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Изпълнението на проекта стартира на 10.04.2009 г. През отчетния период бяха
реализирани следните дейности:
Дейност 1: Разработване на методика за анализ и оценка на енергийния потенциал на
ВЕИ в област Стара Загора
1.1. Проучване на опита и разработване на нов модел за комплексна оценка на ВЕИ
Работата по дейността приключи през м. юли. Екипът от 6 специалисти проучи
българският и чуждестранен опит по отношение на използваните методи за оценка на
енергийния потенциал на различните видове ВЕИ, с активното съдействие на италианските
партньори.
Специалистите представиха анализи на 8 модела (SAFIRE, FRESA, AREP, RESTScreen
Int, Energy Software Program for education use, BLM, SOMES и Interactive Energy Calculator) и
един сравнителен анализ на всички изследвани модели.
Целта беше, на база на събраната информация и отчетените предимства и
недостатъци на тези модели да се разработи нов, комплексен модел, приложим в български
условия, който да дава ясна представа за енергийния потенциал на различните видове ВЕИ.
През м.септември започна реализацията на втория етап от дейността - разработване на
комплексен модел за оценка на потенциала на ВЕИ.
След като бяха утвърдени от МРРБ документите по процедурата за избор на
икономически най-изгодна оферта за „Разработване на модел за оценка на енергийния
потенциал на ВЕИ и обучение на специалисти”, на 10.08.2009 г. в офиса на палатата се
проведе заседание на комисията за избор. На заседанието присъстваха Христослава Георгиева
– председател на комисията, Олег Стоилов и Диньо Коларов – оценители и Иван Рахов –
експерт от ГД ПРР РО ЮИР.
До крайната дата, обявена за подаване на оферти, в офиса на ТПП бяха получени 4
оферти, които бяха комплектовани по надлежния ред. В присъствието на членовете на
комисията офертите бяха отворени. Всички оферти отговаряха на формалните изисквания,
съгласно инструкциите към кандидатите.
Членовете на комисията извършиха оценка, съгласно методиката за оценка и класиране
и вписаха резултатите в таблици за оценяване, съответно за всяка оферта по отделно.
В резултат на оценката, на първо място беше класирана фирма "И Ес Ди – България”
ООД с 86 точки, на второ - „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД с 56 точки,
на трето - СНЦ "Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА” с 40 точки и на четвърто място "Велман С” ООД с 30 точки, при максимален сбор 100 точки.
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След проведената процедура по избор, на 11.08.2009 г. цялата документация, ведно с
проекто-договор с избраната фирма бяха предоставени на МРРБ за проверка и утвърждаване.
На 23.09.2009 г. беше получено становище от министерството. Отправените препоръки
за корекция в текста на договора бяха взети под внимание и проекто-договора беше коригиран,
като се вмъкна нов член 6.7.
Изготвиха се официални писма с резултата от избора на оферта и се разпратиха до 4те фирми. "И Ес Ди – България” ООД представи изискуемите документи и на 25.09.2009 г. беше
подписан договора за разработване на модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ и
обучение на специалисти.
Поради забавяне в утвърждаването на проекто-договора от страна на МРРБ,
разработването на модела ще продължи и през м. октомври.
1.2. Обучение на специалисти и събиране на емпирични данни съгласно разработения
модел
След като бъде разработен модела за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ,
фирмата – изпълнител "И Ес Ди – България” ООД ще определи дата за провеждане на първото
обучение на специалистите, които ще събират данни за енергийния потенциал за всеки вид
ВЕИ в отделните общини от област Стара Загора. Предвижда се то да се проведе през м.
октомври.
1.3. Изготвяне на общински анализи за енергийния потенциал на ВЕИ
Анализите на енергийния потенциал на отделните видове ВЕИ за всяка община по
отделно от област Стара Загора ще бъдат разработени в периода ноември 2009 - януари 2010
г., след като бъдат въведени всички данни, събрани от специалистите от отделните общини.
Дейност 2: Разработване
използването на ВЕИ

на

дългосрочни

общински

програми

за

насърчаване

Общинските програми ще бъдат разработени от 10-тия до 14-тия проектен месец
(януари 2010 г.- май 2010 г.)
Дейност 3: Разработване на пилотен проект - прединвестиционно проучване за избран
вид ВЕИ, за конкретна община
Пилотният проект ще бъде разработен от 11-тия до 15-тия проектен месец (февруари
2010 г.- юни 2010 г.)
Дейност 4: Разпространение на информация и обмен на добри практики за използването
на ВЕИ
4.1. Тематична телевизионна рубрика
През отчетния период бяха изработени и излъчени 2 тематични телевизионни рубрики,
в рамките на предаването „Инициатива”, продуцирано от Търговско-промишлена палата –
Стара Загора и излъчвано като външна продукция по ТВ „Стара Загора”. Предаването се
излъчва всяка седмица в четвъртък, в часовия отрязък от най-гледаното време (21,00 - 21,30
часа) и има повторения в петък от 12,15 и в събота от 16,30 часа.
От началото на 2009 година всички предавания „Инициатива” могат да бъдат гледани и
в интернет страницата на палатата.
На 9 юли 2009 г. от 21,00 часа беше излъчена рубриката посветена на слънчевата
енергия. Повторенията се излъчиха на 10.07.2009 г. от 12,15 часа и на 11.07.2009 г. от 16,30
часа.
Рубриката може да бъде гледана он-лайн на адрес:
http://www.chambersz.com/index.php/content/view/83925/109/
На 24 септември 2009 г. от 21,00 часа беше излъчена рубриката посветена на
вятърната енергия. Повторенията се излъчиха на 25.09.2009 г. от 12,15 часа и на 26.09.2009 г.
от 16,30 часа.
Рубриката може да бъде гледана он-лайн на адрес:
http://www.chambersz.com/novini/35-novini/280-zasilva-se-interesat-kam-izgrazhdane-navetrogeneratori
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Екипът от специалисти разработи сценарии за рубриките, събра и обработи
необходимата информация, проведе редица срещи, засне репортажи, осигури фото и
видеоматериали и извърши монтажа на предаването.
4.2. Брошура с източници за финансиране на проекти за ВЕИ
В началото на м. август беше разработено задание за Брошура с източници за
финансиране на проекти за ВЕИ и определен четири-членен екип за нейното изготвяне (двама
автори, специалист по езикова корекция и редакция, и експерт по предпечатна подготовка).
В продължение на 2 месеца авторите събират и обработват информацията, която ще
бъде включена в изданието. В средата на м. октомври ще приключи съставянето на брошурата
и ще започне предпечатната подготовка. Отпечатването ще зависи от темповете, с които се
утвърждават от МРРБ документите, свързани с избора на подизпълнител.
Брошурата „Източници за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни
източници” се състои от 4 основни раздела, насочени към общините в България, големите
предприятия, малките и средни предприятия и физическите лица.
Целта е да се предостави актуална и полезна информация на всички, които проявяват
интерес към изграждането на съоръжения за производство на енергия от ВЕИ и търсят
финансови източници за реализация на проектите.
Предвижда се изданието да има и електронна версия, която ще бъде публикувана на
уеб сайта на проекта.
4.3. Брошура с добри европейски практики в областта на ВЕИ
Брошурата ще бъде изготвена и отпечатана от 12-ти до 15-ти проектен месец (март
2010 г. – юни 2009 г.)
Дейност 5: Популяризиране на проекта
5.1. Изработка на информационни надписи и дипляни
По своето същество, дейността приключи през предходния отчетен период.
Предвидената дипляна за популяризиране на проекта все още не е отпечатана
официално, поради закъсненията в утвърждаването на тръжната документация за избор на
печатница.
Въпреки това, Търговско-промишлена палата – Стара Загора със собствени средства
отпечата голям брой дипляни на български и италиански, които се предоставяха на множество
организации, институции и лица по време на различни мероприятия.
5.2. Пресконференция
Дейността приключи през предходния отчетен период.
5.3. Изработка и поддръжка на уеб сайт
През настоящия отчетен период продължи разработването и поддръжката на интернет
страницата на проекта http://www.chambersz.com/res/
5.4. Информационен ден
Информационният ден ще се проведе в края на проектния период (юли 2010 г. – август
2010 г.)
5.5. Медийно отразяване
През отчетния период целите, дейностите и очакваните резултати бяха широко
популяризирани, чрез използването на различни медийни инструменти.
При популяризирането на проекта и при изготвянето на всички информационни
материали се подчертаваше, че получената финансова подкрепа е по Оперативна програма
„Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Строго се съблюдаваха изискванията на ЕС за комуникация и визуализация,
предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и
Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност, изготвени от
Управляващия орган на ОПРР.
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Всички публикации и медийни материали могат да бъдат разгледани на страницата на
проекта:
http://www.chambersz.com/res/index.php?option=com_content&view=article&id=10%3Amedia&catid=
6%3Ad51&Itemid=84&lang=bg и
Дейност 6: Управление на проекта
На 01.07.2009 г. се проведе четвъртата работна среща, на която присъстваха екип и
експерти по проекта. На срещата се определи темата и датата за излъчване на втората тв
рубрика – слънчевата енергия. Участниците бяха запознати с изготвените технически и
финансови отчети за първото тримесечие за периода 10.04.2009 – 30.06.2009 г. Изказаха се
становища относно трудностите, свързани с финансовото изпълнение на дейностите и се взе
решение да се кандидатства за авансово плащане и издаване на банкова гаранция.
Взе се решение да бъде открита процедура по договаряне с публикуване на
пояснителен документ с предмет „Печат на информационни материали по договор
BG161PO001/4.2-01/2008/011”. След проведена дискусия, участниците в срещата определиха
фирмите „Дъга +” ООД, „Дедракс” ООД, "НЕПЕДОНИ" ООД, „Печатница 2М” ООД и „Делта Хай
Принт” ЕАД да бъдат поканени за участие в процедурата.
На 07.08.2009 г. в офиса на Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе
петата работна среща. Участниците бяха запознати с хода на процедурата за избор на
икономически най-изгодна оферта за „Разработване на модел за оценка на енергийния
потенциал на ВЕИ и обучение на специалисти”. Определиха се членовете на комисията за
избор.
На срещата се определи и екип за разработването на брошура с източниците за
финансиране на проекти за ВЕИ. Прие се Зора Козарева и Мария Цветкова в рамките на два
месеца да събират и обработват необходимата информация, да съставят предговора и всички
части на изданието. Езиковата корекция и редакция бяха възложени на Венета Асенова, а
предпечатната подготовка и създаването на електронна версия на изданието - на Мариела
Колева.
На 09.09.2009 г. беше организирана шестата работна среща. На нея се определи
темата за третата тв рубрика, а именно вятърната енергия.
На срещата беше обсъдено разработването на база данни със свободни общински
терени и потенциални инвеститори за реализирането на проекти, използващи ВЕИ.
Обърна се внимание и на проблемите, възникващи в комуникацията с министерството
във връзка с утвърждаването на проектната документация.
Ръководителят на проекта и счетоводителя изготвиха необходимата документация за
издаване на банкова гаранция, свързана с авансовото плащане по проекта.
На 14.08.2009 г. Първа инвестиционна банка издаде на ТПП – Стара Загора банкова
гаранция в размер на 59 357 лв.
През отчетния период бяха изготвени необходимите документи и в края на м.
септември беше подадено искане към МРРБ за авансово плащане.
В края на м. август беше изготвена цялата тръжна документация за откриването на
процедура по договаряне с публикуване на пояснителен документ с предмет „Печат на
информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011”. От страна на МРРБ
беше получено писмо с указания за коригиране на текстовете в някои от документите.
Препоръките ще бъдат взети под внимание и процедурата ще бъде проведена през
следващото тримесечие, съгласно указанията.
Поради забавяне на отговора от страна на МРРБ за утвърждаване на документите по
процедурата за избор на икономически най-изгодна оферта, на 03.07.2009 г. беше поискана
промяна в план-графика на дейностите по проекта. На 17.08.2009 беше получено одобрение на
предложените промени.
През отчетния период ръководителят на проекта, двамата координатори и
счетоводителя изготвяха технически и финансови документи по проекта, отчети, поддържаха
контакт с партньорите, общините и заинтересованите лица във връзка изпълнението на
дейностите и участваха активно във всички форми на презентация на проекта пред
обществеността.
Христослава Георгиева
Ръководител проект
06.10.2009 г.
Стара Загора
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