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  ЗА ПРОЕКТ DECARB  

Рамката за климата и енергетиката на ЕС до 2030 

определя три ключови цели: най-малко 40% 

намаляване на емисиите на парникови газове (от 

нивата от 1990 г.); поне 27% дял за възобновяема 

енергия и поне 27% подобрение на енергийната 

ефективност. Въглищният сектор на ЕС осигурява 

работни места за около 240 000 души. DeCarb 

адресира предизвикателството да съвмести прехода 

към чиста енергия с растеж и създаване на работни 

места в регионите на ЕС с въглища. 

В ТОЗИ БРОЙ: 

  СТРАНИЦА 2 

Актуални събития по проект DeCarb 

Въглищни региони в преход - шесто заседание на 

работната група 

Среща на партньорите от платформата за 

обучение по политики 

  СТРАНИЦА 3 

Въглищни региони в преход - пето заседание на 

работната група 

Политически диалог за въглищни региони в 

преход 

 СТРАНИЦА 4  

Олборг като национален „зелен“ център 

Европейска седмица на регионите и градовете 

 СТРАНИЦА 5  

Събитие Агора 2019 

Учебно посещение в Лужиция 

 

„Съвместяване на 

прехода към чиста 

енергия с растеж и 

създаване на работни 

места в регионите на 

ЕС с въглища.“ 
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  АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ DECARB  

Докладите A1.1 Предварителна оценка на икономическото и социалното въздействие на 

декарбонизацията на регионите и A1.2 Идентифициране на добри практики за декарбонизация и  

преход към чиста енергия са завършени и достъпни на уебсайта. Докладът A1.4 Анализ на нуждите 

от възстановяване на околната среда и възстановяване на земята в регионите на DeCarb ще бъде 

публикуван след учебното посещение (6. и 7. Ноември 2019) в Котбус (Германия), където партньорите 

ще обсъдят документа.  

   ВЪГЛИЩНИ РЕГИОНИ В ПРЕХОД – ШЕСТА РАБОТНА СРЕЩА  

На 16 и 17.11.2019 г. в Брюксел се проведе шестата 

работна  среща, организирана от Платформата за 

въглищни региони в преход, където бяха обсъдени и 

анализирани: а) проектите „Икономика на въглищната 

промишленост и структурната трансформация“, с 

акцент върху икономическа диверсификация на 

въглищните региони и б) проектите „Трансформация 

на енергийната система и чист въздух“, с акцент върху 

подобряването на качеството на въздуха и 

технологиите, които са съвместими с дългосрочната 

визия за декарбонизация на европейската икономика. 

АРИР – Стара Загора представляваше DeCarb и участва 

в 6 сесии, където бяха представени успешни примери 

за преход от целия ЕС и международни перспективи за 

регионите на въглища в преход. Събитието включваше 

и сесии на тема: междурегионален и социален диалог, 

проекти за преход, инвестиции от частния сектор, 

постепенно премахване на въглищата: алтернативи и 

решения, максимално увеличаване на кохезионните 

фондове във въглищните региони, възстановяване на въглищните централи. 

СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ОТ ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЛИТИКИ  

По време на трети семестър на проекта АРИР – Стара Загора, водещ партньор на проект DeCarb, 

кандидатства за среща на партньорите от платформата за обучение на политики (Policy Learning 

Platform, PLP) на Interreg Europe. Този толкова полезен инструмент  се предлага на организации, 

изпълняващи проекти в рамките на програмата. Регионите в цяла Европа се справят с подобни 

предизвикателства. За тези проблеми няма универсално решение, подходящо за всички, поради което 

PLP предлага шанса се създаде експертна група за всеки конкретен казус в регионите. АРИР – Стара 

(https:/www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder=1700
(https:/www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder=1700
https://www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder=1700
https://www.interregeurope.eu/decarb/library/#folder=1700
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Загора беше една от подбраните организации, които да приемат експерти от цяла Европа, които да 

разгледат специфичния териториален контекст и да направят препоръки относно нисковъглеродния 

преход в въглищния регион. Посещението ще се проведе през февруари 2020 г. 

АРИР – Стара Загора насърчава всеки партньор по Interreg Europe, който в момента изпълнява проект, 

да провери новата покана за междурегионални експертни срещи, която беше стартирана на 9 

октомври 2019 г. и е отворена за постоянно. Кандидатите могат да подадат заявлението си по всяко 

време, като повече подробности могат да бъдат намерени на уебсайта на проекта DeCarb и на 

уебсайта на организацията.  

    ВЪГЛИЩНИ РЕГИОНИ В ПРЕХОД – ПЕТА РАБОТНА СРЕЩА  

Петата среща на Работната група на Платформата за въглищни региони в преход се проведе в 

Брюксел на 15-16 юли под координацията на Европейската комисия. На събитието присъстваха 

представители на централни, регионални и местни публични власти, както и на гражданското 

общество, от 41 минни района, разположени в 12 държави от Европейския съюз, за да обсъдят широк 

спектър от теми, пред които са изправени въглеродните региони на ЕС. Предвид значението на това 

събитие за проекта DeCarb, в резултат на съвместните усилия на Михаела Динева - координатор на 

проекта от LP, Лора Бузату - от SWORDA и Lefteris Topaloglou - от RALGWM-Гърция, представянето на 

проекта DeCarb беше включено на дневния ред на събитието. Също така инициативата Decarb беше 

популяризирана в платформата за регистрация. Съвместните усилия на партньорите по DeCarb за 

изграждане на междурегионални мрежи и обединяване на различни партньори отговарят на 

убеждението на участниците, че плановете за действие и проектите трябва да се разработват в 

сътрудничество, за да се гарантира хармонизирането на проектите и усилията да се допълват взаимно. 

Попадането в дневния ред на събитията в такава широка и мотивирана среда повиши видимостта, 

промотирането и разпознаването 

на проекта DeCarb и може да доведе 

до максимални ефекти от неговите 

дейности. 

„Европа трябва да работи заедно - 

енергийният преход не спира на 

границата“ - Катя Мюлер 

 

   ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗГОВОРИ ЗА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ В ПРЕХОД 

Dr Lefteris Topaloglou, директор на LGA-WM (Секретариат на енергийната общност), участва в 

политически разговор на високо ниво за въглещните региони в преход и енергийната общност, който 

https://www.interregeurope.eu/decarb/
http://www.szeda.eu/
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се проведе на 13 септември 2019 г. във Варшава 

(Полша). Платформата за въглищни региони в 

преход обхваща 41 региона в 12 държави от ЕС с 

над 900 заинтересовани страни. Целта на 

Платформата е да: а) се създаде усещане за 

общност между заинтересованите страни, като им 

позволява да обменят мнения по техните общи 

въпроси, предизвикателства и възможни решения; 

б) се разработи на общо разбиране за това, какво 

е справедливо планиран преход; в) се ангажират всички заинтересовани страни в дискусии относно 

позитивна програма, фокусирана върху бъдещото развитие на региона, за да се изгради мост между 

(често поляризираните) позиции на различни заинтересовани страни.  

   AALBORG КАТО НАЦИОНАЛЕН „ЗЕЛЕН“ ИЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

Датският екип за екологични технологии и растеж препоръча създаването на два национални тестови 

центъра, където предприятията и комуналните компании могат да тестват нови и иновативни зелени 

решения в мащабна обстановка. Община  Aalborg вече 

прилага зелени решения и в продължение на години 

акцентът върху устойчивостта е част от ДНК на  Aalborg. 

Районът около централата на Nordjyllandsværket е 

подходящо място за такъв тестов център, тъй като вече 

има необходимата инфраструктура. В допълнение, планът 

за преобразуване на централата в Nordjyllandsværket вече 

включва прилагането на комбинация от различни 

възобновяеми енергийни източници, като слънчева и 

вятърна енергия, топлина, геотермални разтвори и 

големи термопомпи. 

   ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА РЕГИОНИ И ГРАДОВЕ  

Провеждането на четвъртотодневно годишно събитие 

„Европейска седмица на регионите и градовете“, (9 октомври) 

беше посветен на международния дебат за начините за 

изграждане на мост между кафявата и зелената енергия, 

възобновяемата енергия, батериите и съхранението на 

енергия. Представители на АРИР – Стара Загора участваха в 

семинара и споделиха своя се промотира чистата енергия. 

Госпожа Dylag от Регион Лудж, партньор по DeCarb, изнесе 

реч на тема „Комунална енергия“, като посочи, че 

„Гражданската енергия се основава на три стълба: просумеризъм, местни енергийни общности и 

  ПАРТНЬОРСКИ КОНСОРЦИУМ 

 

Агенция за регионално икономическо 
развитие – Стара Загора (България) 

Агенция за регионално икономическо 

развитие – Стара Загора (BG) 

 
Воеводство Регион Лудж (Полша) Воеводство Регион Лудж (PL) 

 

ENEREA – Eszak-Alfold Регионална Енергийна 
Агенция, Унгария (Унгария) 

Eszak-Alfold Регионална енергийна агенция 

(HU) 

 Югозападна Агенция за развитие (Румъния) 
Югозападна Агенция за регионално 

развитие  Oltenia (RO) 

 

Министерство на Икономиката и 
Енергетиката, Бранденбург (Германия) 

Министерство на икономиката и 

енергетиката, Бранденбург (DE) 

 Къща на енергията (Дания) 
Енергиен клъстър „Къщата на 

енергията“ (DK) 

 
Регионална Асоциация на местните власти от 
Западна Македония (Гърция) 

Регионална асоциация на местните власти в 

Западна Македония (GR) 

 
Регионална Енергийна Агенция на регион 
Савинска, Салеска и Корошка (Словения) 

Регионална енергийна агенция на региони 

Saleska и Koroska (SI) 

 
Енергийна Агенция Екстремадура AGENEX 
(Испания) 

Регионална енергийна агенция Extremadura 

(ES) 

 

 

  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  

 
www.linkedin.com/company/decarb-project  

 

  ЗА DECARB 

DeCarb е съфинансиран от програма INTERREG Europe 

/ Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР).  

 

 

Снимка: Енергийния концерн в Aalborg. 

Електроцентралата в Nordjyllandsværket 

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/
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
http://www.linkedin.com/company/decarb-project
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активиращи дейности, ръководени от общината. Признавайки голямата роля на енергията в 

съвременния живот, участниците трябва да умножат своите дейности за възобновяема енергия, 

енергийна ефективност и изграждане на енергийно осъзнато общество“. Освен това партньори от 

Португалия, Испания, Словения и Полша споделиха своя опит, действия и фази на преминаване към 

процеса на преминаване към по-зелена Европа. 

  СЪБИТИЕ АГОРА 2019  

Agenex, партньор по DeCarb от Испания, участва в събитието 

Agora 2019, което се проведе в Бадахос на 13 септември. По 

време на събитието имаше дискусия относно социално-

икономическото въздействие на възобновяемите енергийни 

източници и нуждите от обучение в този сектор с цел 

повишаване на осведомеността и конкурентоспособността на 

компаниите, свързани със зелената енергия. Cosme Segador, 

директор на AGENEX, подчерта, че „това източник на богатство 

и има нужда от непрекъснато и специализирано обучение, за 

да могат специалистите да се адаптират към технологичната еволюция на сектора“. 

  УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В  ЛУСАТИЯ 

Партньорите по проект DeCarb посетиха Лусатия на 6 и 7 ноември. 

Фокусът на посещението бе обмен с представители на Бранденбург от 

промишлеността и администрацията относно потенциала за 

рекултивация и използване на минните територии. Домакин беше 

Министерството на икономиката и енергетиката на Бранденбург, 

партньор на проекта DeCarb. "Бранденбург е модел за подражание за 

цяла Европа, що се отнася до оформянето на минния пейзаж за 

бъдещето. Технологиите за рекултивация и повторно използване на териториите от Лусатия могат да 

бъдат основен пример за други европейски въглищни региони", заяви министърът на 

икономическите въпроси Йорг Щайнбах. За Бранденбург има специални възможности в областта на 

възобновяемите енергийни източници, както и при прилагането 

на хибридни и технологии за съхранение в минните ландшафти. 

Част от програмата беше среща с регионалните заинтересовани 

страни и компании в Котбус, с цел установяване на директни 

контакти. Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) представи проекти за 

рекултивация в района на Welzow-Süd – отлични примери за 

публично-частно сътрудничество с научни институции. 


