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 наблюдението и оценката на тяхното изпълнение

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВАТА
ЕНЕРГИЯ: ПЛАНИРАНЕ, ДЕЙСТВИЯ, МОНИТОРИНГ
Четвърти учебен семинар за общински ръководители и
специалисти
26-27 юни 2013 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 заинтересованите страни,
обществените поръчки, сградите, транспорта, управлението на отпадъците и
водния сектор.
Четвъртият учебен семинар е посветен на темите: (1) Транспорт, (2) Зелени
обществени поръчки, (3) Планиране на предстоящите дейности по разработването
на ПДУЕ от общините.

ПРОГРАМА
26 юни 2013 г.
13.00 – 14.00

Настаняване – хотел „България“, ул. „Александровска” № 21
Регистрация и откриване на семинара – Културен център „Морско
казино“ в Морската градина
Тема 1: СЕКТОР ТРАНСПОРТ

14.00 – 15.30

Сектор транспорт в Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ)
- Практически насоки за събиране на информация
- Проблеми и решения при инвентаризация на емисиите на
парниковите газове
- Приоритети и планиране на транспортни мерки и тяхното
остойностяване в Плана за устойчива енергия и плана за действия
на Община Бургас
инж. Тодор Тонев, АБЧО

15.30 – 16.00

Кафе пауза
Тема 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПДУЕ НА ОБЩИНА
БУРГАС - СЕКТОР ТРАНСПОРТ

16.00 – 16.45

Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“
Руска Бояджиева – ръководител проект

16.45 – 17.15

Проект „Привлекателен градски транспорт за достъпни градове“
(ATTAC)
Руска Бояджиева – ръководител проект

17.15 – 17.45

Проект „Велосипедния град- модел на модерна градска мобилност“
Зоя Стоянова – координатор на проекта

17.45 – 18.00

ДИСКУСИЯ

18.30

Вечеря

27 юни 2013 г.
Тема 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПДУЕ НА ОБЩИНА
БУРГАС - СЕКТОР ТРАНСПОРТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
09.30 – 10.00

Проект „CASCADE”
Жана Колева – координатор на проекта от страна на Община Бургас

10.00 – 10.30

Проект „ЕКО МОБИЛНОСТ - схема за насърчаване на
енергийноефективен транспорт"
Елена Иванова – координатор на проекта от страна на Община
Бургас

10.30 – 11.00

Кафе пауза
Тема 3: ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

11.00 – 11.30

Разработване на зелени обществени поръчки.
Залени обществени поръчки в Община Бургас
Веселка Вълкова – ст. юрисконсулт, дирекция „Околна среда“
Тема 4: ДИСКУСИЯ ПО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПДУЕ В ОБЩИНИТЕ,
ПОДКРЕПИЛИ ПРОЕКТА

11.30 – 12.30

Планиране на предстоящите дейности:
- очаквания от и на общините;
- как да преодолеем проблемите;
- набелязване на дати за предстоящи събития и консултации.

12.30

Обяд

