Информационен бюлетин, XI/2021
ПРОЕКТЪТ DanuP-2-Gas
Иновативна концепция
за балансиране на
енергийните системи в
Дунавския регион чрез
производство на газ от
електроенергия и
биомаса посредством
специализирани
хъбове

Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и
съхранение на възобновяема енергия. Към днешна дата обаче регионът е силно зависим
от вноса на енергия, а енергийната ефективност, енергийната диверсификация и делът
на енергията от възобновяеми източници (ВИ) са ниски. В съответствие с целите на
Европейския съюз за климата за 2030 г. и целите на Европейската стратегия за
Дунавския регион, проектът DanuP-2-Gas се стреми да подобри енергийното планиране
чрез разработване на обща стратегия за производство и съхранение на енергия от ВИ в
Дунавския регион. Проектът изследва възможностите за производство на газ от
електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове, свързващи
електроенергийния и газовия сектори.
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Подпомагане диверсификацията на енергийните източници и укрепване на стратегиите
за производство и съхранение на ВИ в Дунавския регион, насърчавайки обвързването на
електроенергийния и газовия сектори в регионалното енергийно планиране.
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КАКВО СВЪРШИХМЕ В ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ…
Здравейте! Пред Вас е новият брой на официалния бюлетин на проекта DanuP-2-Gas!
В началото на м. юли започна третият етап на изпълнение на проекта, който ще
продължи до края на 2021 г.
През този период партньорите по проекта събраха информация за потенциалните
национални и европейски субсидии, които би могло да бъдат използвани за целите на
концепцията на DanuP-2-Gas за създаване на хъбове за производство и съхранение на
възобновяема енергия. Същите бяха описани в Каталог на субсидиите. Списъкът с
финансови инструменти ще бъде наличен чрез Дунавската енергийна платформа,
която се очаква скоро да започне да функционира. Освен това партньорите усърдно
събират данни за наличието на биомаса и съществуващата инфраструктура в
участващите в проекта държави, които ще захранят Транснационален атлас за
възобновяема енергия - също част от подготвяната платформа. Въз основа на анализ на
състоянието на законовата и политическата рамка, обуславящи свързването на
електроенергийния и газовия сектори, в момента се установяват затрудненията и
пречките в отделните страни.
КАКВО ОЩЕ СЕ СЛУЧИ…

ТРЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
На 27 и 28 септември 2021 г. партньорите и заинтересованите страни
по DanuP-2-Gas се срещнаха за първи път от началото на проекта.
Домакин на двудневното хибридно събитие, което се проведе в
Загреб, Хърватия, бе Факултетът по електротехника и изчислителна
техника към Университета в Загреб.
Първият ден бе посветен на 3-та среща на
консорциума по проекта и премина под
знака на равносметката от първата година
на
изпълнение
на
дейностите
му.
Партньорите се срещнаха виртуално с
програмния отговорник за проекта от
MA/JS DTP, г-н Хорст Шиндлер и го
информираха
относно
напредъка
в
изпълнението, постигнатите резултати и
потенциалните затруднения, които ще се
стремят да преодолеят до края на проекта.
Следобедната сесия акцентира върху
тематичните работни пакети.

Среща на партньорите в Загреб, Хърватия

Партньорите обсъдиха и набелязаха следващите си стъпки и задачи, и обмениха опит от
изпълнението на тематичните проектни дейности на национално равнище. Специално
внимание бе обърнато на комуникационните дейности и плана за разпространение на

информацията, които трябва да обхванат възможно най-голям брой заинтересовани
страни.
На 28 септември се състоя среща със заинтересованите страни, която бе отворена за
всички интересуващи се от темата. Бе осигурен онлайн достъп до събитието с цел да се
даде възможност за по-широко участие. Темите, включени в дневния ред, засегнаха
въпроси, свързани с възобновяемата енергия, производството на газ от електроенергия,
свързване на секторите и други. С презентации, освен партньорите по проекта, се
включиха и външни лектори, представляващи основните целеви групи.

Партньорите и заинтересованите страни по DanuP-2-Gas на срещата в Загреб

Срещата бе открита и модерирана от г-н Марио Вашак, представител на домакините.
След встъпителната реч думата бе дадена на г-жа Астрид Хайндел, която представи
проекта DanuP-2-Gas от името на координатора му TZE. Лекторите от Сърбия и Босна и
Херцеговина, г-н Деян Стоядинович и г-н Миле Меджугорац запознаха участниците със
състоянието на сектора на биомасата, потенциала на ВИ, възможностите за
производство на възобновяем водород и правната рамка в страните си. Останалата част
от срещата бе фокусирана върху ситуацията в Хърватия. Г-жа Наташа Путак представи
ролята на хърватския оператор на енергийния пазар в подкрепа на възобновяемата
енергия, г-н Тончи Панза разказа за енергийния парк ”Ravne” Pag, а проф. Невен Дуич
направи задълбочен анализ на възможностите и перспективите за свързването на
секторите на биомасата, електроенергията и природния газ в Хърватия посредством
хъбове за производство газ от електроенергия.
По-долу ще намерите линкове, от където можете да изтеглите всички презентации от
срещата на заинтересованите страни по DanuP-2-Gas:
Напредък на проекта, актуална информация и възможности за заинтересованите
страни
Astrid Heindel, Technology Centre Energy - University of Applied Sciences Landshut

Оценка на биомасата, потенциала на ВИ, инфраструктурата, политическата и
правната рамка в Босна и Херцеговина
Mile Međugorac, JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Потенциал за производството на възобновяем водород в Сърбия
Dejan Stojadinović, Regional Agency for Socio-Economic Development–Banat Ltd

Ролята на Оператора на енергийния пазар на Хърватия
възобновяемата енергия – досегашен опит и перспективи

в

подкрепа

на

Nataša Putak, Croatian Energy Market Operator

Модернизиране на първия ветроенергиен парк в Хърватия и производство на
енергия от фотоволтаици и водород – Енергиен парк ”Ravne” Pag
Tonći Panza, Adria Wind Power

Възможности и перспективи за свързване на секторите на биомаса, електроенергия
и природен газ в Хърватия посредством хъбове за производство на газ от
електроенергия
Prof. Neven Duić, International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems

Участниците дадоха висока оценка на събитието. Следващата среща на партньорите ще
бъде организирана от водещия партньор по проекта – Технологичния енергиен център
към Университета за приложни науки Ландсхут (TZE). Поради несигурната ситуация с
развитието на COVID-19, междинната среща ще се проведе само онлайн. Въпреки това
партньорите очакват с нетърпение следващата си среща, на която да споделят знанията
си и да създадат синергии със заинтересованите страни.
Абонирайте се за информационния бюлетин на Danup-2-Gas и ни последвайте в
социалните мрежи, за да получавате актуална информация за бъдещите ни събития.

Формуляр за абониране за Информационния бюлетин

DanuP-2-Gas В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Ще откриете проекта DanuP-2-Gas в следните социални мрежи:
Харесайте ни във Facebook
Последвайте ни в Twitter

Редовно предоставяме актуална информация относно текущите дейности по проекта,
напредъка и постигнатите резултати, и ще следим важните събития в областта на
#renewable energy, #energy storage, #biomass, #biogas и #waste management, #fuel cells и
#hydrogen, #sector coupling и други свързани с целите на DanuP-2-Gas важни теми от
Европа и по света.

Следвайте ни и
бъдете информирани!
За повече информация или отписване от получаването на новини от DanuP-2-Gas, пишете на Черноморския
изследователски енергиен център на адрес: office@bserc.eu
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