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На 30.03.2010г. в Община Варна се проведе 
Междуучилищния кръг от състезанието за 
кратък филм на тема „Екологични и устойчиви 
пътувания в градска среда”, част от кампанията 
ЕКО ПЪТЕШЕСТВЕНИК 2009/2010г. по проект 
CONNECT. В конкурса се включиха 3 варненски 
гимназии – Първа Езикова Гимназия, ГПЧЕ 
„Йоан Екзарх” и ПГТ „Проф. Д-р Асен 
Златаров”, които представиха общо 6 филма на 
екологична тематика, насочени към устойчивия 
транспорт. 
Филмите бяха излъчени в Пленарна зала в 
Община Варна, където присъстваха ученици от 
трите гимназии заедно със своите учители – 
ръководители в кампанията и екипът на АБЧО. 
Междуучилищният конкурс бе официално 
открит от изпълнителния директор на асоциа-
цията – г-жа Кънчева. Събитието бе отразено и 
от местни печатни и електронни медии. 
Всеки от филмите бе оценен по шестобалната 
система от жури, чиито членове бяха трима 
представители на община Варна в лицето на г-н 
Павел Павлов - главен експерт в дирекция 
"Култура и духовно развитие", г-н Радослав 
Тасков - Директор Дирекция "Образование" и   
г-н Петър Радушев – директор дирекция 
„Международно сътрудничество, проекти и 
програми”, както и г-жа Милена Налбанчева – 

координатор на проекта CONNECT.  Първото 
място бе заето не от един, а от 2 филма с равен 
брой точки – филмът „Ако беше истина” на 
Професионалната гимназия по туризъм и „Two 
Grey Days and a Green One” – един от четирите 
филма, заснети от Първа Езикова Гимназия. В 
„Ако беше истина” учениците от гимназията по 
туризъм бяха пресъздали истинска катастрофа с 
автомобил по наистина зрелищен начин и 
призоваваха зрителите да се замислят как биха 
се почувствали от видяното, ако се беше 
случило в действителност. Учениците от Първа 
Езикова Гимназия, заснели „Два сиви дни и 
един зелен”, представиха оригинално своята 
позиция по въпросите свързани с екологията, 
устойчивия транспорт и опазването на околната 
среда – главният герой в тяхната лента рисуваше 
автомобили в учебника си по биология, а на 
следващия ден с изненада откриваше, че от 
страниците на учебника започват да падат сухи 
листа.  
Второ място в конкурса отново бе за 2 филма с 
равен резултат – „Differences” на ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх” и “Save the Earth You Love” – отново от 
Първа Гимназия. Трето място зае филмът “One 
Bike More – One Car Less”, а четвъртото бе 
присъдено на “Let’s Walk a Mile on Our Shoes”, 
като и двата филма носят етикета “Създадено в 
Първа Гимназия”.  
По време на конкурса гостите можаха да се 
насладят на кратко музикално представление на 
балет „Мелъди” при Младежки дом - Варна с 
ръководител Милена Попова. Освен това в 
рамките на конкурса бяха представени и лозунги 
и комикс, също направени от учениците на 
трите гимназии за целите на кампанията.  
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Г-жа Налбанчева, координатор на проекта 
даде начало на междуучилищния конкурс 
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                       Продължение от стр.1 
 
Всички участници получиха грамоти за участие в 
кампанията, а за учениците - представители на 
снимачните екипи, имаше и награди, предоставени от 
АБЧО.♦ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Експерти на Асоциация на Българските 
Черноморски Общини взеха участие в 
Европейската седмица на устойчивата 
енергия, която се проведе от 22 до 26 Март 
2010 г. в Брюксел, Белгия. Седмицата на 
мобилността се инициира от Европейската 
Комисия като част от Европейската 
Кампания за Устойчива Енергия създадена 
през 2005г. Кампанията за Устойчива 
Енергия Европа допринася за постигане 
целите на Европейския съюз в областта на 
енергията, възобновяемите енергийни 
източници, енергийната ефективност, чистия 
транспорт и алтернативните горива.  
Седмицата на мобилността се организира 
ежегодно от Изпълнителна Агенция по 
Конкурентноспособност и Иновации от 
името на Генерален Директорат по енергия и 
транспорт. Това е открит форум, по време на 
който в рамките на няколко дни в паралелни 
сесии се представят постиженията и 
иновациите във всяка от гореизброените 
области, като в основата на темите стоят 
енергията и транспорта. По време на 
Европейската седмица се представят и 
приоритетите и работната програма на 
Европейския съюз във всяка от областите 

заедно с конкретни финансови механизми, 
фондове и програми за развитие. 
Ключовите събития в седмицата на 
устойчивата мобилност бяха 86, 
организирани от различни енергийни 
компании, агенции и институции. Сред 
мероприятията имаше семинари и 
конференции на теми като „Потенциалът на 
възобновяемите източници в развиващите се 
страни”, „Управление на енергията и 
стандарти за енергийна ефективност”, „От 
Брюксел до нашия град – кои методи за 
устойчива енергия са възможни?”, „Градска 
мобилност”, „Технологична платформа на 
геотермалното електричество: Визия 2050” и 
др., както и различни изложби като например 
„Танцуващи Соларни Цветя”, „Хибридните 
камиони на Кока-кола” и др. 
На 24 март на Община Добрич, един от най-
активните членове на АБЧО бе удостоена с 
първа награда „Община – Модел”, като 
своебразно признание за общината и 
постиженията в областта на устойчивата 
енергийна ефективност. 
В Седмицата на устойчивата енергия участие 
взеха участие представители на различни 
фирми, агенции и организации от всички 
европейски страни. ♦ 

 
 

Награждаване на победителите от Първа 
Езикова Гимназия 
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Нова евроинициатива подкрепя местни енергийни програми  
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка дадоха ход на нова инициатива за 
безвъзмездно финансиране на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни 
програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA (European 
Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение на проектите 
така, че да привлекат допълнителни средства.  
ELENA може да покрие до 90% от разходите за техническа подготовка на инвестиционните 
програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за структуриране на програми и 
бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за създаване на групи за управление на 
проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може да ги възстанови.  
Инструментът ELENA може да се ползва от местни и регионални власти, обществени органи или 
група органи от държавите, които подлежат на подпомагане по програма „Интелигентна енергия 
Европа". Това важи и за България.  
Предварително изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна програма да 
съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови 
емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да стане 20% и още толкова да е спестената 
енергия като цяло).  
За финансиране от ELENA няма да има изрична покана за представяне на предложения. Средствата 
ще се осигуряват по реда на внесените проекти до изчерпване на бюджета. За 2009 г. той е 15 млн. 
евро, а предстои одобрение на бюджет 2010. Предложения могат да се изпращат до края на 2011 г. 

   
Главен редактор: Марияна Иванова, Изпълнителен директор на АБЧО 
Водещ броя: Полина Антонова 
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Напомняне ! 
 
Наближава крайния срок (31 март 2010 г.) 
за набиране на участници в програмата 
„Студенти на стаж в МОМН”. Целта на 
програмата е да се даде възможност на 
амбициозни млади хора да се запознаят 
отблизо с дейността на администрацията на 
министерството на образованието, младеж-
та и науката и да придобият практически 
опит и умения. Продължителността на 
програмата е шест месеца и се финансира 
от МОМН. 
В нея могат да участват студенти в ІV и V 
курс с добро владеене на чужд език - ниво 
А2 от Европейската езикова рамка, 
компютърна грамотност, добро представяне 
по време на учебния процес - средна оценка 
„добър” от последния завършен семестър. С 
участниците се сключва граждански 
договор за шест месеца, със заетост по 
четири часа на ден. 

 
***

Фонд “Неотложна гражданска намеса”  
Краен срок: текущ  
Фондът е част от тригодишна програма “Общност-
но развитие и гражданско участие” на Фондация 
“Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) 
2009 - 2012. Средствата са осигурени от Тръст за 
гражданско общество в Централна и Източна 
Европа. Основна цел на фонда е да се откликне на 
неотложна нужда за разрешаване на местен 
проблем. За финансиране могат да кандидатстват 
групи от граждани, настоятелства, клубове, 
читалища, сдружения, фондации или други 
граждански структури. Срокът за изпълнение на 
проекта е до 5 месеца. Общият бюджет за 
безвъзмездната помощ за първата година е 15 000 
лева. Максималният размер на безвъзмездното 
финансиране на един проект е 1 500 лева. 
Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 
50% съфинансиране на разходите по проекта. Най-
малко половината от съфинансирането трябва да е 
паричен принос на кандидата или партньорите.
Формулярът за кандидатстване се изпраща като 
прикачен текстови файл на ел. поща:  
urgent@wcif-bg.org 

*** 


