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Проект „Енергийна тематична мрежа между трансгранични гръцки и български
местни власти”
Проекта се финансира по: ОП „Европейско териториално сътрудничество Гърция- България 20072013г.”
Договор за финансиране: №B1.11.06/30.03.2011г.
Общ Бюджет на проекта: 543 383,01 Евро
Бюджет на Община Сатовча: 85 840,94 €
Продължителност : 24 месеца
Проекта се осъществява съвместно в партньорство със 7 общини, 4 гръцки общини ( Термайкос –
Водещ партньор, Пагайо, Комутини и Суфли) и 3 български ( Сатовча, Минерални бани и
Момчилград).

Основната цел на проекта е постигането на икономии от мащаба и синергията от съседните гръцки и
български регионални власти в производството и управление на енергията, както и в дейности за
опазване на природните и причинените от човека вреди в околна среда, както на местно ниво, така и в
световен мащаб.
Специфичните цели са:
1) да се създаде основа за развитие на група от общини компетентни по енергийните въпроси.
2) да се развива диалог и сътрудничество между регионалните власти, обмен на идеи, предложения и
ноу-хау.
3) Подобряване на планирането и капитализиране на придобитите знания
4) Повишаване нивото на съзнанието на служителите в администрациите и избрани членове на
регионалните власти.
5) Да се повиши нивото на съзнание на гражданите и на пазара по енергийните въпроси.
6) Да отговарят общинските на европейските и национални цели за енергийна ефективност през 2020 г..
7) За да допринесе за глобалните усилия срещу промените в климата
Очаквани резултати по проекта:
По време и в резултат на изпълнението на проекта новосъздадената енергийна мрежата ще доведе до
конкретни резултати, които ще служат на общата и специфичните цели. По-конкретно, очакваните
резултати са:
1. Провеждане на две важни събития (Стартираща и заключителна конференция);
2. Провеждане на 40 обучителни дейности (28 семинара за служители на общините, 12 работни
групи за разработване на местни енергийни планове за действие и стратегии);
3. Четири (4) групи по информационни и рекламни дейности (1 интернет сайт на проекта, 600
DVD-та, 1,200 Листовки, Плакати 1,440);
4. Създаване и функциониране на 7 „Енергийни офиса” във всяка община за цялата
продължителност на проекта;
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5. 34 меки дейности (14 публикации във вестниците, 14 училищни информационни кампании);
6. 35 действия свързани с изследвания и разработване на планови документи (7 енергийни
стратегии с планове за действие и 14 енергийни одити на сгради) ( по 2 одита на сгради във всяка
община);
7. Седем (7) членства в големи енергийни институции на ЕС (Конвента на кметовете);
8. Създаване на 1 (една) нова трансгранична институция (Енергийна мрежа), която ще се разшири с
идеята да продължи своята дейност дори и след края на този проект.;
9. Осем (8) отчетни документа (по 1 Доклад за напредъка на всеки три месеца)
Целият проект може да се счита като съвкупност от дейности за опазване на природната среда,
насочена към съхраняване и рационално управление на ключовия фактор оказващ въздействие
върху околната среда, а именно енергопотреблението.
Въпреки това, две групи от тези дейности - "местни енергийни планове за действие"и
"Енергийни одити" - трябва да се вземат под внимание за разлика от съвместните действия за
опазване на природната среда.
Конкретни резултати от проекта (ефекти):






Подобряване на капацитета на общините за управление на енергията и опазване на околната
среда.
Избягване на лошите практики на потребление на енергия, които в момента преобладават в
нашето общество.
Съобразяване с ЕС и националните енергийни политики планирани до 2020 година.
Положени усилия за противодействие за изменението на климата.
Намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.

В заключение за местните общности и пазари се очаква да се повиши тяхната съвест във връзка с
предмета на проекта и неговите цели и дейности. Освен това гражданите ще бъдат мотивирани да
променят отношението си към потребителите на енергия.
Отговорността за изпълнение на предвидените по проекта дейности е разпределена между всички
партньори, като община Сатовча пряко ще отговаря за :
1) Управлението и координацията на местно ниво – осъществяване на Техническа помощ /
Доклади за напредъка.
2) Информация и публичност
 Създаване на енергиен офис:
 Издаване на: печатни и електронни информационни материали:
o DVD-та
o Брошури
o активи
 Популяризиране и насърчаване на дейност в средствата за масово осведомяване –
публикации в български вестници;
3) Обмен на ноу-хау - организиране на международна среща за обмяна на опит;
4) Ноу-хау и изследователска дейност
- Разработване на местен енергиен план за действие ( стратегия);
- Енергиен одит на две общински сгради.

