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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
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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.

Следващата точка от дневния ред беше оценката на програмата за
обучение, завършена от всички партньори, която ще следва процес на
кръстосана проверка, за да се гарантира, че няма припокриващи се
теми. Също така, след тази окончателна оценка, всяка страна ще
преведе на местния език всеки от 6-те модула, които ще бъдат
придружени от учебно ръководство за преподаватели (в процес на
разработка).
CRES представи дигиталната платформа TRECE MOOC, която беше
достъпна за подробно тестване от всички партньори. Резултатите от
тестването и последващите стъпки бяха разгледани на отделна среща,
за да бъде процесът на обучение възможно най-лесен и интуитивен.
ENERO, отговарящ за разпространението и комуникационния план,
представи целите за изпълнение и бъдещите действия, резултатите в
социалните медии, презентационни материали (цифрови и печатни),
сътрудничество

със

специализираните

медии

и

бюлетини

на

заинтересованите страни. Един от обсъжданите елементи беше
брошурата на проекта, която беше прехвърлена в по-удобна за
цифровизиране версия, достъпна за изтегляне на всички езици на
консорциума на адрес http://trece.eu/trece-brochure/

ВЕЧЕ ОЧАКВАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ СЛЕДВАЩИТЕ СРЕЩИ, НА КОИТО
ТРЯБВА ДА СЕ ДИСКУТИРА ПЪРВОТО ВЪНШНО ТЕСТВАНЕ НА
ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ TRECE MOOC.

TRECE MEETING

За повече информация относно проекта се
свържете с ръководителите на проекта, SGS, на
адрес
mercedes.rodriguez@sgs.com
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Администрацията на румънския фонд за околна среда обяви

стартирането през декември 2020 г. на ново издание на националната
програма “Скрап” за домакински уреди и оборудване – концепция, която
включва подмяна на използвано оборудване с по-енергийно ефективно.
Програмата има за цел да предложи предимства на тези, които ще се
възползват от възможността да надстроят домашните си уреди, а също
така е от полза за околната среда. Бюджетът й възлиза на 75 милиона
RON (около 15 милиона евро) за ваучери на стойност между 200 и 500
леи, в зависимост от типа закупен уред (1 евро = около 4,9 Ron).
Записването в програмата е лесно за всеки потребител на интернет:
хората, които искат да се възползват от отстъпки, трябва да имат достъп
до електронното приложение на уебсайта на AFM и да следват стъпките,
като попълват внимателно данните си. След като попълни формулярите,
купувачът отива директно при търговеца и придобива желаното
оборудване, въз основа на електронния ваучер, който е получил. Сумата
на ваучера се приспада от крайната фактурна стойност, а старото
оборудване се предава при доставката на новото. Ваучерите могат да се
използват само за същия вид уреди, което означава, че ако човек получи
ваучер за стар хладилник, той може да се използва само за закупуване
на нов хладилник (не прахосмукачка или лаптоп). Също така новите
уреди трябва да отговарят на определени спецификации по отношение
на качеството и да имат минимален рейтинг на енергийна ефективност A
или в някои случаи A ++. Човек може да закупи множество продукти с
ваучери за отстъпки, но само един продукт от всяка категория на клиент
и максимум 50% от стойността на новото оборудване може да се
финансира чрез ваучери.
Програмата се изпълнява на 3 етапа, всеки етап – за 1 комплект уреди/
оборудване. Първите два, които вече бяха отворени, имаха бюджет от 30
милиона RON всяка (приблизително 5 милиона евро); бюджетът беше
напълно разпределен за по-малко от 90 минути (на първи етап) и помалко от 35 минути (на втори етап).
През 2019 г. програмата „Скрап за уреди“ също се възползва от бюджет
от 40 милиона леи, въз основа на който румънците имаха възможност да
закупят нови, по-ефективни уреди – от перални машини или съдомиялни
машини до климатици или хладилници / фризери и телевизори и др.
Официалните данни за тази програма показват, че през миналата година
са одобрени общо 49 118 заявления за 89 193 ваучера и над 60 000 старо/
използвано/неефективно оборудване е изведено от експлоатация.

CEB И РАЙОН: 6 В БУКУРЕЩ СЕ ДОГОВАРЯТ ЗА ЗАЕМ ОТ 21
МИЛИОНА ЕВРО
Банката за развитие на Съвета на Европа (СЕВ) и район 6 на община
Букурещ, Румъния, постигнаха споразумение през декември 2020 г. за
заем от 21 милиона евро за подпомагане на подобряването на
енергийната ефективност на жилищни и обществени образователни
сгради, изграждането на нови блокове за социални жилища и
допълнителни социални помощи за уязвими групи. Финансирането на
CEB ще допринесе за:
¥ Преустройство на над 100 многофамилни жилищни сгради и 13
държавни училища и детски градини.
¥ Изграждане и модернизиране на 8 следучилищни съоръжения и детски
градини по стандартите за сгради с почти нулева енергия.
¥ Изграждане на 246 социални жилища, енергийно ефективни жилищни
блокове.
¥ Работа на хранителна банка и социална столова за уязвими групи,
живеещи в район 6, като възрастни хора, самотни майки с деца,
етнически роми, безработни или хора с увреждания.

СЛОВЕНИЯ – LEAG: ‘FIT FOR 55’ ПАКЕТ ЗА СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВ
ПРЕХОД
Европейската комисия представи пакета на 14 юли 2021 г. „Fit for 55“ се
отнася до целта за намаляване на емисиите с най -малко 55%, която ЕС
е поставил за 2030 г. Предложеният пакет е насочен към привеждане на
законодателството на ЕС в областта на климата и енергетиката в
съответствие с целта за 2030 г. Пакетът от предложения цели да осигури
съгласувана и балансирана рамка за постигане на целите на ЕС в
областта на климата, която е справедлива и социално честна, поддържа
и укрепва иновациите и конкурентоспособността на промишлеността на
ЕС, като същевременно гарантира равни условия по отношение на
икономическите оператори от трети държави и подкрепя позицията на
ЕС като водещ в глобалната борба срещу изменението на климата.

Докато в средносрочен до дългосрочен план ползите от политиките на
ЕС в областта на климата очевидно надвишават разходите за този
преход, политиките в областта на климата рискуват да окажат
допълнителен
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микропредприятията и потребителите на транспорт в краткосрочен план.
Следователно проектът на политиките в днешния пакет справедливо
разпределя разходите за справяне и адаптиране към изменението на
климата.
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увеличават приходите, които могат да бъдат реинвестирани, за да
стимулират иновациите, икономическия растеж и финансирането в чисти
технологии. Предлага се нов фонд за социален климат, който да
предоставя специално финансиране на държавите -членки, за да
помогне на гражданите да финансират инвестиции в енергийна
ефективност, нови системи за отопление и охлаждане и по-чиста
мобилност. Фондът за социален климат ще бъде финансиран от бюджета
на ЕС, като се използва сума, еквивалентна на 25% от очакваните
приходи от търговията с емисии за горива за строителство и
автомобилен транспорт. Той ще осигури 72,2 милиарда евро на
държавите-членки за периода 2025-2032 г. въз основа на целенасочено
изменение на многогодишната финансова рамка. С предложението за
използване на съответното финансиране от държавите -членки, Фондът
ще мобилизира 144,4 милиарда евро за социално справедлив преход.
Ползите от действията за защита на хората и планетата са ясни: по-чист
въздух, по-прохладни и по-зелени градове, по-здрави граждани, по-ниско
потребление на енергия и сметки, европейски работни места, технологии
и индустриални възможности, повече пространство за природата и поздрава планета за бъдещите поколения. Предизвикателство в основата
на зеления преход на Европа е да се гарантира, че ползите и
възможностите, които идват с него, са достъпни за всички възможно
най-бързо и най-справедливо. Използвайки различните инструменти на
политиката, налични на ниво ЕС, можем да се уверим, че темпът на
промяна е достатъчен, но не прекалено разрушителен.
Източник: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ﬁt-for-55/

Предложени мерки за намаляване на енергийната бедност по време
на COVID-19
С подкрепата на девет организации Асоциация „Фокус“ изпрати призив
до правителството на Република Словения да ограничи увеличаването

на енергийната бедност поради епидемията от Covid-19 чрез мерки
срещу пандемията.
Безработицата, дължаща се на COVID-19, училището и работата от
вкъщи увеличи потреблението на енергия и съответно риска от
енергийна бедност.
Предложените мерки в поканата до правителството са следните:

1. Да се забрани прекъсването на електричеството и газа по време на
епидемията
Много държави в Европа приеха мярка за забрана на прекъсванията на
електрозахранването като една от мерките при епидемията от COVID19. Следователно подобно споразумение се предлага и за Словения, тъй
като би осигурило на уязвимите групи малко по-голяма сигурност по
време на епидемията.
2. За изплащане на увеличени разходи за енергия от поне 100 EUR
финансиране
Финансирането трябва да се осигури поне за домакинства, получаващи
социално подпомагане или обезщетение за осигуряване, и би било още
по-добре всички, които леко надвишават прага за получаване на
социална подкрепа, също да имат право на подкрепа при по-високи
разходи за енергия, тъй като те често са в ситуация, когато са
затруднени или не могат да платят разходите за енергия.
3. Да погасява дългове към доставчиците на енергия
Групата на подписалите страни призовава правителството да изплати
енергийния дълг на доставчиците на енергия, ако натрупването на
енергиен дълг е станало поради безработица на клиенти или значително
намаляване на приходите им по време на епидемията от Covid-19. Ако
това не е възможно, правителството трябва поне да въведе правото на
отлагане на плащането на енергийните разходи.
4. Да се забрани изключването на енергията през зимата
Те призовават правителството, в допълнение към гореспоменатите
мерки за ограничаване на увеличаването на енергийната бедност поради
епидемията

от

Covid-19,

да

приеме

законодателна

забрана

за

изключване на енергията между 1 октомври и 31 март по време на
отоплителния сезон, подобно на много други страни в Европа.
Предложените мерки за ограничаване на увеличаването на енергийната
бедност биха облекчили материалното положение на уязвимите

домакинства. Местната енергийна агенция на Горенска подкрепя тези
предложения.

БЪЛГАРИЯ: POWERPOOR – АКТИВИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО
БЕДНИТЕ ГРАЖДАНИ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ЕНЕРГИЙНИ ИНИЦИАТИВИ
Енергийната бедност е широко разпространен проблем в България, в
повечето региони и в различни демографски групи. Според статистиката
през 2018 г. 33,7% от домакинствата не са били в състояние да
поддържат домовете си достатъчно отопляеми, докато съответната
средна стойност за ЕС е 7,3%, а 30,1% са имали просрочени сметки за
комунални услуги, докато съответната средна стойност за ЕС е 6,6%.
Инструментите на националната политика за борба с енергийната
бедност се прилагат на местно ниво от общините и се фокусират основно
върху финансови мерки, свързани с използването на социални тарифи за
електроенергия.
През септември 2020 г. Софийска енергийна агенция СОФЕНА стартира
изпълнението на 3-годишен проект POWERPOOR по Хоризонт 2020, като
партньор

по

проекта.
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енергийната бедност, като предвижда в подкрепа на енергийно бедните
граждани прилагането на интервенции за енергийна ефективност и
участие в съвместни енергийни инициативи, чрез разработване на
програми за подкрепа и инструменти, управлявани от ИКТ.
България е една от пилотните страни в проекта POWERPOOR с

амбициозната цел да повиши осведомеността чрез обучение в няколко
цикъла на най-малко 145 енергийни привърженици и ментори. Те трябва
да предоставят подкрепа на енергийно бедни граждани, за да разберат
по -добре собственото си използване на енергия, да прилагат
интервенции за енергийна ефективност и да се запознаят с енергийните
общности. Те също така ще предоставят онлайн консултации чрез бюро
за помощ и ще осъществят над 800 домашни посещения на домакинства
с ниска енергийна енергия.

През юни и юли 2021 г. се проведоха две обучения на над 80
привърженици и ментори, а през следващия месец ще се проведат още
две обучения в страната.
Местни офиси за енергийна бедност ще бъдат създадени в град София и
в град Пловдив за предоставяне и разпространение на информация,
брошури и други материали на енергийно бедните граждани относно
инсталирането на възобновяеми енергийни източници, за насърчаване на
по-ефективно енергийно поведение, практики и навици .
В резултат на дейностите по проекта през следващите години над 200
хиляди граждани ще бъдат включени в проекта, над 80 хиляди

домакинства ще променят поведението си, от които най-малко 30
хиляди енергийно бедни и поне 3000 домакинства ще бъдат включени в
програми за намаляване на енергийната бедност в България.
За повече информация: http://www.powerpoor.eu/
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