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Русе, 14 май 2019
Съдържанието на този материал не представлява непременно официална позиция на Европейския съюз.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО - ВОДЕЩ ПАРТНЬОР
Бюджет - 222 269,37 евро
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ
Бюджет – 5 958,30 евро
ОБЩИНА ЦЕНОВО
Бюджет – 212 165,52 евро

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Да се повиши капацитетът за
сътрудничество
между
трите
администрации
чрез
повишаване
експертизата
на
персонала
и
създаването
на
рамка
за
сътрудничество в области от общ
интерес, като съвместна подготовка
за следващия програмен период 2021 –
2027 г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Осигуряване на модерна рамка за дейността на
трите институции.
В съответствие с основната цел на проекта, персоналът
на трите институции трябва да бъде по-добре
подготвен за усвояване на европейските средства в
бъдеще. За целта се осигури модерно оборудване,
актуална технология и професионална основа за
постигане в бъдеще на по-добро усвояване на
средствата на ЕС.

ЗА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ БЯХА
ОСИГУРЕНИ:
Компютърно оборудване
• Преносими компютри 15 бр
• Фотокопирна машина
• Мобилни телефони 15 бр.

Офис обзавеждане
•
•
•
•

Видеопроектор
Екран за стенно проектиране
Архивни шкафове
Два климатика

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
2. Приложение на принципите на „Зелената
икономика“ в трансграничния регион РусеГюргево.
За целта, подизпълнителят ДЗЗД „Обединение
„Чиста
енергия“
проучи
и
анализира
настоящата ситуация по отношение прилагането
на ВЕИ в трансграничния регион Русе-Гюргево и
разработи Стратегия за приложение на ВЕИ и
мерките за енергийна ефективност, както и
практически наръчник за работа на трите
администрации в това направление.

Приложение на принципите
на „Зелената икономика“
в трансграничния регион Русе-Гюргево

Разработване на стратегия
Разработване на наръчник за използване на
принципите на „Зелената икономика“

Провеждане на две кръгли маси, два
семинара, петдневно обучение

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ
В начална фаза бяха проведени две кръгли маси в
Русе и Гюргево, на които се обсъдиха основните
предложения
на
подизпълнителите
относно
съдържанието на стратегията и след обсъждане се
предложиха
допълнителни
акценти.
След
разработването на работния вариант на стратегията се
проведоха два семинара, на които бяха дискутирани
основните положения на Стратегията и бяха получени
конструктивни
предложения
за
допълнения.
Отпечатани са по 75 броя на български и румънски
език от Стратегията и Наръчника, част от които бяха
раздадени по време на обучението във В. Търново.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
3. Осъществяване на иновативна обучителна
програма в трите администрации
Наставническа
програма

• 5 дни в Гюргево (1 събитие) и 5 дни в Русе (1 събитие)
- всеки с по 15 служители на партньорите или на
сътрудничещи обществени институции за
разработване и трансфер на най-добри практики,
организационни модели и други

Обучителен
курс

• Управление на публичните инвестиции - (петдневно
събитие в Констанца) 40 души (20 служители от
Областна администрация Русе и община Ценово както
и 20 служители от Окръжен съвет Гюргево)

Обучителен
курс

• Приложение на „Зелената икономика“ - (петдневно
събитие във ВеликоТърново) - 38 души (18 служители
от Областна администрация Русе и община Ценово
както и 20 служители от Окръжен съвет Гюргево)

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
3. Осъществяване на иновативна обучителна
програма в трите администрации
Беше осъществена наставническа програма,
чрез която изявени специалисти от трите
администрации предадоха своя опит на
новите
колеги
за
подпомогне
професионалното израстване на младите
кадри от трите администрации. Всички
участници получиха сертификати за участие.

Сертификати наставническа
програма

Управление на публичните
инвестиции
По време на обучението се дискутираха множество
аспекти относно повишаването на ефективността при
разходването на средства, отпуснати от органите на
централната или местната публична администрация
за постигане на цели, касаещи просперитета на
обществото. Специално внимание беше отделено и на
формирането и управлението на бюджети при
изготвянето на проекти по европейски и национални
програми,
като
тук
фокусът
беше
върху
съобразяването с установените инвестиционни
нужди. На участниците бяха връчени сертификати за
участие.

Обучение за приложение на „Зелената
икономика“
От 24-29 март 2019 г. Във В. Търново се проведе
обучителния курс на тема: „Състояние и развитие на
енергийна ефективност на ниво трансграничен
регион Русе-Гюргево“. Подизпълнителите от ДЗЗД
„Обединение „Чиста енергия“осигури високо
квалифицирани лектори от
университети от
Букурещ и Русе. На участниците се раздадоха
разработената Стратегия
и Наръчник за
приложение на принципите на „Зелената
икономика“. Бяха разгледани основни положения от
нармативната база в България и Румъния, Основни
видове технологии за ВЕИ, Инвестиционни процеси
при изграждането на обекти с ВЕИ и други.

Обучение за приложение на
„Зелената икономика“
Особено внимание бе отделено на формите
на взаимодействие между публичните
администрации и другите участници в
процеса на разработване, приложение,
оценка и мониторинг на политики за ЕЕ и
ВЕИ. Беше извършен тестови контрол на
резултатите от обучението и бяха раздадени
сертификати.

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЕРТИФИКАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
4. Обмяна на добри практики и проучване на челен опит
в две страни, членки на Европейския съюз
За изучаване челния опит на Австрия по приложението
на ВЕИ, беше посетена община Гюсинг, организирано от
подизпълнителя „Европроекти – Русе“. Моделът на
Гюсинг представлява мрежа от децентрализирани
електроцентрали, използващи биомаса и топлоцентрали
с използване на дървесни отпадъци. В резултат от
посещението, участниците в групата от български и
румънски експерти проучиха стъпките за създаване на
енергийна концепция за пълна самостоятелност в
косумацията на топлоенергията и електроенергията без
използването на изкопаеми горива и с различни видове
когенерационни инсталации, използващи възобновяеми
енергийни източници.

ПОСЕЩЕНИЕ В ГЮСИНГ

ПОСЕЩЕНИЕ В ШВЕЦИЯ
При посещението на община Стокхолм,
участниците се запознаха с техния опит и бяха
споделени следните основни принципи на
управление:
• Околната среда е основната грижа и всичко,
което планираме, трябва да бъде в
съответствие с политиките за околната среда;
• Пътната инфраструктура (мостове, пътища) се
съобразява с риска от наводнения и се
планира да е адекватно, ако нивото на водата
се увеличи;

ПОСЕЩЕНИЕ В ШВЕЦИЯ
• Използване на интелигентни решения, когато
планираме уличното осветление;
• Изграждане на офис сгради в шумни райони и
оставяне на домовете и кварталите с по-малко
шумни параметри;
• Градско планиране да се реализира в
съответствие с промените в климата;
• Стратегиите да бъдат планирани внимателно и
консултирани с обществеността

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
5. Съгласуване на Портфолио от подходящи
предложения за съвместни проекти за следващия
програмен период и съставяне на План за реализация.
За целта се учреди Работна група от специалисти от
трите администрации, които извършиха следните
дейности:
5.1. Избор на идеи за проекти с висока степен на
социални и икономически ползи на ниво институция;
5.2. Разработване на портфолио от приоритети и идеи
за проекти за публични инвестиции, общи за трансграничния регион Гюргево Русе;

В разработеното протфолио бяха включени 28
предложения
от
българската
страна,
съгласувани с общините от областта;
5.3 Изготвяне на рамково споразумение между
ОА Русе и ОС Гюргево за следващия програмен
период, което в момента е в процес на
съгласуване в Министерствата на външните
работи в София и Букурещ;
5.4. Съгласуване на съвместни механизми за
подкрепа и укрепване на инвестициите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предвидените дейности по проекта са успешно
изпълнени, като бяха постигнати предвидените
индикатори:
• Обучени 126 служители на ОС Гюргево, 45
служители от ОА Русе и 20 служители от Община
Ценово;
• Успешно функциониране на съвместна работна
група и разработване на План за действие;
• Разработена стратегия за приложение на
принципите
на
„Зелената
икономика“
в
трансграничния регион Русе-Гюргево.

Благодарим Ви за вниманието!
14 май 2019 г.
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