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  ОТНОСНО ПРОЕКТ DECARB  
Рамката на ЕС за климата и енергетиката за 2030 г. определя три основни 
цели за 2030 г .: най-малко 40% намаляване на емисиите на парникови 
газове (от нивата от 1990 г.); най-малко 27% дял за възобновяема енергия 
и поне 27% подобряване на енергийната ефективност. Въгледобивният 
сектор на ЕС осигурява работни места на около 240 000 души. DeCarb 
поставя за цел да се справи с предизвикателството за свързване на 
прехода към чиста енергия с растеж и създаване на работни места в 
региони на ЕС с интензивен въгледобив. 

“Свързване на прехода 
към чиста енергия с 
икономически растеж и 
създаване на работни 
места в региони на ЕС с 
интензивен въгледобив”
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  ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В ИСПАНИЯ 

На 13 и 14 март екипът на DeCarb се срещна в Бадахос, Испяния, за да анализира състоянието на регионите, 
участващи в проекта. Експертите обмениха знания и опит, за да оценят начина, по който преминават от 
епохата на интензивно въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия.

Срещата включваше семинар за решаване на въпроси като 
въздействието на изкопаемите горива върху изменението на 
климата и глобалното затопляне, инструменти, използвани за оценка 
на осъществимостта на проектите за ВЕИ или енергийните 
предизвикателства в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 
план в регионите на DeCARB. Партньори също посетиха слънчева 
термо-електрическа централа в Ла Флорида, Бадахос.

За повече информация: 

https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5340/project-

meeting-in-badajoz/ 

  СРЕЩИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

През този семестър партньорите на DeCarb продължават да провеждат срещи на регионалните 
заинтересовани страни на територията на проекта, за да обменят мнения, идентифицират потребностите и 
изграждат устойчиво сътрудничество.

 Среща на местни експерти – 16 Април 2019, Гърция  Среща на местни експерти– 15.05.2019, Румъния

Заинтересованите страни от Камарата на енергията DeCarb бяха събрани на среща, 
организирана от Датския бизнес орган и Центъра за развитие на бизнеса в Северна 
Дания за създаването на нова децентрализирана стратегия за развитие на бизнеса. 
Стратегията ще интегрира използването на европейските фондове за регионално 
развитие 2021-2027 и като такова срещата функционира и като оценка на 
управлението на Оперативната програма за периода 2014-2020.

Фокусът на срещата на заинтересованите страни беше политиката, която се обсъжда 
от Дания: Националната оперативна програма за Европейския фонд за регионално 
развитие 2014-2020, Иновационен и устойчив растеж на предприятията.

https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5340/project-meeting-in-badajoz/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5340/project-meeting-in-badajoz/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5340/project-meeting-in-badajoz/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5340/project-meeting-in-badajoz/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5714/1st-stakeholders-meeting-at-ped-dm/
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  ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Транспортът на базата на водород и производството на бездимни печки в Ббългария са първите добри 
практики, които вече сме подали в базата данни на Interreg за оценка. Посетете следните връзки, за да 
научите повече за тези интересни проекти:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2336/production-of-smokeless-stoves-by-

bulgarian-startup/ 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2184/promoting-hydrogen-based-

transportation-among-the-public/ 

  DECARB В РУМЪНИЯ 

На 3-ти април energynomics.ro организира в гр. Констанца второто събитие от тази година в поредицата за 
енергийна ефективност: "Енергийна ефективност - възможности на момента". Целта на събитието е да 
повиши осведомеността и разбирането за това какво е и как да се подобри енергийната ефективност, 
информиране на заинтересованите компании и крайни потребители, включително местните публични 
органи, за реалните  и осезаеми ползи от намаляването на 
енергийното потребление.

Експертът в проекта DeCarb Лаура Бузату от Регионална агенция 
за развитие на Югозападна Олтения, , участва като лектор и 
представи целите, дейностите и очакваните резултати от 
проекта DeCarb.

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта: 

https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-

article/5481/decarb-at-3rd-party-event-in-romania/ 

БЪЛГАРИЯ БЕ ДОМАКИН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ПАКЕТ ПО ЧИСТА ЕНЕРГИЯ И 
ЕНЕРГИЙНИ ИНВЕСТИЦИИ: РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Проектът DeCarb беше представен на конференцията по Пакет за чиста енергия и енергийни инвестиции - 
реалности и предизвикателства. Във втория ден на събитието, 5 април 2019 г., д-р Румяна Грозева, 
изпълнителен директор на АРИР-Стара Загора, водещ партньор на проекта, представи  DeCarb, очерта 
основните цели, които проектът трябва да постигне, партньорския консорциум и очаквани резултати. Д-р 
Грозева направи и кратък преглед на текущото състояние на енергийния микс в 9-те страни-партньори. Тя 
изтъкна голямото предизвикателство и голямата отговорност, която декарбонизацията носи върху всички 
съответни и отговорни европейски, национални, регионални и местни заинтересовани страни.
Събитието се проведе в Стара Загора, България на 4 - 5 април 2019 г. Организатор на събитието беше 
Институтът за управление на енергията (ЕПИ) с подкрепата на EURELECTRIC.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2336/production-of-smokeless-stoves-by-bulgarian-startup/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2336/production-of-smokeless-stoves-by-bulgarian-startup/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2184/promoting-hydrogen-based-transportation-among-the-public/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2184/promoting-hydrogen-based-transportation-among-the-public/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5481/decarb-at-3rd-party-event-in-romania/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5481/decarb-at-3rd-party-event-in-romania/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5481/decarb-at-3rd-party-event-in-romania/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5481/decarb-at-3rd-party-event-in-romania/
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Участници в конференцията бяха 
международни, национални, регионални и 
местни институции, правителствени 
представители от България и ЮИЕ, 
Европейска комисия, Енергийна общност, 
Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори (ACER), EURELECTRIC, 
Euracoal, дипломати, установени европейски 
и национални бизнес и синдикални 
асоциации и неправителствени организации 
с отговорности в областта на енергетиката и 
околната среда, компании от енергийния 
сектор, както и независими експерти.

  ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН ЛУДЖ, ПОЛША 

В много общини в регион Лудж бяха инвестирани средства във вятърни паркове за производство на 
зелена екологична електроенергия и местните власти се опитват да използват термална вода като 
екологичен източници на топлина.
Жителите инсталират слънчеви колектори, благодарение на които 
могат дори да затоплят полезна вода по екологичен начин или да 
поддържат централната отоплителна система у дома или да заменят 
т.нар. "Пепел" за екологични източници на топлина, като 
термопомпи или печки на биомаса.
Проектът DeCarb допринася за този чист енергиен преход, 
благодарение на разработването на 9 плана за действие за 
подобряване на посочените инструменти на политиката, в полза на 
управляващите органи и бенефициерите.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

➢ 17-21 юни 2019 г. Европа отбелязва Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW) - най-
голямото европейско събитие за възобновяеми енергийни източници и ефективна енергия - в Брюксел, 
оформящо енергийното бъдеще на Европа. Тя се състои от 3-дневна политическа конференция, 
предлагаща различни възможности за работа в мрежа, конкурс за награди на ЕС за устойчива енергия с 
публично гласуване за гражданската награда и местни събития, Дни на енергията, провеждани в Европа 
през месеците май и юни. Повече информация и регистрация: https://www.eusew.eu/ 

➢ Партньорите от проект DeCarb ще се срещнат през октомври на международна работана среща в 
Бранденбург (Германия), където партньорите и заинтересованите страни ще обменят идеи и предложения 
за реституция на околната среда и възстановяване на земите. Ще бъде проведено проучвателно 
посещение на въглищните мини в региона с участието на заинтересовани страни от Консорциума на 
проекта, последвано от среща по проекта. 

https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5703/green-investments-in-lodzkie-region/
https://www.eusew.eu/
https://www.interregeurope.eu/decarb/news/news-article/5703/green-investments-in-lodzkie-region/
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  АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ  Идентифициране на добри практики за 
декарбонизация и преход към чиста енергия: до 
края на юни този доклад ще бъде достъпен, след 
като партньорите са идентифицирали случаи на 
добри практики за териториално декарбонизиране 
и преход към чиста енергия, включително 
картографиране на финансови инструменти за 
неговото развитие, за улесняване на достъпа 
средства за зелени пътища на растеж. Този набор 
от данни се събира от Регионалната асоциация на 
местните власти на Западна Македония (PEDDM), 
която ще анализира събраните случаи за съставяне 
на Ръководство за добри практики, което ще 
включва и картографиране на финансови 
инструменти за подкрепа на прехода и схеми за 
стимулиране на развитието чрез споделяне на 
разходите с частния сектор.

Ние ще стартираме SWOT анализ в няколко дни, 
където Домът на енергията е събрал данни от 
териториите на DeCarb, за да определи пътищата за 
растеж на декарбонизацията, които ще осигурят на 
партньорите по проекта рамка, която им позволява 
да проектират алтернативни, специфични за 
контекста, пътища на растеж. да инициира 
действителния процес на декарбонизация и да 
намали икономическия и социалния риск от 
диверсифициране на източниците на производство 
на енергия.

Методлогия за международна работна среща 
за работа в областта на възстановяване на 
бивши рудници ще бъде разработена в 
Германия и след края на годината 
Министерството на икономиката и 
енергетиката на провинция Бранденбург 
(MWE) ще разработи доклад за анализ на 
нуждите, който ще бъде съсредоточен върху 
териториалното планиране и растежа като се 
вземат предвид финансовите аспекти и 
възможностите, посочени в Ръководството за 
добри практики относно декарбонизацията и 
прехода към чиста енергия.

В момента се провеждат дейности свръзани с анализи 
и проучвания и се завършват:
Партньорството на DeCarb приключва 
предварителната оценка на икономическото и 
социалното въздействие на декарбонизацията на 
регионите, която ще бъде публикувана през юни. Този 
доклад, разработен от АРИР-Стара Загора, има за цел 
да разработи подход за оценка на възможното 
социално-икономическо въздействие на отделянето на 
енергията и въгледобива в регионите DeCarb. 
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  ПАРТНЬОРСКИ КОНСОРЦИУМ 

Агенция за Регионално Икономическо 
Развитие – Стара Загора (България)

Воеводство Регион Лудж (Полша) 

ЕNEREA – Eszak-Alfold Регионална Енергийна 
Агенция  (Унгария) 

Югозападна Агенция за развитие, 
(Румъния)

Министерство на Икономиката и 
Енергетиката, Бранденбург, (Германия)

Eнергиен клъстър 
„Къщата на Енергията” (Дания) 

Регионална Асоциация на местните власти 
от Западна Македония (Гърция)

Регионална Енергийна Агенция на регион 
Савиньска, Салеска и Короска, (Словения)

Регионална Енергийна Агенция 
на регион Екстрамадур ( Испания) 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 

Email: management@szeda.eu 

Web: https://www.interregeurope.eu/decarb/ 

   ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:  

https://www.facebook.com/DeCarb.Project/ 

https://twitter.com/DecarbProject 

www.linkedin.com/company/decarb-project 

  ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА  

DeCarb е съфинансиран от INTERREG Europe / 
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

mailto:decarbproject@gmail.com
https://www.interregeurope.eu/decarb/
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/
https://twitter.com/DecarbProject
http://www.linkedin.com/company/decarb-project



