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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
VI-та работна среща на заинтересованите страни 

Предварителна програма 
Място: комплекс „Зеленият хълм“, Стара Загора 

11/02/2021 
 
 
 

Кога? Какво?  

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе 

10:00 - 10:15 Откриващ панел 
Постигнати резултати, предстоящи дейности, нови проекти по темата 
Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара 
Загора 
С участието на:  
Михаела Динева, координатор на проект De Carb 
Ангел Николаев, координатор на проект TRACER 

10:15 – 11:30 Панел 1: Териториалните планове за справедлив преход – опита на 
въглищни региони от Централна и Източна Европа (целта на панела е да 
бъдат представени на заинтересованите страни опита на сходни региони в ЕС)  
Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара 
Загора 
Дискутирано от:   
г-н Карел Тихи, Регион Усти, Чехия, 
г-н Томаш Бурдич, Министерство на регионалното развитие, Чехия, 
г-н Лефтери Топалоглу, Регионална Асоциация на местните власти в 
Западна Македония (Козани) и Университет на Западна Македония, Козани, 
Гърция; 
г-н Нико Натек, Агенция по енергетика на районите Савински, Шалешки и 
Корошки, Словения 

11:30 - 11:45  Кафе - дискусия  

11:45 – 12:45 Панел 2: Териториалният план за справедлив преход на Маришки басейн 
– възможности, алтернативи, предизвикателства (целта на панела е да 
бъдат представени на заинтересованите страни, алтернативите за социално-
икономическото развитие на региона, законодателството на ЕС в тази посока, 
енергийни перспективи, възможности за финансиране)   
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Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара 
Загора 
Дискутирано от:    
г-жа Десислава Кралева, Европейска Инвестиционна Банка 
г-н Sebastian Hyzyk, Европейска Инвестиционна Банка 
доц. дбн Нели Грозева, заместник ректор на Тракийски университет, Стара 
Загора (очаква потвърждение), 
г-н Брюк Позник, ГД Енергетика, ЕК  
проф. Христо Василев, Технически университет, 

 г-н Юлиан Попов, Председател на УС на Европейски институт за 
ефективност на сградите, Брюксел 

Електроенергиен системен оператор ЕАД (очаква потвърждение) 

12:45  - 13:15  Въпроси и отговори 
Модерирани от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара 
Загора 

13:15 – 14:30  Обяд 

 
МЯСТО НА СРЕЩАТА: 
Срещата ще се проведе на 11.02.2021 (четвъртък) от 10:00 часа в комплекс „Зеленият 
хълм“ 

 
 



 

  

Моля, потвърдете участие до 10/02/2021 г. на електронен адрес: management@szeda.eu, 
или телефони: 

042/60 50 07 – офис АРИР- Стара Загора, 

Михаела Динева, координатор проект DeCarb – 088 826 0276 

София Савова, експерт по проект DeCarb – 087 902 1998  

За потвърдилите присъствено участие се поемат командировъчни разходи, в т.ч. за 
транспорт, настаняване и храна, съгласно действащото българско законодателство.  

Моля, при потвърждение да посочите дата на нощувката. 

 
ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН СРЕЩАТА:  
ZOOM. Линк за участие ще бъде изпратен в деня преди срещата 
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DeCarb: “Supporting the clean energy transition of coal-intensive 
EU regions” (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС 
региони с интензивен въгледобив) е в обхвата на специфична цел 
3 на Програмата: 3.1 Подобряване на политиките за 
нисковъглеродна икономика и е единственият одобрен проект на 

българска водеща организация от общо 53 одобрени проекта за цялата програма. В 
партньорския консорциум участват още: Министерство на икономиката и енергетиката, 
Бранденбург (Германия); Департамент за енергия (Дания); Регионална асоциация на 
местните власти в Западна Македония (Гърция); Агенция по енергетика Екстремадура 
(Испания); Регионална енергийна агенция  (Унгария); Лодцки Регион (Полша); Агенция за 
регионално развитие Югозападна Олтения (Румъния) и Агенция по енергетика на 
районите Савински, Шалешки и Корошки (Словения). 

Преминаването към нисковъглеродна енергия ще постави икономиката на ЕС в нова фаза 
и ще има дълбоко икономическо и социално въздействие върху регионите с интензивен 
добив на въглища.  Този преход трябва да бъде справедлив и именно една от целите на 
проекта DeCarb е да спомогне за това. Създаден е Пакетът за "Чиста енергия за всички 
европейци" на ЕС, който цели ускоряване на прехода към чиста енергия, растежа и 
създаването на работни места. В този смисъл,  DeCarb си поставя за цел да подпомогне 
публичните власти да инициират необходимите усилия, обединят капацитета си и да 
обменят опит.  

Повече информация за проект DeCarb можете да откриете на сайта на проекта, както и във 
всички социални мрежи. 

 

 

 

 TRACER: „Transition in coal intensive regions”, 
финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС, цели 
да установи и задълбочи сътрудничеството в областта 
на научните изследвания и иновации между 

въгледобивните региони, което ще облекчи прехода им към по-устойчива енергийна 
система. Понастоящем 41 региона в 12 държави – членки на ЕС активно добиват въглища. 
Това осигурява пряка заетост на близо 185,000 души в ЕС и допълнителни работни места 
в свързаните производства. Вземайки предвид трудностите пред тези региони, е 
необходимо да се предвиди и предложи съответна на задачите енергийна политика. 
Въгледобивните региони се нуждаят от ефективна пътна карта, която да гарантира, че 
преходът към по-диверсифицирана икономическа база и по-устойчива енергийна система 
ще се извърши чрез запазване на социалното сближаване на общностите и регионите, 
зависещи от производството на въглища. 

Конкретните цели на TRACER са да: 

• Съдейства на регионалните заинтересовани страни (в целевите региони) за 
разработването на стратегии за интелигентна специализация в 

https://www.interregeurope.eu/decarb/
https://twitter.com/DecarbProject
https://www.facebook.com/DeCarb.Project/
https://www.linkedin.com/company/decarb-project/


 

  

съответствие с Плана за стратегически енергийни технологии (SET) на ЕС; 
• Проучи и обмени „най-добрите практики“, включващи промишлени пътни карти за 

замяна на въглищата с нови технологии, както и стратегии за преход от 
комбинирано производство на топлина и електроенергия от въглища към 
нискоемисионно производство на електроенергия и централно топлоснабдяване; 

• Проучи социалните проблеми в целевите региони, в т.ч. нуждата от 
преквалифициране на работната сила; 

• Предостави насоки на регионалните заинтересовани страни относно наличните 
европейски фондове и програми и използването на допълнително национално 
публично и частно съфинансиране. 

По-подробна информация за проект TRACER може да откриете на сайта на проекта, както 
и във всички социални мрежи.  
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