EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини

Общините членове на АБЧО – Добрич, Бургас и
Варна на първите три места в Националния
конкурс за енергийно устойчива община
На 14.10.2012 в гр. Пловдив в рамките на Осмата годишна
среща на българските местни власти се проведе мотивационна
конференция „Прилагане на ефективни механизми за
постигане на целите 20/20/20 на местно ниво”.
На срещата присъстваха кметове и експерти от цялата страна.
Основната цел на конференцията бе да се представят
мотивиращи примери в областта на устойчивото развитие и
енергийната ефективност.
Направи впечатление, че добрите примери бяха основно от
общините членки на Асоциацията на българските черноморски
общини /АБЧО/. Презентация изнесе и енергийният експерт
на АБЧО инж. Тодор Тонев. Той запозна аудиторията с
проекта “Енергия за кметовете” изпълняван с финасовата
подкрепа на програма „Интелигентна Енергия Европа”, като
представи основните етапи при изработването на общински
План за действие за устойчиво енергийно развитие и реалните
ползи които произтичат от този план.
АБЧО работи активно на територията на черноморските
общини в областта на устойчивото енергийно развитие като е
създала три устойчиви структури (енергийни агенции)
съответно за градовете Варна, Добрич и Бургас. Агенциите се
развиват много успешно и вече имат редица изпълнени и
изпълнявани към момента проекти с европейско и национално
съфинансиране. Не случайно и в обявеният от ЕнЕфект
Национален конкурс за енергийно устойчиво община,
наградите грабнаха съответно градовете Добрич на първо
място, Бургас на второ място и Варна на трето място.
Това е едно признание за добрата работа между общинските
администрации и експертите на Черноморска Регионална
Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ), Регионална
Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ) и
Агенция за управление на енергията – Добрич ( ДУЕА).

ОКТОМВРИ Брой 10/2012

Наградите разбира се амбицира екипа на АБЧО и съответно
енергийните агенции за разработването и изпълнението на
нови проекти за повишаване на енергийната ефективност и
оползотворяването на местни и възобновяеми енергийни
източници.
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Представители на Черноморски
Енергиен Клъстер (ЧЕК) взеха
участие в международна
конференция „Еко-клъстерите:
катализатори на регионалното
развитие и интернационализацията”



Черноморски Енергиен Клъстер бе
поканен
на
международната
конференция на тема „Еко-клъстерите:
катализатори на регионалното развитие
и интернационализация”, провела се в
Брюксел на 10.10.2012г. в рамките на
“Open Days 2012 - the European Week of
Regions and Cities".



На форума взеха участие двама
представители
на
ЧЕК:
Административния
секретар
на
клъстера – г-н Добромир Джиков
Ехперт международни отношения – г-н
Антон Антонов
Участие в "Дните на отворени врати"
– Европейска седмица на регионите и
градовете в Брюксел с цел повишаване
на капацитета на административното
тяло на клъстера, усвояване на чуждо
ноу-хау и добри практики бе заложено
като дейност по проект „Черноморски
Енергиен Клъстер - ефективен модел за
устойчиво бизнес развитие”.
„Клъстерите са считани като основен
инструмент
за
стимулиране
на
развитието на регионите и заетостта.
Сектора за Еко-иновации е разпознат
като един от най-важните двигатели за
икономическо развитие и растеж в
Европа и Света като цяло”, сподели г-н
Гарет Джоунс, изп. директор на
EnviroCluster Peterborough при официалното откриване на конференцията.
Основни теми на конференцията бяха:






Клъстерната политики в областта
на еко-иновациите
Представяне
на
основните
резултати от проекта EcoCluP
Как да разработим и управляваме
успешен
еко-клъстер
на
регионално ниво
Добри практики за иновативни и
успешни клъстерни дейности и
програми за еко-иновации
Обмяна на опит между екоиновационни клъстери от цяла
Европа и извън нея

На международната конференция взеха
участие повече от 80 експерта от 20
страни членове на различни локални и
регионални
клъстери,
които
бяха
запознати
със
възможностите
и
предизвикателствата
на
енергийно
ориентираните
и
еко
клъстерите.
Срещата предложи възможности за
обмяна на добри практики между
мениджърите на различни клъстерни
обединения от цяла Европа, а и извън
Европа (имаше представител на клъстер
от Квебек, Канада). Като допълнение
към
изпълнението
на
стратегиите
наложени от EС в сферата на
екологията,
бяха
представени
и
допълнителните положителни ефекти, за
които
допринасят
клъстерните
обединения, а именно икономическо
развитие,
заетост
и
интернационализания.
Конференцията бе организирана от
австрийския клъстер Energiesparverband
/ Oekoenergie-Cluster и бе подкрепена от
програма „Европа INNOVA”. То бе част
от поредицата събития в рамките на
инициативата „Дни на отворените врати
2012г. - Европейска седмица на
регионите и градовете”.
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МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР за Поддръжащи структури на
Споразумението на Кметовете: „Ниско въглеродни емисии – цели 2020”
3-4 Октомври, Краков, Полша

В
периода
3-4
Октомври
2012г.
представители на АБЧО участваха в
международен семинар за поддържащи
структури: „Ниско въглеродни емисии –
цели 2020”, който се проведе в Краков,
Полша. По време на форума беше
представена инициативата Споразумението на Кметовете и ролята и
задълженията
на
Поддържащите
структури и Координатори в подкрепата
на местните власти за присъединяването им. Бяха споделени възможностите за
разширяване дейностите на Споразумението
в
Източна
Европа
чрез
активизиране
на
отговорните
инстутиции на национално и местно
ниво.
На специално организирани панелни
сесии бяха представени и обсъдени
практики на активни координатори и
поддържащи структури в подкрепа на
изпълнението на местни енергийни
политики
чрез
изпълнението
на
партнорски проекти, финансирани по
програма Интелигентна Енергия Европа.
Представители на Генерален Директорат
Енергия и Европейската централна
Банка
представиха
финансовите

условия
за
разработването
и
изпълнението на местни енергийни
инициативи и дейности.
Паралелно с международния семинар бе
проведена и партньорска среща по
проекта, по време на който бяха
споделени
постигнатите
резултати,
текущи
проблеми
и
начини
за
разрешаването им. Бяха
обсъдени и
предстоящите дейности във всяка една
държава –партньор.
Повече информация за събитието,
можете да намерите на интернет сайта
на проекта: www.energyformayors.eu.
Посетете и toolbox-a на проекта:
http:toolbox.climate-protection.eu, където
ще намерите методологии, наръчници и
указания и практики за устойчиво
енергийно планиране, опазване на
климата, енергийна ефективност, добро
местно управление и др. За Ваше
улеснение, голяма част от документите
са представени и на български език.
Чрез регистрация Вие можете да
добавяте материали, да оценявате
наличните публикации и да направите
своите предложения.
Моля, регистрирайте се!

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

EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Октомври /2012

БЕ ДОМАКИН НА „ДНИ НА ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР”
Събитията „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” се организират в
Черноморските градове Варна, Добрич и Бургас с цел представяне и промотиране
на клъстера на регионален принцип. Енергийните форуми се организират в
рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „ЧЕК – ефективен модел за
устойчиво бизнес развитие”.

Целта на проекта е осигуряване на
устойчиво развитие на новосъздадения
клъстер
и
повишаване
на
конкурентоспособността
на
неговите
членове
чрез
оползотворяване
на
възможностите,
които
осигурява
клъстерния подход.
Община Бургас бе официален домакин на
инициативата „Дни на Черноморски
Енергиен Клъстер” на 29 Септември
2012г. Събитието бе целево планирано за
провеждане в рамките на на ежегодните
"Дни на екологията" в община Бургас,
посветени на екологичното образование и
информираност
на
населението,
насърчаващи гражданите към отговорно
отношение към околната среда. Така
новосъздаденият Черноморски Енергиен
Клъстер, затвърди своята мисия „да
съдейства за намаляване на енергийнoто
потребление,
за
популяризиране
на
възобновяемите енергийни източници, за
устойчиво
развитие
и
ефективно
управление на енергията в Черноморския
регион”.
Форумът бе официално открит от Зам.
Кмета
по
екология
и
европейски

политики на община Бургас – г-жа
Атанаска Николова, която сподели, че
напълно
подкрепя
дейността
на
новосъздадения клъстер и се надява
местния бизнес да намери място в него
с цел стимилиране развитието на
местната икономика и затвържвашане
на
общината
като
устойчива
енергийна
общност.
Административният секретар на ЧЕК,
г-н Добромир Джиков представи
целите,
бъдещите
инициативи
и
ангажименти на енергийния клъстер
да се затвърди като обединие на
фирми и НПО от Черноморския
регион, работещи заедно в посока
повишаване
на
общественото
разбиране за ролята и важността на
ефективното управление на енергията,
изпълнение на мерки за намаляване
емисиите на въглероден двуокис и
стимулиране на енергоспестяващите
технологии и ВЕИ, водещи съответно
до
намаляване
изменението
на
климата.
Представителите на фирмите, членове
на обединението, презентираха своите
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дейности и постижения, като първо бе
дадена думата на г-н Георги Георгиев,
представител на фирма 3К АД, която
преди дни бе наградена със златен медал
на Пловдивския панайр 2012г. На
форума бяха поканени да представят
своя продуктов профил и фирми,
утвърдени вече на пазара с продуктовия
си асортимент насочен към постигане на
енергийна ефективност като ViesSman,
YTONG Multipor, Sun Consulting и Rehau –
всички заявиха интерес за членство в
клъстера.
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В рамките на проект ЕНЕРГИЯ ЗА
КМЕТОВЕТЕ (Energy for Mayors) бяха
представени и проекти и инициативи
за
местно
енергийно
развитие,
реализирани в Черноморския регион,
реализирани в изпълнение на местните
планове
за
устойчиво
енергийно
развитие и Европейската инициатива
Споразумение на Кметовете.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ

В периода 15-19 октомври по покана на
Асоциация на Българските Черномрски Общини
(АБЧО),
20
представители
на
социални
неправителствени организации, работещи на
територията на Българските Черноморски общини
са на обучително посещение в гр. Анкона, Италия.
Целта на посещението е запознаване с опита на
партньорите «на място» и с добрите европейски
практики, в сферата на предоставянето на
социални
услуги,
на
взаимодействие
на
неправителствения сектор с държавните и
общински администрации, сътрудничество и
взаимопомощ
между
самите
социални
организации.
АБЧО организира обучението в рамките на проект
„Черноморска социална мрежа за ефективно
сътрудничество”, финансиран по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси». Като
водеща организация по проекта, АБЧО, в
партньорство с Асоциация „Да съхраним жената”,
сдружение с нестопанска цел „Вяра и надежда” и
социалната кооперация “CooS Marche” от гр.
Анкона се стремят да обединят в „мрежа” активно
работещите социални НПО в Черноморския
регион.
ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс: +359 52 600 266, www.ubbsla.org

EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Целта е новоизградената „Черноморска
социална мрежа” да инициира диалог,
да активизира и улесни комуникацията
между НПО от различните социални
сектори, да осигури прозрачност в
работата на НПО, да популяризира
техните кампании и проекти, да
съдейства при създаване на връзки с
европейски организации.
В тази връзка бе организирана и
работната визита, в която ръководители
и служители на
български социални
НПО ще
придобият специфични
знания,
умения
и
способности,
необходими
за
активиране
и
поддържане
на
ефективно
сътрудничество помежду си. По време
на 4-дневното работното посещение в
Италия бяха представени три добри
практики
от
висококвалифицирани
специалисти от екипа на италианския
партньор CooS Marche, които се
прилагат на местно и национално ниво.
Бяха
организирани
и
групови
посещения на социални учреждения,
управлявани от социалната кооперация,
като жилищен център за възрастни,
център за персонализирана работа и
включване на хората с увреждания, др.
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Посетена бе и община Йези, където е
разработен т.н. „Местен социален план”,
който обединява усилията за прилагане
на качествени социални услуги на 21
общини в региона.
Българската група от социални експерти
със сигурност ще се завърне с много
впечатления, добри модели и идеи за
адаптиране и прилагане на наученото.
А организаторите от АБЧО са вече с
ясната визия за осигуряване на
дългосрочна устойчивост на проекта и
на новосъздадената социална мрежа. По
предложение на г-н Атанас Стоилов –
председател на УС на АБЧО предстои
създаване на постоянна експертна
комисия „Социални дейности и здравно
развитие”
към
административната
структура на АБЧО, която ще бъде
институционализирана
още
на
следващия
УС
на
Асоциацията,
предстоящ да се проведе в началото на
месец ноември в гр. Каварна. В
комисията,
по
предложение
на
кметовете, ще членуват експерти от
социалните отдели на всички общини
членки на АБЧО. На редовните месечни
срещи
на
експертната
социална
комисия ще бъдат канени и членове на
Черноморскта
социална
мрежа,
създадена по проекта. Така АБЧО ще
съдейства за пряката комуникация на
активно работещите социални НПО с
общинските социални структури.
Със създаването на тази постоянна
експертна комисия ще се поставят
основите
за
взимносътрудничество,
взаимопомощ и общи инициативи и
проекти между социалните НПО на
територията на Черноморските общини,
подкрепяни от съответната общинска
структура.
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