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Относно: Информация за проект “CEECAP – Изпълнение на политиката на ЕС
относно домакинските електроуреди в страните от Централна и Източна
Европа”, финансиран от програмата Интелигентна енергия за Европа

Уважаеми господа,
ЦЕЕ ЕнЕфект е партньор по проекта “CEECAP – Изпълнение на политиката на ЕС
относно енергийната ефективност на домакинските електроуреди в страните от Централна
и Източна Европа”, финансиран от програмата Интелигентна енергия за Европа и
подкрепен от Министерството на икономиката и енергетиката. Проектът е с
продължителност три години и стартира в началото на 2006 г. Други партньори по проекта
са организации от Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Австрия, Холандия и Франция. На
интернет сайта на проекта (www.ceecap.org ) може да се намери по-подробна информация
за същността на проектните дейности, както и резултатите от досегашната работа.
Целта на проекта е да подкрепи усилията на новите страни членки и канадидатчленки в прилагането на европейското законодателство за енергийна ефективност на
битовите уреди, да повиши знанията по отношение на процедурите за проверка и контрол
на изпълнението на законодателството, да укрепи връзките между отделните
заинтересувани страни. Дейностите по проекта ще подпомогнат и националните
правителства за бъдещото прилагане на изискванията на ЕС за екодизайн и максимална
консумация на енергия от електроуредите. Основните дейности са свързани с планирането
и изпълнението на конкретни действия на национално равнище за ефективно прилагане на
законодателството за етикетиране по отношение на енергийната ефективност,
включително разработване и изпълнение на Национален план за проверка и контрол и
Национална програма за разпространяване на информация и комуникация със
заинтересуваните страни.
За да се подпомогне този процес, в рамките на проекта през изминалите 10 месеца
бяха разработени две ръководства, които представяме на Вашето внимание:
Eтикети за енергийна ефективност на домакинските електроуреди –
ръководство за обучение на държавни служители и експерти (на български и английски
език)
Eтикети за енергийна ефективност на домакинските електроуреди –
ръководство за обучение на производители, дистрибутори и търговци на битови
електроуреди (на английски език)

Проектът планира да се започне работа по разработването на План за действие по
проверка и контрол и План за действие за разпространяване на информация и
комуникация със заинтересуваните страни. В процеса на разработка и избор на
приоритетни направления на дейността ще бъде направена оценка на основните бариери
и проблеми при ефективното прилагане на съществуващата нормативна рамка. Моля за
Вашето съдействие за осигуряването на подкрепата на Министерството на икономиката и
енергетиката при подготовката на тези документи, като определите специалисти, с когото
да поддържаме контакт.
Допълнителна информация може да бъде предоставена от ръководителя на
проекта инж. Биляна Чобанова на тел. 963 17 14, 963 07 23, e-mail: bpetkova@eneffect.bg.
Благодаря предварително за оказаното съдействие
С уважение,

Д-р арх. Здравко Генчев
Изпълнителен директор на ЕнЕфект

