EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини

ЕФЕКТИВНОТО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ И
АКТИВНАТА ПОДКРЕПА НА ПОДДЪРЖАЩИТЕ
СТРУКТУРИ В ИНИЦИАТИВАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ

Процесът на разработване и изпълнение на планове за
действие за устойчива енергия /ПДУЕ/ от местните власти изисква активно
участие и взаимодействие на всички заинтересовани страни – местните
власти, енергийните компании, бизнеса, местната общност в изпълнение на
ангажиментите с присъединяването им към Европейската Инициатива
Споразумение на Кметовете. Основна роля в него се отрежда на подкрепата
на Поддържащите структури, които чрез своя опит и практики на национално
и международно ниво гарантират устойчивост и ползви в дългосрочен аспект
по отношение на изпълнените дейности за климат и енергия.
Проект “Енергия за Кметовете - Мрежа на устойчиви поддържащи
структури на Споразумението на Кметовете” е първият, финансиран по
Програма Интелигентна Енергия Европа, в който АБЧО наред с 15 други
участници от европейски градове работиха за създаването на устойчиви
структури в подкрепа на изпълнението на ангажиментите по
Споразумението. Проект “Енергия за Кметовете” даде принос на
Черноморските общини да се присъединят към Споразумението, да
разработят устойчиви енергийни стратегии и планове за действие, както и да
стартират изпълнението на конкретни проекти за повишаване на
енергийната ефективност на местно ниво за подобряване на енергийните
характеристики на общинските сгради, оптимизиране на уличното
осветление, въвеждане на енергоспестяващи технологии чрез използване на
ВЕИ, изграждане на системи за ефективно енергийно управление и др.
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Като
Поддръжаща
структура
на
Споразумението,
АБЧО
предоставя
компетентна административна и техническа
помощ в целия процес на подоготовка и
изпълнение на Плановете, дава конкретни
насоки и препоръки за ефективно и
целенасочено въздействие в областта на
енергията и екологията, както и в търсенето
на
финансови
възможности
за
изпълнението на местни дейности
и инициативи.
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EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

»»» продължение от стр. 1
Проект „Енергия за Кметовете“ /Energy for
Mayors/ даде възможност за практическа
обмяна на идеи и демонстрационни
практики чрез организиране на семинари,
работни срещи, тематични форуми за
намаляване емисиите парникови газове и
засилване ролята на местните власти в
процеса на планиране и изпълнение, както
на национално ниво - в участващите 8
европейски страни – България, Гърция,
Италия, Испания, Германия, Литва, Полша и
Хърватия, така и на
международни
семинари организирани в Италия, Полша и
Белгия.

Основен проблем в изпълнението на
местните енергийни планове остава
финансовата стабилност и устойчивост в
намирането на подходящи инструменти и
програми.
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По време на последната работна среща по
проекта, състояла през м. март 2013г. в
Брюксел, партньорите се обединиха около
идеята, че трябва да се търсят нови
възможности
за
финансиране
на
енергоефективни мерки, като за това ще бъдат
представени препоръки към вземащите
решения на Европейско и национално ниво.
В периода 11-13 април 2013г. представители на
АБЧО участваха в международен семинар за
Активизиране на местните общности за
посрещане на кризата в Spittal An Der Drau,
Австрия,
организиран
от
Европейската
Асоциация на агенциите за местно и
регионално развитие /ALDA/. По врема на
специално организирана дискусия от АБЧО на
тема: „Енергийно планиране на местно ниво –
популяризиране на сътрудничеството и
синергията между заинтересованите лица”
бяха представени и споделени практики и
демонстрационни модели за реализиране на
успешни енергийни проекти. АБЧО информира
участниците за Инициативата споразумение на
Кметовете, представи модели за привличане
участието
на
местните
общности
и
заинтересованите лица в разработването и
изпълнението на Планове за действие за
устойчива енергия. Представен бе и видео
филмът по проект Енергия за Кметовете, както
и други информационни материали –
ръководство за енергийно планиране, брошури
и презентации.

В рамките на проект
Черноморска Регионална Агенция за
"MOBISEC:
Мобилни
инициативи за устойчиви
Управление на Енергията (ЧРАУЕ) в
европейски общности" правят велоалея в кв.
партньорство с община Варна изпълняват
„Аспарухово”
проект MOBISEC, финансиран по програма
на Европейската Комиясия - DG TREN
„Дейности в областта на градската мобилност“ на Генерална Дирекция «Енергия и Транспорт».
»»» продължение на стр. 3
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Трасе за велосипедисти да бъде изградено от
Аспаруховия мост до парка в едноименния
квартал. Това предвижда проект на районното
кметство. Велоалеята ще бъде свързана с един
от подходите към моста, ще минава покрай
брега и ще опасва целия парк в „Аспарухово",
обясни Милена Налбанчева, координатор за
Варна на проекта "Мобилни инициативи за
устойчиви европейски общности" (MOBISEC).
Като част от проекта ще бъде положена
маркировката на бъдещата велоалея.
Жителите на „Аспарухово", „Галата" и
местностите около двата квартала ще бъдат
стимулирани да се придвижват на две колела
по още един начин. Предвижда се на
автобусите по линия №2 да бъдат монтирани
багажници за велосипеди. Целта е да се
избегне колоезденето по Аспаруховия мост,
който
е
най-опасното
място
за
велосипедистите,
посочи
Налбанчева.
Специалните стойки ще побират до 3-4
велосипеда и ще бъдат първите подобни у нас.
Все още се уточнява къде точно по бусовете да
бъдат поставени, както и дали ще се плаща
допълнително за колелото. Една от автобусните
фирми вече е обещала съдействие, а
монтирането на велобагажниците може да се
случи към края на годината.

В Морската градина също ще бъде оформено
велосипедно трасе. По препоръка на
местните велоклубове зона само за
колоездачи ще стане най-близката до
булевард „Княз Борис I" паркова алея, като за
целта
тя
ще
бъде
маркирана.
Тъй като изграждането на нови велоалеи
изисква повече време и средства, за да се
стимулират и улесняват велосипедистите се
предвижда оформянето на велотрасета и по
някои от по-безопасните за движение улици.
Идеята е обсъдена с общински експерти и
служители
на
районните
кметства.
Предвижда се зоната за колоездачи да бъде
отделена само с маркировка, а за
обособяването й ще се наложи да бъдат
премахнати паркираните от едната страна
автомобили. „Братя Миладинови" е една от
улиците, по които би било удачно да се
оформят велотрасета. Маркировката на
единствената специално изградена градска
велоалея от „Княз Борис I" до спирка „Нептун"
ще бъде освежена, а по частта й на ул."Братя
Миладинови" ще
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бъде поставена и нова вертикална маркировка, която да не
позволява паркирането върху нея. Това също ще стане по
проекта MOBISEC. Той е на стойност 390 000 евро, като
половина от средствата са осигурени от Европейската
комисия, а другата половина - от Община Варна. Целта е
насърчаване използването на велосипеди като основно
транспортно средство, като алтернатива на останалите
превозни средства.

На 26.04.2013 г. в малката конферентна зала на хотел «Черно море» в гр. Варна се проведе
пресконференция за представяне на проект «ICZM: Подобряване на интегрираното управление на
крайбрежните зони в региона на Черно море». На пресконференцията, организирана от Асоциация
на Българските Черноморски Общини (АБЧО) като координатор на проекта за България, бяха
представени целите и дейностите на проекта, насочени към подобряване качеството на морската
среда чрез използване на общи иновативни методологии за разработване на планове за
интегрираното управление на крайбрежните зони в рамките на региона на Черно море. „За
държавите от Черноморския басейн ще бъде разработен общ подход за управление на
крайбрежните зони, в които да се включи и участие на обществеността“ сподели г-жа Марияна
Кънчева, изпълнителен директор на АБЧО. В това управление ще се осигури интегрирана подкрепа и
на всички заинтересовани страни, като местни и регионални власти, частния бизнес, НПО-та, активни
граждани. От АБЧО имат ангажимент да привлекат към проекта Института по океанология, Института
по морски ресурси и всички организации имащи ангажимент или отношение към интегрираното
управление на крайбрежието. Проектът е финансиран по Съвместна оперативна програма
"Черноморския басейн 2007-2013 г." между България и Румъния и с партньори от всички държави от
Черноморския басейн.
Проектът е стартирал през месец януари тази година. Продължителността му е 24 месеца. Идеята е
възникнала въз основа на това, че в различните държави опитът и напредъкът по разработването на
такива програми е различен. България и Румъния, като единствени държави членки в Черноморския
регион, съобразяват разработването на плановете с европейските норми и правила, докато за
другите държави те не са задължителни.
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Двудневен форум затвърди
„Черноморска социална мрежа“
Асоциация на Българските Черноморски Общини организира двудневен форум
„Черноморска регионална конференция за иновативни практики и възможни механизми за
публично-частни партньорства в социалната сфера“ на 26 – 27 Март 2013 г. в зала “Пресцентър”
на Фестивален и конгресен център – Варна. Форумът бе заключителното събитие по проект
BG051PO001-7.0.01-0032-C0003 “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество”,
който АБЧО реализира в партньорство с Асоциация "Да съхраним жената", сдружение „Вяра и
надежда” и социалната кооперация Cooss Marche от Италия.
Конференцията бе открита от г-жа Марияна
Кънчева, изпълнителен директор на АБЧО и премина под
формата на презентации и дискусии с представители от
общините Варна, Бургас и Добрич и гостуващите
партньори от италиански социален кооператив от гр.
Анкона. Главната цел на събитието бе да се набележат
перспективите за подобряване на взаимодействието
между отделните социални институции и социални НПО в
Черноморските общини, да се определят значите каузи за
Черноморския регион, възможностите за партньорства
между НПО и местните власти, както и да се определи
стратегия за развитие на новосформираната Черноморска
социална мрежа.
Сред официалните гости бяха и четирима
представители на социалния кооператив от гр. Анкона,
Италия, които са партньори по проекта. Те представиха
основните задачи и дейности на своята организация, като
активно участваха в дискусионните игри в края на първия
ден от форума.
Като пряк резултат от форума бе приемането на
заключителен документ, който анализира основните
постижения

на

форума.

Приеха

се

и

основни

предложения към ръководните институции в страната,
към здравната каса, общинските администрации и
съвети

Черноморските

общини,

към

районните

администрации, НПО и медиите.
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Чрез заключителният документ, партньорите по проекта и участниците във форума
отправиха своите послания, надежди и готовност за партньорство към политиците,
общинските и областните администрации, към предприемачите на българския бизнес,
към медиите за повишаване отговорността си за хората със специални потребности.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ В Toolbox-а, СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА
ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ“
Специално създадената база данни /Toolbox/ в рамките на проекта е с богат набор от
ръководства, наръчници, методологии и указания за устойчиво енергийно планиране, опазване на
климата, демонстрационни практики за изпълнение на проекти по ефективно управление на
енергийна ефективност, опазване на околната среда, използване на възобновяемите енергийни
източници, добро управление на национално и международно ниво вкл. и на български език.
Със своята опростена структура и функция за търсене (по избор на език или по азбучен ред)
той използва разнообразни икони за да покаже елементите, които са основна част от процеса на
разработване на План за Действие за Устойчива Енергия. Наборът от инструменти в Toolbox-а
съдържа различни примери за методологии* и инструменти, достъпни на различни езици,
включвайки: документи; презентации; интернет сайтове; видео; други материали и ръководства.
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!
http://toolbox.climate-protection.eu/

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

