11.2018
https://www.investor.bg/energetika/472/a/ivanka-dilovska-ne-moje-da-ima-dekarbonizaciia-na-energetikata-bez-pomoshtta-na-dyrjavata-272608/
Природният газ в България е поскъпнал най-много в ЕС през първото полугодие. В същото време в страната са най-ниските средни цени за
електроенергия, изразени в евро, сочат данни на Евростат за същия период
Аспарух Илиев, investor.bg, 28.11.2018
https://www.investor.bg/energetika/472/a/prirodniiat-gaz-v-bylgariia-e-poskypnal-nai-mnogo-v-es-prez-pyrvoto-polugodie-272692/?
utm_source=push&utm_medium=notification
Koлĸo cтpyвa нa Eвpoпa и ĸoлĸo нa Бългapия зaмъpcявaнeтo oт дизeлoвитe aвтoмoбили?
mоnеу.bg, 28.11.2018 14:11:55
https://money.bg/macro/kolko-struva-na-evropa-i-kolko-na-balgariya-zamarsyavaneto-ot-dizelovite-avtomobili.html
Минната индустрия ще използва източници на възобновяема енергия. Целта е да се намалят разходите, докато в същото време мините са
екосъобразни
Капитал, 01.11.2018
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/11/01/3335666_minnata_industriia_shte_izpolzva_iztochnici_na/
Инсталации за сортиране на отпадъци
Екология&Инфраструктура, бр. 7, 2018
https://www.ecology-and-infrastructure.bg/bg/instalacii-za-sortirane-na-otpadaci/2/416/
В София: „Умен“ квартал изниква от руините на индустриална зона. С повече зелени зони и езеро
Венцислав Генков, Монитор, 06.11.2018
https://www.monitor.bg/bg/a/view/v-sofija-umen-kvartal-iznikva-ot-ruinite-na-industrialna-zona-148849
Зелената енергия вече е с най-голям дял в енергийния микс на Великобритания. Разходите за балансиране на мрежата достигат 10-годишен връх
publics.bg, 07.11.2018
https://www.publics.bg/bg/news/19729/Зелената_енергия_вече_е_с_най-голям_дял_в_енергийния_микс_на_Великобритания.html
Кметът Йорданка Фандъкова подписа договора за строителство и основен ремонт на 26 училища и детски градини
Столична община, 08.11.2018
https://sofia.bg/home/-/asset_publisher/7bpCs4absBl4/content/kmet-t-jordanka-fand-kova-podpisa-dogovora-za-stroitelstvo-i-osnoven-remont-na-26-ucilisa-i
-detski-gradini?inheritRedirect=false
Правителството одобри инсталацията за изгаряне на боклук на София. Съоръжението, което предизвика бурни спорове, ще струва половината от
ресурсa на "Околна среда" в сектор отпадъци
Десислава Лещарска, Капитал, 21.11.2018
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/11/21/3349648_pravitelstvoto_odobri_instalaciiata_za_izgariane_na/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini
Oбнoвявaт cгpaдaтa нa Oбщинa Бypгac cъc cpeдcтвa пo OΠPP
Градът.бг, 22.11.2018
https://gradat.bg/news/2018/11/22/3350170_obnoviavat_sgradata_na_obshtina_burgas_sus_sredstva_po
Соларни парогенератори
Сп. Енерджи ревю, бр. 6, 2018
http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=113&rub=1135&id=936&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NRG-2018-06
Макрон:
Франция ще бъде въглеродно неутрална до 2050 г. Френският президент залага на възобновяемата енергия и спирането на въглищните
електроцентрали
Аспарух Илиев, investor.bg, 28.11.2018
https://www.investor.bg/evropa/334/a/makron-franciia-shte-byde-vyglerodno-neutralna-do-2050-g-272676/
Обучение по фасилити мениджмънт разкрива ключови елементи от успешното управление в сектора
powerindustry-bulgaria.com, 14.11.2018
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2783-obuchenie-po-fasiliti-menidjmant-razkriva-kliuchovi-elementi-ot-uspeshnoto-upravlenie-v-sektora?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2018-11-14
Българска разработка на "умен" електромер ще е сред акцентите на Smart Cities 2019
automation-bulgaria.com, 27.11.2018
http://automation-bulgaria.com/article/2319--balgarska-razrabotka-na--umen--elektromer-shte-e-sred-akcentite-na-smart-cities-2019?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Automation-2018-11-27
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