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ВВТТООРРААТТАА  ППААРРТТННЬЬООРРССККАА  ССРРЕЕЩЩАА  ППОО  ППРРООЕЕККТТ  IISSEEMMOOAA  ССЕЕ  

ППРРООВВЕЕДДЕЕ  ВВ  РРУУММЪЪННССККААТТАА  ССТТООЛЛИИЦЦАА  

 
      На 21  ‐ 22 Януари 2011 г. партньорите от 14 европейски 
страни по проект „ISEMOA  Подобряване на непрекъснати 
енергийно ефективни вериги за мобилност за всички!” се 
срещнаха за втори път в хотел „Новотел” в централната част 
на град Букурещ, Румъния. Проектът, който се финансира по 
програма  Интелигентна  Енергия  ‐  Европа,  цели  да 
подпомогне  местните  и  регионални  власти  в  Европа  за 
подобряване на енерго ефективните начини за предвижване 
на  хора  с  намалена  подвижност.  Проектът  ISEMOA  е 
тригодишен и стартира през май 2010г.  
     Всеки  ден  значителна  част  от  населението  се  сблъсква  с 
много пречки за свободното си предвижване в обществената 
среда  и  обществения  транспорт  ‐  хора  с  детски    колички, 
тежък  или  обемист  багаж,  двигателни  проблеми,  зрителни 
или слухови увреждания, затруднения в обучението. Поради 
съществуващите бариери, самостоятелното им придвижване 
в обществената среда е трудно и дори невъзможно. Затова за 
повечето  ежедневни  пътувания,  те  разчитат  основно  на 
личните си автомобили.  
     За тази цел  ISEMOA ще разработи системи за управление 
на качеството (ISEMOA QMсхеми), за да подкрепи градовете 
и регионите в техните усилия за подобряване достъпността 
до публичните места и в обществения транспорт. В основата 
на  ISEMOA‐схемите  е  заложено  осъществяването  на  одитен 
процес  за  оценка  на  нивото  на  достъпност  в  съответния 
район,  както  и  оценка  на  усилията  на  местните  власти  за 
подобряване на достъпността. 
 
ISEMOA  ще  осъществи  постоянната  комуникация  сред 
съответните  заинтересовани  страни  и  ще  е  трамплин  за 
един непрекъснат процес на подобряване на достъпността! 
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Очаквани резултати от проекта: 
· Реализирани  ISEMOA  схемите  за  управление  на 
качеството в повече от 15 тестови места в цяла Европа 
· Безплатни  и  достъпни  за  сваляне  разработените 
материали в рамките на проекта на 13 езика (от интернет 
сайтовете на ISEMOA и ELTIS) 
· Повече  от  100  обучени  ISEMOA  одитори  готови  да 
прилагат  ISEMOA  схемите  в  общини,  градове  и  региони  в 
цяла Европа 
 
Специални предложения: 
· Всички  общини,  градове  и  региони  са  поканени  да 
приложат ISEMOA схемите 
· Всички консултанти и агенции, които искат да използват 
ISEMOA в тяхната работа с местните и регионални власти, 
са  поканени  да  участват  в  обучителни  семинари  и  да 
станат одитори в рамките на проекта 
 
Ако  желаете  да  научите  повече  за  проекта  ISEMOA, 
посетете  сайта  www.isemoa.eu  или  се  свържете  с 
Черноморска  Регионална  Агенция  за  Управление  на 
Енергията (ЧРАУЕ), партньор по проекта 

 
Снимки от проведената 2ра партньорска среща в Букурещ 

 НОВИНИ 
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Министерството  на  ико‐
номиката,  енергетиката  и 
туризма  и  Изпълнителна 
агенция за насърчаване на 
малките и  средните пред‐
приятия  организираха 
информационен  ден  за 
представяне ПРЕД БИЗНЕ‐
СА  на  обявените  десет 
процедури  за  подбор  на 
проекти  по  Оперативна 
програма  „Развитие  на 
конкурентоспособността 
на  българската  иконо‐
мика” 2007 – 2013.  
Целта на информационна‐
та  среща  бе  да  се  запоз‐
наят  представителите  на 
българските  предприятия 
и  научните  среди  детайл‐
но  с  условията  и  начина 
на  кандидатстване  по 
отворените  за  набиране 
на проектни предложения 
процедури. 
 
 
Пълният пакет документи 
и  Насоки  за  канди‐
датстване по процедурите 
са  публикувани  на  след‐
ните  интернет  страници: 
www.opcompetitiveness.b
g,  www.ibsme.org  и 
www.eufunds.bg.   
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      От  26  до  27  януари  2011  г.  се  проведе 
втората  партньорска  среща  по  проект 

„Алтернативна 
енергия  в 
туризма”  в  хотел 
“Астория”,  Солун. 
На  срещата  бяха 
обсъдени  изпъл‐
нените  дейности 
към  настоящият 
момент,  срещна‐

тите проблеми и преодоляването им. Предстои 
до  средата  на  март  да  се  направи  регионално 
проучване  за  “Оценка  на  пазара  за  ВЕИ  и 
устойчива  енергия  в  хотели”.  Обект  на 
дискусия  стана  и  създаването  на  “RELACS 
мрежа” от хотели, като идеята е от една страна 
хотелите да обменят идеи в областта на ВЕИ и 
енергийна ефективност помежду си, а от друга 
страна  да  се  рекламират  участниците  в 
мрежата като «зелени» хотели.  
В  рамките  на  срещата  бяха  посетени  хотели 
които  вече  са  приложили мерки  за  енергийна 
ефективност  и  използване  на  ВЕИ.  Първо  бе 
посетен хотел «Астория» 
www.astoriathessaloniki.com. 
За  енергоносител  се  използва  природен  газ  и 
има  изградена  тригенерация.    При  тази 
технология  освен  с  електроенергия  и 
топлоенергия  също  така  се  снабдява  и 
охлаждащ въздух за климатичната инсталация. 
Тригенерацията,  като  процес  е  известна  в 
нашата  страна  повече  теоретично. 
Практически  до  настоящия  момент  няма 
изпълнен  проект  в  България  с  реална 
тригенерация.  От  друга  страна,  именно 
тригенерацията  дава  истинската  възможност 
за голям икономически ефект от използването 
на  когенераторите.  Хотела  в  с  РЗП  4000  м2,  а 
изградената  тригенерация  е  съследните  
технически параметри:  
 

електрическа  мощност  (75kWel),  топлинна 
мощност  (105kWheat),  охладителна мощност  
(150kWcool),  освен  това  хотела  има 
термопомпа въздух‐въздух, която се захран‐
ва  с  електричество  от  електрическият 
генератор.  Също  така  чрез  рекуперация  се 
изпозлва отпадната топлина от изгорелите 
газове. Цялата инвестиция за инсталцията е 
300 000 евро, като по оперативна програма 
хотела  е  използвал  30%  грант.  Срока  за 
връщане  на  инвестицията  е  между  5‐6 
години  в  зависимост  от  натоварването  на 
хотела,  като  за  да  бъде  рентабилна 
инвестицията  е  необходимо  системата  да 
работи поне 5000 часа на година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спа  комплекс  “Loutra”  www.loutra.gr  бе 
вторият  посетен  обект  в  рамките  на 
работната  партньорска  среща.  До  2009  г. 
комплекса  е  работил  само  през  летният 
сезон. Собствениците на хотела са  

   

Проект „RELACS – 

Алтернативна енергия в туризма” 
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направили  проучване  за  възможностите  за 
отопление на хотела през зимният сезон. И се 
оказва че намиращите се наблизо минерални 
втодни  източници  са  много  подходящи  за 
отпление на комплекса. Водата се намира на 
сравнително  плитко  място  (35м)  и  е  с 
подходящи  физикохимични  качества  за 
отопление. Температурата на водата е 55 °C и 
е  с  дебит  100  m3/h.  За  осигуряване  на 
топлинните  нужди  на  комплекса  са 
необходими  60  m3/h.  Термалната  вода  се 
изпомпва чрез сонда от единия сондаж и след 

като се отнеме част от топлинната й мощност 
се инжектира в друг сондаж. Изградени са два 
топлообменика  в  комплекса  единият  за 
топла  вода  за  къпане,  а  вторият  за 
отоплението  на  самия  комплекс. 
Допълнително  е  изграден  котел  на  нафта 
като  резервна  мощност.  Отново  е  ползван 
грант  за  инвестицията  в  рамките  на  30%.  
Въпреки че системата е работила по малко от 
година собственика на комплекса е убеден в 
предимствата  и  съвсем  скоро  ще  пусне  в 
експлоатация още една подобна система.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Третият  посетен  обект  бе  “Sani  Resort” 

www.sani‐resort.com. “Sani Resort” е почивен 
летен  комплекс  състоящ  се  от  няколко 
хотела, вили, магазини, яхтено пристанище 
и  др.  Комплекса  има  огромен  разход  на 
топла вода за санитарни нужди. Ето защо те 
изграждат  соларна  система  за  топла  вода 
преди  7  години.  Системата  е  с  площ 
3 000m2, с панели със селективно покритие 
и  монолитно  закрепени  за  стоманена 
конструкция.  Системата  е  свързана  с  3 
резервоара  с  общ  обем  15m3.  Соларната 

система не е достатъчна да покрие нуждите 
от  топла  вода,  но  е  ограничено  площта  на 
която  могат  да  се  монтират  слънчеви 
панели. Срока за връщане на инвестицията 
е 4,5 години, т.е. вече има релана печалба от 
експлоатацията  на  соларната  система.  При 
изграждането на системата е ползван грант 
от 40%.  

Скоро  време  ще  бъде  създадена 
електронна страница на проекта където ще 
има повече информация за проекта.  
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Покана  за  транснационални  проекти  с  цел 
подобряване  на  достъпа  до  пазара  на  труда  
Краен срок: 2 март 2011 г.  
Целта  настоящата  покана  е  да  насърчи  и 
популяризира иновативни модели на партньорство и 
добри  практики  в  европейските  държави,  които  се 
отнасят  до  социалното  включване  и  достъпа  до 
пазара на труда. Настоящият конкурс е насочен към 
транснационални  партньорски  организации.  Те 
трябва да включват участници от поне три държави ‐ 
членки  на  Европейския  съюз,  сред  които 
представител на публичната власт, една компания и 
едно  социално  предприятие.  Примерни  допустими 
дейности:  разработване  и  тестване  на  иновативни 
методологии;  дейности  в  подкрепа  на 
корпоративната  социална  отговорност;  обучение, 
информиране,  съветване;  кръгли  маси,  обмен  на 
опит  и  добри  практики;  изучаване  на  конкретни 
казуси;  семинари,  конференции  и  др. 
Бюджет: 1 500 000 евро 
Максималният  размер  на  отпусканото  финансиране 
не  може  да  надвишава  80%  от  общите  допустими 
разходи за проекта. 
 
ВАЖНО!!!  

Удължава  се  срокът  за  кандидатстване  по 
схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна 
финансова  помощ  BG161PO001/3.1
03/2010  
„Подкрепа  за  развитието  на  природни, 
културни и исторически атракции"  
Управляващият  орган  на  Оперативна 
програма „Регионално развитие" 2007‐2013 г. 
(ОПРР)  уведомява  всички  потенциални 
кандидати  по  схема  за  предоставяне  на 
безвъзмездна  финансова  помощ 
BG161PO001/3.103/2010  „Подкрепа  за 
развитието  на  природни,  културни  и 
исторически  атракции",  че  на  основание 
Заповед  №  РД‐02‐14‐2071/  26.11.2010  на 
Ръководителя  на  Управляващия  орган  на 
ОПРР  са  изменени  Насоките  за 
кандидатстване по схемата, както следва:  
Удължава  се  срокът  за  кандидатстване  по 
схемата до 15 февруари 2011 г.  
Коригираните  Насоки  за  кандидатстване  са 
публикувани  на  интернет‐страницата  на 
Оперативната  програма  www.bgregio.eu  в 
секция  Отворени  търгове  и  на  интернет‐
страницата  на  Министерството  на 
регионалното  развитие и  благоустройството: 
http://www.mrrb.government.bg/.  

 BG161PO001/1.110/2010 „Подкрепа за създаване 
и промотиране на иновативни културни събития” 
Краен  срок:  28  февруари  2011  г,  16:00  ч.  местно 
време.  
Настоящата схема цели: Да се насърчи развитието, 
обновяването  и  обогатяване  на  културния  живот 
чрез  организиране  и  промотиране  на  културни 
събития  като  главен  фактор  за  изграждане  на 
идентичността  и  неповторимостта  на  населените 
места  в  градските  ареали;  Да  се  създадат  и  развият 
нови и неконвенционални форми на културни изяви, 
които  се  основават на иновативни идеи и практики 
на представяне и промотиране на културни събития;  
Да се създават условия за равен достъп до културата 
на  граждани  от  различни  социални  и  етнически 
групи,  които  да  спомагат  за  тяхното  включване  в 
културните процеси.  
Проектите  ще  се  изпълняват  на  територията  на 
Република  България,  в  рамките  на  86  общини  от 
градските агломерационни ареали.  
 
 
 
 

Дейностите,  които  ще  получат  подкрепа 
включват: 1. Организиране и/или провеждане 
на иновативни културни събития и прилагане 
на  добри  практики,  с  цел  обогатяване  на 
културния  живот  и  повишаване  на 
привлекателността  на  населените  места  в 
агломерационните  ареали  и  изграждане  на 
местната  идентичност.  2.  Дейности  за 
обществено  осведомяване,  промотиране  и 
реклама  на  провежданите  иновативни 
културни  събития;  3.  Дребномащабни 
инфраструктурни  дейности,  свързани  с 
организацията  и  провеждането  на 
иновативното  културно  събитие;  4. 
Осигуряване  на  подходящо  оборудване  и 
обзавеждане,  свързано  с  организираните 
събития:  закупуване  на  технически 
съоръжения  и  оборудване  (сцени, 
ограждения,  озвучителна,  осветителна  и 
видео техника, мултимедия, екрани и др.)  
 

Отворени програми за кандидатстване 
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