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Асоциацията на родопски общини /АРО/ провежда 

днес Общо събрание 

четвъртък, 26 май 2016 г. 

 

На 26 май 2016 година в Смолян ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на родопски общини (АРО). 

По време на събранието ще бъдат обявени резултатите от конкурса „Зелена обществена поръчка на 

България 2016“, проведен в рамките на проект „Зелени обществени поръчки в действие“ (Green ProcA). 

Отличените в отделните категории общини ще получат златен приз за изключителни проекти за зелени 

поръчки, които водят до намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) и до повишаване на 

енергийната ефективност. Победителите от националния конкурс участват в „Европейски приз за зелена 

обществена поръчка 2016“, а резултатите ще бъдат огласени на специална церемония, която ще се състои 

през месец юни в Брюксел. Проектът Green ProcA е съфинансиран по програма „Интелигентна енергия-

Европа“ на ЕС. Очаква се Общото събрание на АРО да приеме План за отопление от възобновяеми 

източници на Родопския регион до 2030 година. Планът е иновативен за страната поради регионалния си 

характер, участието на всички заинтересовани страни в изготвянето му и методологията, която включва ГИС 

карти на потреблението и потенциала за отопление, анализи „разходи- ползи“ и други. Разработен е от екип 

от експерти на Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) и Асоциацията на родопските 

общини, с активно участие на Управляващия комитет по проекта, в който влизат представители на 

общински и областни администрации от региона, Министерство на енергетиката, енергийни агенции и 

доставчици на енергия, в рамките на проект „Стратегически действия за насърчаване отоплението и 

охлаждането от възобновяеми източници“ (RES H/C SPREAD), съфинансиран по програма „Интелигентна 

енергия – Европа“ на ЕС. Регионалният план ще бъде представен от ст.н.с. д-р инж. Люлин Радулов- 

управител на ЧИЕЦ. 

 

В работата на събранието ще участват още и Erika Honnay -директор на RenoWatt, Белгия и Иванка 

Панделиева – ръководител проекти в Енергиен център София. Те ще представят съответно „RenoWatt – 

структура за пълно обслужване за подпомагане на местните власти при стартиране на проекти за енергийно 

обновяване“ и „Практически детайли по работата на Структура за пълно обслужване (СПО) и кандидатстване 

за финансиране от програма 

Хоризонт 2020 на ЕС“. Това съобщи Златка Николова изпълнителен директор,Асоциация на родопски 

общини.  

 

 

 


