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Информационен Бюлетин 4

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 4
 

Актуални новини:

Нов модел на обществено финансиране за соларни проекти набира скорост

Двама млади холандски предприемачи се надяват въведат общественото финансиране на
соларни инсталации на пазара на континентална Европа. „We Share Solar“ е част от бизнес-
акселератор и се надява да пусне своя онлайн портал за обществено финансиране през
следващия месец.
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Боян Боев: Ще преразгледаме условията в лицензите на ЕРП-тата

Удачно е такова преразглеждане да се прави поне на 2-3 години, смята председателят на
ДКЕВР.

Условията, заложени в лицензите на електроразпределителните дружества, ще бъдат
преразгледани, заяви пред Investor.bg председателят на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев.
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Слънчевата енергия регистрира рекордна година: 38GW нов капацитет през 2013 г.

Фотоволтаичната индустрия отчете 2013 година като рекордна додина за соларната
енергетика. Общи 38.4GW нов PV капацитет е добавен през 2013 г., сочат данни на
Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA).
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Затварят 50% от соларите

Силно ограничаване на скъпите фотоволтаични централи ще наблюдаваме у нас до 2030 г.,
ако новата енергийна стратегия бъде приета във вида, с който разполага "Стандарт". В
документа е записано, че България трябва да увеличава производството на ток от
възобновяеми източници. В същото време обаче се посочва, че инсталираните
фотоволтаични мощности трябва да бъдат редуцирани близо наполовина.
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Средната цена на електроенергията в зелените централи е 30 стотинки на киловатчас

Трябва да се инвестира в ПАВЕЦ. Днес повече от всякога тази технология има нужда да
получи внимание и да стане обект на поток от инвестиции. Това е начин за решаване на
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проблема с непостояннитя характер на възобновяемите енергийни източници.

Европейската комисия: Подкрепата за ВЕИ нарушава конкуренцията

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е предложила на министъра на
икономиката и енергетиката промени в Закона за енергията, които да позволят на Комисията
да определя годишните количества електрическа енергия от възобновяеми източници, които
да бъдат изкупувани по преференциални цени.
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Нови технологии и иновации:

Многослойна слънчева клетка поглъща целия спектър на светлината

Инженери от Университета на Илинойс в Урбана – Шампейн са разработили нов тип
слънчева клетка, която използва множество свързани компоненти вместо единични
подклетки с цел да поеман пълния спектър на светлината. Панелите са в състояние да
уловят различните дължини на вълната на светлина, така че могат да постигнат
ефективност на преобразуване на енергията от 44% – в сравнение с около 29% при
стандартни панели.
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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.
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