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От  26  до  28  Май  2010г.,  в  Генуа,  Италия  на 
специална  среща  бе  положено  началото  на 
новия проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕ (ENERGY 
for  MAYORS),  финансиран  от  Европейската 
Комисия  по  Програма Интелигентна  Енергия 
Европа.  Асоциация  на  Българските 
Черноморски  Общини  е  една  от  15‐те 
участващи  организации  от  7  Европейски 
държави  ‐  Испания,  Италия,  България, 
Гърция,  Полша,  Германия,  Хърватска  за 
период от 36 месеца – май 2010 – април 2013г. 
Конвента  на  Кметовете  отправя 
предизвикателство  към  общините  да 
постигнат  резултати  над  европейските  цели 
„20‐20‐20”  –  намаляване  използване  на 
конвенционалната  енергия  с  20%; 
намаляване  на  емиссите  СО2  с  20%  и 
повишаване дела на ВЕИ в производството на 
енергия с 20%. Имайки предвид това ключово 
решение,  основната  стратегическа  цел  на 
Проект  ENERGY  for  MAYORS  е  да  окаже 
подкрепа  за  постигането  на  тези  цели  във 

връзка  с  емисиите  на  CO2,  увеличаване  на 
възобновяемите  енергийни  източници  и 
опазване  на  околната  среда  чрез 
приобщаването на общностите към дейности, 
насърчаващи  разработването  на  планове  за 
устойчива  енергия,  и  които  целят  да 
надминат задачите на „20‐20‐20”. Резултатите 
от  този  проект  ще  бъдат  публично 
разпространени и популяризирани. 
Проект  ENERGY  for  MAYORS  има  четири 
специфични  цели,  чрез  които  да  се  окаже 
подкрепа  на  Устойчивите  енергийни 
общности  (УЕО)  в  изпълнение  на 
инициативата  Конвент  на  Кметовете  въз 
основа  на  сътрудничеството  и  опита  на 
партньорите по проекта. 
Очаквани резултати 
Предвиждаме,  че  2  години  след  края  на 
проекта Европейската мрежа ще  се  състои от 
около  150  подкрепящи  структури  и  3 000 
общини  ще  са  подписали  Конвента  и  ще  са 
стартирали  изпълнението  на  своите 
устойчиви  енергийни  планове  чрез 
прилагането на следните дейности: 

 
• Обучения  на 
административния 

персонал  на  место 
ниво 

• Инвентаризация 
на  вредните  парни‐
кови емисии 

 

  

                                                                                                                                ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
                                                                                                   Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 
    МАЙ  Брой 5/2010          

Стартира европейския проект 
EEnneerrggyy  ffoorr  MMaayyoorrss 
В подкрепа на Инициативата „Конвент на Кметовете”  
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• Подкрепа  в  изпълнението  на  конкретни 
дейности 
• Подкрепа  в  търсенето  и  намирането  на 
фондове и финансирания 

• Подкрепа  при  въвеждането  на  системи  за 
енергийно  управление  в  администрациите  и 
мониторинг на резултатите от изпълнението 
на устойчивите енергийни планове 

 
   

   ТТТЕЕЕКККУУУЩЩЩИИИ   ПППРРРОООЕЕЕКККТТТИИИ      
 
 

 
 

 
 

 
Проект: Модел за Управление на 
Отговорни Социални Политики в 

Публичния Сектор  Иновативен подход за 
повишаване качеството на публичните 

услуги 
 
От 12 до 15 Май 2010г., в Будапеща (Унгария), 
се  проведе  третата  партньорска  среща  по 
проекта,  който  предвижда  да  се  създаде  и 
въведе  интегрирана  пилотна  стратегия  за 
подобряване  на  социалните  услуги,  чрез 
оптимизиране  на  вътрешната  организация, 
дейности и резултати за удовлетворяване на 
нуждите  на  национално  ниво.  Проектът  е  с 
продължителност  от  Март  2009г.  до  Март 
2011г. като партньори от българска страна са 
Асоциация  на  Българските  Черноморски 
Общини  и  Министерство  за  Здравеопаз‐
ването,  финансирани  от  програма  за  Транс‐
гранично  сътрудничество  в  Югоизточна 
Европа.  
До  сега  бяха  организирани  и  проведени  три 
международни работни срещи и дискусии за 
обмяна  на  опит  и  отчитане  напредъка  и 
изпълнението на проекта.  
Бяха  проучени  и  събрани  добри  практики  и 
анализ  на  инициативи  за  разработване  и 
управление  на  социални  политики  и 
предлагане  на  социални  услуги  от 
публичните  институции  на    местните 
общности в Североизточен планов регион.  
АБЧО  предостави  анализ  на  услугите  в 
публичния сектор в Североизточна България 
с  идентифициране  структурата  и  състава  на 
населението,  географски  даденост,  иконо‐

мически  ресурси  и  налични  услуги, 
предлагани от публичните организации. 
В  допълнение  на  това  беше  разработен  и 
представен  SWOT‐анализ  на  предлаганите 
публични  услуги  с  цел  подобряване  на 
достъпа  и  улесняване  процеса  на 
взаимодействие с местните общности. 
Обсъди  се  първоначална  версия  на 
електронна  система  за  повишаване 
капацитета  на  административните  служите‐
ли в предоставянето на публични услуги. 
Съставена  беше  стратегия  за  подобряване  и 
стандартизиране  качеството  на  предлагани‐
те  публични  услуги  и  дейности  на  местно  и 
регионално ниво. ♦ 
 
 
 
 
 

ADDED VALUE: Информационна и 
образователна кампания за 

популяризиране и повишаване на 
ефективността на инвестиционните 

 
В рамките на проекта през месец април 2010 
г. бяха проведени ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ 
ПО КОЛОЕЗДЕНЕ  по  едно и  също време в 10 
училища на територията на град Варна. 
Обученията  се  проведоха  в  рамките  на  един 
ден  в  дворовете  на  следните  начални  и 
средни  училища:  Захари  Стоянов,  Найден 
Геров,  П.Кр.  Яворов,  Гео  Милев,  Славейков, 
Климент  Охридски,  Неофит  Бозвели,  Любен 
Каравелов, Васил Априлов и Ангел Кънчев. 
 
 

                             Продължение на стр. 3 
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Обученията  бяха  предназначение  за 
ученици  до  14  годишна  възраст  и  бяха  с 
чисто практическа насоченост.  
Те включваха следните три етапа: 
Етап 1: Кратка теоретична част, изготвена и 
представена от екипа на ЧРАУЕ 
Етап  2:  Практически  пример,  основни 
положения  и  обяснения,  направени  от 
експерти  по  колоездене  от  колоездачни 
клубове  във  Варна.  Училищните  дворове 
бяха превърнати в импровизирани улици и 
кръстовища, като пътни и светлинни знаци 
бяха  разположени  на  съответните  места. 

Учениците бяха  обучени,  кое  е правилното 
поведението  на  пътя,    спазване  на 
правилата,  етиката и  безопасността  когато 
си  колоездач,  и  когато  си  пешеходец  на 
пътя.  
Етап 3: Състезание ‐ най‐атрактивната част 
от  обучението  беше  състезанието  между 
самите  деца  да  покажат  това,  което  са 
научили.  

 
Наградата!!! Първите 5 от децата формираха колоездачния екип на 
училище,  който  ще  представя  училището  по  време  на  различни 
събития.  Малките  подаръци  и  сертификати  за  преминал  курс  на 
обучение бяха раздадени на  всички ученици. 
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ЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА 

 
 

През месец юни 2010 г. в двора на 
Регионалната  агенция  за 
предприемачество  и  иновации  –  Варна 
ще  бъде  монтирана  и  въведена  в 
експлоатация  демонстрационна 
фотоволтаична система (ДФС) по проект 
„Модел  за  ефективно  производство  на 
слънчева  електроенергия  в  Северното 
Черноморие”,  изпълняван  от 
Черноморска‐та  регионална  агенция  за 
управление  на  енергията  с  финасовата 
подкрепа  на Програма  “Малки  проекти” 
на  Глобалния  Екологичен  Фонд. 
Основната цел на проекта е стимулиране 
използването  на  слънчева  енергия  в 
Североизточното  Черноморие  чрез 
повишаване  на  капацитета  и  знанието 
на  местните 
специалисти  и 
население  и 
иницииране  на 
политики  на 
местно  и 
национално  ниво 
за  премахване  на 
пречките  пред 
развитието  на 
фотоволтаиката.  

Проектът 
предлага 
новаторски подход 
за  подготовка  на 
инвестиционния 
процес за развитие 
на  слънчевата 
енергия  в 
Североизточното  черноморие, 
посредством  монтирането  на  опитна 
фотоволтаична  система  с  трите  най‐
разпространени фотоволтаични модули: 

монокристални,  поликристални  и 
тънкослойни.  Чрез  замерване  на 
произведените  количества 
електроенергия,  ще  се  проучи  тяхната 
производителност  в  реални  условия. 
Информацията ще бъде публикувана на 
страницата  на  агенцията  и  ще  бъде  на 
разположение  на  всеки  инвеститор, 
инсталатор  и  инженер  от  региона  при 
избора му на фотоволтаичен модул.  

През м. май  2010  г.  по  проекта    е 
издаден  Справочник  с  международен 
опит  в  използването  на  слънчевата 
енергия.  Разработката  съдържа  17 
добри  практики  в  областта  на 
фотоволтаичното преобразуване.  

В справочника е направен преглед 
на  механизмите 

подкрепящи 
развитието  на 

слънчева 
енергия  в  осем 

европейски 
държави  и  са 

представени 
практически 

примери  от 
общо 17 страни. 
Изследвано  е 
състоянието  на 
фотоволтаични
я  пазар  в 

България, 
бариерите  пред 
развитието му и 
са  изведени 

конкретни предложения за подпомагане 
бъдещото  развитие  на  възобновяемите 
енергийни  източници  в    страната.
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   ОООТТТВВВОООРРРЕЕЕНННИИИ   ПППРРРОООГГГРРРАААМММИИИ
 

Нова евроинициатива подкрепя местни енергийни 
програми  
Краен срок: края на 2011г. 
Европейската комисия и Европейската инвестиционна 
банка дават ход на нова инициатива за безвъзмездно 
финансиране на местни и регионални власти при 
подготовката на инвестиционни програми за 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници. ELENA (European Local Energy Assistance) 
осигурява техническа помощ за структуриране и 
изпълнение на проектите така, че да привлекат 
допълнителни средства. Програмата 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 инвестицион-
на 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 2010г. Предложения могат да се изпращат до 
края на 2011г. 
 
Фондация „Америка за България”  
Фондация „Америка за България” ще подпомага 
развитието и растежа на динамичен частен сектор в 
полза на свободна и демократична България. 
Фондацията ще помага на български организации с 
нестопанска цел и на частния сектор за развитието на 
успешна и конкурентна пазарна демокрация. Мисията 
на Фондацията е да финансира и управлява проекти, 
които пряко или косвено да заздравят отношенията 
между САЩ и България в дългосрочен план. 
Фондацията е въплъщение на щедростта на  
 

 
американския народ и ще бъде пример за високи 
стандарти за етичност и прозрачност. Фондация 
„Америка за България” ще подкрепя проекти в 
областите: 
-Изкуства и култура 
- Археология и опазване на историческото наследство 
- Гражданско общество и демократични институции 
- Образование и библиотеки 
- Социална сфера 
 
Покана за проекти по Програмата за обмен на ноу-
хау  
Краен срок: 1 март 2010 г.  
Програмата е насочена към публичния и частния 
сектор, международни и неправителствени органи-
зации, национални, регионални и местни власти, 
образователни и изследователски институти, 
публично частни партньорства и др. от Западните 
Балкани (Албания, Македония, Черна Гора, Сърбия и 
Босна и Херцеговина) и Беларус, Молдова и Украйна. 
Съгласно правилата на КЕР проектите се управляват 
от организация, изпълняваща ролята на ноу-хау 
донор, от страните - членки на ЦЕИ и ЕС - Австрия, 
България, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, 
Словакия и Словения. Приоритетите на КЕР 
обхващат 3 тематични блока: 
-Европейска интеграция, Административен капацитет 
и Пазарна икономика 
-Планиране и изграждане на инфраструктура 
-Селско стопанство, Енергетика и Околна среда 
За сектор "Енергетика", проектите следва да са 
насочени към предаване на опит в следните области: 
-Енергийна ефективност 
-Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
-Чиста енергия 
-Промени в климата. 
КЕР съфинансира до 50% от общия бюджет на 
проекта, но не повече от 40 000 евро. 
 
Оперативна програма за междурегионално 
сътрудничество INTERREG ІVС - Трета покана  
Краен срок: 5 март 2010 г.  
Избираеми по програмата са 27-те страни членки на 
ЕС, Норвегия и Швейцария. По тази покана ще бъдат 
подкрепени само капитализационни проекти - т.е. 
междурегионални проекти, които се фокусират върху 
трансфер на добри практики, разработени и 
идентифициарни от партньорите. ♦ 
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