ВТОРО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ
Подкрепа на местните власти в развитието и интегрирането на ПДУЕ със
системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001
IEE/13/587/SI2.675061

Програма
Дата: 14 ноември 2014
Място на провеждане: Заседателна зала в Младежки дом, гр. Брацигово

10:30-11:30 Пристигане и регистрация

11:30-11:40 Приветствие към участниците
г-н Васил Гюлеметов, Кмет на община Брацигово

11:40-12:20 Присъединяване към Конвента на Кметовете и последващи стъпки
г-жа Борислава Захариева (ЕЦК)
12:20-13:00 Изготвяне на инвентаризация на CO2 емисии
г-н Людмил Манев (ЕЦК)
13:00-14:00 Обяд

Попълване на образец на ПДУЕ съгласно изискванията на Конвента
14:00-15:00 на Кметовете
г-жа Златка Николова (АРО)

Кратко представяне на предстоящи инвестиционни проекти за
15:00-15:30 изпълнение в рамките на ПДУЕ

15:30-17:00

17:00-17:10

Всяка от петте общини

Обучителна обиколка (study tour)
Посещение на енергийно обследвани обекти в община Брацигово
Закриване на Второто местно обучение
г-жа Златка Николова (АРО)
Цялата отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните
автори. Тя не отразява задължително мнението на Европейския съюз. Нито
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), нито
Европейската комисия носят отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.

ОБУЧИТЕЛНА ОБИКОЛКА
(STUDY TOUR)
14 ноември 2014

Посещение на енергийно обследвани обекти в
община Брацигово
"Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане
на мерки за енергийна ефективност в образователната
инфраструктура ОДЗ "Божура Фурнаджиева", подобект
"Ремонт и преустройство на топлоснабдителни инсталации" ,
находящ се в УПИ XV-комбинат, детска градина и ясли, кв. 14
по РП на гр. Брацигово.
"Ремонт и реконструкция на Народно читалище "В.
Петлешков - 1874", находящ се в УПИ XIV - Културен дом, кв.
14 по РП на гр. Брацигово.
"Подобряване на енергийната ефективност на общинска
сграда "Младежки дом", находящ се в УПИ XI-284, кв. 13 по РП
на гр. Брацигово и Община Брацигово.

"Въвеждане на енергоспетяващи мерки в сградите на Дом за
деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/, находящ се в
УПИ V-ДДЮ, кв. 20 по РП на гр. Брацигово.
"Саниране и подмяна на прозорци на детска градина
"Здравец"
и
"Преустройство
на
топлоснабдителна
инсталация на ОДЗ "Здравец", находяща се в УПИ VI, кв. 27 по
РП на гр. Брацигово.
Цялата отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните
автори. Тя не отразява задължително мнението на Европейския съюз. Нито
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), нито
Европейската комисия носят отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.

