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Име на водеща
организация Метрополитан Община Ерзурум, Турция

Партньор 1 Община Банско

Партньор2 Северозападна анадолска агенция за развитие

Име на проект: Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната
среда

Обща стойност на допустимите разходи 137 918.72 Euro 100 %

Финансиране от ЕС 124 126,85 Euro 90 %

Съфинансиране от Община Ерзурум, Турция 13 791,87 Euro 10 %



Тази програма е съфинансирана от Европейския съюз и република Турция

Продължителност на
проекта 12 месеца 15.01.2019 - 14.01.2020 г.

Цели
на
проекта

Обща цел Ще повиши нивото на инвестиционна информация свързана с употребата на източници на възстановима
енергия, по точно слънчева енергия в зимния туризъм.

Специфична
цел

Повишаване на институционалните знания за общинските услуги. Установяване на партньорство между
местните административни структури; добиване на опит; обмен на добри практики.

Целеви групи

Хора от региона: Крайните бенефициенти на проекта да хора от Ерзурум и Банско. По преброяване от
2007година Ерзурум наброява население от 760476 души и 12161 души живеят в Банско. Двата града са важни
центрове от гледна точка н зиме туризъм и приютяват хора работещи в сектораr. Проектут ще позволи да
бъдат направени инвезтиции във възстановима енергия в сектор зимен туризъм и ще бъдат спестени
финансови ресурси и предотвратено замърсяване , което ще позволи на хората от региона да развият
икономиката и ще предотврати увреждания на здравето.
Банско и Ерзурум са основни зимни туристичеки центрове със ски центрове. Поради тази причина значителен
брой туристи посещеват и двата града през зимните месеци. Инвестициите във възстановими енергийни
източници, които предстои да бъдат осъществени ще изиграят съществена роля във зимния туризъм.
Туристите които ще посетятрегионите също ще се възползват от тази екологична и природна инвестиция.
Поради тази причина тази и нвестиция ще допринесе и към личното преживяване на туриста от гледна точка
на околна среда и екологични практики.

Очаквани резултати

Финансова устойчивост
Институционална устойчивост
Устойчивост на ниво политики
Екологична устойчивост

Основни дейности

Дейност 1: Встъпителни дейности
Дейност 2: Тръжни дейности
Дейност 3: Встъпителна среща
Дейност 4: Практики за повишаване на екологичното самосъзнание
Дейност 5: Проучване на енергийните практики
Дейност 6: Срещи на тема Енергия и околна среда
Дейност 7: Окончателна среща
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Подробно описание на
дейностите
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Наименование на
дейността

Дейност 1: Встъпителни дейности

Описание на
дейността

Изпълнението на проекта, ще се извършва от назначения персонал. Екипът на проекта ще се състои от
координатор на проекта, международен координатор на проекта, асистент на проекта и счетоводител.  Тъй като
проектът включва транснационални дейности и предвид концентрацията на дейности в чужбина, се планира да
бъде назначен международен координатор. Ще бъде подписан протокол за партньорство с партньорите по
проекта.

Обосновка на
дейността

Предвижда се подготвителната дейност да продължи 1 месец. По време на дейността Координаторът на проекта
и Асистентът ще проучат шаблоните, които се очаква да бъдат публикувани от предоставящия орган, и ще
създадат план за възлагане на поръчки в системата за изпълнение на проекта. Координаторът на проекта и
Междуродният коорнатор ще подготвят редовно всеки работен график.
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Наименование на
дейността

Дейност 2: Тръжни дейности

Описание на
дейността

Метрополитан община Ерзурум ще извърши всички тръжни дейности в съответствие с процедурите на PRAG,
като вземе предвид ръководството за възлагане на поръчката на предоставящия орган. В процеса на възлагане на
обществена поръчка ще бъде посочен документът, който се очаква да бъде издаден от предоставящия орган.

Обосновка на
дейността

Екипът на проекта ще определи всички елементи, които могат да бъдат обединени с процесите за възлагане на
поръчките. Ще бъдат подготвени техническите спецификации и тръжните досиета за възлагане на обществени
поръчки. Процесът на оценяване на офертите ще се проведе в два етапа. Първият е административна оценка на
предложенията. Ще бъде създадена тръжна комисия за извършване на оценката. Всички предложения, подадени
от участниците в търга до крайния срок за подаване на офертите, ще бъдат оценени на същото заседание на
комисията. Документите, показващи административната пригодност на участниците в търга, ще бъдат
разгледани при първата оценка. След това поръчките ще бъдат възложени на оферента, който предлага най-
изгодната цена сред участниците в търга в съответствие с критериите в техническата спецификация.
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Наименование на дейността Дейност 3: Встъпителна среща

Описание на дейността В Ерзурум ще се проведе встъпителна среща за представяне на проекта и среща с властите на община
Банско.

Очаквани резултати В първия ден от срещата ще бъдат поканени общо 100 души от служители на Ерзурум ММ,
представители на местния партньор КУДАКА, 5 души от делегацията на Община Банско,
представители на други местни власти в региона и държавни органи. На срещата ще присъстват само
екип по проекта, служители на Ерзурум ММ и делегация на Община Банско.
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Наимено-
вание на
дейността

Дейност 4: Практики за повишаване на екологичното самосъзнание

Описание
на
дейността

Целта на тази дейност е да повиши осведомеността на обществеността по отношение на възобновяемата енергия,
опазването на околната среда, изчерпването на природните ресурси, зелената среда и да се популяризира пред широка
аудитория.

Очаквани
резултати

Дейността ще се проведе през 5-ти и 6-ти месец на проекта.
Включва провеждане на ски състезания в ски курортите Ерзурум и Банско. Ще бъдат поканени 5 състезатели, проектни
екипи и общински власти от двата града. Предвижда се делегацията на Банско да участва в състезанието в Ерзурум с 10
души и Ерзурум в състезанието в Банско с 12 души.
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Наимено-
вание на
дейността

Дейност 5: Проучване на енергийните практики

Описание
на
дейността

Ще бъде проведено проучване за осъществимост и за изчисляване на разходите за слънчеви енергийни системи и периода
на връщане на инвестициите, които могат да бъдат установени в Ерзурум и Банско. Планира се наемане на специализирана
изследователска компания в областта, кято да се изготви доклади за осъществимост. Изследователската фирма ще направи
предварителна подготовка за този процес и ще започне работа по изготвянето на доклада за осъществимост на 7-мия месец
на проекта. В този процес първо ще бъде направено изчерпателно изследване на Ерзурум и Банско. Това проучване ще
определи пригодността на Ерзурум и Банско за инвестиции в слънчевата енергия, дали има такива изследвания в и около
региона, както и социално-икономическото положение на регионите.

Очаквани
резултати

Отделни доклади ще бъдат подготвени и за двата региона, екип, който ще бъде назначен от поне 2 души от изследователската
компания и координатор, който ще управлява този екип, ще отговаря за попълването на докладите за осъществимост.
Съдържанието на изготвените доклади за осъществимост ще бъде както следва;
- Определяне и обхват на доклада за осъществимост (цел, период на изпълнение, област на изпълнение, целева аудитория / регион),
- Работна среда (секторна / регионална политика, институционална конституция и законодателство, съответствие на секторната /
регионалната политика, възникване на научноизследователски въпрос, други въпроси, свързани с научните изследвания)
- Маркетингов анализ (пазарни проучвания и анализи на национално и регионално ниво, прогноза за бъдещи заявки на национално и
регионално ниво, сценарий на икономически растеж на региона и прогнози за търсенето, очаквания и нужди)
- Програми за продажби / производство на стоки или услуги (програма за продажби, производствена програма, маркетингова
стратегия),
- Обект / област на приложение (физически и географски характеристики, икономическа и физическа инфраструктура, предварителна
оценка на въздействията върху околната среда, алтернативи, избор на площадка и земя)
- Технически анализ (анализ и подбор на капацитета, анализ и подбор на технологии на алтернативни технологии, въздействие върху
околната среда на избрани технологии, мерки за защита и разходи, технически проект, инвестиционни разходи)
- Оперативни приходи и разходи (3 години),
- Обща сума и разпределение на инвестициите по години,
- Финансови ресурси и условия (цена и план),
- Финансов анализ,
- Икономически анализ
- Социален анализ
- Анализ на риска
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Наимено-
вание на дейността

Дейност 6: Срещи на тема Енергия и околна среда

Описание на дейността

Местна среща (в Ерзурум ММ), Туининг среща (в Банско)
Представители на KUDAKA също ще участват в срещата, която ще се проведе в Ерзурум. На тези срещи ще
бъдат оценени разходите за електричество на ски курортите в регионите, като се вземе предвид мощността на
съоръженията. По време на срещата ще бъдат разгледани съвместимостта на предвидените инвестици,
ползите за региона, и осъществимостта на региона.
След местните срещи, които ще се организират в двата региона, в Банско ще се проведе среща на 11-ия месец.
Предвижда се срещата да продължи 4 дни и делегацията от 7 души от Ерзурум ще присъства на срещата. На
срещата ще бъдат обсъдени данните, получени на срещите по здравия разум, и ще бъдат оценени докладите,
изготвени в резултат на двете срещи.

Очаквани резултати На местни срещи ще бъдат поканени компетентни академици, експерти и представители на частния сектор в
областта на използването на възобновяема енергия. На срещата ще бъдат обсъдени социално-икономическите
структури на регионите, положението на местните хора, видовете потребление на енергия и техните
съотношения.
Делегацията на Ерзурум ММ ще прекара два дни в техническо проучване, като проучи инвестициите в
региона на ски курорта и възобновяемите енергийни източници. Затова общинските власти ще имат
възможността да споделят опит с заинтересованите страни в Ерзурум, като могат да видят на място
възобновяемите енергийни източници и да получат информация за практиките, които могат да бъдат
приложени в Ерзурум.
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Наимено-
вание на дейността Дейност 7: Окончателна среща

Описание на дейността
Представители на местния партньор KUDAKA, публичните администратори от региона, местните
администрации, представители на неправителствени организации и други местни участници ще бъдат
поканени, за да бъдат обявени и разпространени резултатите от проекта и неговите последици на национално
и международно ниво.

Очаквани резултати Координаторът ще дадеподробна информация за дейностите, извършени по проекта.


