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На 23 Ноември 2011г. в зала „Европа” на Парк хотел Москва в гр. София
се проведе обучителен семинар за представяне на основните подходи
за прилагане на мерки, водещи до намаляване на емисиите на
парникови газове на общинско ниво. Обучението се провежда в
рамките на проект „Цялостен подход за намаляване на парниковите
газове в България”, финансиран от Норвежката програма за
сътрудничество.
В рамките на събитието бяха поканени заинтересованите страни
(представители на местните администрации, общини, на браншови
организации; на научни и образователни институции; на
неправителствени организации. експерти по опазване на околната
среда), за да се обсъдят възможните мерките, които се предлага да
залегнат в Националния план за действие по изменение на климата
2013 – 2020г.
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MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies
“MOVIDA  СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ДОМА”

На 24 ‐25 ноември 2011 бе проведена втора
партньорска среща по проект MOVIDA в
Любляна Словения. Основна тема на срещата
бе разработената от партньора Център за ВЕИ
и ЕЕ (Centre for Renewable Energy Sources and
Savings), Гърция, методика за провеждане на
инспекции на отоплителните и охладителните
системи в сгради. Методиката бе представена
от
г‐н
Маламатениос
(Malamatenios).
Методиката
е
помощно
средство
на
инспекторите за провеждане на инспекциите.
Тя се състои от въпроси и в зависимост от
отговорите съвети за въздействие. Задачата на

Всеки един от партньорите трябва да
адаптира предложената методика към
местните особености и да предложи на
гръцкият партньор адаптирана методика.
След като всички партньори финализират

инспекторите е да отговарят коректно на
зададените въпроси. Инспекцията обхваща
следните компоненти на отоплителна/
охладителна система:
¾ котел и начин на преобразуване на
първичният енергоизточник
¾ пренос на топлоносителя до крайният
потребител
¾ вътрешна топло ‐ разпределителната сис‐
тема
¾ начин на управление на топлинните
потоци

адаптирането на методиката, ще бъде
изработен
софтуерен
продукт
който
автоматично да определя съветите които
трябва да се предложат на крайните
потребители. Първоначалната версия на този
софтуер е вече тествана от
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координатора на проекта. Резултатите бяха
представени от г‐н Марчело Антинучи
(Marcello Antinucci). В Италия са проведени
повече от 50 инспекции и показаните
резултати са много добри. Партньорите се
обединиха около идеята, че първата
инспекция трябва да бъде проведена през
отоплителният сезон и взеха решение по
възможно най‐бързият начин да бъде
извършена адаптацията на методиката. Бяха
обсъдени и предварителните изисквания към
инспекторите.
Матиаз Грмек
(Matjaz Grmek) представи
напредъка по разработването на код за

Декември /2011
безпристрастност за инспектори. Този код
трябва да бъде подписан и приет от
инспекторите
които
ще
провеждат
инспекциите.
Герхард Битерсман (Gerhard Bittersmann)
представи напредъка по разработването на
ръководство за обучение на инспектори.
Тодор
Тонев
представи
разработените
продукти за разпространение на резултатите
и кратко ръководство за провеждане на
събитие.
Партньорите определиха следващата среща да
бъде на 21‐22 май 2012 Атина.

Проектът се изпълнява от Черноморска Регинална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ),
с финансовата подкрепа на Програма „Интелигентна Енергия Европа”. Повече информация за
проекта: www.movidaproject.eu
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През м. октомври 2011г. стартира втора покана за набиране на проектни предложения по
Програмата за трансгранично сътрудничество между България – Турция, № 2007CB16IPO008
– 2011 –2 .
Във връзка с предоставената възможност, Община Несебър като водещ партньор, съвместно с
провинция Едирне и Асоциацията на Българските Черноморски Общини подготвят проектно
предложение за кандидатстване по схемата.
Партньор от турска страна на Несебър е Община Едирне, където в рамките на проекта ще
бъде реновирана стара общинска сграда и превърната в „зелен” център за екологично
обучение, енергийна ефективност и еко‐култура.
В проектното предложение се предвижда извършването на строителни дейности в общинска
сграда Детска градина в УПИ VI ‐ 147 и УПИ VII, кв. 34, по плана на гр. Несебър. Този обект бе
един от трите приоритетни инициативи, включени и в предизборната програма на г‐н
Николай Димитров, за чиято реализация Кметът е поел ангажимент към жителите на града.
Положителната практика на екипа на общината е търсенето на възможности за осигуряване
на европейско финансиране за изпълнение на дейността, а не с директно използване на
средства от общинския бюджет.
С цел уточняване на проектните дейности и установяване началото на едно трайно
сътрудничество, Кметът на Едирне г‐н Хамди СЕДЕФЧИ е отправил покана за официално
посещение в Едирне на Кмета на Несебър на 9ти и 10‐ти декември 2011г

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ на Асоциация на Българските Черноморски Общини
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266

www.ubbsla.org
3
coordinator@ubbsla.org

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Декември /2011

В програмата на официалната визита е предвидено и представяне на забележителности в
Едирне, включени в списъка на обектите културно‐историческо наследство на Юнеско.
Програмата за трансгранично сътрудничество между България – Турция (ТГС) е
съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП) и от България и Турция чрез принос от държавните бюджети. Допустимата за
финансиране зона на трансгранично сътрудничество включва областите Бургас, Ямбол и
Хасково от българска страна и провинциите Едирне и Къркларели от турска страна.
Основната цел на програмата е: Постигането на балансирано устойчиво развитие,
изградено на основата на главните силни страни на българо‐турската зона на
трансгранично сътрудничество в принос към по‐силно европейско сътрудничество и
единство.
Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по схемата, Приоритетна ос 1,
Ключова област на интервенция 3 (в който е включена Община Несебър е) е от 250 000 до
750 000 евро. и представлява 85 % от общо допустимите разходи. Останалите 15% се
съфинансират от националните бюджети на страните партньори.

ПОКАНА:
АБЧО организира Семинар на тема:
"ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
По повод обнародваните на 25.11.2011г.‐
ДВ,бр.93 изменения в ЗОП (в сила от
26.02.2012г), през м. януари 2012г. в гр.
Несебър,
Асоциацията
на
Българските
Черноморски Общини организира за общините
еднодневен Семинар на тема: "ПОСЛЕДНИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ".
Приетите промени в ЗОП са значителни,
променя се структурата на законодателството
за обществените поръчки и считаме, че
измененията заслужават специална дискусия.
За водеща обучението е поканена г‐жа Милана
КРИВАЧКА ‐ утвърден специалист на МС в
областта на обществените поръчки, участвала
активно в изработването на проектите на ЗОП,
ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и др.
С цел по‐добрата организация на семинара,
моля да заявите участие на вашите служители
в семинара на тел. 052 611 811 до 17.00ч на
20 декември 2011 ( вторник).

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
I. Анализ на измененията в общите правила за
възлагане на обществените поръчки.
• Промени в праговете за провеждане на
процедури по ЗОП.
• Промени в правилата за осъществяване на
предварителен контрол по чл.20а от ЗОП.
• Възможност за еднократна промяна на
обявлението и документацията за участие.
• Текущ
контрол,
осъществяван
от
възложителя, върху работата на комисията
II. Промени в общите правила за провеждане на
процедурите за възлагане на обществени
поръчки.
• нови правила за участие на обединенията
в процедурите по ЗОП;
• нови
правила
за
участие
на
подизпълнителите в процедурите по ЗОП;
• изменение на правилата за разглеждане и
оценка на офертите.
III. Промени в правната уредба на договорите
за възлагане на обществените поръчки.
• Нови правила за изменение на сключения
договор за възлагане на обществената
поръчка.
• Възлагане на обществени поръчки с малки
стойности чрез публична покана.
IV. Изменение на правилата
актовете на възложителите.
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