
„Хоризонт 2020“ е новата програма, която обединява досегашните програми и 

инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии - 

Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, 

свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации 

и Европейския институт за иновации и технологии. 

С бюджет от 80 млрд. Евро за периода 2014г. - 2020г. програмата е част от усилието за 

създаване на растеж и нови работни места в ЕС. Тя свързва научните изследвания и 

иновациите – от научното изследване до продажбата, всички форми на иновации, 

като предлага опростен достъп до финансиране за фирми, университети, институти 

от всички страни в ЕС и трети страни. 

Програмата има три приоритета: 

 Наука на най-високо ниво – укрепване на позицията на ЕС като световен лидер 

в научните постижения 

 Конкурентни индустрии – укрепване на индустриалното лидерство чрез 

иновации, целящи да върнат Европа по пътя на растежа и създаването на 

работни места 

 По-добро общество – въвеждане на нови методи за справяне със социалните 

предизвикателства по отношение на шест ключови области – здравеопазване, 

демографски промени и благосъстояние; безопасност на храните, устойчиво 

земеделие, морско дело и био-икономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; 

развитие на устойчив транспорт; борба с климатичните промени и ресурсна 

ефективност и създаване на обединени, иновативни и сигурни общества. 

„Хоризонт 2020“ ще отговори на обществените предизвикателства като помогне да се 

хвърли мост над пропастта между науката и пазара. Например, подкрепяйки 

иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими 

продукти с реален търговски потенциал. Този пазарно-ориентиран подход ще 

включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат 

събрани необходимите ресурси.                                     >>>>> продължение на стр. 2 
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Подробна информация  

за Програма „Хоризонт 

2020“, включително и 

как да кандидатствате за 

финансиране, може да 

бъдат намерите на:  

http://ec.europa.eu/progr

ammes/horizon2020/  

 

Краен срок за 

кандидатстване:  

5 юни, 2014 
 

>>>>> продължение от стр. 1 

„Хоризонт 2020“ дава възможност за кандидатстване за устойчиви енергийни 

предложения. Като част от своята стратегия за насърчаване на енергийно-

ефективен и лесен за иновационни практики за обществени поръчки, 

Европейската Комисия ще финансира предложения, които поддържат 

публичните власти при придобиването на бързо развиващите се 

информационни и комуникационни технологии, като зелени центрове за 

данни (Green Data Centres).  

Възможности за финансиране на публичния сектор в предоставянето на 

енергийната ефективност чрез ИКТ се осигуряват по следните две оси на 

Програмата: 

Хоризонт 2020-EE 2014-3-MarketUptake и Хоризонт 2020-EE 2014-2-RIA 

Публичните власти играят важна роля за постигането на амбициозните цели 

на Европа в областта на енергетиката и климата. Всички правно-обвързващи 

мерки, договорени в рамките на Директивата за енергийна ефективност 

(Energy Efficiency Directive) на Европейско и национално ниво, ще трябва да  

 

се превърнат в конкретни действия на място. За повишаване на капацитета на 

публичните власти да планират и приложат устойчиви енергийни мерки е насочена 

следната ос на Програмата:  

Хоризонт 2020-EE 2014-3-MarketUptake 

Публичните власти имат важна роля за развитието на устойчиви енергийни политики. Изпълнението на 

тези политики, обаче, изисква участието на обществени/частни заинтересовани страни и гражданското 

общество. В ос Хоризонт 2020-EE 2015-3-MarketUptake на Програмата е заложено да се финансират 

предложения, които ще дадат възможност на заинтересованите лица да подпомагат публичните власти при 

превръщането на техните планове в конкретни действия. 

25 млн. EUR от общата сума на Програма „Хоризонт 2020“ са на разположение за представяне на 

предложения, насочени към финансиране за подобряване на бизнес случай за устойчиви инвестиции в 

енергетиката, помощ за развитие на проекта, внедряването на иновативни енергийни услуги и финансови 

схеми, както и изграждане на капацитет за иновативни схеми за финансиране.  

Голяма част от средствата ще бъдат насочени към проекти за подпомагане на развитието (PDA). Това 

подкрепя развитието на новаторски инвестиционни проекти в EE & ВЕИ до финансиране, например, 

предпроектни проучвания, мобилизиране на заинтересованите страни, финансов инженеринг, както и 

процедури за възлагане на обществени поръчки. Предложенията могат да бъдат подавани от отделни 

публични или частни субекти. Всяко евро подкрепа от ЕС трябва да води до 15 евро инвестиции в ЕЕ & 

ВЕИ до края на проекта. 

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 

проекти" 

Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Кампанията е насочена към 

младежи на възраст от 17 до 21 г. и има за цел да повиши интереса към новите оперативни 

програми в страната. Инициативата ще запознае младежите с основните правила и процедури 

в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства. 

http://www.ubbsla.org/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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ЧЕК подписа договор за финансиране по Програма 
„Иновации за зелена индустрия” 

 

В края на м. Януари 2014г., Председателят на 

Черноморски Енергиен Клъстер подписа договор 

с Иновация Норвегия за изпълнение на проект 

„BANCAGE: България и Норвегия – клъстери 

в подкрепа на зеленото предприемачество“. 

Проектът се финансира от Програма „Иновации 

за зелена индустрия", финансирана по линия на 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 

Програмата „Иновации за зелена индустрия” в 

България има за цел да увеличи конкуренто-

способността на българските предприятия чрез 

прилагане на „зелени” иновации, практики и 

технологии. Изграденото партньорство между 

частни компании от Норвегия и България бе 

задължително условие, с цел  засилване на 

сътрудничеството и обмяна на опит между 

български и норвежки институции и бизнес 

общности. Държавната агенция „Иновация 

Норвегия” (Innovation Norway) администрира  

програмата. 

Черноморският Енергиен Клъстер ще изпълнява 

проект BANCAGE в партньорство с Норвежки 

енергиен клъстер (NCE Smart Energy Markets) и 

консултантска фирма за управление на енергията 

(New Energy Performance AS) от Норвегия. 

 

  
Проектът цели да укрепи взаимоотношенията между двата 

енергийни клъстера като иновативен и ефективен модел за 

увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез 

изграждане на специфичен капацитет на енергийна тематика, 

привличайки публични, частни и НПО сектори. В рамките на две 

години, ще се реализират редица дейности за установяване на  

двустранно сътрудничество между ЧЕК и NCE Smart, както и между 

фирми-членки на клъстерите, с конкретен акцент върху 

изграждането на капацитет на специфични теми, свързани с 

опазване на околната среда и устойчиво използване на енергийните 

ресурси. 

Партньорите по проекта ще градят капацитет в публичния и 

частния сектор чрез трансфер на знания относно Системи за 

енергиен менджмънт (EMS), изграждане на консултативни мрежи и 

обмяна на опит за практическото прилагане на устойчиви 

енергийни политики, обмяна на  добри практики между България и 

Норвегия относно енергийни мерки и дейности в обществени и 

частни сгради. Ще се организират енергийни еко-мероприятия, с 

цел насърчаване на енергийната ефективност и опазване на 

климата. Ще се проведат бизнес форуми за предоставяне на 

възможности за работа в мрежа и за създаване на дългосрочни 

бизнес партньорства между фирми от клъстерите. 

Целеви групи на проекта са фирмите-членки и административният 

персонал на двата енергийни клъстера, политици и местни власти, 

неправителствени организации, енергийни агенции и 

образователни институции на местно ниво, местни бизнес фирми, 

работещи в полза на зелената икономика: монтажници, доставчици 

на екологични продукти и услуги, одитори, финансови институции, 

и т.н. 

ЕС е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на 

устойчивото развитие на енергията и емисиите на парникови газове, 

както и сигурността на енергийните доставки, зависимостта от вноса 

и конкурентоспособността и ефективното прилагане на вътрешния 

енергиен пазар. Проект BANCAGE е инструмент за подкрепа и 

изпълнение на целите на политиката за енергетиката и изменението 

на климата на Европейско и  национално ниво. 

 

    
В периода 6 - 9 Април в гр. Варна ще се 
проведе партньорска среща по проект 

„ESP – English for Specific Purposes in 
Tourism Sector e-learning“ 

 
Асоциация на Българските Черноморски 

Общини (АБЧО) е домакин на поредната 

партньорска среща по проект „ESP - 

Английски За Специфични Цели в 

Туристическия Сектор“, на която ще 

присъстват всички партньорски 

организации от Гърция, Турция, Италия и  в 

рамките на която ще бъде представена 

разработената електронна обучителна 

платформа по английски език. 

Проектът се финансира по Програма 

„Леонардо да Винчи“, сектор „Трансфер на 

иновации“ 

http://www.ubbsla.org/
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Проект  „REACTION“ има за цел 

да укрепи мрежите между общините 
чрез засилване на сътрудничеството 
си в тематичните оси, всички 
свързани с ключовата дума "ресурс". 
В рамките на REACTION се 
проведоха вече две тематични 
международни събития, всяко с 
фокус около един специфичен 
ресурс, считан от съществено 
значение за доброто развитие на 
европейското гражданство. 

 Международна конференция на 
тема “Местните ресурси”, която се 
проведе  в Aвстрия  

 Международна конференция на 
тема “ Гражданите като ресурс за 
развитие на местните общности”, 
която се проведе  в Румъния 
Международна конференция на тема 
“Европа като ресурс”, която 
предстой да се проведе  в Италия е 
заключителното събитие. 
Проектът се координира от община 
Сичиле (Италия) в партньорство с 
организации и общини от 
Словения, Словакия, Македония, 
Хърватска, България, Австрия, 
Румъния и Испания и  се финансира 
по програма "Европа за гражданите" 
Повече информация за проекта на: 
http://www.project-reaction.eu 
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Финална международна конференция по 
проект REACTION в Сичиле, Италия 

В периода 10 -12 Април 2014г. ще се проведе международна конференция в град Сичиле (Италия), която е и 

финалното събитие в рамките на проект  „REACTION: Aнти-кризисни мерки: Побратимяване на градове, 

иновации, откритост и мрежи“. Целта на конференцията на тема “Европа като ресурс” е да се наблегне и да се 

насърчи положителното отношение, че Европейски Съюз има и на местно ниво, както и да се повиши  

качеството на живот на всички граждани на ЕС. Организатори на събитието са италианските партньори по 

проекта – общините Sacile, Brugnera, и Porcia. 

Снимки от I-вата международна конференция  
"Местните ресурси за благосъстояние и развитие" 

11-13 април 2013г., Австрия 

Снимки от II-рата международна конференция  
"Гражданите като ресурс за развитието на местните общности " 

13-15 октомври 2013, Румъния 
 

http://www.ubbsla.org/
http://www.project-reaction.eu/
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Видео конкурсът „Да опазим морето чисто от 

замърсявания", организиран в рамките на европейския 

проект „MARLISCO - Морските отпадъци в моретата на 

Европа: социална информираност и съвместна 

отговорност" се проведе паралелно в 14 европейски 

държави с крайбрежни ивици. Младежите бяха поканени да 

направят кратък видео филм, в който да изразят мнението 

си по проблема с отпадъците в морските води и да станат 

катализатор на промяната в обществото. В България видео 

конкурсът се организира от АБЧО и бе насочен към 

младежи на възраст между 12 и 18 години от училища, 

младежки клубове и асоциации. Национално жури 

селектира и номинира Top10 видео филма, които се бореха 

за „онлайн вота на публиката" във Facebook и YouTube. 

Това са  видео филмите: 

• „Зелено насърчаване" с автори Десислава Иванова, Нели Неделчева и 

Маргарита Богданова (17 год.) от ПГСС "Златна нива" - гр. Айтос 

• „Събуди се!" с автори Яна Неведешева, Елица Георгиева, Давид Кортезов 

и Мария-Жаклин Жекова (17 год.) от ГПАЕ "Гео Милев" - гр. Бургас 

• „BluC - Да запазим морето чисто!" с автори Стефан Кудев и Светлин 

Желязков (18год.) от Търговска Гимназия - гр. Бургас 

• „Децата и заливът" с автори Наталия Пехливанова, Гергана 

Димитрова и Ренета Колева (13 год.) от СОУ "Христо Ботев", гр. 

Камено (обл. Бургас) 

• „Боклукалипсис" с автори Диляна Койчева и Габриела Видева (15 год.) от 

ВТГ "Георги С. Раковски" - гр. Варна 

• „Приятели с обща цел" с автори Виктория Бенлиева, Тереза Попова и 

Мария Недева (16 год.) от ВТГ "Георги С. Раковски" - Варна 

• „Спрете да наранявате морето" с автор Галина Станева (13 год.) от МГ 

"Д-р П. Берон" - гр. Варна 

• „Нашето море - наша кауза" с автори Гергана Иванова и Йорданка 

Пенева (17 год.) от ОДК - Варна 

• „Чистото море - синият път към една красива Европа" с автори Гергана 

Великова и Георги Петришки (15 год.) от Езикова Гимназия „Пловдив" - 

гр. Пловдив 

• „На какво е способна човешката ръка?" с автори Недялко Гилев и 

Елизабет Годжеманова (15 год.) от Езикова Гимназия „Пловдив" - гр. 

Пловдив 
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Варненски общини ще си сътрудничат 
с руския град Норилск 

 

Установяване на възможностите за сътрудни-

чество и делови контакти бе основната цел на 

провелата се на 13 Март 2014г. среща на 

областния управител на Варна г-н Иван Великов с 

представители на един от най-северните градове в 

Руската Федерация - Норилск.  

Посещението се организира от Посолството на 

България в Руската федерация, Центъра на 

промишлеността на Република България (ЦПРБ) 

и Службата по търговско-икономическите 

въпроси (СТИВ) в Москва и с подкрепата на 

Асоциацията на Българските Черноморски 

Общини. Участниците в делегацията са 

победители в конкурса „Открито муниципално 

управление: съвременни подходи, проблеми и 

перспективи” - кметът на Норилск Олег Курилов, 

ръководителят на апарата на Норилския градски 

съвет на депутатите Роман Сотников и заместник-

ръководителят на администрацията по социална 

политика Наталия Коростелева.  

Руските гости изразиха своите приятни 

впечатления от климата в Морската столица и 

проявиха интерес към възможността за отдих и 

спортни лагери на деца от Норилск по 

българското Черноморие. Засегната бе и темата за 

високото качество на българските кадри в туризма 

и добрите перспективи за реализацията им в 

северния град.  

 

 

НОВИНИ ОТ  

ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОБЩИНИ 
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Проект "Дунавско и Черноморско сътрудничество на Европейската и Азиатската Икономика - стъпка към 

съществен растеж на Черноморския регион (DABS)" цели да допринесе за икономическото развитие на 

териториите чрез поддръжка на подобрения достъп и по-добри връзки на Европейската и Азиатската 

икономики между пристанищата в Дунавската и Черноморската зони. Целева група на проекта са: МСП от 

Черноморския регион, по-специално от страните-участващи в проекта; местни и регионални власти от 

Черноморския и Дунавския регион, морски и вътрешни пристанища, пристанищни администрации и 

оператори, жители, потребители, образователни институции, туристическа и местна икономика, други публични 

организации, неправителствени организации, студенти, жени, млади хора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионална кръгла маса в Молдова обсъди морската 
политика в пристанищата на Дунав и Черно море 

 

 
6 

На 24 март 2014г. в Кахул, Молдова се проведе регионална 

кръгла маса по проект: “Дунавско и Черноморско 

сътрудничество на Европейската и Азиатската Икономика 

- стъпка към съществен растеж на Черноморския регион 

(DABS)“, с участието на представители от Румъния, България, 

Турция и Украйна.  Домакин на срещата бе Молдовският 

партньор по проекта - Агенция за Трансгранично 

Сътрудничество и Европейска Интеграция в Кахул. 

Целта на форума бе участниците да споделят опита и 

резултатите от взаимодействието си с местни заинтересовани 

лица за изпълнение на морските политики в пристанищните 

райони, да посочат съществуващите проблеми и да търсят 

начини за преодоляването им.   

Основни теми и въпроси свързани с управление на 

пристанищни и транспортни политики в морската индустрия 

бяха поставени за дискусия. 

Държавната политика на Молдова в изпълнението на стратегии 

и политики в морския транспорт бе представена от 

Министерството на транспорта и пътната инфраструктура и 

неговата роля за развитието на националната транспортна 

система. 

Специфични практики и трансгранично 

сътрудничество бяха споделени и от 

Пристанище Гургулещи предвид близостта 

му с Румъния и пограничния крайдунавски 

район. 

Ролята на Университета в Кахул в 

подготовката на кадри и специалисти по 

транспорт бе представена от Факултета по 

Икономика, Компютърни науки и 

математика. 

Управлението на екологичните рискове в 

крайдунавската територия на Долен Прут 

бе споделено от представител на Агенцията 

по Екология в Кахул. 

Резултатите от извършено в рамките на 

проекта пред-проектно проучване за 

товарооборота в пристанищата по река 

Дунав и Черно море бяха представени по 

време на кръглата маса, за да се търсят 

алтернативни маршрути за по-бързи, по-

евтини и по-ефективни транспортни 

връзки за улесняване на вноса и износа на 

стоки и услуги. Окончателните резултати 

от проучването ще бъдат представени и на 

български език на всички заинтересовани 

лица, институции и организации. 

През м. април е предвидена регионална 

кръгла маса с дискусия в Украйна, където 

партньорите по проекта ще се срещнат с 

местни заинтересовани лица и ще обсъдят 

текущи въпроси за изпълнение на морски 

политики в черноморските пристанища.  

Повече информация за проекта можете да 

намерите на: www.dabsea.ro  

http://www.ubbsla.org/
http://www.dabsea.ro/
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>>>> продължение от стр. 

7 

 

ИНОВАТИВНИТЕ ПРАКТИКИ В МАЛКИТЕ АВСТРИЙСКИ ОБЩИНИ - 

МОДЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ЛЕСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

7 
Между 15 и 19 март 2014 г. се осъществи и последното от разменните 

посещения на експерти от Черноморската Регионална Агенция за 

Управление на Енергията при Алианс за Климата – Австрия, в 

рамките на проект „SEAP PLUS“,  съфинансиран по програма 

Интелигентна Енергия Европа на ЕК. 

Програмата, организирана от домакините бе изключително 

интензивна и богата на добри практики и примери за постигане на 

почти 100% енергийна независимост в малки селища и общини при 

използване на приоритетно местни суровини. 

В рамките на работното посещение в Австрия, експертите от ЧРАУЕ 

се запознаха с примери за използване на ВЕИ в някои крайдунавски 

градове и защитени от ЮНЕСКО територии, като Кремс, 

Дюрнщейн,  Шпиц, Мелк и Агщейн; разгледаха на място първият 

енергийно автономен град в Австрия – Мурек, и разговаряха с 

визионера на цялата идея за създаването на затворен цикъл за 

енергийно производство и потребление на базата на местни ресурси; 

разгледаха град Вейц, известен не само като родното място на Арнолд 

Шварценегер, а и като „Градът пълен с енергия“ – с много 

иновативни решения в строителството; запознаха се с енергийната 

стратегия на Санкт Пьолтен и техния модел за централно отопление; 

посетиха град Амщетен, където им бе представена енергийната 

стратегия на града и иновативното решение за енергийно дружество 

притежавано от гражданите. 

В рамките на своето посещение представителите на ЧРАУЕ успяха да 

съберат идеи, които са подходящи за включване в Плановете за 

развитие на много от нашите общини и градове, както и за 

изпълнение с местни ресурси. 

Изключително интересен и провокативен е примерът от град Кремс, 

където местната общност решава да не строи повече заводи или ВЕИ 

инсталации, а да използва отработената топлина от наличните в 

района промишлени предприятия и по този начин да снабдява 

домакинствата централно с топлоенергия. 

 

 

Улицата, на която са разположени 

инсталациите в Мурек се казва „Биоенергия“ 

Парникът, в който се отглеждат биоплодове, 
а на покрива се произвежда електроенергия 
посредством фотоволтаици - Мурек 

 

Друг интересен пример е инсталирането на буй във водите на р. Дунав (при Дюрнщейн), който произвежда ток от 

скоростта на течението на водата, без да има някаква инсталация на повърхността на реката. Иновативно и 

изключително семпло решение, водещо до спестяване на тонове CO2. 

Едно от най-впечатляващите градчета в Австрия, с размерите на българско село (1600 жители) е Мурек. В града е 

изграден завод за биодизел (суровина рапица и готварско използвано олио), система за централно отопление на 

биомаса (слама), завод за биогаз (който има и когенерация – произвежда електричество) и фотоволтаичен парк.  

Всичко започва с една идея на Карл Тотър през 1985 година, а фирмата за биодизел е основана през 1989 г. Във 

фотоволтаичната инсталаия (която включва парк и парник за биоплодове ) съсобственици стават гражданите, като 

набират средства на принципа на акционерно дружество.  

Всички инсталации използват изцяло местни суровини (слама, оборска тор, използвано олио, рапица) 

>>>>> продължение на стр. 8 

ПЪРВИЯТ ЕНЕРГИЙНО 

АВТОНОМЕН ГРАД В АВСТРИЯ – 

МУРЕК 

http://www.ubbsla.org/
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Инсталация за биогаз (в ляво) и за производство на топлинна  енергия от биомаса (в дясно) в 

Мурек 

 
Понастоящем в гр. Мурек се произвежда топлина, която задоволява 95% от 

нуждите на населението, електричество –  110% от нуждите, биодизел – 

2500% от нуждите на населението. Т.е. средно се произвежда 9 пъти повече 

енергия от собствените нужди! 

Ключовите думи, които водят енергийното градче към неговата енергийна 

независимост са Опазване на климата, Сигурност, Работа, Качество на 

живота, Социална свобода. 

 
 

 

 

Във Вейц експертите от ЧРАУЕ посетиха 

W.E.I.Z. (Weizer Energie – Innovations-

Zentrum GmbH) – Центъра за енергийни 

иновации на Вейц. Барбара Хамлер – 

съветник по околната среда, представи 

града и неговите проекти в устойчивата 

енергия. Градът е с най-ниската 

безработица в област Стирия, 

благодарение на силно развитата 

икономика и образование. Жителите на 

града са 9330, училищата 13 с повече от 

3000 ученици (идващи и от други градове). 

Най-големият проблем от енергийна и 

екологична гледна точка за града е 

мобилността – отново благодарение на 

индустрията, както и на възможността през 

града да преминават много повече от 3000 

камиона на ден. Повечето проекти на 

общината са насочени именно към 

подобряване на градския транспорт и 

убеждаване на гражданите да използват 

електрически велосипеди, автомобили и 

други устойчиви методи на придвижване. 

Друга важна част от политиката на 

общината е построяването на 

нискоемисионни, нискоенергийни сгради 

и сгради с нулево потребление на енергия. 

Важна роля в планирането и 

построяването на сградите играе Центъра 

за енергийни иновации. Създаден е от 

общината през 1999, за да привлече 

младите хора към града – не само за 

образование, не само като работници в 

индустрията, а и като експерти в 

технологиите и работещи сферата на 

проучвания и развитие (R&D). 

 

 
Част от политиката по устойчива мобилност 

на Вейц е отдаване на електрически велосипеди 

под наем 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ  

ГРАД ВЕЙЦ 

ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА 

ГРАД С. ПЬОЛТЕН 

В Санкт Пьолтен посетителите от България се запознаха с енергийната 

стратегия на града, с проблемите на мобилността и с подготовката на 

Генерална концепция за развитие на транспорта в града. В сградата на 

топлофикационното дружество, което е наполовина собственост на EVN се 

състоя среща между представителите на ЧРАУЕ, Алианс за Климата, EVN и 

град С. Пьолтен. Беше представен проектът, с който е изградена 30 

километрова тръба, донасяща до града остатъчна топлина от друга 

инсталация в Дюрнрор, като по пътя се губи само 1 градус топлина. 

 

   
С. Пьолтен – топлофикационното дружество, което едновременно снабдява 

централно и с охлаждане 

 

Друг интересен проект на топлофикационното дружество е предоставянето 

на централно охлаждане за болницата в града посредством иновативна 

технология на естествено охлаждане в местен канал (75% от охлаждането се 

постига по естествен начин без необходимост от допълнителна енергия). 

 

>>>>> продължение на стр. 9 
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В Амщетен експертите на ЧРАУЕ се запознаха с енергийния мениджър на града, който 

представи интересни факти от енергийната стратегия на града и нейното изпълнение. Градът 

е сменил основната суровина за централно отопление от газ към биомаса, като за целта е била 

необходима и смяна на тръбопроводната мрежа.  

Представена бе също политиката за финансиране на местното население , като част от 

насърчителните мерки за  използване на ВЕИ. Местната компания за производство на 

електричество и топлина е 100% собственост на гражданите. Градът е с първа награда на 

район Долна Австрия за най-много фотоволтаици – 300 броя в града. 

Гостите от България имаха възможност да разгледат и топлофикация на биомаса с 

когенерация, да се запознаят с иновативна технология за термопомпа,  и да разгледат малък 

ВЕЦ. 

Благодарение на всички извършени до сега посещения за обмяна на опит в енергийната 

сфера с Австрия, експертите на ЧРАУЕ получиха солидна база добри практики и установиха 

полезни контакти със свои колеги, които ще бъдат изключително ценни и практически 

приложими при оказване на техническа помощ на българските общини при следване 

политиката на устойчива енергия. 

 

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ  

ГРАД АМЩЕТЕН 

Амщетен – иновативна 
технология за термопомпа 
 

Амщетен – пасивната сграда на Центъра за енергийни съвети. 

Там се помещава енергийния мениджър, общинската погребална 

агенция и част от администрацията на енергийното дружество 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПРОЕКТ „ЗА МОДЕРНА И КОМПЕТЕНТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“ 

На 27 март 2014г., в Конферентна зала на община Белослав се 
проведе Заключителна пресконференция на проект А12-22-
86/11.04.2013 „За модерна и компетентна администрация в община 
Белослав”. Проектът се изпълнява от община Белослав с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.  
Основната цел на проекта бе повишаване на административния 
капацитет на общинските служители в община Белослав за по-
ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните 
задължения. За постигането на поставената цел в рамките на 
проекта се проведоха обучения за общинските служители в 
различни сфери: 
* Управление на собствеността, Управление и оценка на 

изпълнението, Усъвършенстване на вътрешните комуникации в 

администрацията - залог за ефективност на управленския процес и 

добър имидж в обществото, с място на провеждане - Института по 

публична администрация 

* Мотивационни обучения и обучения по придобиване на ключови  

управленски, оперативни и организационни умения  

* Компютърни обучения 

 

 
 

В резултат на изпълнението на проектните 
дейности е повишен административен 
капацитет на 113 служители на общинската 
администрация за успешно включване в 
Електронното правителство и подобряване 
ефективността на работата и обслужването на 
гражданите. 

 

 
 

http://www.ubbsla.org/

