EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини

СЕМИНАР НА ТЕМА "ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ" СЕ
ПРОВЕДЕ ПО ИНИЦИАТИВАТА НА АБЧО

На 3 февруари 2012г. в гр. Несебър, Асоциацията на
Българските Черноморски Общини организира за своите
общини ‐ членки еднодневен семинар на тема: "ПОСЛЕДНИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ".
Семинарът бе организиран по повод обнародваните на
25.11.2011г. ‐ ДВ, бр.93 изменения в Закона за обществените
поръчки (в сила от 26.02.2012 г.)
Водеща на обучението бе г‐жа Милана КРИВАЧКА, утвърден
специалист в областта на обществените поръчки, участвала
активно в изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП,
НУРВСОП и др.
На събитието присъстваха повече от 40 представители,
експерти от Черноморските общини.
Участниците бяха запознати с измененията в общите
правила за възлагане и провеждане на обществените поръчки,
с промените в правната уредба на договорите за възлагане на
обществените поръчки и в правилата за оспорване актовете на
възложителите.
Особен интерес сред аудиторията предизвика дискусията по
конкретни казуси на участниците. При закриването на
семинара всички участници се обединиха около идеята за най‐
скорошно организиране на ново обучение на същата тема, във
връзка с предстоящото изменение на ЗОП.
ФЕВРУАРИ Брой 2/2012

АБЧО ще уведоми своите членове за конкретната дата на
следващия семинар!
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В ОБЩИНСКИТЕ СГРАДИ В БУРГАС ЩЕ БЪДАТ
ИНСТАЛИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

В три общински сгради в
Бургас ще бъдат въведени
системи за мониторинг и
управление потреблението
на енергията. Тези системи
са известни като енергийни
мониторингови
системи
(ЕМС). ЕМС се прилага в
много европейски страни и
представлява „интелигентен”
метод
за
измерване
и
управление на енергийната
консумация в дадена сграда.
ЕМС е уеб базирана система,
която събира база данни с
потреблението на газ/ ел.
енергия/ топлина/ гориво – в
един
централен
сървър.
Данните се анализират и се
установяват точно възмож‐
ностите за намаляване на
потреблението на енергия.
ЕМС
предварително
се
програмира и
изключа
захранването на определени
консуматори,
когато
се
установи
ненужно
потребление на енергия.
Европейската практика от
вече инсталирани ЕМС в
сгради
показва
че
е
възможно е да се реализира
спестявания до 30%, в

зависимост
от
типа
предназначението на сградата.

и

ЕМС ще бъдат проектирани и
въведени
в
експлоатация
в
рамките на одобрен проект
„Иновативно
и
ефективно
управление на енергийните потоци
в обществени сгради в Община
Бургас”, финансиран по Програмата
за малки проекти на Глобалния
екологичен фонд. Общата стойност
на проекта е 344 260 лв., а
продължителността
на
изпълнението му ‐ 18 месеца.
Изпълнението на проекта се очаква
да стартира през месец март 2012
година. Проектът ще се реализира
от Бургаската Регионална Агенция
за Управление на Енергията в
партньорство с Община Бургас .
Обществените сгради, в които ще
се монтират ЕМС
са ЦДГ
„Брезичка”, ЦДГ №14 „Здравец” и
ОДЗ №12 „Радост”. Община Бургас
ще
инвестира
средства
за
въвеждане на конвенционалните
мерки за енергийна ефективност в
тези сгради, а със средства от
проекта
ще
се
проектират,
монтират
и
въведат
в
експлоатация ЕМС.
Настоящият проект ще демонстрира
един иновативен модел за

надграждане на конвенцио‐
налните мерките за енергийна
ефективност на обществените
сгради в община Бургас. В
рамките на проекта ще бъде
разработена и програма за
обучение на директори и
технически персонал, както и
ще бъдат проведени редица
кампании за повишаване на
информира‐ността
на
потребителите на сградите.
Проектът съответства изцяло
на приоритетите на Община
Бургас и ще способства за
постигане на енергийните
цели на общината, заложени в
„Стратегията за устойчиво
енергийно развитие 2010 –
2020г.”,
а
именно
за
намаляване на енергийното
потребление в обществени
сгради
и
повишаване
информираността и капаците‐
та на ръководителите на
обществените институции за
ефективен
енергиен
мениджмънт.
Проектът ще подпомогне
утвърждаването на Община
Бургас
като
устойчива
енергийна общност.

НОВИНИ:
ВАЖНО! ПРОМЯНА В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВТОРАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С решение от 15 февруари 2012 г. на Съвместния Комитет за Наблюдение по Програмата за
трансгранично сътрудничество България ‐ Сърбия, в Насоките за кандидатстване по Втората
покана за набиране на проектни предложения е коригирана техническа грешка, свързана с общата
сума за финансиране на проекти по тази покана. Промяната може да бъде изтеглена от сайта на
Програмата: http://www.ipacbc‐bgrs.eu/
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ПРОЕКТ „ISEMOA – ДОСТЪПНА И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОБИЛНОСТ ЗА ВСИЧКИ!”

Четвъртата партньорска среща се проведе в Шведския град Лунд

Двудневната среща на партньорите по проекта се
проведе в хотел „Лундия” на 9‐10 февруари 2012г.
В рамките на срещата всеки партньор направи
кратко
представяне
на
напредъка
по

изпълнението на процеса на одитиране на
достъпността на градската среда и обществения
транспорт в техните пилотни общини. Обсъдени
бяха проблемите и предизвикателства, които
партньорите са срещнали, научените до момента
уроците и предстоящите стъпки.
Следобед на втория ден на срещата, по‐голямата
част от партньорите участваха и в обучително
посещение на място. Първо се посети сградата на
община Лунд, където беше направена кратка
презентация на проектите, инициирани за
подобряване на достъпността на обществените
сгради и транспорт. Посетени бяха и централната
гара на Лунд, както и централните велостоянки и
система за отдаване под наем на велосипеди на
гражданите и посететителите на града.

НОВИНИ:
ПРОВЕДЕ СЕ ИНФО ДЕН ПО СХЕМА „ПОДКРЕПА ЗА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ" ПО
ОПРР

На 15.02.2012 г. в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
се проведе информационен ден по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/3.2‐02/2011 „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите" с
участието на представител от Дирекция
„Информация и системи за управление на
средствата от ЕС" на Министерски съвет. В
рамките на информационния ден беше
демонстрирана работата с Модула за
електронни услуги на Информационната
система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС (ИСУН) пред
заявилите участие общини ‐ потенциални
кандидати по схемата.
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На 26 и 27 януари 2012г в Тесалоники, Гърция се
проведе 4тата партньорска среща за отчитане
напредъка по проект Energy for Mayors / Енергия
за кметовете, съ‐финансиран по програма
Интелигента Енергия Европа.
В рамките на тази работна среща, партньорите по
проекта представиха успешно реализираните
дейности в посока насърчаване активността на
местните общности за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в областта на сградния
фонд и градската мобилност.
Асоциацията на Българските Черноморски
Общини
е
подкрепяща
структура
на
Конвента/Споразумението на Кметовете, с
ангажимент да поощрява и подпомага общините
с техническа експертиза за изготвянето на
Общински планове за устойчива енергия, за
изготвяне на Стратегия за борба с климатичните
промени, за изготвяне на Планове за действие за
енергийна ефективност.
Конвентът на Кметовете е амбициозна
инициатива за ангажиране на европейски
градове и региони в борбата срещу изменението
на климата.
Подписалите Конвента, се ангажират да
надхвърлят целите на ЕС, определени за 2020 г.
чрез намаляване на емисиите на въглероден
диоксид (CO2) в техните територии с най‐малко
20%. За да постигнат това, градовете подписали
Конвента на Кметовете разработват Стратегии за
устойчиво енергийно развитие (SEAPs), прилагат
мерки за енергийна ефективност и възобновяема
енергия в публичния и частния сектор на техните
общности и организират местни Дни на
Енергията.
ААссооццииаацциияяттаа ннаа ББъъллггааррссккииттее ЧЧееррннооммооррссккии
ООббщ
ее
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ССппооррааззууммееннииееттоо ннаа ККммееттооввееттее

Групата на Координаторите и Поддръжниците
на Конвента на Кметовете са организации,
които подкрепят Споразумението за изпълнение
на амбициозните цели в борбата срещу
изменението на климата и насърчават общините
за присъединяване към Конвента на кметовете в
техните региони. Тяхната подкрепа е от
съществено значение, особено за тези общини,
които имат политическа воля за разработване и
прилагане на планове за действие в областта на
устойчивата енергия (SEAP), но им липсват
умения и ресурси да го направят сами.
Повече информация за ползите и ангажиментите
на
Групата
на
Координаторите
и
Поддръжниците на Конвента на Кметовете
може да бъде намерена на
www.energyformayors.eu/en/supporting‐structures
В рамките на ангажиментите си като партньор в
този проект, АБЧО успешно партнира с
Областните администрации на Варна, Добрич и
Бургас, като в резултат на това партньорство
Областна администрация Варна вече е подписала
Споразумение за подкрепяща структура на
Конвента на Кметовете. Предстои това да
направят и Областните администрации на
Добрич, Бургас, Русе и Силистра.
Един добър повод да се получи повече
информация за ролята на Групата на
Координаторите
и
Поддръжниците
на
Конвента на Кметовете ще бъде международния
семинар, организиран по проекта в Краков,
Полша през октомври 2012, за участие в който
АБЧО ще покани кметовете на всички общини
членки. По този начин общинските кметове ще
имат възможност да се възползват от
разработените
по
проекта
материали,
съдържащи добри примери на различни езици,
методологии, наръчници и др.
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