EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини
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Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ)
е доброволно сдружение с нестопанска цел, основано от Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО) през 2003г. в рамките на
одобрен проект по Програма SAVE, Directorate General for Energy and
Transport на Европейската Комисия. Дейността на ЧРАУЕ покрива
територията на Българското Черноморско крайбрежие, като сътрудничи
активно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и с останалите
Регионални Енергийни Центрове в България.
В началото на 2012г. следните нови големи енергийни проекта на ЧРАУЕ
бяха одобрени и подписани договори за изпълнение:

ПРОЕКТ “MOBISEC – МОБИЛНИ ИНИЦИАТИВИ
ЗА УСТОЙЧИВИ ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩНОСТИ”
Финансираща организация: Програма „Дейности в областта на градската
мобилност", Генерална Дирекция «Енергия и Транспорт» (DG TREN) на ЕК
Водеща организация: Община Мурсия, Испания
Продължителност: 36 месеца (януари 2012 - декември 2014)
Партньори: град Олдам, Великобритания и ЧРАУЕ, България
Партньор от България: Черноморска Регионална Агенция за Управление на
Енергията, в сътрудничество с Община Варна
Главната цел на проекта е да повиши използването на устойчивите модели
за транспорт в градовете, чрез подобряване на инфраструктурата на
транспортната мрежа. Мерките и дейностите, залегнали в проектното
предложение имат изключително важно и практическо значение за
развитието на град Варна като европейски туристически град с модерна,
иновативна, екологична и безопасна транспортна инфраструктура.
Очаквани продукти от проекта:
- подобряване на инфраструктурата в града, улесняваща придвижването
на велосипедисти и пешеходци
- представяне и изграждане на пилотна система за отдаване на велосипеди
под наем
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- изграждане на велосипедни паркинги на оживени места - автобусни
спирки, институции и университети

EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Март/2012

- изграждане на системи за сигурност и безопасност на системите за отдаване на велосипеди под
наем и за паркираните частни велосипеди
- изграждане на хоризонтални и вертикални пътни сигнализации, фокусирани към безопасността на
пешеходци и велосипедисти
- изграждане на велосипедни и пешеходни алеи, свързващи центъра на гарада съз зони за отдих и
разходка
- създаване на иновативна онлайн система за обозначение на велосипедни маршрути,
интермодалност и градска мобилност
- значителна промяна в транспортното поведение на жителите на град Варна
- иницииране и създаване на работни партньорства между местната власт и обществеността при
съставянето на транспортните планове
- установяване на локални и регионални партньорства (напр. между различните административни
отдели, като транспортен, околна среда, здравен, туристически и т.н. и ключовите играчи)
- намаляване на автомобилния трафик и използването на автомобили
- намаляване на вредните емисии от CO2
- намаляване на задръстванията в града
- принос за местната политика по опазване на околната среда, развитието на училищата и
плановете за развитие
- намаляване на стреса при шофиране и подобряване на качеството на пътуванията;
- увеличаване на толерантността на обществеността като цяло към устойчивите модели на
транспорт
- повишаване ефективността на развитието на града и отваряне на нови пазари за обществен
транспорт, каране на велосипед, вървене пеш (автомобили, търговия, туризъм, производство,
маркетинг, и т.н.)
- получаване на водеща роля на града като център на енергийната ефективност, устойчивия
транспорт и умело съчетание на градската среда с опазване на природата с цел подобряване
условията на живот на жителите и гостите на града
Повече информация за проекта: http://mobisec.proeuropeos-murcia.net/
Продължителност: 01/04/2012 - 30/09/2014
Партньори:
Climate Alliance of Austria, Austria

“SEAP PLUS –
ДОБАВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА
УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ – ПОВЕЧЕ УЧАСТНИЦИ,
ПОВЕЧЕ СЪДЪРЖАНИЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА”
Финансираща организация: Програма „Интелигентна
Енергия Европа» (DG TREN) на ЕК
Водеща организация: Technical Chamber of Greece,
Greece

Black Sea Regional Agency for Energy Management,
Bulgaria
Cyprus Energy Agency, Cyprus
ICLEI European Secretariat GmbH, Germany
Energy Environment Local Development Ltd (EPTA),
Greece
Local Energy Agency for Renewable Sources and
Sustainable Development in th, Italy
Regional Energy Agency of Liguria, Italy

ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс: +359 52 600 266, www.ubbsla.org
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State Ltd. Vides Projekti, Latvia

амбициозните цели за устойчива енергия. Местните

Romanian Municipalities Association, Romania

власти ще бъдат мобилизирани да участват в голям

Local Energy Agency Pomurje, Martjanci, Slovenia

брой събития и дейности по време на целия проект и

Barcelona Provincial Council, Spain

ще получават техническа подкрепа за подготовката и

Jokkmokk Municipality, Sweden

изпълнението на повече и по-добри Местни планове

Партньор от България: Черноморска Регионална

за действие за устойчива енергия.

Агенция за Управление на Енергията /ЧРАУЕ/

Очаквани резултати от проекта:

Инициативата

Създаване на 4 нови поддръжници на Европейската

„Споразумение

на

кметовете"

(http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/index_bg.h

инициатива Споразумение на Кметовете

tml) има ключова роля в постигането на целите 20-

90 нови общини подписали Споразумението на

20-20, определени от ЕС. Поради редица бариери,

Кметовете

общините в много европейски държави се колебаят

65 подготвени и приети Местни планове за действие

да се присъединят

за устойчива енергия

към Спорзумението или да

подготовят и изпълняват дейности, заложение в

40 подобрени Местни планове за действие за

Плановете за действие в областта на устойчивата

устойчива енергия

енергия (SEAP). Проектът SEAP-PLUS има за цел

12 предложения до финансиращи институции за

повишаване на резултатите на Споразумението на

изпълнение на мерки, заложени в Местни планове за

Кметовете и въздействието му за местните общности

действие за устойчива енергия

чрез

36 меморандуми за сътрудничество между региони и

увеличаване

броя

на

поддръжниците

и

енергийни организации,

координаторите, подписали Споразумението.
три

220 общини и регионални власти, които участват в

партньорства на регионалните партньори, за да се

Дни на енергията и др. събития за разпространение

улесни директния трансфер на знания и ноу-хау от

на резултатите от проекта

В рамките на проекта ще бъдат създадени

опитните партньори към организациите с по-малко
опит. Тези партньори след това на свой ред ще

Повече информация за проекта: http://www.seap-

подкрепят

plus.eu

местните

власти

в

постигането

на

Годишна конференция на ЕкоЕнергия
На 21 и 22 февруари 2012 г. се проведе общо събрание и годишна конференция на ЕкоЕнергия.
Основните теми на конференцията бяха: „Енергийната ефективност и устойчивото градско
планиране” и „Нискоенергийната сграда – задача на днешния ден”.
На първият ден на семинара на тема „Енергийната ефективност и устойчивото градско
планиране", се разгледа националната платформа за диалог по Споразумението на кметовете. В
него общински експерти представиха успешни практики в интегрираното планиране за устойчиво
градско развитие на община Добрич. Дискутира се реализацията на плана за устойчиво развитие
на Копенхаген и плана за действие по прилагане на Споразумението на кметовете. Предвидени
бяха и теми, свързани с диалога между институциите според съвременното законодателство за
енергийна ефективност.
На вторият ден от семинара

на тема „Нискоенергийна сграда - задача на днешния ден" се

разгледаха: българската традиция в нискоенергийната къща, норми за енергийна ефективност в
сградите и ролята на общините в обновяване на жилищни фондове.
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