Информационен бюлетин, VII/2022
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 ДОТУК…
Имаме удоволствието да представим на Вашето
внимание 11-тия информационен бюлетин на
проекта DanuP-2-Gas!
Нещата, върху които работихме през последния
месец са:
 Финализирането
на
Транснационалния
атлас на възобновяемата енергия
 Инструмента за оптимизиране на хъбовете
за секторно свързване
 Докладите за законовата рамка и условията
на политиката за секторното свързване
 Стратегическите пътни карти за участващите
в проекта страни
Повече информация за тези дейности ще откриете
на интернет страницата на проекта, Дунавската
енергийна платформа, както и в социалните
мрежи (Facebook, Twitter).
Абонирайте се за информационния бюлетин на
DanuP-2-Gas.

ПРЕДСТОЯЩА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
На 13 юли 2022 г. българският партньор по DanuP2-Gas ЧИЕЦ ще бъде домакин на 4-та среща на
заинтересованите страни. Тя ще се проведе в
София, България и онлайн в платформата Zoom.
Регистрирайте се за участие на живо/онлайн до
8 юли/12 юли 12:00 ч.
Още информация ще намерите на следващата
страница.

ТЕРИТОРИАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ:
БЪЛГАРИЯ
В раздела на уебсайта на проекта DanuP-2-Gas, в
който разглеждаме териториалните перспективи
и потенциала за развитие в регионите на DanuP-2Gas, можете да прочетете за перспективите пред
P2G технологиите в България.

ПОКАНА: СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Черноморският изследователски енергиен център има удоволствието да Ви покани от
името на транснационалния проект DanuP-2-Gas и от свое име на:

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО DanuP-2-Gas
13 юли 2022, сряда, 10:00 – 13:30 EEST (09:00 – 12:30 CET)
Място:
Хотел Централ, Зала Средец
Бул. Христо Ботев 52, София, България
и онлайн в платформата Zoom

ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО
Във фокуса на 4-тата среща на заинтересованите страни по проекта DanuP-2-Gas са
иновативните технологии и съпътстващата инфраструктура в областта на възобновяемата
енергия – зелен водород, биогаз, биомаса, електроенергия от отпадъци и утайки и пр.
Лекторите представляват газови компании, енергийни центрове, компании за комунални
услуги и др. от България и ЕС.
Събитието ще бъде хибридно – онлайн в платформата Zoom и на място в Хотел Централ,
София. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация чрез онлайн
регистрационната форма.
Заявки за участие на място ще се приемат до 12:00 ч. на 8 юли 2022 г. Регистрацията за
онлайн участие ще бъде отворена до 12 юли 2022 г., 12:00 ч.
Извън предвиденото в програмата, организаторите и проектът DanuP-2-Gas не могат да
поемат никакви допълнителни разходи, свързани с участие в събитието.
Езикът на срещата ще бъде английски.
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ДНЕВЕН РЕД
13 юли 2022 г.
09.30 – 10.00

Регистрация и кафе

10.00 – 10.10

Приветствие и откриване
Ангел Николаев, ЧИЕЦ | България

10:10 – 10:30

Представяне на проекта DanuP-2-Gas
Astrid Heindel, TZE | Германия

10:30 – 11:00

Презентация
Bruno Nielsen, Biogas Denmark | Дания

11:00 – 11:30

Опитът на Веолия в производството и използването на биогаз Пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово
Станислав Станев, Веолия България | България

11:30 – 11:40

Кратка почивка

11:40 – 12:10

Анализ на възможностите за доставка на електроенергия от ВЕИ за
Индустриален и логистичен парк Бургас
Станислав Андреев, ЕнЕфект | България

12:10 – 12:40

Паров реформинг на биогаза
Adrian Riendl, Bayerngas GmbH | Германия

12:40 – 13:10

Презентация
Dinko Durdevic, Hydrogen Europe | Белгия

13:10 – 13:30

Дискусия и закриване

13:30 – 15:00

Обяд

За повече информация посетете:
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7619
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DanuP-2-Gas В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Ще откриете проекта DanuP-2-Gas в следните социални мрежи:

Харесайте ни във Facebook

Последвайте ни в Twitter

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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