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ВТОРИ БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТА TRECE
ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА, ПРОЕКТ
TRECE
Проект TRECE по програма ERASMUS + на Европейския съюз „Обучение
за овластяване на потребителите на енергия“ продължава и по време на
пандемията Covid-19, като в края на ноември 2020 г. се организира
втората транснационална среща.
Проектът се изпълнява от консорциум от 5 организации от 5 различни
европейски държави:
SGS TECNOS (Испания) като ръководител на проекта заедно със:
– CRES – Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване,
Гърция.
– ENERO – Център за насърчаване на чиста и ефективна енергия,
Румъния.
– Софена – Софийска енергийна агенция, България.
– LEAG – Местна енергийна агенция на Gorenjska: управление на
енергията
Словения
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На срещата, която се проведе онлайн поради ограниченията за
пътуване, се обсъди състоянието и следващите стъпки на проекта, като
се започна с преглед на всички дейности, които вече бяха извършени до
момента.

представен от SGS,
Следващата обсъдена задача от дневния ред беше разработването на
програмата за обучение: Овластяване на потребителите на енергия и
промени в поведението, ръководена от SOFENA. Модулите се
разработват от всички партньори и се планира да бъдат завършени до
средата на декември. Модулите за обучение са съобразени с целевите
групи и ще бъдат споделени със заинтересованите страни, за да се
гарантира, че обучението не е твърде сложно за конкретните цели.
Всички партньори ще си сътрудничат през следващите месеци при
проектирането на скриптове, за да осигурят достъп до информация за
голяма част от населението, някои от които са в ситуация на енергийна
бедност.
Друг участник в консорциума, CRES, представи TRECE MOOC
платформата и възможните функции и опции, които да бъдат включени
в нея. Партньорите ги обсъдиха, за да изберат най-подходящите
варианти.
Тъй като проектът се изпълнява вече над една година, ENERO
представи плана за разпространение и комуникация, предназначен да

подкрепи и осигури по-добро разпространение и експлоатация на
проекта и резултатите от него чрез социални медии, презентационни
материали (цифрови и печатни), сътрудничество със специализираните
медии и бюлетини до заинтересованите страни.

СЛЕДВАЩАТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МАРТ
2021 Г., СЛЕДВАЙКИ ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ДИСТАНЦИРАНЕ И
ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ

TRECE MEETING

За повече информация относно проекта, моля,
свържете се с ръководителите на проекта, SGS, на
mercedes.rodriguez@sgs.com
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето
на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява единствено мненията
на авторите, и Комисията не може да носи отговорност
за каквото и да е използване на информацията,
съдържаща се в нея.

НОВИНИ ОТ КОНСОРЦИУМА

СЛОВЕНИЯ – LEAG: ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В
ЛОШО СЪСТОЯНИЕ
От лятото на 2020 г. словенското правителство има нова програма с Еко
фонд, наречена ZERO500 за превенция или облекчаване на енергийната
бедност в Словения.
Налични са 5,9 милиона евро за обновяване на енергийно неефективни
жилищни сгради до 2023 г. или до изчерпване на средствата. Програмата
ZERO500 се изпълнява от Екофонд в сътрудничество с центровете за
социална работа, енергийните консултанти и други заинтересовани
страни в подкрепа на домакинства, които не могат или имат големи
трудности да покрият сметките за ток, вода и отопление на
помещенията. Три са причините за енергийната бедност: високите цени
на енергията, ниските доходи на домакинствата и енергийната
неефективност на жилищните сгради.
Тъй като в Словения също има нарастваща нужда от охлаждане на
помещенията през лятото и свързаните с това разходи са много високи,
целта на проекта е да се изпълнят поне 500 проекта за енергийно
обновяване на жилищни сгради на социално слаби граждани. Граждани в
неравностойно социално положение могат да кандидатстват за субсидия
за подмяна на дограма, обновяване на фасадата, покривна изолация,
монтаж на вентилация. Максималният размер на субсидиите на отделно
социално застрашено домакинство е 9600 евро.
Като част от програмата Zero500, пилотна покана за Еко фонд беше
публикувана в началото на юли и приключи през декември, когато
средствата бяха изразходвани. Програмата е насочена и към социално
слаби граждани, които не могат да ремонтират и подобрят условията си
на живот. Ако домът им е построен преди 31.12.1967 г. социално уязвими
граждани, които живеят на социална помощ и / или са получили
надбавка за закрила през последните 12 месеца, могат да кандидатстват
за 100% субсидия за обновяване на жилищна сграда, където живеят и са
собственици или съсобственици. Повече от 200 енергийно бедни
домакинства кандидатстваха за 100% субсидии за обновяване на дома,
но почти половината от тях не отговаряха на условията по различни
причини. От тях някои кандидати вече са получили положителните си
отговори, някои все още очакват да им бъдат изпратени решенията, а
други очакват предварителна проверка на сградата от енергиен
консултант..
Домакинствата, участващи в тази програма ZERO500, ще подобрят
условията си на живот, тъй като енергийните обновления ще им донесат
реални икономии; ще намали потреблението на енергия и

електричество, което за домакинствата с ниски доходи представлява
голям процент от разходите за живот. Ще се подобрят също и условията
им на живот (намаляване на влагата, мухъл), което може да има
положително
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кандидатстване за новата програма ZERO500, която се очаква да
продължи 2,5 години или до разпределението на наличните средства.
Ограниченията за допустимост и условията на програмата ще бъдат
публикувани в Официалния вестник на Република Словения (Uradni list),
както и на уебсайта на Екофонда.

РУМЪНИЯ – ENERO: НОВ ДОКЛАД ОТ LIFE UNIFY СЪС ЗАГЛАВИЕ:
„СПРАВЯНЕ С ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИТЕ
ПЛАНОВЕ ЗА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ: ПРИОРИТЕТ ИЛИ ПРАЗНО
ОБЕЩАНИЕ?
Този нов доклад, публикуван през декември 2020 година оценява
политиките и мерките, насочени към справяне с енергийната бедност в
Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения. Той също така
разглежда мерките за енергийна бедност в НПЕК на тези страни и дава
препоръки за тяхното укрепване
Във въведението докладът посочва, че енергийната бедност е наболял
проблем с близо 34 милиона души, които не могат да си позволят
адекватно топлина, прохлада или светлина в дома си и 15% от
европейците живеят в неподходящи условия.
С кризата Covid-19 всичко по-горе стана още по-драматично и мерките и
политиките бяха поставени в центъра на вниманието. Методът,
резултатите
и
препоръките
могат
да
бъдат
разгледани
на: http://www.caneurope.org/docman/energy-union-governance/3681-energypoverty-report-ﬁnal-december-2020/ﬁle

СЛОВЕНИЯ – LEAG: ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ – СЛАБО ЗАСЕГНАТА В
СЛОВЕНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТА
Въпреки изискванията на ЕС относно плана за енергия и климат,
Словения не се е справила адекватно с енергийната бедност,
предупреждава доклад, изготвен на европейско ниво от екологични
организации. Пранът не дава ясна дефиниция на енергийната бедност,
което е основата, изисквана от ЕС, посочи асоциацията Фокус, която
участва в изследването.
Нов европейски доклад “Справяне с енергийната бедност чрез
национални планове за енергия и климат: приоритет или празно
обещание?” разкрива неадекватни мерки, предприети от шест държавичленки за борба с енергийната бедност. Докладът отбелязва, че
Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения дори не са дали
ясна дефиниция на енергийната бедност в националните си енергийни и
климатични планове, което е минимумът, изискван от ЕС.
Законодателството на ЕС изисква от държавите-членки да определят
дефиниции и показатели, времеви рамки и политики за намаляване на
енергийната бедност чрез своите национални планове за енергия и
климат (NECP) и дългосрочни стратегии за обновяване на сградите.
Докладът показва, че инструментите, политиките и мерките във
всичките шест анализирани национални планове за енергия и климат
(Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения) не са
достатъчни за справяне с първопричините за енергийната бедност.
Анализираните планове дори не предлагат определение за енергийна
бедност, камо ли конкретни мерки и срокове за справяне с проблема.
Източници:
https://www.sta.si/2839044/porocilo-slovenija-v-nepn-ni-ustrezno-naslovilaenergetske-revscine

https://focus.si/kljub-zahtevam-eu-slovenija-v-nepn-ni-ustrezno-naslovilaenergetske-revscine/

ИСПАНИЯ – SGS: СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
На следващия 5 март ще се проведе Световният ден за енергийна
ефективност, чиято основна цел е да отразява и повишава обществената
информираност за значението на рационалното използване на енергията
за благото на човешката раса, тъй като, ако продължи разхищаването,
това ще донесе непоправимо въздействие за целия свят
От съществено значение е да бъдем ясни по отношение на тази
концепция, така че обществото (индивиди, компании, организации …) да
разбира нейното значение. Енергийната ефективност няма нищо общо с
това, което повечето хора си представят, да не живеем живот в
комфорт..
Обратното е, това, което се търси, е да се подобри качеството на живот,
но без да се увреждат ресурсите и енергията, които са толкова
необходими за живота ни.В този смисъл, най-важното е да се
оптимизира енергията чрез други много по-устойчиви източници, като
използване на възобновяеми енергии, въвеждане на практиката за
рециклиране, използване на чисти енергийни източници или слънчева и
вятърна енергия, за да се повиши енергийната ефективност в световен
мащаб.
От SGS сме наясно, че потреблението на енергия е въпрос на нарастващ
интерес в целия индустриален сектор, не само поради непосредственото
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среда.Подобрението в енергийната ефективност на компаниите може
потенциално да им донесе значителни бизнес ползи. По време на
енергийните одити би било възможно да се намери най-подходящата
информация за намиране на възможности за подобрение и първата
стъпка в стратегията за цялостно управление на енергията.
За всяко МСП или голяма индустрия тези одити улесняват ясното
разбиране на потреблението на енергия в техните сгради и съоръжения.
Количествените резултати могат да им осигурят важни практически
насоки за:

Постигане на непрекъснато подобряване на ефективността на
производствотол

Идентифициране на възможностите за икономия на разходи, които
носи енергийната ефективност.
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извършват подробни одиторски дейности с цел идентифициране на
сгради и съоръжения със специален акцент върху рационализирането на
техните енергийни профили. Теренните измервания могат да се
извършват и за количествено определяне на основните оперативни
параметри. Чрез установяване на профил на енергопотребление могат
да бъдат идентифицирани възможностите за икономии на енергия.
Стратегия за управление на енергията и програми за намаляване на
потреблението на енергия могат да бъдат планирани и организирани,
като се вземат предвид резултатите от енергийния одит.
Резултатите от енергиен одит могат да бъдат добра база за
управлението на всяка компания по отношение на икономиите и
устойчивостта на околната среда.

ГЪРЦИЯ – CRES: ТЕКУЩА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ДОМАКИНСТВАТА В ГЪРЦИЯ
От 2007 г. се изпълнява програма „Спестяване у дома“, която осигурява
стимули за интервенции за подобряване на енергията в жилища
(апартаменти, блокове и къщи). Програмата се стреми да увеличи
енергоспестяването в цялата страна, да намали емисиите на въглероден
диоксид, да надгради градския пейзаж, да измени условията на живот в
жилищата и да постигне някои допълнителни ползи като енергийна
сигурност, създаване на възможности за заетост, борба с енергийната
бедност и ограничаване на нейните вредни ефекти върху здравето и
благосъстоянието на гражданите [1].
Програмата работи на етапи, „Спасяване у дома I“ се провежда от
2007-2013 г. и „Спестяване у дома II“ от 2018 г.
Програмата цели [2]:
намаляване на енергийните нужди на сградите и емисиите,
допринасящи
за
влошаване
на
парниковия
ефект
икономически ползи за гражданите, подобряване на ежедневните
условия на живот и комфорт, както и подобряване на условията за
безопасност и здраве на потребителите на тези сгради (енергийна
бедност)
постигане на по-чисти условия на околната среда.

Процедурите се променят през фазите, за да я направят по-ефективна,
тъй като първата версия беше критикувана за затруднена бюрокрация.
Тази година (2020-2021) програмата бе преименувана на „Спестяване –
автономизация“,
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бенефициентите и е по-лесна за ползване от предишната. Общият
бюджет е 900 милиона евро, които се дават за обновяване на сгради от
енергийна категория С или по-малко, за да се подобри статутът им с
поне 3 енергийни скали. Енергиен инспектор трябва да предостави на
сградата енергиен сертификат и да предложи съответните интервенции.
В края на работата енергийният инспектор предоставя след одит новия
Енергиен сертификат на сградата.
Допустимите интервенции са:
1. Подмяна на дограма
2. Монтаж / обновяване на топлоизолация
3. Модернизация на система за отопление / охлаждане
4. Отоплителна система с топла вода, използваща възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ)
5. Други спестявания – Автономни интервенции (фотоволтаици,
интелигентен дом, ремонт на асансьора и др.)
Процентът на субсидията варира в зависимост от годишния доход на
бенефициера:

* За общините Козани, Войо, Велвенту, които имат лигнитни мини и
електроцентрали.
[1] Heinrich Böll Stiftung, Energy Policy in Greece, 2020
[2] https://exoikonomo2020.gov.gr/to-programma
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авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

За повече информация относно проекта, моля, свържете се с ръководителя на проекта SGSна
Mercedes.Rodriguez@sgs.com или посетете уебсайта на проекта.

