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Бюлетин 2
Представяме Ви второто издание на електронния бюлетин на проект Green ProcA – „Зелени
обществени поръчки в действие”. Бюлетинът ще ви запознае с добър пример за зелени
поръчки и дейността на община Брацигово.

Зелени поръчки при обновяване на жилищна сграда
Собствениците на жилищна сграда търсеха
как
да
подобрят
енергийните
характеристики на апартаментите, за да
спестят пари от сметките за енергия и да
имат по-приятен микроклимат в жилищата.
С тази цел те са гласували решение първият
етап от ремонта да обхване допълнителна
изолация на фасадите и смяна на
прозорците.
Според
това
решение
топлоизолацията е била предвидена да
бъде с дебелина 6 см, а U-стойността на
прозорците - 1,9 W/m²K (стандартни
решения за този вид сграда). Представител
на сдружението на собствениците се свърза
с „Енергиен център София“ за консултация
по отношение на материалите, които следва
да бъдат използвани за топлоизолацията и
относно качеството на наличната на пазара
дограма.
Представителката
на
собствениците на жилища бе поканена в
офиса на „ЕЦС“ за консултации относно
зелените поръчки. Възможните решения
бяха тествани със софтуерната програма E-

TOOL, която позволява анализ на разходите в рамките на жизнения цикъл (LCC) и сравнение на
резултатите от гледна точка на: енергийната ефективност, емисиите на CO2, ефективността на
разходите и срока на възвръщаемост. След направените изчисления бе установено, че една подобра изолация и по-ефективна дограма ще изискват само 2% по-големи инвестиции, но ще
доведат до много по-големи икономии на енергия. След консултацията собствениците
предпочетоха подобреното решение.

Община Брацигово се
присъедини към
инициативата „Конвент на
кметовете“ по проект “50000
and 1SEAPs”

Общински съвет-Брацигово взе единодушно решение за присъединяване на общината към
Конвента на кметовете. Това стана на 29.01.2015 година по време на редовна сесия на местния
парламент там.
Община Брацигово се намира в област Пазарджик и попада в Западнородопската област на
Осоговско-Родопската зона. Общината заема площ от 221 кв. км. и наброява население от 9648
души. Граничи с общините Кричим, Пещера и Батак. Община Брацигово е приела общински
план за развитие до 2020 г., актуализиран план за енергийна ефективност и програма за
възобновяеми енергийни източници.
В рамките на проекта 5000 and 1 SEAPs община Брацигово разработва план за действие за
устойчиво енергийно развитие, който да бъде внесен за одобрение от Конвента на кметовете.
Цел на проекта е създаването на съгласуван подход за интегриране на системи за управление
на енергията, съгласно изискванията на ISO 50001, с Плановете за действие за устойчива
енергия (ПДУЕ). Проектът има за цел и институционализиране на устойчиви енергийни
политики и гарантиране ефективното прилагане на ПДУЕ по време и след приключване на
проектните дейности.
Проект 50000 and 1 SEAPs се изпълнява от асоциации на общини и консултантски
енергийни компании от Италия, България, Гърция, Полша, Латвия, Румъния, Испания,
Франция и Германия и е съфинансиран от програмата Интелигентна енергия-Европа на
Европейския Съюз. Партньори за България по проекта са Асоциацията на родопски общини и
Европейски център за качество.
За повече информация, посетете сайта: www.50001seaps.eu

Как да се възползваме от дейностите по проект Green ProcA –
„Зелени обществени поръчки в действие”
Безплатни консултации и обучения
Ако желаете да повишите осведомеността си за ЗеОП и енергийните и екологичните критерии
или желаете да направите първата си ЗеОП, като използвате разработените инструменти, моля
свържете се с нас и заявете интереса си към:
• Безплатно обучение
• Безплатна персонална консултация
• Помощ за изготвянето на пилотен проект

Контакти
Енергиен център София
Евелина Стойкова
Тел.: 02/9628443
estoykova@sec.bg

Асоциация на родопски общини
Златка Николова
Тел.: 0301/620 48
zlatka_nikolova1979@abv.bg

Цялата отговорност за съдържанието на настоящите насоки е на авторите. Те не отразяват
непременно мнението на Европейския съюз. Нито EACI, нито Европейската комисия носят
отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в тях
информация.

