
 1 eNewsletter #2 

АВГУСТ 2021 БРОЙ 2 

Въведение 

Добре дошли във 

втория бюлетин 

на PRO-ENERGY!  

През този период 

партньорите по 

проекта на PRO-

ENERGY продължиха 

да си сътрудничат в 

насърчаването на 

стратегическо 

сътрудничество в 

региона Балкани – 

Средиземно море с 

цел насърчаване на 

енергийната 

ефективност в 

обществените сгради 

чрез промяна в 

поведението. 

Досега партньорите 

са успели да 

постигнат редица 

постижения, 

включително 

финализирането на 

съвместната 

стратегия, както и 

финализирането на 

енергийните одити 

въз основа на 

съвместни критерии. 

Промяната в 

поведението, която е 

в основата на 

проекта, е едно от 

основните средства 

за постигане на 

целите за енергийна 

ефективност за 

избраните 

обществени сгради. 

В тази рамка 

партньорството 

завърши проучване 

на базата на 

въпросници за 

оценка на нуждите от 

обучение на 

служителите и 

ползвателите на 

сгради от публичния 

сектор, които ще 

участват в 

обучителните 

семинари. 

Партньорството 

завърши обучителния 

материал на базата 

на ръководство за 

проучвания  и 

проведени серия от 

семинари  в Кипър и 

България.   През 

следващия период ще 

се проведат семинари 

в Гърция. От началото 

на проекта са 

настъпили няколко 

забавяния главно 

поради ограниченията, 

причинени поради 

пандемията COVID-19. 

Все пак партньорите 

успяха да преодолеят 

тези трудности, 

използвайки 

интелигентни 

инструменти, 

включително уеб 

средства, за да се 

срещнат и 

координират по 

възможно най -добрия 

начин бъдещите 

дейности 

Проектът ще бъде 

удължен, за да 

позволи на 

партньорите да 

реализират останалите 

дейности, за да бъдат 

изпълнени по най -

ефективния начин. 
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Техническа среща PRO-
ENERGY (чрез уеб средства), 
проведена на 6 април 2021 
г. 

Срещата беше организирана 

от водещия партньор на 

проекта с цел координиране 

по технически въпроси и по -

специално във връзка с 

работните пакети 3 и 4 за 

финализиране на 

Съвместната стратегия и 

енергийните одити, както и 

финализирането на учебните 

материали и завършване на 

семинарите. 

Присъстваха представители 

на всички партньори, освен 

представители на 

албанската страна. По време 

на срещата водещият 

партньор, представляван от 

консултанта, подчерта 

необходимостта от 

ускоряване на дейностите, 

свързани с управлението. 

Партньорите определят 

срокове във връзка с 

финализирането на 

съвместната Стратегия

с цел организиране на 

публичните събития и 

консултации в тази рамка. Те 

обсъдиха и възможността да 

ги организират чрез уеб 

средства. Партньорите 

обсъдиха и въпроси, 

свързани с енергийните 

одити и трудностите, 

възникнали поради 

ограниченията, причинени от 

COVID-19. Бяха определени 

срокове, за да бъдат 

финализирани до края на 

май. 

Трета среща по проекта, 
която се проведе на 27 май 
2021 г. чрез уеб средства 

Третата среща на 

партньорите по 

проекта се проведе 

чрез използване на 

уеб средства през 

май 2021 г. Срещата 

беше организирана 

 от водещия партньор 

с цел продължаване на 

дискусиите във връзка с 

развитието, което се проведе 

във всички работни пакети 

(РП), преглед на напредъка 

направени до този момент и 

задават нови срокове до 

официалния крайна дата на  

на проекта през м. септември 

2021. Всички партньори бяха 

ангажирани да ускорят 

дейностите и да гарантират 

доброто изпълнение на 

останалите действия по 

възможно най -добрия начин. 

4 -та среща по проекта се проведе 
на 
27 юли 2021 г. чрез уеб средства 

Четвъртата среща по проекта 

се проведе на 27 юли 2021 г. 

Основната цел на срещата 

беше да продължи дискусиите 

във връзка с досегашното 

развитие и да определи 

основните цели по отношение 

на финансовия и физическия 

напредък за следващия 

период. Срещата също имаше 

за цел да обсъди 

стратегически въпроси във 

връзка с: удължаване на 

проекта, промени в бюджета, 

както и актуализации във 

връзка със смяната на 

партньора по AL. Партньорите 

обсъдиха бъдещите дейности 

във връзка с Работен пакет 5 и 

по-специално реализацията на 

ИКТ платформата, която е 

един от основните резултати 

от проекта, заедно с CBA 

Modeller & Energy Performance 

Contracting-EPC. 
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Хибридна конференция по 
проект PRO-ENERGY   на 24
Юни 2021,  Пловдив

АРР БЦ МСП (Агенция за 

регионално развитие с Бизнес 

център за подпомагане на 

малки и средни предприятия) 

проведе за първи път 

хибридна конференция 

(онлайн и офлайн) по проект 

PRO-ENERGY. Бяха 

представени съвместната 

стратегия и план за действие 

за енергийна ефективност, 

разработени в рамките на 

проекта, както и дейностите 

на АУЕР (Агенция за 

устойчиво енергийно 

развитие). Участниците се 

запознаха с проекта и 

постигнатото до момента. 

Престави се и сградата, 

избрана за енергийния одит, 

ВУАРР (Университет за 

агробизнес и развитие на 

регионите). Сградата беше 

одитирана и бяха предписани 

мерки за енергийна 

ефективност. Предстои 

нейното сертифициране.  

Спестяване в 

обществени сгради, 

22-23 юни 2021 г., 

чрез уеб средства 

(CEA) 

На 22-23 юни Кипърската 

енергийна агенция проведе 

двудневно онлайн обучение 

в рамките на проекта Pro 

Energy по програма Балкани 

– Средиземно море..

Обучението, адресирано до 

държавните служители, 

имаше за цел да ги 

информира за най-добрите 

практики за пестене на 

енергия, но подобряване на 

енергийната ефективност 

чрез поведенческа промяна. 

Участниците имаха 

възможност да присъстват 

на редица сесии, свързани с 

законодателството за  

енергийна 

ефективност, рамка, 

Зелени обществени 

поръчки и най -

добри практики за 

пестене на енергия 

чрез промяна в 

поведението. 

PRO-ENERGY: 

Обучителни семинари 

по енергетика

Спестяване в обществени 

сгради, 1 юли 2021 г., 

електромеханична служба 

Изследователската група по 

устойчива енергия при 

Фредерикският университет, 

действащ като подизпълнител 

на Електромеханичната 

служба, организира 

обучителен семинар на 1 юли 

в сградата на PIO в Никозия, 

озаглавен „Практики за 

пестене на енергия в 

сградите на публичния 

сектор“. Семинарът е 

организиран по проект 

„Насърчаване на енергийната 

ефективност в обществените 

сгради на територия на 

Балкати – Средиземно море- 

PRO-ENERGY“, който се 

изпълнява по програма 

„INTERREG Балкани- 

Средиземно море 2014-2020“. 

Лектори на семинара бяха г -н 

Николас Панайдес от @EMS, д -р 

Парис Фокайдес от Университета 

Фредерик Кипър и г -жа Сула Кара 

от Кипърската енергийна агенция.
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Други новини и дейности 
    Нова енергийна директива 

 2021 г. 

На 14 юли 2021 г. 

Европейската комисия 

публикува предложение 

за преработване на 

Директивата на ЕС за 

енергийна ефективност. 

Основната цел е да се 

стимулират усилията на 

ЕС за насърчаване на 

енергийната ефективност 

и постигане на икономии 

на енергия в борбата с 

изменението на климата 

Инициативата е част от 

пакета от предложения на 

Комисията „Изпълнение на 

европейската зелена 

сделка“, с цел намаляване на 

нетните емисии на парникови 

газове с поне 55% до 2030 г. и 

крайната цел да стане 

неутрална по отношение на 

климата до 2050 г. Той е 

свързан с редица други 

днешни предложения, по -

специално с преработената 

Директива за възобновяемата 

енергия, Схемата за търговия 

с емисии (СТЕ) и новия Фонд 

за социален климат, както и 

с преразглеждането на 

Регламента за споделяне на 

усилията

Повече информация тук: 

https://ec.europa.eu/info/ 

news/ commission-proposes-

new- energy-efficiency-

directive-2021-jul-14_en 

Оценявайте 

интелигентната 

готовност на сградите 

на ЕС 

Индикаторът за 

интелигентна готовност 

(SRI) е a обща схема на ЕС 

за оценка на готовността 

на сградите да използват 

интелигентни технологии, 

която беше въведена при 

преразглеждането на 

Директивата за 

енергийните 

характеристики в 

сградите през 2018 г. SRI 

ще спомогне за 

повишаване на 

осведомеността за 

ползите от 

интелигентните 

строителни технологии за 

създаване на 

здравословни, енергийно 

ефективни и комфортни 

сгради, включително чрез 

автоматизация на 

сградите и електронен 

мониторинг на 

отоплението, топлата 

вода, вентилацията и 

осветлението- 

Повече информация тук: 

https://ec.europa.eu/info/ 

news/rating-smart-readiness 

-eu-buildings-2021-aug- 

19_en 

Европейска конференция 

за енергийна 

ефективност 2021 г. 

European Energy Efficiency 

Конференция 2021 се 

проведе от 22 до 24 юни във 

Велс/ Австрия с цел 

засилване на 

икономическото 

възстановяване с енергийна 

ефективност. Европа има 

амбициозната цел да стане 

първият неутрален по 

отношение на климата 

континент до 2050 г. 

Зелената сделка и Законът 

за климата на ЕС са първите 

конкретни стъпки. 

Настоящите икономически 

предизвикателства също са 

възможност за ускоряване 

на декарбонизацията и за 

създаване на по -

справедливо общество и по -

конкурентоспособна 

икономика. През 2021 г. 

конференцията - привлича 

над 400 участници от над 50 

държави. Повече 

информация тук 

https://fedarene.org/  
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 Предстоящи срещи и събития
Граждански енергиен 

форум, декември 2021 

г. 

Както и миналата година, 

събитието се организира от 

Европейската комисия в 

сътрудничество с Комисията 

за регулиране на 

комуналните услуги (CRU), 

независимия регулатор на 

енергия и вода в Ирландия. 

Изданието на форума през 

2021 г. ще се проведе на 2 и 

3 декември и ще бъде 

„хибридно“ събитие - както 

на място, така и виртуално - 

като се вземе предвид 

несигурността на пътуването 

поради COVID и ще се отвори 

за по -голямо участие. 

Повече информация, 

регистрация и проект на 

дневен ред ще бъдат 

споделени на тази страница 

след лятото. За социалните 

медии: 

Повече информация тук: 

https://ec.europa.eu/info/ 

events/citizens-energy- 

forum-2021-dec-02_en 

Седмица на 

устойчивата енергия 

на ЕС (EUSEW) 2021 г. 

Седмицата на 

устойчивата енергия на 

ЕС (EUSEW) ще се 

проведе на 25-29 

октомври 2021 г. на 

тема: „Към 2030 г .: 

Преобразуване на 

Европейската енергийна 

система “. 

Миналата година EUSEW 

стана напълно дигитален и 

тази година отново ще 

можете да ни намерите 

онлайн. Събитието ще 

включва 3-дневна 

конференция за дигитална 

политика, наградите на 

EUSEW, втория Европейски 

ден на младежката 

енергия, както и различни 

дейности в мрежа. 

Участниците ще имат 

достъп и до странични 

събития онлайн и Дни на 

енергията, цифрови 

събития, които се 

провеждат в цяла Европа. 

Регистрацията ще започне 

през септември. 

За социални медии 

слидвойте: 

#EUSEW21. Повече 

информация тук: https:// 

ec.europa.eu/info/ events/

eu- sustainable-energy- 

week/eu-sustainable- 

energy-week-eusew-2021- 

oct-25_en 

Церемония по 

договора на 

кметовете 2021 г. 

Церемонията по 

Споразумението на кметовете 

2021 г. ще бъде възможност 

за обсъждане на нова глава 

от инициативата 

„Споразумение на 

кметовете“, с нов 

политически ангажимент, 

организиран около четири 

основни теми: въвличане, 

ангажиране, действие и 

работа в мрежа. Тези теми 

ще бъдат отразени в 

поредица от панели с 

ключови представители на 

институциите на ЕС и на 

европейските общини. 

Церемонията също ще 

помогне да се запази 

инерцията и ще илюстрира 

водещата роля на местните 

власти в прилагането на 

енергийния преход и 

действията по климата, 

няколко седмици преди 

COP26 в Глазгоу. 

Церемонията ще се проведе 

онлайн и достъпна за цяла 

Европа и света, въпреки че е 

адресирана предимно до 

подписалите споразумението, 

договарящите се страни и 

други заинтересовани страни, 

заинтересовани от работата 

на Споразумението на 

кметовете. 
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Партньори по проекта 

     Представяне на партньорите по проекта 

Проектът е сътрудничество между три национални власти, две агенции за развитие и една 

енергийна агенция в района на Балкани – Средиземно море. Всеки от партньорите по проекта 

има специализирана роля в зависимост от техния тип експертиза и внасяне на допълнителни 

умения в проекта, които са важни за постигане на целите на проекта. 

REGION OF EPIRUS-REGIONAL UNIT OF THESPROTIA, Greece 

DEVELOPMENT AGENCY OF EVIA, SA, Greece 

CYPRUS ENERGY AGENCY, Cyprus 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND MECHANICAL 

SERVICES, Cyprus 

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY, Bulgaria 

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND ENERGY, Albania 

Този електронен бюлетин е разработен в рамките на проекта PRO-ENERGY, който е съфинансиран от 

Европейския съюз, Европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за 

предприсъединителна помощ (IPA) и от Националните фондове на Гърция, Кипър, България и Албания.. 

Съдържанието на този електронен бюлетин е единствената отговорност на партньорите по проекта 

PRO-ENERGY и при никакви обстоятелства не може да се счита за отразяващо позицията на 

Европейския съюз или на управленските структури на Програмата. 

© PRO-ENERGY| All rights reserved 
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