ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини
ФЕВРУАРИ Брой 2/2010

ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Общинска сграда се превръща в ниско
енергийна къща
Марияна Кънчева е изпълнителен директор на Асоциацията на
Българските Черноморски Общини (АБЧО). В организацията е още от
1995 г. и е един от хората, които имат най-голяма заслуга за развитието
й. Първото голямо събитие на АБЧО за 2010 година във Варна е българонорвежката работна среща, посветена на енергийното планиране на
общините. Марияна Кънчева разказа какви са приоритетите на
асоциацията, както и какво по нейно мнение трябва да се случи, за да
видим ускореното развитие на региона.
1.Асоциацията на
Българските Черноморски общини
започва годината
с важен българонорвежки проект,
насочен към повишаване на енергийната
ефективност. Тази сфера вече се очертава
като един от приоритетите на организацията. Какъв е реалният ефект от
подобни проекти, водят ли те наистина до
модернизация на общините?
Много ми е приятно, че енергийната
ефективност се възприема като наш приоритет. Асоциацията трупа капацитет и опит още
преди 2000г. в областта на управление на
енергията и енергийното планиране, промоцията
на
възобновяемата
енергия
като
алтернатива не само по отношение на
сградите, но и на градския транспорт. За 10
години с европейско финансиране успяхме да
създадем три енергийни агенции, независими
от АБЧО, които работят в Бургас, Добрич и
Варна, но ползват и нашите екипи. И към
днешна дата енергийното планиране звучи
много нестандартно и иновативно за нашите
общини. Не можем да сме доволни, че в никоя
от тях енергийната ефективност не се
проявява като приоритет. Ние обаче продължаваме да информираме кметовете и тяхната
администрация за важността на темата за
управлението на енергията. Това е свързано с
първоначални инвестиции, но вече има
достатъчно програми и фондове, които са

достъпни за тях и могат да бъдат ползвани при
добре подготвени проекти.
2. Има ли все пак общини, които се
възползват от тези възможности?
Да, такава е община Добрич например.
Там има определени успехи, които създават и
модел, който може да се ползва и от другите
общини и кметове. Голям е проблемът и с
човешкия ресурс, няма подготвени експерти,
особено в малките общини. Там не могат да си
позволят да назначат такива служители, дори
да направят конкурс, защото рядко се явяват
добре подготвени кандидати. Това, с което
можем да помогнем на кметовете в тази
ситуация, е да помогнем техните инженерни
кадри да бъдат обучени, вкл. и в чужбина по
наши партньорски проекти.
3.Какви са другите приоритети на АБЧО
през 2010 г.?
Ще се опитаме да се ангажираме активно
с туризма. Има много дебати, текат кръгли
маси със заинтересованите страни по въпроса
трябва ли да има нов закон, или да направим
поредната поправка на съществуващия. За
черноморските
общини
този
отрасъл
е
приоритетен и затова ние сме силно ангажирани с темата. Имаме идея да организираме
кръгла маса с нашите кметове и ресорния
заместник-министър.
4. Българското Черноморие е териториално обособен регион, но не и административно. Трябва ли да се направи крачка в
тази посока, за да може да прави подобра политика за крайбрежието ни?
Коментирали сме тази идея, но се получава
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продължение от стр.1
големият въпрос Варна или Бургас да са
центърът на този регион. Не съм оптимист, че
по тази тема може да се постигне
единомислие и разбирателство между двата
силно развиващи се града. Така че за
момента е по-комфортно те да са и двата
центрове на райони за планиране. Но,
разбира се, Европа е на регионите и ако
българските региони успеят да се развият
като структури, тогава ще сме наистина като
европейците. Това естествено е естествено
тежък процес, изисква много време и
сериозно финансиране. Проблемите във
всяка държава са регионални и регионално
трябва да е планирането на решенията им.
Но това ниво на властта в България на
практика
липсва,
а
областите
са
административни структури, които не могат
да поемат тази функция.
5. А какво е тогава бъдещето на големите и малките общини в рамките на
Черноморския регион? Дали малките
общини ще бъдат, образно казано,
засмукани от двата големи центъра, или
ще видим обратния процес?
Нито за миг не съм усетила опасност от
това по-малките съседни общини да се слеят

с Варна или с Бургас. Тъкмо обратното, в последните години се вижда сериозното развитие
на малките общини. Те са предпочитани за
инвестиции, имат своята индивидуалност и
като цяло нещата в тях стават все по-добри.
Съмнявам се, че тази тенденция може да се
промени.
6. Ще се превърне ли Черноморието във
врата на Европа към света и кога реално
ще се усети тази промяна?
Оптимист съм, при това мисля, че това ще
се случи скоро. Не мога да посоча срок,
разбира се, но мога да кажа, че това трябва да
е част от националната ни политика. Трябва
правителството да разбира, че това е
специален регион и за ролята, която има в
развитието на държавата. До момента това не
се случва, независимо че имахме по пет-шест
министри от Варна. Поне кметовете на
черноморските общини споделят, че не са
видели никакво по-специално отношение или
че нещата са ставали по-леко или поинтензивно, а напротив. Остава ни да
разчитаме на депутати ни, че ще окажат
някакъв натиск за реализирането на политика,
насочена към региона. Не се и съмнявам, че те
имат това желание. ♦

За първи път във Варна, и то в близост до сградата на общината, ще се появи
нискоенергийна къща. Технологичната придобивка, която трябва да бъде готова до
края на годината, е в рамките на проект "Българо-норвежко партньорство в областта
на енергийната ефективност и възобновяемите източници за намаляване на вредните
газове в публичния сектор на черноморските общини". Водещи страни по проекта са
Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), норвежката организация
"New Energy Performance", а координатор - Асоциацията на местни и регионални
власти в Норвегия. Нискоенергийната къща е с разгънатата площ е 220 кв.м.
Двуетажната общинска постройка към момента е неизползваема. Сградата ще има 16сантиметрова изолация и вентилираща система, използваща температурата на
вътрешния въздух за вкарването на външен, който ще се затопля или охлажда.
Енергийната къща ще разполага и с термопомп. По този начин ще се демонстрира
ефективността на системата, а енергийните разходи ще се намалят до 3 пъти. Идеята
за нискоенергийните къщи е швейцарска, но е иззета от Германия, разработила
различни модели.
Към момента в България годишният разход за енергия е 150 КВтч/кв.м, а с
нискоенергийната къща ще падне под 50 КВтч/кв.м. Сега придобивката е на етап
проектиране, след което ще бъде направена план-сметка. Инвестицията ще се
изплаща за период от 8 до 15 години.
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LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation

Проект: REFORME – Европейска електронно
обучителна платформа за енергийната
ефективност на сгради
9 Цели: Трансфер на обучителни материали
от изпълнени вече подобни проекти, както и да
се добавят два допълнителни модула. Проекта
ще
допринесе
за
повишаване
на
професионалните умения на заетите в
строителството чрез професионални обучения в
партньорските държави и ЕС. Начина за
постигане на тази цел е чрез споделяне на опит и
иновативно
професионално
обучение.
Основните проектни цели са трансфер на знание
от проекта „Reform.e Training Network in Europe
for the Construction Sector”. Освен това ще бъде
разработена и WEB базирана обучителна
платформа, която ще има и два нови модула в
областта на био-строителство и енергийна
ефективност.
9 Координатор на проекта: IZODER е
асоциация на работодатели с основна дейност
обучителни курсове за заетите в индустрията,
като разработените модули ще бъдат включени в
провежданите от тях обучения
9 Партньори: България Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО) –от
българска
страна;
YILDIZ
TEKNIK
строителният
факултет
на
Строително
инженерен Институт в Турция, задачата на
партньора е разработването на новите
обучителни модули – „Био-строителство” и
„Енергийна ефективност”; ESTA Германия, са с
основна дейност разработване на обучителни
електронни платформи, тяхната задача ще бъде
адаптиране на обучителните модули и
разработване на WEB базирана платформа,
която
да
представи
професионално
и
потребителско ориентирано обучение; BZB е
висококвалифицирана обучителна агенция в
строителният сектор, агенцията ще разработи

един от обучителните модули в областта на
енергийната ефективност, както и ще гарантира
една наистина висококачествена обучителна
платформа като цяло; MKV Consulting ще
подпомага IZODER в координирането и
управлението на проектните дейности, също
така ще представи обучителните модули в
Анкара.
9 Очаквани резултати:
4 партньорски срещи (отразени в пресата)
2 семинара (отразени в пресата)
6 тестови обучения с електронната платформа
3 работни срещи
Заключителна конференция в Истанбул,
WEB страница
Електронно обучителни модули
Класически обучителни материали
Ситуация

Различните професионалисти в строителният
сектор срещат еднакъв проблем: условията за
работа се променят драстично. Скоро ще бъде
променена нормативната уредба, изобретяват се
нови материали, повишават се изискванията към
строителният, променят се политиките в
различните държави.
Професионално обучение и курсове на
професионално заетите в строителният сектор е
ключа за тази ситуация.
Партньорите по проекта осъзнават необходимостта за осъвременяване и повишаване компетентността на хората заети в строителството. ♦

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ на Асоциация на Българските 3Черноморски Общини
www.ubbsla.org
гр. Варна 9000, п.к.161, тел./факс:+35952 611 811
e-mail:coordinator@ubbsla.org

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

ФЕВРУАРИ /2010

О
ОТ
ТВ
ВО
ОРРЕ
ЕН
НИ
ИП
ПРРО
ОГ
ГРРА
АМ
МИ
И
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи
иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и
услуги”
Начална дата за кандидатстване: 29 март 2010 г.
Основната цел на процедурата е да предостави
интегрирана
консултантска
и
инвестиционна
подкрепа на българските стартиращи иновативни
предприятия в изпълнението на успешни проекти за
внедряване в производството и пазарна реализация на
иновативни продукти, процеси и услуги (като
услугите следва да са резултат от внедрен иновативен
процес или продукт) с висока добавена стойност.
Откритата
процедура
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ се реализира с
финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и е без
определен срок за кандидатстване. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева. За
финансиране по нея се одобряват тези проектни
предложения, чиято оценка е равна или надвишава
70% от максималния брой точки. Проектите ще се
изпълняват на територията на Република България.
Проектните предложения се подават в териториални
звена на Междинното звено по приоритетни оси 1 и 2
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните
предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна,
Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и
Велико Търново. Допълнителни въпроси могат да се
задават само по електронна поща:
start_ups@sme.government.bg или по факс (02) 80
75 308 като ясно се посочва наименованието на
процедурата за подбор на проекти.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори
за безвъзмездна финансова помощ
Нова евроинициатива подкрепя местни енергийни
програми
Краен срок: края на 2011г.
Европейската комисия и Европейската инвестиционна
банка дават ход на нова инициатива за безвъзмездно
финансиране на местни и регионални власти при
подготовката на инвестиционни програми за
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници. ELENA (European Local Energy Assistance)
осигурява техническа помощ за структуриране и

изпълнение на проектите така, че да привлекат
допълнителни средства. Програмата може да покрие
до 90% от разходите за техническа подготовка на
инвестиционните програми. Покриват се средства за
предварителни проучвания, за структуриране на
програми и бизнес планове, за одити, тръжни
процедури и договори, за създаване на групи за
управление на проекта, за разходи по ДДС, ако
бенефициентът не може да ги възстанови.
Инструментът ELENA може да се ползва от местни и
регионални власти, обществени органи или група
органи от държавите, които подлежат на подпомагане
по програма „Интелигентна енергия Европа". Това
важи и за България. Предварително изискване към
получателите на средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите
„20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните
парникови емисии, делът на ВЕИ в общото
потребление на енергия да стане 20% и още толкова
да е спестената енергия като цяло). За финансиране от
ELENA няма да има изрична покана за представяне
на предложения. Средствата ще се осигуряват по реда
на внесените проекти до изчерпване на бюджета. За
2009 г. той е 15 млн. евро, а предстои одобрение на
бюджет 2010г. Предложения могат да се изпращат до
края на 2011г.
Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” ще подпомага
развитието и растежа на динамичен частен сектор в
полза на свободна и демократична България.
Фондацията ще помага на български организации с
нестопанска цел и на частния сектор за развитието на
успешна и конкурентна пазарна демокрация. Мисията
на Фондацията е да финансира и управлява проекти,
които пряко или косвено да заздравят отношенията
между САЩ и България в дългосрочен план.
Фондацията е въплъщение на щедростта на
американския народ и ще бъде пример за високи
стандарти за етичност и прозрачност. Фондация
„Америка за България” ще подкрепя проекти в
областите:
-Изкуства и култура
- Археология и опазване на историческото наследство
- Гражданско общество и демократични институции
- Образование и библиотеки
- Социална сфера♦
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