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По време на втората среща на 
експертния съвет за мониторинг, 
проведена в Бургас през октомври 
бе обсъдено съдържанието на 
анкетните карти предназначени за 
служители в администрацията и 
имигрантите в региона. Във Варна 
срещата на експертния съвет  бе 
насочена основно към обсъждане 
съдържанието на интерактивния 
интернет портал, неговата визия и 
функционалността му по 
отношение предоставяна 
информация за потребителите.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
По предложение на членовете 
на съвета бе решено 
информацията в портала да 
бъде преведен и на руски, 
английски и немски език, което 
значително ще улесни неговото 
ползване. През октомври бяха 
проведени и първите две 
обучения за служителите в 
администрацията във Варна и 
Бургас. ♦ 

 
OБЩИНИ, СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НПО - ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА 

ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 
 

Втора среща на експертния съвет за мониторинг в град Бургас  

 COVENANT OF MAYORS 

Тържествено подписване на Конвента на кметовете в Италия 
На 21.11.2009 г. в град Ланчано, 
Италия, се проведе тържествена 
церемония по подписване на 
Конвента на кметовете, 
иницииран през 2008 г. от 
Европейската комисия. 
Почетни гости от България бяха 
г-н Николай Ангелов кмет на гр. 
Балчик, г-н Славчо Славов – 
заместник областен управител – 

гр. Варна, г-н Добромир Джиков -  
кмет на район „Владислав 
Варненчик” – гр. Варна и г-жа 
Райна Петрова – кмет на район 
„Централен” – гр. Пловдив. 
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Асоциация на Българските 
Черноморски Общини работи по 
изготвянето на анкета, която има за 
цел да проучи и обобщи общественото 
мнение по някои от най-важните 
въпроси, свързани с възобновяемите 
енергийни източници, тяхното 
използване и вграждането им в сгради 
с историческа и културна значимост. 
Анкетата се състои от 20 въпроса и ще 
се проведе през месец ноември 2009 г. 
На територията на общините Варна и 
Балчик – общините, които участват в 
рамките на проекта с общо 5 пилотни 
сгради, сред които сградата на 
Театъра в гр. Варна и 
Художествената Галерия в гр. 
Балчик.  Основна целева група за 
провеждането на анкетите са 
собствениците и наемателите на 
защитени сгради, обект на културно 
наследство. Анкетата се състои от 4 
части, които групират въпроси от 4 
различни направления.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Първата част изследва 
осведомеността на анкетираните 
по темата за околната среда и 
климатичните промени, като целта 
е да се направят изводи доколко 
широката общественост е 
запозната и ангажирана с тези 
проблеми. Втората част от 
анкетата е съсредоточена 
конкретно върху въпроса за 
енергийната ефективност и 
възобновяемата енергия и се 
изследва информираността и 
заинтересоваността на 
анкетираните по тези теми. 
Третата и четвъртата част на 
анкетата обследват консумацията 
на енергия в сградата, за която 
анкетираният попълва 
информация.  
Резултатите от анкетното 
изследване ще бъдат обявени 
през месец ноември и ще бъдат  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обобщени изводи за обществената 
информираност и ангажираност не 
само по въпросите, свързани с 
инсталирането на ВЕИ в сгради, 
обект на историческо и културно 
наследство, но и за позицията на 
гражданите на Варна и Балчик  по 
въпроса с опазването на околната 
среда като цяло. ♦ 

 
 

 

Асоциация на Българските Черноморски Общини ще проведе анкета за 
обществената активност по проект SECHURBA 

SECHURBA Устойчиви енергийни общности в урбанизираните зони 

Трета среща на партньорите по проект SECHURBA в град Варна 

На 15-ти и 16-ти октомври във Варна 
се проведе третата среща на 
партньорите по проект SECHURBA,  
домакин на която бе АБЧО – 
Асоциация на Българските 
Черноморски Общини. Италианските 
партньори от ITABC представиха 
работна версия на Intelligent Energy 
Application Tool или т.нар. Програма 
за Изчисляване на Интелигентната 
Енергия. Програмата помага при 
въпроси, свързани с енергийната 
ефективност, да прегледат наличните 
технически решения, които се отнасят 
до исторически сгради, като се взима 
предвид възрастта, физическото 
състояние и историческата значимост 
на конкретната сграда. По време на 
партньорската среща бяха посетени 
някои от пилотните сгради, включени 
в проекта, като Художествената 
Галерия в Балчик, която датира от 
1937 година. ♦ 
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Групата по градска мобилност с 
активното участие на ЧРАУЕ 
организира и проведе конференция 
на тема „Устойчива мобилност 
във Варна – условия и 
перспективи за развитие”. 
Конференцията се проведе в 
рамките на седмицата на 
устойчивата енергия. В проявата 
участва и бившият заместник-кмет  
на Варна по транспорта и настоящ 
депутат Свилен Крайчев. Той бе и 
председател на групата по градска 
мобилност. В конференцията се 
включиха активно и различни 
енергийни агенции от района, 
представители от Община Варна от 
отдели „Пътна инфраструктура”, 
„Териториално селищно устройство” 
и „Архитектура и благоустройство”. 
По време на конференцията бяха 
представени настоящи и бъдещи 
проекти в областта на устойчивото 
развитие и трнаспорта. 
Ден без автомобили през 
септември В същата седмица, на 27 
септември, се проведе ден без 
авомобили в град Варна. В 
инициативата се включиха 400 
колоездачи на възраст между 4 и 60 
години, както и 1000 пешеходци. За 
движение бяха затворени някои 
главни улици в града. Инициативата 
бе придружена от шествие, а за 
финал бе организирана томбола с 
награди – велосипеди. Специален 
гост на проявата „Ден без 
автомобили” бе самият кмет на град 

 
 
Варна – Кирил Йорданов. Той не 
само взе активно участие в 
събитието, но и лично той връчи 
наградите. Проявата е 
инициатива на ЧРАУЕ по проект 
ADDED VALUE. 
Добри европейски практики за 
устойчив транспорт и градска 
мобилност В рамките на 
проекта през юни бе 
разработено проучване за най-
добрите практики за устойчива 
мобилност на територията на 
Европейския съюз.  
Издадена бе първата част на 
проучването, в която са 
обобщени  15 от най-добрите 
известни практики при 
оптимизация на градския 
транспорт, безопасност на 
движението, устойчивата 
мобилност и велосипедизма.  
В първата част на това 
проучване включва практики от 
Италия, Германия, 
Великобритания, Полша, 
Швейцария, Унгария,  Кипър, 
Сърбия, Финландия и Австрия. 
Безспорно от Италия може да се 
вземе пример за добри практики  
във връзка с устойчивата 
мобилност.  През 2002 година в 
Рим започва инициатива, която 
през следващите няколко години 
придобива голяма популярност. 
Става въпрос за т.нар.  „Ходещ 
автобус”, при която групи деца 
отиват пеша на училище, водени  

 
 
от придружител.  В Болцано, Италия, 
част от екипа на градската полиция се 
снабдява с електрически велосипеди, 
като тази инициатива продължава да 
се разширява и развива и до днес. 
Това са само някои от примерите, 
които проучването засяга, по темата за 
устойчивата мобилност. ♦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

ADDED VALUE: Информационна и образователна кампания за 
популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните 

инфраструктурни проекти в транспорта 

 

 
Седмица на устойчивата енергия  се проведе във Варна 

Кметът на Варна, Кирил Йорданов, раздава награди по 
време на деня без автомобили. 

 
Логото на инициативата „Ходещ автобус” в Рим, Италия – 
една от добрите европейски практики, проучени в рамките на 
проекта. 

http://eu-added-value.eu/ 



 

 

 Адрес: гр. Варна 9000, п.к.161, тел./факс:+35952611811, e-mail:assisitant@ubbsla.org 
Редакционен екип: Марияна Кънчева, Виолета Петкова, Елена Симеонова, инж. Тодор Тонев, Полина Антонова 
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Те подписаха Декларация за 
приемане на Стратегията на ЕС за 
устойчиво развитие и поемане на 
ангажименти в рамките на 
Споразумението на Кметовете. 
Съгласно този документ Община 
Балчик, Областна администрация 
Варна, община Варна – район 
„Владислав Варненчик” и община 
Пловдив – район „Централен” 
декларираха, че приемат 
положително Споразумението на 
кметовете и неговите потенциални 
резултати. Заедно с това взеха 
решение да Подкрепят на местно 
ниво Стратегията за устойчива 
енергия на ЕС като прилагат 
мерки за енергийна 
ефективност.Официални гости на 
събитието в Ланачано, Провинция 
Киети бяха Педро Балестерос – 
Торес, Програмен Директор на 
програмите Енергийна 
ефективност в производството и 
Интелигентна Енергия – Европа 
към Генерална Дирекция „Енергия 
и Транспорт” на Европейската 
Комисия, Енрико Ди 
Джузепантонио – Президент на 
Провинция Киети, Мауро Фебо – 
Съветник в Министерство на 
земеделието и селските райони, 
Еудженио Капорела – Съветник по 
Екология в Провинция Киети, и 
Кметът на Ланчано - Филипо 
Паолини. Церемонията по 
подписване на Споразумението на  

 

 

Кметовете бе организирана от 
Провинция Киети, която е 
подкрепяща структура на Конвента в 
Италия, чрез своята енергийна 
структура – ALESA (Местна Агенция 
по Енергетика и Екологично 
Рaзвитие).  

Церемонията бе определена като 
историческо събитие за Италия, 
тъй като Провинция Киети стана 
първата в страната, чиито всички 
104 общини се обединиха в усилията 
си за постигане целите на ЕС по 
отношение на климатичните 
промени и енергийна ефективност. В 
своето приветствие г-н Ди 
Джузепантонио припомни, че 
Провинция Киети е в състояние да 
постигне целите на кампанията „20-
20-20”, или по-точно: намаление на 
емисиите от CO2 с 20%, повишение 
на енергийната ефективност с  20% 
и постигане на 20% дял на 
енергията, придобита от 
възобновяеми източници, като 
положат общи усилия в посока 
изпълнение на европейските 
директиви. След приветствието на 
кмета на Ланачано, думата бе 
дадена на г-н Добромир Джиков, 
който от името на българската 
делегация благодари на 
официалните лица и организаторите 
за поканата и увери присъстващите, 
че подписването на Декларацията е 
важна стъпка напред за българските 
общини в дългия и труден процес на 
въвеждане и изпълнение на мерките 
за енергийна ефективност.  

В речта си г-н Джиков подчерта 
съществения принос на Асоциацията 
на Българските Черноморски 
общини и Черноморската 
Регионална Агенция за Управление 
на Енергията като подкрепящи 
структури на Конвента, оказващи 
неоценима помощ на общините пред  

 

 

 

предизвикателствата на дейностите 
за изпълнение Европейската 
Енергийна Програма, в условията на 
липсващи практики на местно ниво.    

„За нас е чест оказаната пълна 
подкрепа от страна на Генерална 
Дирекция „Енергия и Транспорт” на 
ЕК в процеса на присъединяване 
към Споразумението на Кметовете. 
Това е знак за изключително 
доверие към нас - партньорите от 
България от страна на нашите 
колеги от Европа и Генералната 
Дирекция „Енергия и Транспорт”. 
 
Споразумението на Кметовете е 
уникална инициатива на 
Европейската Комисия. Това е пакт, 
отворен за всички градове и общини 
в Европа, с цел включване на 
местните власти и гражданите в 
разработването и прилагането на 
единна Европейска енергийна 
политика.  
 
Конвента представлява поемане на 
ангажимент от страна на 
присъединилите се градове да 
постигнат по-високи резултати от 
целите на ЕС за намаляване на 
емисиите на CO2 чрез въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност и 
изпълнение на дейности, свързани с 
възобновяеми източници на енергия 
и чист транспорт.   
 
Както подчерта и г-н Балестерос, 
Споразумението признава 
категорично съществената роля на 
общините и местните власти в 
борбата срещу климатичните 
промени и оценява приноса на всяка 
малка, средна и голяма община като 
двигател не само на страната си, а и 
на Европа и света в постигането на 
общата цел. ♦ 
 

 
COVENANT OF MAYORS 

Тържествено подписване на Конвента на кметовете в Италия 
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