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Бихте ли искали "зелените хотели" във вашия регион да
станат част от едно обединяващо звено?
СЕГА НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ!

ПОКАНА
до всички хотелиери, туристически асоциации и сдружения в
Черноморските Общини
Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас
има удоволствието да Ви покани на семинар на тема „ЗЕЛЕНИТЕ
ХОТЕЛИ – ПРЕДИМСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТУРИЗМА
В СФЕРАТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ”.
Семинарът цели да мотивира туристическия сектор в
България да инвестира в енергийно ефективни мерки. На
събитието ще бъде официално представена Мрежата от
туристически обекти RELACS, както и предимствата и
възможностите за включване в нея на местните туристически
сдружения, хотели и други туристически обекти, асоциации на
хотели и т.н., също така ще бъде предоставена информация за
„зелените” източници на енергия и добрия международен опит.
За ваше удобство семинарът ще се проведе в градовете Варна и
Несебър. ЗАПОВЯДАЙТЕ на:
17 Май 2011г. от 14:00ч. в гр. Варна, в Обучителна зала на АБЧО
на ул. Преслав” 4, ет.3
02 Юни 2011г. от 10:00ч. в гр. Несебър, зала „Семинарна” на
община Несебър
За повече информация, посетете онлайн сайта на проекта
www.relacs.eu или се свържете с регионалния координатор на
проекта г-н Тодор Тонев, моб.тел: (+359) 895 612 431 или на
bоraem@abv.bg !
Семинарът се провежда в рамките на
проект „RELACS – възобновяема енергия
за туристически обекти”
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4ти Семинар - 30 Март 2011 г., Варна

„Енергийно саниране на общински сгради в българските черноморски общини –
предизвикателства, решения, добри практики и следващи стъпки”

На 30 Март 2011 г. в зала „ВАРНА” на Община
Варна се проведе семинар на тема „Енергийно
саниране на общински сгради в българските
черноморски общини – предизвикателства,
решения, добри практики и следващи стъпки”,
организиран в рамките на проект „БългароНорвежко партньорство в областта на
енергийната ефективност и възобновяемите
енергийни източници за намаляване на
вредните газове в публичния сектор в
Черноморските
общини”,
който
АБЧО
изпълнява в партньорство с Норвежка
асоциация на местни и регионални власти, KS.
Последният 4-ти семинар по проекта цели
обобщаване на резултатите от успешното
изпълнение на тригодишния проект, както и
представяне пред местните власти на
европейската енергийна политика и наличните
финансови инструменти.
На международната среща взеха участие близо
80 души, измежду които кметове и експерти от
черноморските общини. Официални гости на
събитието бяха г-жа Toве Скарщейн - Н.П
Посланик на Норвегия в България, г-н
Томислав Дончев - Министър по управление на
средствата от ЕС, г-жа Гинка Чавдарова –
Изпълнителен Директор на Национално
Сдружение на Общините в Р България и г-н
Кольо Колев – Изпълнителен Директор на
Агенция за енергийна ефективност, МИЕТ.
Г-н Атанас Стоилов, председател на АБЧО и
кмет на община Аксаково откри официално
международния семинар, като представи и
поздрави всички гости от Норвегия, Турция,
Румъния и Италия.
В рамките на предложения дневен ред на
срещата, беше дискутирана важната роля на
общините в енергийното планиране и
реализиране
на
мерки
за
енергийна
ефективност. Директно от Брюксел бе
осъществена скайп връзка с г-н Педро
Балестерос, който представи Европейската

инициатива „Конвент на Кметовете” и
процедурата за присъединяване на общините,
както и напредъка по присъединяването до
този момент.
Презентирани бяха обновените сгради и
постигнатите резултати в трите пилотни
общини Варна, Добрич и Бургас. Инж. Тодор
Тонев, експерт от АБЧО с гордост сподели, че
партньорите по проекта имат амбицията да
превърнат ремонтираната вече общинска
сграда във Варна в една от първите сгради в
България, обновена според настоящите
стандарти за „ниско енергийна къща”.
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Експерти от АБЧО и ЧРАУЕ взеха участие на семинар за изграждане на капацитет
„Устойчива енергия и споразумението на кметовете в нашите общини”
На 10 март 2011 г. в Бест Уестърн хотел ЕКСПО в София се
проведе еднодневен семинар за изграждане на капацитет на
тема „Устойчива енергия и Споразумението на кметовете в нашите общини”. Организатори на семинара бяха
европейската мрежа Енерджи Ситис и ЕкоЕнергия с
подкрепата на Европейската комисия в рамките на
инициативата ManagEnergy. На семинара присъстваха
представители на министерства, общински служители,
национални и международни експерти, представители на
местни и регионални енергийни агенции с обществена
мисия, организации (публични администрации, мрежи на
местните органи на властта, сдружения на специалисти в
различни области и др.), които притежават потенциал да подпомогнат общините в усилията им да
изпълнят целите на Споразумението и да ускорят реализацията на инициативата в България.
Участниците бяха приканени да определят ясно нуждите на общините и да формулират мерки, които
трябва да бъдат предприети от местните, областните, националните и европейски власти за
ускоряване на изпълнението на инициативата “Споразумение на кметовете” в България. Също така
бе обсъдена възможността да се създаде „национална платформа по Споразумението на кметовете”.
В рамките на семинара инж. Тодор Тонев от АБЧО
представи европейския проект „Energy for Mayors”, който
се основава на съображението, че поддържащите структури
(ПС) играят важна роля в изпълнението на конвента. Но те
се нуждаят от насоки, за да оказват успешна и ефективна
подкрепа на подписалите Конвента страни, по-специално на
малките и средни общини, които не притежават
необходимите умения и ресурси за изпълнение на
изискванията
на
Конвента.
Проектът
предвижда
изграждането капацитета на ПС чрез организиране на
специфични обучения, разработване и разпространение на
инструментариум (toolbox), обмяна на опит и работа в мрежа. Повече информация за проекта:
www.energyformayors.eu
Също така експерт от ЧРАУЕ представи накратко тригодишния европейски проект, свързан с
енергийната ефективност на общинско и регионално ниво
”ISEMOA – Подобряване на непрекъснати енергийно
ефективни вериги за мобилност за всички!”. Той е
финансиран от ЕС чрез Програма IEE 2009 STEER.Проектът
ISEMOA ще разработи система за управление на качеството,
за да подкрепи градовете и регионите в техните усилия за
подобряване достъпността до обществените места и на
обществения транспорт. За тази цел, в рамките на проектът
ще се разработят адаптирани схеми за управление на
качеството (ISEMOA QM-схеми) за непрекъснато подобряване на достъпността по цялата верига на предвижване в
европейските общини и региони. www.isemoa.eu.
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Работна срещадискусия на тема: „Разработване и успешно изпълнение на
енергийни проекти на местно ниво”
In support of:

www.energyformayors.eu

В рамките на проект „ENERGY for MAYORS Eнергия за Кметовете: Мрежа на устойчивите
енергийни
подържащи
структури
на
Споразумението на Кметовете”, Асоциация на
Българските
Черноморски
Общини
стартира
провеждането на серия от семинари и работни срещи
– дискусии за устойчиво енергийно планиране в
общините. Така в началото на
месец март в
заседателната зала в офиса на Асоциацията бе
организирана работна среща-дискусия на тема:
„Разработване и успешно изпълнение на енергийни
проекти на местно ниво” с участието на експерти и
специалисти от общините Аксаково, Аврен, Девня,
Суворово, Балчик, Дългопол и Несебър.
Обсъдените въпроси бяха свързани основно с
предимствата на присъединяване на общините към
Споразумението на кметовете и ангажиментите на
местните власти по отношение на разработване на
планове за устойчива енергия на местно ниво. Бяха
дискутирани проблемите, свързани с набирането на
данни на енергийното потребление и тяхното
систематизиране, обработване и мониторинг от
общината.
Представена бе информация за набирането на
проектни предложения по програма Интелигентна
Енергия Европа и други подходящи програми, както
и специфичните изисквания при подаването на
инвестиционни проекти за финансиране.
Участниците в работната среща обсъдиха възможностите за разработване на съвместни проекти в
областта на енергийната ефективност и въвеждането на енергоспестяващи мерки на местно ниво,
както и ролята на Асоциация на Българските Черноморски Общини като поддържаща структура в
подпомагането и предоставяне на техническа и административна помощ в разработването на
проекти и изпълнението на специфични дейности.
Предвижда се през следващите месеци да бъдат организирани и други работни срещи с участието на
по-голям брой представители на общини, вкл. и такива с опит в разработването и изпълнението на
планове за устойчива енергия.
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ПРОЕКТ:
”Промоция на ефективна климатизация на сгради чрез термопомпа в Южна България”
Гражданско дружество „Назад към природата” със съдейстивето на експерти от АБЧО разработи и
спечели проект, финансиран от програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд. Темата
на проекта е отоплението и охлаждането на сгради чрез използване на енергията от Земята. Името
на проекта е ”Промоция на ефективна климатизация на сгради чрез термопомпа в Южна България”.
Термопомпената инсталация е предназначена да климатизира производст-вени помещения, които
имат необходимост от 100 kW отоплителна мощност, благодарение на коефициента на
преобразуване на термопомпата необходимата мощност ще бъде намалена на 25 kW, като
останалата мощност ще бъде взета от подпочвената вода. В резултат ще бъдат икономисани около
315 000 kWh енергия или 169 155 kg CO2 за една година. (1 kWh енергия от мрежата е 0,537 kg
CO2, в рамките на експлоатационния период от 30 години се очаква да бъдат спестени около 5000
t CO2 ). Дружеството взе участие и в организираната от Асоциацията на българските енергийни
агенции (АБЕА) Пета национална конференция с тема: „Преминаване към възобновяеми енергийни
източници за отопление, електрическа енергия и биогорива”, която се проведе в Пловдив.
Гражданско дружество „Назад към природата” имаше своя презентация на конференцията,
направено от съучредителя на дружеството адв. Стойка Мянева с тема: „Законодателни пречки
при използване на термопомпи тип „вода-вода” за климатизация на сгради”. Изказването
предизвика широк отзвук сред участниците и последва дискусия по проблемите, изнесени в
доклада. Бяха направени предложения към дружеството за участия в съвместни проекти със сходни
организации от страната. Конференцията приключи с декларация, подписана от участниците, в
която бяха отразени предложения за законодателни промени, включително и относно
„термопомпените инсталации”.

Изпълнителният директор на европейската мрежа “Energy Cities”, Жерар
Манян, специално посети две от Черноморските общини
По покана на организаторите на форума „Зелена икономика”, който се проведе на 22.02.2011г. в
София, изп. директор на европейската мрежа “Energy Cities”, Жерар Манян посети България. Освен
участие във форума, програмата му включваше и посещение на черноморските общини Добрич и
Варна по покана на кмета на община Добрич Детелина Николова и на Асоциацията на Българските
Черноморски Общини. По време на визитата му го съпровождаше и д-р арх. Здравко Генчев, изп.
директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.
Домакините в община Добрич запознаха участниците в работната срещата с изпълнението на
проекти за енергийна ефективност в общината, които се осъществяват с подкрепата на ОП
„Регионално развитие” и на норвежката програма „Българско-норвежко партньорство в областта на
ЕЕ и ВЕИ за намаляване на емисиите на вредни газове в публичния сектор в черноморските
общини”. Гостите посетиха две напълно обновени детски ясли, където малките обитатели изпълниха
художествени програми. Представена бе и многоетажна жилищна сграда в жк „Балик”, включена в
проекта „Обновен дом”, финансиран от ПРООН и МРРБ.
По време на посещението във Варна, организирано от АБЧО, Жерар Манян бе последователно приет
от председателя на Общинския съвет Николай Апостолов и от кмета на общината Кирил Йорданов.
На пресконференция с местни журналисти Жерар Манян представи дейностите на европейскатата
мрежа Енерджи Ситис и отправи покана към общината за присъединяване към организацията.
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