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From:                              Клъстер ВЕИ [noreply@res-cluster.org]
Sent:                               20 май 2014 г. 17:16
Subject:                          Информационен Бюлетин 1
 

 

Информационен Бюлетин 1

Проект "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ". Проект номер - К-02-17/09.01.2013. Бенефициент - СНЦ "Клъстер ВЕИ".
Период на изпълнение: 09.01.2013 - 09.01.2015.Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“

Информационен Бюлетин 1

 

Нигерия гради 3000 MW соларни електроцентрали

Една от най-слънчевите страни на света ще се сдобие със соларни електроцентрали с невероятните 3000 MW капацитет. Те ще
бъдат изградени от SkyPower FAS Energy, джойнт венчър между SkyPower Global и FAS Energy. Така страната последва примера,
даден с изгражданетона 600 мегавата соларни системи в Гана.

Прочетете цялата новина тук
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Испанците си правят колективи за възобновяема енергия

 

Свикнали сме големите ВЕИ инсталации да са дело на големи кмпании със соилдно финансиране или финансови бонуси от
местните правителства, но все по-често такива проекти се реализират на ниво местна общност.

Това се случва вече и в Испания. Една местна общност е взела нещата в свои ръце и се е заловила да колективно да изгради 20
KW слънчева централа точно насред своя град. Изграждане на общностни възобновяеми енергийни ресурси – какъвто се явява
Huerta Solar Amigos de la Tierra в Систане, Испания – е една опция, която обикновените граждани в Испания а изследват в опита
си да бъдат по-зелени.

Прочетете цялата новина тук

 

 

RWE понижи прогнозата за представянето си през 2014 г.

Нетната печалба на най-голямата немска енергийна компания спадна с 27% през първото тримесечие, след като ВЕИ секторът
продължи да подкопава бизнеса й. RWE AG понижи прогнозата за представянето си през 2014 г. Немската компания направи
това, за да отрази продажбата на поделението й за производство на петрол и газ Dea на група руски инвеститори, предава
МarketWatch. Нетната печалба на концерна спадна с 27%, след като субсидираните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
продължиха да подкопават бизнеса на дружеството. Най-голямата немска енергийна компания сега очаква, че за 2014 г.
оперативната печалба ще бъде в границите от 3,9 млрд. евро до 4,3 млрд. евро. Така поставената цел е с 33,9% по-ниска от
постигната през 2013 г. оперативна печалба в размер на 5,9 млрд. евро. Очакванията на RWE са, че тазгодишната оперативна
печалба ще спадне с 23,7%.

Прочетете цялата новина тук

 

ДКЕВР установи близо 2700 нарушения на ЕРП-тата

818 млн. лева разходи над утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са направили трите
електроразпределителни дружества ЧЕЗ, ЕВН и Енерго про. Това съобщи председателят на енергийния регулатор Боян Боев.
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Одитите са за периода 2008-2012 г., като следващата година също е включена в проверките, но още не са готови финансовите
отчети. Трите дружества са направили 2690 нарушения, като всяко от тях подлежи на глоби между 20 000 и 1 млн. лева.

Сред най-сериозните нарушения са увеличаване на сметките чрез по-дълги отчетни периоди, манипулиране на електромери и
некачествена услуга. Също така са правени поръчки на свързани със самите компании фирми. Боян Боев бе категоричен, че ако
отчетите на трите компании са били коректни, цената на тока през годините е щяла да бъде по-ниска.

Прочетете цялата новина тук

 

ЕРП-тата са готови със становищата си към НЕК

Снимка, архив
Булфото

Енерго-Про: Компанията да признае разходите за зелена енергия

Трите електроразпределителни дружества са готови с последните си становища относно внесените на 7 април от Националната
електрическа компания (НЕК) нови доказателства по спора за прихванати плащания. Това съобщиха представители на трите
дружества пред журналисти.

Прочетете цялата новина тук

 

Зелените работни места във ВЕИ сектора достигат 6,5 млн.

 
Приблизително 6,5 милиона души работят в индустрията на възобновяемите енергийни източници в глобален мащаб през 2013
година. Това сочат най-новите данни на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Заетостта във ВЕИ сектора се е увеличила 5,7 милиона души през 2012 г. до 6,5 милиона през миналата година, според новия
„Годишен преглед 2014 – Възобновяема енергия и работни места“ на IRENA. Базираната в Абу Даби агенция представлява над
150 държави и беше основана през 2009 г. като партньор на Международната агенция по енергетика (МАЕ ), фокусиран
специално в областта на възобновяемата енергия.

Прочетете цялата новина тук

 

Правителството води антиевропейска енергийна политика
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 Правителството води антиевропейска енергийна политика, а ГЕРБ и Реформаторски блок са съучастници в провала на сектора
през последните 13 години, съобщиха от Синьо единство в своята позиция по повод политиката и решения в сектор Енергетика.

Прочетете цялата новина тук
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