Проект: Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на
климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг

Проектът подпомага развитието на местните общности в Европа чрез изграждане
на знания и умения, свързани с Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ) –
от мотивацията и планирането до мониторинга и оценката на тяхното изпълнение

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВАТА
ЕНЕРГИЯ: ПЛАНИРАНЕ, ДЕЙСТВИЯ, МОНИТОРИНГ
Първи учебен семинар за общински ръководители и специалисти
11 декември 2012 г., Бургас

Семинарът е предназначен за: общински ръководители – кметове, заместниккметове, директори на дирекции и началници на отдели; общински специалисти в
областта на устойчивото използване на енергията и промените в климата и
общински финансови специалисти.
Достъпна учебна програма въвежда представителите на местните власти в
проблемите на инвентаризацията на емисиите на парниковите газове,
разработването на ПДУЕ, ангажирането на заинтересуваните страни,
обществените поръчки, сградите, транспорта, управлението на отпадъците и
водния сектор.
Първият учебен семинар е посветен на темите: (1) Местното енергийно планиране –
инструмент за засилване на енергийната независимост на общините, (2) Ангажиране
на заинтересуваните страни, (3) Сградите с почти нулево потребление на енергия и
(4) Оползотворяване на отпадъците в общините.

ПРОГРАМА
8.30 – 9.00

Регистрация с кафе

9.00 – 9.10

Откриване на семинара и представяне на неговите цели
Атанаска Николова, заместник-кмет на община Бургас

9.10 – 9.40

Представяне на участващите общини
етап на присъединяване към Споразумението на кметовете; състояние на
стратегиите и плановете за развитие, за енергийна ефективност, за опазване
на околната среда, за насърчаване на използването на енергия от ВИ и
биогорива; наличен капацитет и необходимост от обучение и техническа помощ

9.40 – 9.50

Проектът Covenant capaCITY и ползите за общините
Калинка Накова, изп. директор на ЕкоЕнергия

9.50 – 10.00

Представяне на обучителите и техните тематични области
Георги Стефанов, експерт политики и промени в климата, WWF

Тема 1: МЕСТНОТО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ – ИНСТРУМЕНТ
ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОБЩИНИТЕ
10.00 – 10.30

Пътят от планирането до енергийната независимост на общините
д-р арх. Здравко Генчев, изп. директор на ЕнЕфект

10.30 – 10.45

Представяне на ОЕИС. Възможности за събиране и обработка на данни
Калинка Накова, изп. директор на ЕкоЕнергия

10.45 – 11.00

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Бургас - проблеми и
поуки
Ивайло Трeндафилов, старши експерт, отдел „Териториално
сътрудничество“, Дирекция „Европейски политики и програми“, Бургас

11.00 – 11.15

ПДУЕ на община Добрич - проблеми и поуки
Елена Анастасова, главен експерт, Община град Добрич

11.15 – 11.30

ПДУЕ на черноморски общини - проблеми и поуки
Тодор Тонев, енергиен експерт, АБЧО

Тема 2: АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ СТРАНИ
11.30 – 11.45

Съвременни възможности за комуникации. Съвместни дейности между
проектите Covenant CapaCITY, NET-COM и Energy for Mayors
д-р Драгомир Цанев, координатор на проекта NET-COM, ЕкоЕнергия

11.45 – 12.00

Онлайн платформа за обучение на общински ръководители и специалисти
Ивайло Трeндафилов, старши експерт, отдел „Териториално
сътрудничество“, Дирекция „Европейски политики и програми“, Бургас

12.00 – 12.30

ДИСКУСИЯ

12.30 – 13.30

Обяд

Тема 3: СГРАДИТЕ С ПОЧТИ НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
13.30 – 14.00

Сгради с почти нулево потребление на енергия – нов стандарт за България
д-р арх. Здравко Генчев, изп. директор на ЕнЕфект

14.00 – 14.20

Пренос на успешни модели от водещи европейски градове. Моделите на
Хановер и Брюксел
д-р арх. Здравко Генчев/ д-р Драгомир Цанев

14.20 – 14.40

Пилотни проекти в български общини – Бургас, Габрово, София, Варна
Антония Новакова, д-р Драгомир Цанев, д-р арх. Здравко Генчев

Тема 4: ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНИТЕ
14.40 – 15.00

Оползотворяване на сметищен газ
Станислав Андреев, експерт, ЕнЕфект

15.00 – 16.00

ДИСКУСИЯ
Планиране на следващите стъпки и теми за обучения за разработване на
ПДУЕ. Закриване на семинара

