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СЕПТЕМВРИ Брой 9/2012 

Международна  конференция  на  тема  „Устойчив  крайбрежен 
туризъм”  се  проведе  днес  (27.08.2012г.)  във  Варна,  под  егидата  на 
Община  Аксаково,  ВТК,  АБЧО  и  Регионална  агенция  за  управление  на 
енергията – Бургас. 
Основните  теми  в  провелата  се  конференция  засягаха  развитието  на 
туризма по Българското Черноморие. На събитието присъстваха кметът 
на  Община  Аксаково  инж.  Атанас  Стоилов,  председателят  на  Варненска 
камара доц. д‐р Марин Нешков и председателя на Сдружение „Култура и 
туризъм  на  българския  Североизток”  –  г‐н  Димитър  Дичев,  както  и  
представители от Португалия и Украйна. 
По мнение на специалистите в бранша пикът на този вид туризъм у нас е 
бил  през  80‐те  години,  като  сега  трябва  да  се  създаде  нова  и  актуална 
стратегия  за  развитието  на  сектора,  който  да  отговаря  на  новите 
изисквания  и  предизвикателства.  Според  доц.  Маринов  за 
стратегическото развитие на България като  туристическа дестинация  е 
нужно  създаването  на  самостоятелно  министерство,  стимулиране  на 
иновациите  като  строителството  на  "зелени"  хотели и  преработване  на 
плановете за застрояване в черноморските общини. 
В  заключение  на  конференцията  експерти  на  БРАУЕ  направиха 
презентация на тема „Енергийна ефективност в хотелите по Българското 
Черноморие  –  добри  практики”.  Създадената  в  рамките  на  един  от 
проектите  на  Агенцията  (проекта  RELACS  –  Алтернативна  енергия  в 
туризма),  европейска  мрежа  на  „зелените  хотели”  бе  представена  като 
добра  практика  за  ЕЕ  в  хотелите  по  Българското  Черноморие  и  като 
основна  стъпка  за  превръщане  на  курортите  ни  в  устойчиви 
туристически дестинации.  
В  своята  презентация  експертите на БРАУЕ  сподели,  че  „като  цяло  най‐
големият  усех  за  нас  като  Енергийна  Агенция  е,  че  подтикваме  и 
мотивираме  управители  и  собственици  на  хотели  да  осъзнаят 
необходимостта  от  въвеждане  на  мерки  за  повишаване  на  ЕЕ  и 
използване  на  системи  за  алтернативна  енергия,  т.к.  туризма  като 
структоро‐определящ отрасъл на територията на Черноморския регион е 
най‐енергоемък.  Предприемането  дори  и  на  минимални  мерки  към 
подобряване на ЕЕ на сградния фонд на туристическите обекти от всеки 
член на мрежата на „зелени хотели” е основна стъпка към превръщане на 
Българските курорти в енергийно устойчиви туристически дестинации”. 
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Регионалната  агенция  за  управление  на 

енергията с нов офис 

 
 
Зам.‐кметът  Атанаска  Николова 
откри  новия  офис  на 

Регионалната  агенция  за  управление  на 
енергията.  "Агенцията  е  създадена  през  2005 
година  и  община  Бургас  е  партньор  при 
създаването й, защото нейните цели и функции 
са  да  обслужва  целия  регион  Бургас  и  да 
подпомага не само общинските администрации, 
но  да  подпомага  бизнеса  и  гражданите  при 
изготвянето и реализирането на проекти, които 
са  насочени  към  енергийна  ефективност, 
използване  на  възобновяеми  източници. 
Всички  тези  неща  са  приоритет  за  община 
Бургас", посочи Николова. 
"През  изминалата  година  широко 
рекламирахме разработването и приемането на 
нашата  общинска  стратегия  за  устойчиво 
енергийно  развитие",  каза  още  заместник  ‐ 
кметът. 
Тя  благодари  на  Агенцията,  от  която  са  се 
включили  активно  като  партньори  на 
общината в самото развитие и разработване на 
стратегията. 
 
 
 
 

 
 
"Това е един от проектите, които осъществихме 
съвместно  с  Агенцията.  В  изпълнението  на 
самата  енергийна  стратегия  вече  отново  си 
партнираме.  В  момента  изпълняваме  един 
съвместен  проект,  финансиран  от  Световната 
банка по програмата за малки проекти, който е 
насочен  към  въвеждане  на  системи  за 
устойчиво  енергийно  управление  училища  и 
детски  градини.  От  няколко  години  нашите 
усилия са насочени не само към подновяване на 
сградния  фонд  на  всички  наши  учебни 
заведения  и  детски  градини,  но  и  към 
въвеждане на марки за енергийна ефективност. 
Колегите  от  Регионалната  агенция  ни  помагат 
да  бъдем  още  по‐успешни  в  тези  наши 
инициативи", каза тя. 
 
"Надяваме  се  посредством  този  офис,  техните 
знания и компетентност да бъдат достъпни до 
гражданите  и  до  бизнеса  и  ги  призовавам  да 
бъдат  по‐активни  в  информацията  и 
консултациите,  които  ще  предоставят,  защото 
ползата  е обща,  за всички нас",  категорична бе 
Николова.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ПОДКРЕПЯТ ИНИЦИАТИВАТА  

“ДНИ НА ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР” 

 
Регионална  Агенция  за  Управление  на  Енергията  ‐  Бургас  /БРАУЕ/,  Черноморска  Регионална 
Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ) и Регионална Агенция за Управление на Енергията ‐  
Добрич (ДУЕА)  участват активно в организирането на ежегодните "Дни на екологията" в общините 
Бургас, Добрич и Варна посветени на екологичното образование и информираност на населението, 
насърчаващи гражданите към отговорно отношение към околната среда.  
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През м.  Септември 2012  г.  в  офиса на Черноморската Регионална Агенция  за 
Управление  на  Енергията  се  проведе  работна  среща  посветена  на  въпросите  на  устойчивата  енергия  и 
използването на възобновяеми енергийни източници. В  работната  среща взеха  участници кметовете на 
общините Аксаково и Каварна, техни експерти, както и експерти на ЧЕРАУЕ и Асоциацията на Българските 
Черноморски Общини. 
По  време  на  срещата  екипа  на  ЧРАУЕ  представи  проект  SEAP  PLUS,  неговите  цели,  дейности  и  идеи. 
Особено внимание бе отделено на инициативата на Европейската Комисия Споразумениена Кметовете и 
възможността  за  предоставяне  на  техническа  помощ  от  страна  на  ЧРАУЕ  на  присъединените  към 
Споразумението общини. Помощта се изразява в оказване на съдействие при изработване на Стратегия за 
Устойчиво  Енергийно  Развитие  на  Общината  съгласно  стандартите,  определени  от  Споразумението  на 
Кметовете.  Тази  възможност  заинтригува  отговорните  лица  на  срещата  и  дискусията  премина  в 
обсъждане на следващите стъпки от процеса по просъединяване към Споразумението и разработване на 
Енергийна общинска стратегия. 

В рамките на тези общински инициативи ще бъде 
представен  и  новосъздадения  Черноморски 
Енергиен Клъстер, чиято мисия е да съдейства за 
намаляване  на  енергийнoто  потребление,  за 
популяризиране  на  възобновяемите  енергийни 
източници,  за  устойчиво  развитие  и  ефективно 
управление на енергията в Черноморския регион. 
Черноморския  Енергиен  Клъстер  (ЧЕК)  е 
сформиран  по  инициатива  на  Асоциацията  на 
Българските  Черноморски  Общини,  енергийните 
агенции  в  Черноморския  регион  и  7  търговски 
дружества,  работещи  в  сферата  на 
алтернативната  енергия.  Учреден  през  м.  август 
2011  г.,  Клъстерът  обединява  представители  на 
бизнеса и неправителствения сектор.  
Дейността на новосъздадения клъстер е насочена 
към  проучване  на  европейския  опит  в 
използването  на  ВЕИ,  следване  на  глобалните 
тенденции  в  енергийния  сектор,  разработване  и 
изпълнение на  големи  европейски и национални 
проекти в сферата на ВЕИ. ЧЕК активно ще работи 
за  установяване  на  сътрудничество  между 
неправителсвения  сектор  и  законодателната, 
изпълнителната,  съдебната  власт  в  областта  на 
използването на ВЕИ. 

Събитията  „Дни  на  Черноморски  Енергиен 
Клъстер”  се  организират  в  Черноморските 
градове  Варна,  Добрич  и  Бургас  с  цел 
представяне  и  промотиране  на  клъстера. 
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. 
На  събитията  „Дни  на  Черноморски  Енергиен 
Клъстер”  ще  бъдат  представени  целите, 
приоритетите  и  услугите  на  новосъздадения 
клъстер, както и бъдещите мащабни проекти на 
клъстера,  а  именно  изграждане  на  “Зелен 
информационен  център”,  изграждане  на  мрежа 
„Зелен  туристически  обект”  и  изграждане  на 
мрежа „Енергийно устойчиви общини”. 
За  повече  информация  на  електронните 
страници на енергийните агенции БРАУЕ, ДУЕА, 
ЧРАУЕ  и  на  Асоциация  на  Българските 
Черноморски Общини 


