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  ЗА ПРОЕКТ DECARB 

Рамката за климата и енергетиката на ЕС 2030 определя три ключови цели за 

2030 г.: най-малко 40% намаление на емисиите на парникови газове (от нивата 

от 1990 г.); поне 27% дял на възобновяема енергия и поне 27% подобрение на 

енергийната ефективност. Въглищният сектор на ЕС осигурява работни места за 

около 240 000 души. 

DeCarb има за цел да отговори на предизвикателството да срещне прехода 

на чиста енергия към растеж и създаване на работни места в региони на 

ЕС с въглища. 

„Преход към чиста 

енергия към растеж и 

създаване на работни 

места в региони на ЕС с 

въглища“ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_/__Highlights
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_//__peer
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_//__romania
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_//__romania
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_/__aalborg
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_/_The_%C5%A0O%C5%A0TANJ
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_/_The_%C5%A0O%C5%A0TANJ
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  АКЦЕНТИ ОТ ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 

Проектът DeCarb вече достигна средата на фаза 1. Всички партньори активно работят, споделят и 

натрупват опит. Акцентът на третия семестър беше да се сближи работата със заинтересованите страни и 

да се завършат дейностите A1.1, A1.2, A1.3, and A1.4. Докладите за тези дейности бяха направени и 

разпространени сред заинтересованите страни и други ключови участници. 

През Семестър 3 партньорите на DeCarb участваха в посещение за обмяна на опит на тема 

„Възстановяване на почвите“ в рамките на работен пакет 3.2. Посещението се проведе в Котбус, 

Бранденбург (Германия) през ноември 2019 г. Проучване за възстановяване на почви в минните региони 

беше разработено от организацията домакин – Министерство на Енергетиката и Икономиката - Бранденбург 

- и разпространено от партньорите. Германия има богат опит в възстановяването на почви и всички 

партньори биха могли да се възползват от обмена на опит и възможностите, които подобни събития по 

проекта предоставят. По-късно знанията, получени по време на това посещение, бяха споделени със 

заинтересованите страни. В рамките на събитието партньорите от KSSENA, Словения представиха 

Методология за организиране и провеждане на социални диалози на тема справедлив преходи и 

декарбонизация. Визитата завърши със партньорска среща, на която бяха обсъдени предстоящите дейности 

през семестър 4.  

  PEER REVIEW - ПАРТНЬОРСКИ ПРЕГЛЕД В СТАРА ЗАГОРА 

Експерти и партньори от Policy Learning Platform Interreg Europe се събраха на 26 и 27 февруари 2020 в 

Стара Загора, България, за да обсъдят темата „Устойчивост на бъдещето на въглищния регион Стара 

Загора“ чрез икономическа диверсификация и намаляване на екологичния отпечатък на производството на 

електроенергия. 

Бяха представени различни 

заинтересовани страни от 

въглищните централи, мините, 

местни и регионални власти, 

асоциации, търговска камара, бизнес 

и изследователски организации. 

Следните предизвикателства бяха 

разгледани по време на 

партньорския преглед и поканените 

експерти формулираха конкретни предложения в областта на: а) социално-икономическа диверсификация, 

б) технологични решения за чисто производство на електроенергия и в) възможности за финансиране. 

  РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЕНЕРГИЙНОТО СЪРЦЕ НА БЪЛГАРИЯ 

Делегация на Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК и 

Представителството на ЕК в България посети България за два дни, 

за да се срещне с представители на различни организации в 

енергийния сектор, работодатели, граждански, екологични и 

профсъюзни организации, кметове и представители на местните 

общности. Целта беше да се определи как Брюксел ще подкрепи 

плановете им за постигане на пълен неутралитет на климата 

до 2050 г. Тази цел ще изисква допълнителни ограничения върху 

емисиите на парникови газове и възможностите за 

преструктуриране на въглищните централи, които в момента 

произвеждат повече от 40% от консумираната електроенергия в България. 

Делегацията посети и офиса на АРИР – Стара Загора и разговаря с екипа на агенцията за проект DeCarb и 

неговите цели и резултати. В хода на дискуцията важността на проекта DeCarb беше разпознато и оценено 

високо от участниците в делегацията.   

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580818808.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580819055.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580819494.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1580819578.pdf
https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.477963.de
http://kssena.si/sl/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.szeda.eu/en/
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Снимка: Иван Дончев, Грийнпийс.   

   РУМЪНСКА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ ДО 2030  

Визията на румънската енергийна стратегия е да развие 

енергийния сектор по отношение на устойчивостта. 

Развитието на енергийния сектор е част от процеса на 

развитие на Румъния, където растежът означава изграждане 

на нови възможности; модернизиране на производството и 

модернизиране на енергийните мощности за производство, 

транспорт и разпределение; и насърчаване на растежа на 

вътрешното потребление при условия на енергийна 

ефективност. По този начин националната енергийна 

система ще бъде по-безопасна и стабилна. 

   УЕБИНАР: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА В ЕРА НА 

СОЦИАЛНОТО ДИСТАНЦИРАНЕ 

На 5 май Energynomics и AHK Romania организираха семинар за това как индустриите адаптират своята 

дейност към областта на цифровизацията. Автоматизираните и цифровизирани решения позволяват 

поддържането на обществото 

функционално и 

синхронизирано, без да се 

застрашава здравето и да се 

спазват мерките за социално 

дистанциране, наложени от 

властите. 

Беше осигурена демонстрация и 

ораторите отговориха на 

въпросите, стартирани по време на  LIVE сесията. 

  ТРЕТА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В КОТБУС 

Министерството на икономическите въпроси, труда и 

енергетиката на Бранденбург беше домакин на третата 

среща на заинтересованите страни в Котбус на 11 

февруари 2020 г. Първоначалният акцент беше върху 

оценката на учебното посещение в Котбус на тема  

Възстановяване на почви, което се проведе в началото 

на ноември 2019 г. 

Регионалните заинтересовани страни бяха активно 

включени в темите за ренатурация и ландшафти 

след минен добив. По този начин могат да бъдат 

създадени важни импулси за по-нататъшния 

европейски обмен на проекти за най-добри практики.  

Наред с другите теми присъстващите обсъдиха напредъка на структурните промени в Лузатия, 

възможностите за финансиране на региона, актуализирането и прилагането на Регионалната енергийна 

концепция, новите идеи и концепции за възобновяеми енергийни източници и иновативните технологии за 

съхранение. 

И накрая, заинтересованите страни отново подчертаха предимствата на обмена на добри практики, който 

проекта създава. 
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  AALBORG UTILITY РАЗПОЛАГА С ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТИ, 

КОИТО НЕ ВКЛЮЧВАТ ИЗКОПАЕМО ГОРИВО  

Компанията за комунални услуги на община Олборг, Aalborg Utility, има огромен брой текущи проекти, 

засочени към прехода към нисковъглеродна икономика. Един от проектите, който ще продължи поне през 

следващите осем години, е постепенното прекратяване на използването на въглищата в комбинираната 

топлоелектрическа централа Nordjyllandsværket. Днес въглищата покриват 50 процента от дяла на 

топлинна енергия, но този процент трябва да бъде постепенно занулен до 2028 г. Така че както 

постепенното извеждане от употреба на въглищата, така и разрушаването на съществуващите блокове на 

Nordjyllandsværket е в ход. Когато големите 

планини от въглища и блоковете за 

електроцентрали за обработка на въглища 

изчезнат, зоната ще бъде използвана за 

изграждането на визиите на Aalborg Utility за 

бъдещия енергиен микс. Геотермални 

съоръжения и термопомпи, наред с други 

технологии - но ще бъде създаден и 

национален център за изпитване на енергия. 

Част от бъдещия план за снабдяване с 

енергия е също така и технологии за 

съхраняване на топлина (топлинни ями) и 

геотермална енергия. Ако всичко върви 

добре, ще бъдат изнталирани две ями от 500 000 кубически метра вода всяка. 

Освен технологиите на топлинни ями, плановете на Aalborg Utility за геотермална енергия също са в ход. 

Изграждането на геотермално съоръжение от ок. 10 единици от 10 MW с обща мощност приблизително 100 

MW бяха обявени на търг в края на лятото на 2019 година. 

Фотокредити: Nordjyllandsværket от Майкъл Кох. 

 ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА В ШОЩАН  

Топлоелектрическата централа в Шощан, която произвежда около една трета от цялата електроенергия в 

Словения, се подготвя за съвместно изгаряне на отпадъци. Проектът е наречен SO-EN: Съвместно 

изгаряне за енергия, стъпка напред към намаляване на емисиите на парникови газове, което е в 

съответствие със стратегията на ЕС за общество без въглерод и е стратегическо направление за 

управление на ТЕЦ, което предвижда постепенно премахване на изкопаемите горива. 

Съвместното изгаряне на отпадъци ще се основава на твърди 

оползотворени горива, известни като SRF. SRF е твърдо алтернативно 

гориво, приготвено от предварително сортирани и възстановени 

отпадъчни материали, използвани за генериране на енергия в инсталации 

за изгаряне или съвместно изгаряне. SRF горивото се произвежда от изключително неопасни отпадъчни 

материали, които в противен случай биха се разложили в продължение на много години, като по този начин 

използването му преследва самодостатъчност по пътя към кръгова икономика без отпадъци. 

В топлоелектрическата централа в Шощан е възможно съвместно изгаряне на до 160 000 тона SRF 

годишно, което се равнява на 215 000 тона изкопаемо гориво, като същевременно се намаляват емисиите 

на CO2 с 156 000 тона. Словения все още не е решила стратегически въпроса с термичната обработка на 

оползотворените отпадъци, а топлоелектрическата централа в Шощан е най-подходяща за използване на 

енергия на алтернативно гориво SRF. 
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   СТУДЕНТИ УЧАСТВАХА В СЕСИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД, БАДАХОС 

Студентите от Albarregas Institute of Mérida пътуваха до 

Бадахос на 10 март, за да научат как различните 

обществени съоръжения произвеждат възобновяема 

енергия за собствено потребление. 

Беседата, проведена от AGENEX, беше фокусирана върху 

управлението и мониторинга на инсталациите и 

икономиите на енергия, които извършват за сградите на 

публичната администрация. Освен това тематичните 

проучвания на DeCarb бяха представени като обмен на 

опит между различни региони за разработване на 

иновативни политики, благоприятстващи устойчивия 

енергиен преход. 

Бяха представени и други проекти на Interreg в ЕС, в които 

AGENEX участва (RESINDUSTRY - Интеграция на възобновяеми енергийни източници в отрасловия сектор 

и ENERSELVES - Инструменти на политика за самопотребление на енергия в сградите). 

Кредит снимка: AGENEX 

  СРЕЩА НА ТЕМА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД, МЕРИДА 

На 13 февруари се проведе среща на заинтересованите 

страни по проект DeCarb в Естремадура, Испания. 

Събитието се проведе в Мерида, столицата на региона, и 

отчете присъствието на 20 души (различни участници от: 

частен сектор, публичен сектор, академични среди и 

организации на гражданското общество). 

След две основни изказвания относно финансовите 

инструменти за стимулиране на интеграцията на ВЕИ в 

различни производителни сектори, участниците 

проведоха дебат за подобряването на различните 

инструменти на политиката на енергийния преход за 

бъдещи покани за проектни предложения. 

 

Кредит снимка: AGENEX 

http://www.agenex.net/es/
https://www.interregeurope.eu/resindustry/
https://www.interregeurope.eu/enerselves/
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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/

