EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини
Семинар
за хотелиери на тема: „Зелените хотели–
предимства и възможности за туризма в сферата
на енергийната ефективност"

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

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; (+359) 895 612 431 или на
energy@ubbsla.org!
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ОБЯВИ ЗА РАБОТА в сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер”
Дата: 2.04.2012г.
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) e организация, учредена
през 2011г. в град Варна и обединяваща представители на бизнеса и
неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници. Организацията работи за
намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на
възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на
енергията в Черноморския регион.
Ако отговаряте на посочените изисквания и сте мотивирана и креативна личност, с отлична
вербална и писмена комуникация и умения за работа в екип, моля, да представите CV на адрес
9000 Варна, ул. «Преслав» 4, ет. 3
ПОЗИЦИЯ - ЕКСПЕРТ ПО ВЕИ

ЧЕК търси за работа във Варна:
ПОЗИЦИЯ - АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Основни задължения:
•
Осъществяване на административното ръководство на Клъстера
•
Организиране, координиране и контролиране работата на
служителите в Административния екип на Клъстера
•
Координиране на връзките между членовете на Клъстера
Осъществява общото управление на проект К-02-9/23.03.2012
«Черноморски Енергиен Клъстер - ефективен модел за устойчиво бизнес
развитие», финансиран по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
Изисквания към кандидатите:
•
Висше образование
•
Минимум 3 г. управленски опит
•
Много добро владеене на английски език
•
Много добро владеене на MS Office, Internet

Основни задължения:
•
Провеждане
на
консултации
на
членовете на Клъстера
•
Проучване на иновациите в областта на
ВЕИ в световен мащаб
•
Провеждане на обучения в областта на
ВЕИ
Експерт ВЕИ по проект К-02-9/23.03.2012
«Черноморски
Енергиен
Клъстер
ефективен модел за устойчиво бизнес
развитие», финансиран по Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската
икономика 2007-2013”, в т.ч. актуализиране
на информацията на интернет страницата на
Клъстера
Изисквания към кандидатите:
•
Висше образование - електроинженер
•
Минимум 2 г. години трудов стаж в
областта на ВЕИ
•
Много добро владеене на английски
език
•
Работа с компютър
ПОЗИЦИЯ – ЕКСПЕРТ МЕЖДУНАРОДНИ
ОТНОШЕНИЯ
Основни задължения:
•
Осъществяване
на
контакти
с
международни партньори
•
Проучване
на
възможностите
за
финансиране с европейски средства на
дейности на Клъстера
•
Консултиране на членовете на клъстера
за
възможностите
за
международно
сътрудничество и източници за финансиране
Експерт международни отношения по проект
К-02-9/23.03.2012 «Черноморски Енергиен
Клъстер - ефективен модел за устойчиво
бизнес
развитие»,
финансиран
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската
икономика 2007-2013”
Изисквания към кандидатите:
•
Висше образование
•
Минимум 1 г. години трудов стаж по
специалността
•
Много добро владеене на английски
език
•
Работа с компютър
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ПРОЕКТ
„RECOMMEND:
Свързване на
региони
за
укрепване и
прилагане на
еко-системи за управление като лост за
еко-иновации и устойчиво регионално
развитие»
Финансираща организация: Програма
Интерег 4 (Intereg IVС)
Водеща организация: Regional
Government
Dep. Env. Economics (Австрия)
Партньори: 11 организации от 8 Европейски
страни (Австрия, Полша, България, Чехия,
Италия, Естония, Словения, Великобритания)
Партньори за България: Асоциация на
Българските Черноморски Общини
Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма
Период на изпълнение: 3 години (март 2012 –
март 2015)
Основна цел на проекта:
Проектът
ще
предложи
усъвършенствани
подходи и решения, как иновационни дейности
установени
от
регионалните
власти
и
обществени посредници, може да мотивира
местната икономика и заинтересовани страни,
по-специално МСП, за прилагане на еко-системи
за управление като един инструмент на
корпоративните иновации и еко-ефективност на
производството.
Като се съсредоточава върху въвеждането на
еко-ефективни
управленски
процеси
в
регионалните
икономики,
проектът
ще
допринесе и за повишаване на ангажираността
към екологичните проблеми в регионалните
икономики като цяло и ще създаде основа за
подобряване на устойчивостта на индикативните
показатели, напр. намаляване на емисии, в
участващите региони.
ПРОЕКТ
„MARLISCO
–
Управление на отпадъците в
европейските морски води:
осъзната
обществена
отговорност за опазване на
околната средФинансираща
организация: Седма рамкова
програма (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1)
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Водеща
организация:
PROVINCIA
DI
TERAMO (Провинция Терамо – Италия)
14
Партньори:
18
организации
от
Европейски
страни
(Италия,
Холандия,
Великобритания, Белгия, Франция, Словения,
Ирландия, Румъния, Дания, Германия, Кипър,
Португалия, Гърция и Турция)
Партньор за България: Асоциация на
Българските Черноморски Общини
Период на изпълнение: 36 месеца
Основна цел на проекта:
Цели да повиши обществената осведоменост
за евентуалните проблеми и възможните
решения във връзка с ключов въпрос, който
заплашва морските местообитания по целия
свят. Това е натрупването на отпадъците в
морските води. Една от основните цели е да
се разбере и в последствие да се улесни
обществен ангажимент, за да вдъхнови
промени в отношението и поведението.
MARLISCO
признава
необходимостта
от
съгласуван подход за насърчаване на
съвместна отговорност чрез съвместен диалог
между
много
играчи.
Това
ще
бъде
постигнато чрез организиране на дейности
през 15 европейски страни, включително
националните дебати в 12 от тях, с участието
на
индустриални
сектори,
учени
и
обществеността, видео европейския конкурс
за
ученици,
образователни
дейности,
насочени към по-младото поколение, заедно
с изложби за повишаване на осведомеността
на широката общественост.
ПРОЕКТ

„GEODH
Насърчаване
използването
на
геотермални системи
за
централно
топлоснабдяване
в
Европа»
Финансираща организация: Програма
„Интелигентна Енергия Европа” на ЕК
Водеща организация: EGEC – European
Geothermal Energy Council (Брюксел)
Партньори:
9 организации от 9 страничленки на ЕС (България, Дания, Франция,
Унгария,
Италия,
Фоландия,
Полша,
Словения и Словакия)
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Партньор
за
България:
Асоциация
на
Българските Черноморски Общини
Период на изпълнение: 30 месеца (март 2012
– септември 2015)
Основна цел на проекта:
Целта на проекта е да стимулира използването
на геотермални източници на енергия за
отопление и да се замени използването на
изкопаеми горива, с централно отопление. Тази
цел се съчетава с дългосрочна перспектива за
увеличаване на усвояването на геотермалната
DH в пазара на топлинна енергия до 2020 г.,
чрез
разширяване
и
подобряване
на
топлофикационни системи в Европа, в тези
региони, богати на геотермална енергия.

ПРОЕКТ „SEE MARINER - Морска и речна
интегрирана система за контрол върху
превозването
на
опасни
товари
в
Югоизточна Европа»
Финансираща организация: Програма за
транснационално
сътрудничество
за
установяване на Европейска зона в процес на
преход към интеграция „Югоизточна Европа
(ЮИЕ)“ за периода 2007—2013 г.
Водеща
организация:
PIRAEUS
PORT
AUTHORITY SA (Гърция)
Партньори: 12 организации от 8 Европейски
страни (Италия, Австрия, Гърция, Словения,
Унгария, Албания, Румъния и Черна Гора)
Партньор
за
България:
Асоциация
на
Българските Черноморски Общини
Период на изпълнение: 02.2011 – 12.2013
Основна цел на проекта:
Проектът се фокусира върху намаляване на
екологичните рискове, произтичащи от превоз
на опасни товари в морските зони и реките, чрез
прилагане
на
интегрирана
система
за
съвместните процедури за превенция и реакция,
засилен мониторинг на морския и речния трафик
и увеличаване на капацитета за координация,
както и мобилизирането на съответните власти и
заинтересованите групи. Цели да постигне
измеримо
подобряване
на
оперативната
съвместимост на дейностите по наблюдение по
предотвратяване на рисковете за околната
среда.
ПРОЕКТ «VIT – насърчаване
на доброволческата дейност в
градовете»
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Финансираща организация: Програмата
“Европа за гражданите”
Водеща
организация:
Асоциация
на
местните агенции за демокрация (ALDA)
Партньори:
27
организации
от
15
Европейски страни (България, Франция,
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Румъния,
Полша, Словакия, Малта, Македония, Дания,
Албания, Великобритания, Испания)
Партньор за България: Асоциация на
Българските Черноморски Общини - Варна
Национален форум алтернативи, практики,
инициативи - Пловдив
Асоциация „Болкан Асист” - София
Период на изпълнение: 1.07.2011г. 30.06.2013
Основна цел на проекта:
Проектът
се
фокусира
върху
доброволчеството
и
демокрацията
в
разширена Европа и има за основна цел да
създаде
платформа,
която
включва
различните заинтересовани страни за дебат,
действие и размисъл за това как гражданите
могат да подобрят управлението в Европа. В
същото време, проектът има за цел
съживяване на съществуващите отношения
на партньорските градове за побратимяване
на
градове
и
да
инициира
нови
побратимявания.
Повече
информация
за
проекта:
http://www.wtd-alda.eu/partners.htm

ПРОЕКТ „WTD - WORKING TOGETHER FOR
DEVELOPMENT - ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА
РАЗВИТИЕ”
Финансираща организация: Програмата
“Non-state actors and local authorities in
development” на ЕС
Водеща
организация:
Асоциация
на
местните агенции за демокрация (ALDA)
Партньори: 10 организации от България,
Франция, Италия, Латвия, Литва, Македония
и Словакия и 11 асоциирани партньорски
организации от Турция, Сърбия, Македония,
Косово, Хърватска
Партньори за България: Асоциация на
Българските Черноморски Общини
РСО „Централна Стара планина”
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Основна цел на проекта:
WTD - Да работим заедно за развитие е 30
месечен проект, разработен и координиран от
Асоциацията на местните агенции за демокрация
(Алда) в сътрудничество с 21 международни
партньорски организации от 16 различни страни
на разширена Европа. Проектът цели да подобри
възможностите за сътрудничество между всички
партньорски организации и да ги подкрепи в
услилията им да действат като агенти за
развитие в Европа и извън нея, в партньорство с
европейските и националните институции.
Проектът използва един многостранен подход и
се фокусира върху създаването на силни
партньорства между местните власти и НПО.
Местните власти и НПО имат обширни познания
на своите местни общности и техните съвместни
дейности и сътрудничество играят важна роля в
областта на развитието.
Повече
информация
за
проекта:
http://www.wtd-alda.eu/partners.htm
ДОБРИЧ Е ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛЕН
СЕМИНАР „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
НА МЕСТНО НИВО
На 5 април в парк хотел "Изида" се проведе
регионален семинар „Енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници на местно
ниво“, организиран от Черноморски Регионален
Енергиен Център – София, Обществен център за
околна среда и устойчиво развитие – Варна, в
партньорство с Община град Добрич. Целта на
семинара бе да се популяризират ползите от
устойчивото енергийно развитие на местните
власти,
чрез
представяне
на
конкретни
резултати на Община Добрич като пилотна
община в няколко европейски проекта.
Работната среща се проведе в две части:
Предиобедна сесия - финално представяне на
постигнатите резултати по проект ENER-SUPPLY,
финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество в Югоизточна Европа. В него
участват 14 организации от 11 страни от
региона, като от българска страна тази
организация
е
Черноморски
регионален
енергиен център. Продължителността на проекта
бе 3 години и завърши през март 2012 г.
Неговата ссновна цел бе да подпомогне местните
власти на избрани общини и/или области за подобро използване на възобновяемите енергийни
източници и прилагане на мерки по енергийна
ефективност, както и да отговори на въпросите
на заитересованите страни относно същността,
технологиите и експлоатацията на проекти в
тази сфера.
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В рамките на семинара бяха представени и други
проекти
за
енергийна
ефективност
и
възобновяеми източници като - „ИМАДЖИН –
ниско енергийни градове“, проект "Мрежа на
устойчивите
енергийни
поддържащи
структури на Споразумение на Кметовете",
финансиран по програма IEE и координиран на
местно ниво от Асоциация на Българските
Черноморски Общини, проект "ISEMOA Достъпна
и
енергийно
ефективна
мобилност
за
всички",
финансиран
по
програма IEE и координиран от Черноморска
Регионална Агенция за Управление на Енергията
и проект "RELACS – алтернативна енергия в
туризма", финансиран по програма IEE и
координиран
от
Регионална
Агенция
за
Управление на Енергията - Бургас.
В срещата взе участие и Галина Иванова –
Главен експерт на Териториално звено – Варна
„Североизточен регион“ към Агенцията за
устойчиво енергийно развитие – София. Г-жа
Иванова отговари на редица конкретни въпроси
на
представители
на
общините,
относно
изпълненията на задълженията им по Закона за
енергийната ефективност, както и новият Закон
за енергията от възобновяеми източници

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

