EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини

На 30 октомври 2012г. се проведе във Варна последният енергиен
форум от поредицата "Дни на Черноморски Енергиен Клъстер". Повече от
60 участниците се събраха във Фестивалния комплекс в морския град, за да
се запознаят с целите на новосъздадения клъстер, както и да се срещнат с
представителите на фирмите – членовете на ЧЕК.
Форумът официално бе открит от г-н Иван Табаков, председател на
Варненска търговско-индустриална камара и от административния
секретар на клъстера – г-н Добромир Джиков. В рамките на събитието
членове на клъстера като 3К, Рейтекс Инженеринг ООД, ЧРАУЕ и АБЧО
се преставиха със самостоятелни презентации, представящи техните
инициативи и проекти в областта на енергийната ефективност и прилагане
на ВЕИ. На събитието бяха организирани и рекламни изложбени щандове,
на които всяка фирма член на клъстера представи своята дейност.

НОЕМВРИ Брой 11/2012

На щандовете бяха поканени да се
представят
и
високотехнологичните продукти за фасадни стени
– енергоспестяващи блокчета за
зидария
YTONG
extra+
и
минерални
топлоизолационни
плочи
YTONG
Multipor,
Светодиодно
осветление
–
интелигентни решения приложени
в практиката на „Самел-90“ АД,
възможности за финасиране за
прилагане на енергийно-ефективни
НОЕМВРИ
Брой 11/2012др.
мерки за домакинствата,
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MOBISEC – мобилни инициативи
за устойчиви европейски общности
На 14.11.2012 г. се проведе втората партньорска среща по
проект „MOBISEC – мобилни инициативи за устойчиви
европейски общности“, на която домакин бе българския партньор
в консорциума - Черноморска Регионална Агенция за Управление
на Енергията.
Официалното начало бе дадено в зала „Европа“ в Община Варна,
където партньорите от Мурсия (Испания) и Олдъм (Англия) бяха
посрещнати и приветствани от зам. кмета арх. Николов и
общинския съветник Добромир Джиков, член на постоянните
комисии към общинския съвет
”Европейски въпроси и
международно сътрудничество” и “Собственост и стопанство”.
Двамата представители на местната власт подчертаха значимостта
на проекта за превръщането на града в европейски такъв с модерна
и удобна транспортна инфраструтура. След тях директора на
Дирекция европейски и местни оперативни програми – д-р Петър
Радушев представи дейностите и целите, залегнали в Проекта за
интегриран градски транспорт във Варна.
Координаторът на проект MOBISEC представи
по безопасност на движението. Лошото време
проекта, и някои от неговите дейности.
не позволи на децата да покажат в цялост
Особено впечатляваща бе инициативзта на
своята подготовка върху специалния полигон
испанския партньор за разработване на
за симулация на улично движение, с който е
приложение за смартфони, което може да
оборудвана детската градина. Въпреки това
измерва и отчита изминатия велосипеден
гостите бяха приятно изненадани и много
маршрут и неговата дължина. Приложението
впечатлени заинтересоваността на екипа на
ще бъде разработено от Университета на
детската градина към проблемите на
Мурсия и ще предоставя данни в реално време
устойчивото придвижване, както и от
чрез интернет. Данните от своя страна ще се
иновативните обучителни методи, с които се
събират в транспортния отдел на общината,
работи. Екипа на детската градина, ръководен
където ще бъдат анализирани и на чиято база
от Красимира Михайлова е амбициран да
ще бъдат вземани решения за оптимизиране на
продължи да работи по темата за устойчв
велосипедната мрежа в града.
транспорт, енергийна ефективност и опазване
След официалната част партньорите посетиха
на околната среда. В хода на разговорите с
детска градина „Делфинче“, където децата от
гостите се оформиха идеи и за следващи
IV група демонстрираха практическо обучение
съвместни проекти.
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След обяд работната среща на консорциума продължи в офисана
Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията с
обсъждане на оперативните дейности.

Между 19 и 21 ноември 2012 г. в
гр. Варна се проведе втората от
шестте
разменни
срещи
на
експертни екипи между Австрия и
България. Този път домакин бе
Черноморската Регионална Агенция
за Управление на Енергията.
Програмата на тридневната среща бе
много наситена с цел показване на
ясна картина на опазването на
климата в България, демонстрация
на успешни практики в областта на
използването на ВЕИ и въвеждане на
енергийна ефективност в сгради,
както и обсъждане на трудностите в
процеса на присъединяване на
общините към Споразумението на
кметовете
и
пречките
пред
разработването
на
качествени
Стратегии за Устойчиво Енергийно
Развитие.
В рамките на посещението на
колегите от Алианс за Климата –
Австрия бяха организирани две
кръгли маси две от пилотните
общини по проект SEAP PLUS –
Белослав и Добрич. Участието на
специалистите от Австрия бе топло
посрещнато
и
рационално
използвано от участниците във
форумите
за
получаване
на
практически съвети, обмяна на
мнения и опити обсъждане на общи
проблеми и идеи.
Кръглата маса в Белослав бе
посветена
на
“Енергийната
ефективност в малки общини в
контекста
на
европейската
инициатива
„Споразумение
на
кметовете“ – предизвикателства и
решения“.

Множесто заинтересовани страни взеха участие в
срещата, като Кметът на Белослав Желязко Петров, Зам.
Кмета по инфраструктура и европейски проекти
Веселин Цонев, представители на местния енергиен
сектор, експерти от ЧРАУЕ , както и експерти от
общинската администрация, работещи в сферата на
енергийната ефективност, екология и опазване на
околната среда. Гости и активни участници в кръглата
маса бяха експертите от Алианс за Климата – Австрия –
Георг Прайзнер и Томас Каутнек.
Участниците в кръглата маса бяха много
заинтригувани от практическите примери от Австрия в
сферата на енергийната независимост на малки или
планински общини. Освен това, участниците получиха
ценни напътствия за областите, в които община
Белослав би могла да насочи своите усилия за
повишаване на енергийната си ефективност – улично
осветление, използване на биомаса (топлоцентрали на
биомаса), използване на слънчевата енергия.
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Колегите от САА разгледаха медицинския
център на Белослав, детска градина и училище
– сгради в които са приложени мерки за
енергийна ефективност (изолация, слънчеви
панели на покрива).Освен тях, експертите
имаха възможността да посетят Екоинвест
Асетс-частна компания за разделяне на твърди
битови отпадъци, в чиято инсталация са
инвестирани 25 млн. евро.
По този нбачин община Белослав демонстрира
своя потенциал за развитие в областта на
опазване на климата.

Кръглата маса в Добрич бе посветена на
въглеродния отпечатък на община Добрич и
новаторския софтуер, който общинслите
служители ще използват за неговото
измерване.
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Работната среща бе последвана от посещение
на училище и детска градина в чиито сгради са
приложени енергийно-ефективни мерки. Един
от експертите по енергийна ефективност на
общината разказа в детайли и цифри какво
спестяване на енергия (без нарушаване на
работния и жилищен комфорт) са постигнати
до момента благодарение на мерките (между
30% и 60%).

Участниците в срещата споделиха своята
удовлетвореност
от
така
проведените
дискусии и очаквания за задълбочаващо се
последващо сътрудничество с подкрепящите
структури на Споразумението на кметовете
при разработването и изпълнението на
Стратегиите
за
Устойчиво
Енергийно
Развитие.
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В град Варна колегите от САА посетиха офиса
на Интерсервиз Узунов във връзка с внос на
LEDтехнология
от
SHARP,
както
и
изграждането на фотоволтаичен парк близо до
града; Топлоцентралата на Далкия Варна,
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където се запознаха с технологията на
когенерацияот природен газ; и се запознаха с
мониторинга на енергийнаа ефективност в
общински сграда.

На 15 ноември 2012 г. Общински съвет Белослав на свое редовно заседание взе решение за
присъединяване на община Белослав към Европейската инициатива „Споразумение на Кметовете“.
С това общината ясно показа своята съпричасност към проблемите на климата и декларира
ангажимент да работи активно за намаляване на въглеродните емисии на своята територия, за
увеличаване броя на възобновяемите източници на енергия и повишаване на енергийната
ефективност.
На заседанието на Общинския съвет присъстваха експерти
на Черноморската Регионална Агенция за Управление на
Енергията (ЧРАУЕ), която е подкрепяща структура към
Споразумението на Кметовете.В това си качество
Агенцията оказва техническа помощ на присъединените
градове и общини с предоставяне на информация,
изготвяне и изпълнение на Стратегии за устойчиво
енергийно развитие. Експертите на ЧРАУЕ – инж. Тодор
Тонев и Милена Налбанчева отговориха на уточняващи
въпроси от страна на общинските съветници по отношение на ангажиментите и задълженията на
общината .
На същото заседание Общински съвет Белослав взе решение ЧРАУЕ да изготви Стратегия за
Устойчиво Енергийно Развитие на общината, който ще изпълнява всички изисквания както на
Споразумението на Кметовете (с поставени по-високи цели от европейските 20-20-20), така и на
националното законодателство (Закона за ВЕИ и Закона за ЕЕ).
Община Белослав се включва в проект SEAP PLUS като една от пилотните общини, които в рамките
на проекта ще бъдат присъединени към Споразумението и на които ще бъде изготвена Стратегия за
Устойчиво Енергийно Развитие с техническата помощ на подкрепящи структури.
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