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На 10.04.2009 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

се състоя подписването на Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/017 по схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за 

междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Спечеленият 

от Община Баните проект по Оперативна програма „Регионално развитие” е с 

наименованието „Община Баните и община Скио внедряват европейски добри 

практики за повишаване на енергийната ефективност  и използване на 

възобновяеми енергийни източници” и е на обща стойност 210 460 лв. 

 

На 27.05.2009 г.от 13.00 ч. в сградата на Общинска администрация –Баните се 

проведе Конференция  за оповестяване стартирането на проекта и запознаване на 

заинтересованите лица и медии от региона и страната с целите и дейностите на проекта. 

На Конференцията присъства г-жа Ели Воденичарова, Н-к на регионален отдел „Южен 

централен район за планиране”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството.  

 

Общата цел проекта: да се повиши конкурентоспособността на региона и да 

осигури дългосрочното устойчивото развитие на община Баните чрез трансфер на 

знания и най-добри европейски практики в сферата на енергийната ефективност и 

внедряването на възобновяеми енергийни източници. За постигането на тази цел 

проектът предвижда набор от меки мерки, чрез които ще се изгради ползотворно 

сътрудничество с италианската община Скио  и ще се укрепи институционалният 

капацитет на кандидата. Изпълнението на проекта ще донесе дългосрочната полза за 

обществото като цяло, тъй като усвояването на италианското ноу-хау във връзка с 

енергийната ефективност и ВЕИ ще има положителен екологичен, социален и 

икономически ефект. Приоритетната област на проекта третира ефективното 

използване на енергийните ресурси, а това е важна предпоставка за развитието на всяка 

община.  

 

В проекта са заложени две специфични цели: 

1. да се повиши осведомеността на целевите групи - общинска администрация, малки и 

средни предприятия и училища, и да се мотивира активната им роля в общинското 

енергийно планиране чрез обучение и трансфериране на опита на италианския 

партньор 

2. да се събере и обобщи актуална информация за състоянието на общинският сграден 

фонд по показателят енергийна ефективност 

 
 

 


