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СГРАДА С КУЛТУРНА И АРХИТЕКТУРНА ЦЕННОСТ ВЪВ ВАРНА БЕ ПРЕВЪРНАТА В
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА С ПРИЛОЖЕНИ РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

На специално заключително събитие на 22.12.2021г. бе представена
реставрираната офис сграда на ул.“Преслав“ 4 в района на гаровия площад в историческата част на гр.
Варна. С това бе отбелязан и финалът на успешно изпълнения проект „GreeTHiS – Зеленият туризъм и
историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския басейн“,
финансиран в рамките на програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът се изпълнява в
партньорство от шест държави – България, Румъния, Гърция, Република Молдова, Украйна и Грузия, а
водеща е Асоциация на Българските Черноморски Общини. Изпълни се в периода октомври 2018 –
декември 2021г. на общата стойност 1 105,080.96 Евро, като 92% е приноса по Европейския инструмент за
съседство, а 8% е национално съфинансиране от участващите държави.
Присъстваха граждани и представители на местната общност, туристическия бранш, маркетингови,
строителни и ICT фирми, както и представители на фирмата изпълнител на обекта. На гостите бяха
официално представени и основните продукти и дигитални приложения, разработени в рамките на
GreeTHiS и достъпни в онлайн пространството:
 Черноморски Технически Онлайн Каталог на предприемачи, производители и доставчици на
продукти и услуги в сферата на строителство, инженеринга, информационните и
комуникационните технологии
 Виртуален гид на културно-исторически обекти, зелени и защитени територии в 6-те Черноморски
държави – България, Гърция, Грузия, Република Молдова, Румъния и Украйна
 Предпроектни проучвания и енергийни одити на културно-исторически сгради с предписание на
мерки за енергийна ефективност.
В рамките на последните 2 години бяха приложени инвестиционни мерки, съгласувани със съответните
институции, а именно: подмяна на прозорци, ремонт на покрива, инсталиране на хибридна термопомпа и
система за отопление, подмяна на вътрешното осветление, изготвена пълна графична текстова и фотодокументация, която да гарантира акуратната реставрация на фасадата, в съответствие с нормативните
изисквания за реновиране на сгради – паметници на културата. По този начин сградата се превърна в
модел на енергоефективна сграда, като резултатите могат да бъдат прилагани и в други културноисторически сгради. Офисът ще предоставя туристическа информация и услуги за гостите и жителите на
град Варна.
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CSSC Lab
МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
В рамките на проект „CSSC Lab –
Лаборатория за съхранение и
разпределение на енергия в градcка
cреда“ ще се проведе онлайн
международна конференция.
Еднодневното събитие е планирано за 02.02.2022г. от 10:00ч. до
17:00ч.

СТАРТИРА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА CSSC LAB

Платформата съдържа информация за четирите демо центъра на
проекта в Австрия, България, Хърватия и Словения. Различните
демо центрове предлагат набор от решения, всички от които
могат да бъдат наблюдавани онлайн чрез платформата,
включително индикатори за изпълнение на живо, които дават
възможност да се разберат предимствата на всяко CSSC решение,
което се тества в съответния демо център.

Линк за достъп: >>>>>
В програмата са застъпени основно
следните теми:










Представяне на проекта от
водещия
партньор
Регионална
енергийна
агенция на северозападна
Хърватска (REGEA)
Презентация на 4те демоцентъра, разположени в
градовете Варна, Загреб,
Стегерсбах и Дестник от
съответните партньори от
България,
Хърватия,
Австрия и Словения
Добри
практики
по
отношение на съхранението
на енергия и секторно
свързване – CSSC
Представяне на разработените Регионални планове
за
действие
и
транснационална
пътна
карта
Интервю и обсъждане на
местния
опит
на
регионалните партньори

Платформата не само съдържа всички документи, анализи и
ръководства, разработени в рамките на проекта CSSC Lab, но
позволява да се видят как различните демо центрове
функционират в реалния живот.
Позволявайки ви да изследвате различните решения, можете да
идентифицирате най-подходящото за вашата община или град!
https://cssclab.eu/
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ВИДЕО ИНТЕРВЮТА С ЕКИПА, УЧАСТВАЛ В
ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
ОБНОВЯВАНЕТО НА СГРАДА – ПАМЕТНИК НА
КУЛТУРАТА ПО ПРОЕКТ #GreeTHiS
В рамките на проект GreeTHiS, Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО) стартира
реставрация на фасадите на сграда недвижима културна
ценност във Варна.
АБЧО е водещ партньор по проект “GreeTHiS –
Зеленият Туризъм и историческото наследство – като
предпоставка за развитие на Черноморския регион“,
финансиран по Съвместна Оперативна Програма
„Черноморски Басейн 2014-2020“. Проектът цели да
насърчи развитието на екологичния културен туризъм на
трансгранично ниво в Черноморския регион чрез
популяризиране на знания и ноу хау за опазване на
наследството, технологии за адаптиране към климата в
исторически и защитени сгради и подпомагане на
трансфера на иновативни бизнес решения между
участващите страни.

 Г-жа Елена Симеонова, координатор на
проекта GreeThis, споделя за постигнатите
резултати в развитието на културното
наследство и зеления туризъм в шестте
черноморски държави, включени в проекта:

 Инж. Тодор Тонев, енергиен експерт на
GreeThis – за приложените иновативни
мерки
за
реновиране
на
сградата,
разположена в историческия център на
града:

Повече информация за проекта:
www.greethis.net

 Арх. Евтимова, част от екипа участвал в
реставрационните дейности на сградата:
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На 25.01.2022 г., от 11:00 ч., в конферентната зала на
Община Белослав, се проведе информационно
събитие „Кръгла маса“, което е част от планираната
разяснителна кампания по проект BG16M1OP0022.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и
рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“,
финансиран по АДБФП № Д-34-102/05.08.2020 г.,
по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение
на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците», по приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на Оперативна програма «Околна
среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие на
Европейския съюз.
Бяха представени ползите и резултатите от
изпълнения проект. Към момента са изградени 11
бетонни бункера, в които са поставени 11 сета с по 3
броя контейнери във всеки. Доставена е и специална
надстройка, чрез която ще бъде изземвано
съдържанието от съдовете за разделно събиране на
отпадъци.
Във връзка с популяризирането на резултатите от
демонстрационния проект, и с оглед насърчаването
на местното население да използват въведената
система за разделно събиране на битови отпадъци,
се провежда информационна кампания, чиято цел е
повишаване нивото на обществена осведоменост
относно експлоатацията на подземните контейнери
и насърчаване на населението към разделно
събиране на битови отпадъчни материали, като
хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал.

Маркетинг, екология и партньорство за
развитие на туризма
ФИЛМ, популяризиращ екологичния туризъм,
културата, занаятите и историческите обекти на
територията на общините Аврен, Бяла и Долни
чифлик, бе заснет по проекта „Маркетинг, екология
и партньорство в развитието на туризма - предпоставки
за инвестиции и устойчив растеж“. Той се финансира
от Програмата за морско дело и рибарство 20142020 г. чрез МИРГ БЧС „Бяла-Долни чифликАврен“, Мярка 4 „Подкрепа за създаване на
партньорства, разработване на иновативни идеи,
популяризация на региона за инвестиции и
туризъм, разнообразяване на културния и
социален живот, учение през целия живот и
придобиване на знания и умения”.
Във филма са заснети туристически обекти на
територията на местната инициативна рибарска
група, като акцентът е поставен върху
екологичния
туризъм.
Представени
са
исторически,
природни,
културни,
инфраструктурни и морски обекти. Целта е
лентата да послужи за реклама и популяризиране
на потенциала на трите общини сред
инвеститори и туристи.
Освен заснемането на лентата, по проекта е
създадена и онлайн платформа, посветена на
забележителностите на територията на МИРГ. Тя
представя по интересен и атрактивен начин и
добри практики в тази сфера. Целева група са
представители на бизнеса, свързан с морето,
неправителствени и екологични организации,
читалища и местни общности, представители на
науката и морското историческо наследство,
заетите в сектор „Рибарство и аквакултури“,
държавни институции, работещи в морската
сфера.
Източник: ОИЦ-Варна

Източник: Община Белослав
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ОБЩИНА БУРГАС
ЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НОВА МРЕЖА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ И
ОБЩНОСТИ „Европейски подход към
Дигитална трансформация - Living-in.eu“

„Рехабилитация, модернизация и изграждане
на интелигентна система за управление и
мониторинг на системата за външно
изкуствено осветление в район „Младост“,
кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“
ІV м.р. на Община Варна
Новото осветление в район „Младост“ намалява
разходите за електроенергия до 80 на сто. Това
обяви инж. Станчо Станев, гл. експерт
"Енергоснабдяване на общински обекти и улично
осветление"
в
дирекция
"Инженерна
инфраструктура и благоустрояване" към Община
Варна, по време на пресконференция по повод
завършването на проекта, реализиран по Програма
BGENERGY "Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност" с финансовата
подкрепа на ФМ на ЕИП.
За по-малко от година успешно са изпълнени
всички дейности по проекта, подменено е старото
осветление с ново енергийно ефективно, въведена
е интелигентна система за управление и
мониторинг на уличното LED осветление и е
изградена автономна фотоволтаична система за
захранване. В момента двата микрорайона вече
имат много по-добър външен вид от една страна, а
на базата на осветеността на всички паркоместа и
улици е създадена по-комфортна
среда за
гражданите.
Проектът е реализиран в резултат от желанието на
Община Варна да работи за намаляване на
парниковите емисии и повишаване на експертния
капацитет в областта на възобновяемата енергия.
Източник: www.eeagrants.bg

Чрез тази платформа общини и институции в
Европейския съюз обединяват усилията си за
внедряване и разширяване на цифровизацията.
По този начин ще могат да обменят добри
практики и да споделят своя опит с новите
технологии, в различните региони в Европейския
съюз.
Към момента в мрежата са се присъединили 110
града от 21 държави.
Присъединяването на
Община Бургас към
инициативата
ще
даде
възможност
за
сътрудничество в климатичните цели, които си е
поставила администрацията. Трябва да бъде
подписана и декларация за насърчаване на
устойчива цифрова трансформация в градовете и
общините в Европейския съюз. Тази декларация
по никакъв начин не задължава финансово
общините в мрежата.
Цифровите решения са широки и включват
подходи към интелигентна градска мобилност,
енергийна ефективност, устойчиви жилища,
цифрови обществени услуги и гражданско
управление. Чрез съвместно творчество с
гражданите мрежата Living-in.eu се стреми да
донесе икономическите и социалните ползи от
тази трансформация за всички местни общности
и да приложи приобщаваща цифрова Европа с
мощни
цифрови
услуги,
технологии,
инфраструктури и умения.
Източник: Община Бургас

