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БЮЛЕТИН 
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В това издание: 

  PG. 2 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

Училище за професионалисти от 
бъдещето в Лудж, Полша 

Проект DeCarb в списание Green 

  PG. 3 

Румъния ще има сгради с нулеви 
емисии за намаляване на въглеродния 
отпечатък в жилищата 

Ще остане ли Лузатия енергийното 
сърце на Бранденбург? 

Словенският национален ден беше 

успешен 

 PG. 4  

През 2030 г. Естремадура ще бъде 

регионът с основно производство на 

енергия от възобновяеми източници в 

Испания 

 

  ЗА ПРОЕКТА DECARB 

Рамката на ЕС за климата и енергетиката до 2030 г. определя три 

ключови цели за 2030 г .: най-малко 55% намаляване на емисиите на 

парникови газове (от нивата от 1990 г.); поне 27% дял за 

възобновяемата енергия и поне 27% подобрение в енергийната 

ефективност. Въглищният сектор на ЕС осигурява работа на около 

240 000 души. DeCarb се стреми да се справи с предизвикателството 

да свърже чистия енергиен преход към растеж и създаване на 

работни места в регионите на ЕС с интензивно използване на 

въглища. 

 

„Свързването на чистия 

енергиен преход с растеж и 

създаване на работни места 

в регионите на ЕС с 

въглеродно-интензивна 

икономика“ 
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   РЕЗЮМЕ НА 6-ТИ СЕМЕСТЪР 

С наближаването на последните месеци от Фаза 1 на проекта DeCarb, всички партньорски организации 

продължават своята всеотдайна и високопрофесионална работа за финализиране на останалите дейности по 

проекта. Кризата COVID-19 неочаквано задържа изпълнението на проекта в продължение на няколко месеца, но 

това позволиха на екипа на DeCarb да проучи нови и иновативни подходи за изпълнение на задачите на проекта. По 

време на 6-ия семестър стартираха консултациите и подготовката на териториалните планове за справедлив 

преход. Щастливи сме, че много партньорски организации са тясно ангажирани в този процес, тъй като това ще 

позволи прехвърлянето на резултатите от проекта в още по-голяма степен. 

Семестър 6 от изпълнението на проекта също беше пълен с проектни събития и дейности. В настоящия брой на 

бюлетина на проекта избрахме най-интересните събития и инициативи, които партньорските региони споделиха. 

Какво предстои в следващите месеци? Насочваме се към приклюване на Фаза 1 на проекта с един последен 

междурегионален семинар, посветен на преквалификацията на заети в сектора, който ще се проведе в Олборг, 

Дания. Също така ще имаме разработени Планове за Действие за всички партниращи региони за това как 

настоящите програми и стратегии по темата могат да бъдат подобрени. 

   УЧИЛИЩЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИТЕ НА БЪДЕЩЕТО В ЛУДЖ, ПОЛША 

В Белхатув, в Лодзки регион, се създава училище за професиите на бъдещето, където ще се обучават специалисти в 

областта на възобновяемите енергийни източници, както и в автоматизацията, ИТ, електро- и биотехнологиите. 

Центърът за развитие на компетентност е съвместно усилие на местното правителство на регион Лудж и PGE, 

вдъхновено от необходимостта от енергийна 

трансформация. Училището ще даде възможност на 

служителите от енергийния комплекс в Белхатув да 

придобият нови квалификации. Студентите ще 

придобият управленски компетенции, включително 

изграждане на ангажираност и мотивиране на екип. Ще 

има и часове по технически английски. Каталогът на 

наличните курсове ще вземе предвид нуждите на 

служителите на PGE Group и местния пазар на труда. 

Първите ученици ще започнат да учат в Центъра от 

септември 2021 година. 

 

  ПРОЕКТ DECARB В СПИСАНИЕ GREEN 

Всекидневникът на Източна Унгария разглежда проекта DeCarb като една от най-интересните инициативи в 

Унгария за опазване и създаване на среда за живеене и устойчивост. Затова на 24 февруари публикува информация 

за проекта в списание Green, което има за цел не само да повиши осведомеността за важността на опазването на 

околната среда и природата, но и да насърчи колективното мислене и действия за намаляване на екологичния 

отпечатък. 

За проекта DeCarb също се споменава, заедно с различни чуждестранни и унгарски компании, ангажирани с 

иновации и опазване на околната среда. 

Повече информация на: https://szon.hu/pr/zold-magazin-a-kelet-magyarorszag-melleklete-4853251/ 

 

Source: Pixabay 

https://szon.hu/pr/zold-magazin-a-kelet-magyarorszag-melleklete-4853251/
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   РУМЪНИЯ ЩЕ ИМА СГРАДИ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ 

НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК В ЖИЛИЩАТА  

Нов регламент се ангажира, че всяко строителство след 31 

декември 2020 г. трябва да отговаря на стандарта nZEB 

("сграда с почти нулева енергия"), като потреблението на 

енергия е почти нула, осигурено най-вече от възобновяеми 

енергийни източници, но също и чрез висока степен на 

енергийна ефективност. 

Съгласно законодателството, прието в Румъния, под nZEB 

се има предвид сгради с много висока енергийна 

ефективност, така че с много ниско потребление на 

първична енергия. От необходимото потребление на 

енергия в сградата, поне 30% се осигурява от възобновяеми 

източници, включително енергия от възобновяеми 

източници, произведени на място или в близост, в радиус от 

30 км от GPS координатите на сградата. 

   ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ ЛУЗАТИЯ ЕНЕРГИЙНОТО СЪРЦЕ НА 

БРАНДЕНБУРГ?  

На 24 ноември 2020 г. Бранденбург проведе онлайн  социален диалог, 

озаглавен Ще остане ли Лузатия енергийното сърце на Бранденбург? 

Събитието предизвика голям интерес и в него участваха 27 души. Д-р 

Клаудия Херок, ръководител на отдел за енергетика и суровини в 

Министерството на икономиката, труда и енергетиката на провинция 

Бранденбург, представи онлайн събитието. Тя посочи важността на 

такива проекти на ЕС като DeCarb, тъй като те служат за обмен на 

политики и са в съответствие с европейската идея. Учебното пътуване 

на всички партньори до Бранденбург в рамките на проекта DeCarb беше 

особено успешно. Беше показано, че  Лузатия разработва и прилага 

иновативни идеи в рекултивирането на ландшафтите след минното 

копаене. Бранденбург може да предложи насоки за останалите 

европейски партньорски региони и държави. 

Основните теми бяха бъдещото развитие на LEAG (основна енергийна 

компания), структурни разработки в  Лузатия и рекултивация на 

ландшафти след минно добиване. Всяка презентация беше последвана 

от открита дискусия, по време на която имаше интензивен обмен на 

идеи. Групата на участниците се състоеше от общински представители, 

регионални власти, бизнес и министерството  на икономиката, труда и енергетиката на провинция Бранденбург. 

Това осигури високо ниво на обмен на информация. 

   СЛОВЕНСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН БЕ УСПЕХ  

Агенцията за енергетика на Савинска, Шалешка и Корошка област, KSSENA, организира Националния 

информационен ден по проект ДеКарб на деня на Земята 2021 г. Събитието беше озаглавено: „Декарбонизацията 

чрез иновациите в енергийното обновяване на сградите“. Основният фокус на събитието беше да се представи 

публично план за действие за разработване на политики за декарбонизация, който е от съществено значение за 

Source: LEAG 
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декарбонизацията и преструктурирането на интензивния въглищен регион Савинско-Шалешка. 

Събитието се проведе онлайн под формата на видеоконференция, чрез платформата ZOOM. Представителят на 

KSSENA, инж. Нико Натек първо поздрави всички участници и всички останали гости и представи целия фокус на 

събитието. След това г-н Франци Котник, 

директорът на Търговската камара на 

Савинска-Шалешка, също произнесе 

встъпително слово. Модераторът на 

проекта г-жа Аленка Лена Клопчич се 

погрижи всичко на събитието да протече 

гладко. След това представители на 

KSSENA, Министерството на 

инфраструктурата, Министерството на 

околната среда и устройство на 

територията, Агенцията за развитие на 

региона SAŠA, Правителствената служба 

за политика на развитие и сближаване и 

НПО изнесоха презентации.  В края на 

презентациите последва конструктивна дискусия, в която взеха участие г-н Хинко Шолинц от Министерството на 

инфраструктурата, г-жа Зорана Комар от Министерството на околната среда и устройство на територията, г-н 

Клемен Кошир от Правителствената служба за развитие и сближаване Политика, г-жа Saša Podlogar Žnidaršič от 

холдинга на словенската електроцентрала и г-н Drago Koren от градската община Šoštanj. Втората част на 

събитието беше насочена към иновациите в енергийното обновяване на сградите, което е основната цел на проекта 

procuRE (Хоризонт 2020).  

ПРЕЗ 2030 Г. ЕКСТРЕМАДУРА ЩЕ БЪДЕ РЕГИОНЪТ С ОСНОВНО  

ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ИСПАНИЯ  

Президентът на регионалното правителство Естремадура Гилермо Фернандес Вара заяви, че от гледна точка на 

енергията регионът „е попаднал” в Националния енергиен и климатичен план и че „през 2030 г. Естремадура ще 

бъде регионът, който има голямо производство на енергия от възобновяеми източници “, което ще означава„ 

между 20 и 25 процента от цялата възобновяема енергия, която Испания произвежда.“ 

В този смисъл Фернандес Вара посочи, че това ще бъде така, защото Естремадура работи по него от дълго време, 

благодарение на специфични разпоредби като Закона за 

управление на земите и устойчиво развитие, който е един 

от „най-напредналите закони в Испания когато става 

въпрос за рационализиране на процедурите ", така че това 

подпомага компаниите да се установят на тази територия.  

На този етап лидерът на регионалното правителство 

подчерта, че въпроси като урбанизираната индустриална 

земя, електричество и вода са "толкова важни за 

компанията, която да се установи в Естремадура и ние ги 

покриваме". 

И накрая, Фернандес Вара подчерта важния принос, който 

това ще означава за целите на испанската декарбонизация при преход към 

нисковъглеродна икономика. 

 

Source : AGENEX 
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 ПАРТНЬОРИ 

 

Агенция за регионално 

икономическо развитие – Стара 

Загора (България) 

 

Воеводство Регион Лудж (Полша) 

 

ENEREA – Eszak-Alfold Регионална 

Енергийна Агенция, Унгария 

(Унгария) 

 

Югозападна Агенция за развитие 
(Румъния) 

 

Министерство на Икономиката и 

Енергетиката, Бранденбург 
(Германия) 

 
Къща на енергията (Дания) 

 

Регионална Асоциация на местните 

власти от Западна Македония 
(Гърция) 

 

Регионална Енергийна Агенция на 

регион Савинска, Салеска и 

Корошка (Словения) 

 

Енергийна Агенция Екстремадура 

AGENEX (Испания) 

 

  ЗА НАС 

Проектът DeCarb е съфинансиран по програма 

INTERREG Europe / ЕФРР 

 

 

 

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС  

Email: decarbproject@gmail.com   

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

  ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ  

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

 
https://twitter.com/DecarbProject  

 

 

https://www.szeda.eu/en/
https://www.szeda.eu/en/
https://www.szeda.eu/en/
https://www.lodzkie.pl/
http://www.enerea.eu/index.php/en/
http://www.enerea.eu/index.php/en/
http://www.adroltenia.ro/
http://www.mwe.brandenburg.de/
http://www.mwe.brandenburg.de/
https://house-of-energy.dk/
http://www.kssena.si/
http://www.kssena.si/
http://www.kssena.si/
https://www.agenex.net/es/
http://www.agenex.net/es/
mailto:decarbproject@gmail.com
https://www.interregeurope.eu/decarb/
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/
https://twitter.com/DecarbProject
https://www.interregeurope.eu/decarb/

