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From:                              Клъстер ВЕИ [noreply@res-cluster.org]
Sent:                               13 юни 2014 г. 14:54
To:                                  
Subject:                          Информационен Бюлетин 5
 

 

Информационен Бюлетин 5

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 5
 

Актуална информация:
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Oбществено обсъждане на доклад и проект на решение относно
определяне на преференциални цени на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници.

На 16.06.2014 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЕВР - гр. София, бул.
Дондуков 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на
доклад и проект на решение относно определяне на преференциални
цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми
източници.

 

806.89KB Доклад

201.47KB Проект на решение

2014-
06-13

Oбществено обсъждане на доклад и проект на решение относно определяне на цени
на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато
инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или
европейска схема за подпомагане.

На 16.06.2014 г. от 11.30 часа в сградата на ДКЕВР - бул. Дондуков 8-10, етаж 4, зала
4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад и проект на решение относно
определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми
източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство
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на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от
национална или европейска схема за подпомагане.
16.06.2014 г.

 

940.22KB Доклад

731.7KB Проект на решение

 

 

Актуални новини:

ДКЕВР обитава паралелна реалност

Регулаторната политика на ДКЕВР от последните две години може да е
накарала някои наблюдатели да се усъмнят дали живеят в една и съща
реалност заедно с членовете на комисията.

2014-
06-12

Европа ще трябва да ограничи производството от ВЕИ заради
свръхпредлагане 2014-

06-09
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България попада сред страните със свръхпроизводство - рисковете за
преносните мрежи в нашата страна са едни от най-високите

06-09

 

Нови технологии и иновации:

Портативна сгъваема вятърна турбина тежи по-малко от 2 кила

Почти постоянно ни информират за нов вид преносимото
устройство за слънчева енергия – за зареждане на мобили
телефони и лаптопи, за монтиранена прозорци и чанти и т.н.
Mалко обаче са портативните вятърни турбини, дори и
самоделните.

2014-
06-11

Тиха покривна вятърна турбина може да покрие половината от
енергийните нужди на домакинство

Малките вятърни турбини, мащабирани до правилния размер за
жилищни и градски райони, до момента все са скритив сянката на
своите по-големи вятърни „братя“ с размери като за вятърни
ферми.

2014-
06-10
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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.

Това съобщение е изпратено до anthubise@abv.bg от noreply@res-cluster.org

Ако желаете повече да не получавате това съобщение може да се отпишете от тук. 
To forward this message, please do not use the forward button of your email application, because this message was made specifically for you only. Instead use the forward
page in our newsletter system.
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