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На 01.06.2010 в град Аксаково, област Варна 
се състоя Заключителен детски форум по 
проекта. На него присъстваха всички деца, 
участващи в различните факултети, техните 
ръководители, родители, както и представи-
тели на местната общност. По време на 
форума беше дадена възможност на всеки 
един ръководител на факултет да  изкаже 
своето мнение за извънкласните форми на 
обучение, както и да сподели за трудностите и 
предизвика-телствата, с които се е сблъскал по 
време на работата си в академията. Всеки един 
ученик, взел участие в рамките на проекта 
Детска творческа академия „България – 
традиции, бит и култура”, получи грамота за 
участие. Форумът завърши с няколко думи,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
изказани от ученици и родители, за ролята на 
Детската творческа академия и ползите, 
които тя им е донесла. Преди началото на 
събитието децата от факултет „Театрално 
студио” поздравиха своите приятели от 
Академията и община Аксаково със 
специално подготвен спектакъл „Приказно-
то чадърче”. В спектакъла участваха 15 деца 
на възраст от 6 до 10 години. Малките 
актьори и техните кукли представиха 
приказки от Маргарит Минков и Радой 
Киров, от Генадий Циферов и Астрид 
Линдгренд. Чрез театрални игри и песнички 
те засегнаха темата за преодоляването на 
детските недостатъци, за възпитанието, 
приятелството и  въображението. 
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Нарочно търсеното съвпадение с празника първи 
юни, постави акцент върху ценността на децата 
като индивидуалности и личности с таланти и 
артистизъм, които публиката награди заслужено 
със своите искрени аплодисменти. Освен 
спектакъла, публиката получи възможност да чуе 
и стихотворения и литературни творби, автори на 
които са участниците във факултет 
„Журналистика”, както и презентация, изготвена 
и представена от децата от факултет „Комуника- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ционни умения”. Участниците получиха от 
АБЧО тениска с логото на проекта като 
спомен от събитието.♦ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ЕЕккссппееррттии  оотт  ЧЧРРААУУЕЕ  ввззееххаа  ууччаассттииее  ннаа  ппъъррввааттаа    ррааббооттннаа  
ссрреещщаа  ппоо  ппррооеекктт  IISSEEMMOOAA  вв  ГГрраацц    

- Improving Seamless Energy-efficient Mobility 
chains for All 

Подобряване на енерго-ефективните начини за 
транспорт на трудно подвижни хора 

 

 

 На 21-22 Юни 2010 гoдина в град 
Грац /Австрия/ се проведе първа работна 
среща по проект ISEMOA, на която 
присъстваха всички 19 партньори от 13 
европейски страни – Австрия, България, 
Германия, Испания, Белгия, Италия, 
Швеция, Великобритания, Полша, Румъния, 
Словения, Словакия и Ирландия. Партньор 
от страна на България е Черноморска 
Регионална Агенция за Управление на 
Енергията (ЧРАУЕ). Проектът е с 
продължителност 36 месеца и е финансиран 
по програма Интелигентна Енергия Европа 
(IEE) на Европейската Комисия с общ 
бюджет 1 557 468 Евро. 
Домакин на проведената партньорска 
срещата бе Forschungsgesellschaft Mobilität – 
Austrian Mobility Research (FGM-AMOR), 
координатор на проекта. В рамките на 
двудневната среща бяха представени основ- 

ните цели и аспекти, партньорите и 
предстоящите дейности по проекта. 
Организирани бяха специални 
демонстрационни срещи с представители на 
целевaтa групa на проекта (трудно 
подвижни хора като майки с деца, 
инвалиди, хора с медико-социални и 
психически проблеми, слепи хора, др.). На 
тях бяха демонстрирани трудностите за 
придвижване по пътната инфраструктура, с 
които се сблъскват ежедневно тези хора и 
начините за справяне с тях от страна на 
общинската администрация на град Грац. 
Като цяло проектът ISEMOA цели да 
подпомогне общинските и областни 
администрации при повишаване на 
енергийно-ефективните начини на 
транспорт за хора с намалена подвижност. 
С подобряване на достъпността до 
обществените места и транспорт ще се по-  
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  ООттккррииввааннее  ннаа  ддееммооннссттррааццииооннннаа    
ффооттооввооллттааииччннаа  ссииссттееммаа  ппоо  ппррооеекктт  GGEEFF      

На 28 юни 2010 г. официално бе открита 
монтираната по проект „Модел за 
ефективно производство на слънчева 
електроенергия в Северното Черноморие” - 
Демонстрационна Фотоволтаична Система 
включваща три модула. Соларните 
инсталации са инсталирани в двора на  

Регионалната агенция по предприемачество 
и иновации Варна.  Проектът се  изпълнява 
от Черноморската Регионална Агенция за 
Управление на  
Енергията в партньорство с Асоциацията на 
Българските Черноморски Общини и  с 
финансовата подкрепа на Програмата за  
«Малки проекти» на Глобалния екологичен 
фонд. 
Проектът предлага новаторски подход за 
подготовка на инвестиционния процес за 
развитие на слънчевата енергия в 
Североизточното Черноморие. Посредством 
монтирането на соларната инсталация, 
включваща  най-разпространените фотовол-
таични модули:  

може да оцени степента на достъпност в 
общественото пространство и транспорт. На 
тази база могат да се разработят стратегии и 
мерки за непрекъснато подобряване на 
качеството на достъпност на обществените 
места и транспорт.  
Тези схеми ще бъдат приложени в 15 
пилотни общини и региони в цяла Европа. 
В процеса на изпълнение на проекта ще се 
повиши осведомеността на местните и 
регионални органи, вземащи решения в 
областта на енергийната ефективност на 
транспорта. ♦ 

виши качеството и привлекателността на 
обществения транспорт и ще се допринесе 
за повишаване безопасността на ходенето 
пеш и карането на велосипед. За целта, в 
рамките на проектът ще се разработят 
адаптирани схеми за управление на 
качеството (ISEMOA QM-схеми) за 
непрекъснато подобряване на достъпността 
по цялата верига на предвижване в 
европейските общини и региони. 
Тези QM-схеми са стандартизирани процеси 
на управление на качеството, с които всяка 
една общинска и областна администрация
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ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ 
 

НОВО: BG161PO003-2.1.08 „Покриване на 
международно признати стандарти"  
Краен срок: 30 септември 2010 г., 16.00 ч.  
Основната цел на процедурата е да допринесе за 
насърчаване на конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез предоставяне на 
подкрепа за въвеждане на системи за управление, 
постигане на съответствие на продукти с 
европейски и международни стандарти, както и 
въвеждане на добри производствени практики 
като фактори за подобряване на управлението, 
оптимизиране на производст-вения процес, 
постигане на ефективна организация на 
цялостната дейност и създаване на продукти и 
услуги с висока добавена стойност, 
конкурентоспособни на европейския и световен 
пазар. Процедурата цели да допринесе и за 
подобряване на управленските и работни 
процеси в българските научно-изследователски 
организации, чиито продукти и услуги се ползват 
от предприятията за развитие на дейността им и 
повишаване на тяхната конкурентоспособност. 
Общият размер на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата е 19 558 300 лева. 
Проектните предложения се подават в 
териториалните звена на Междинното звено на 
Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната 
агенция на насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) . Доп. въпроси могат да 
се задават само по електронна поща или по факс 
на посочените по-долу адреси, като ясно се 
посочва наименованието на процедурата за 
подбор на проекти: 
Адрес за електронна поща: 

qms3@sme.government.bg 
Факс: (02) 80 75 308 
НОВО: Подготвително действие в областта на 
спорта  
Краен срок: 31 август 2010 г.  
Настоящата покана за представяне на 
предложения е в изпълнение на подготвителното 
действие в областта на спорта в съответствие с 
решението на Комисията за приемане на 
годишната работна програма относно 
безвъзмездните средства и договорите във връзка 
с подготвителното действие в областта на спорта 
и специалните годишни събития.  
Основната цел на подготвителните действия в 
областта на спорта е да бъдат подготвени 
бъдещите действия на ЕС в тази област въз 
основа на приоритетите, определени в Бялата 
книга за спорта. В рамките на настоящата покана 
за представяне на предложения ще бъдат 
подкрепени транснационални проекти, изготвени 
от публични органи или организации на 
гражданското общество, с цел установяване и 
изпробване на подходящи мрежи и добри 
практики в областта на спорта в следните сфери: 
борба с допинга; насърчаване на социалното 
приобщаване чрез спорт; насърчаване на 
доброволческата дейност в спорта. За 
изпълнението и управлението на това действие 
отговаря отдел „Спорт“ на генерална дирекция 
„Образование и култура“ на Комисията. 
Допустимите кандидати са следните:  публични 
органи, организации на гражданското общество.  
Кандидатите трябва: да притежават правен 
статут, да бъдат със седалище, регистрирано в 
една от държавите-членки на ЕС. 
 

монокристални, поликристални и тънко-
слойни и извършването на едногодишно 
замерване на произведените количества 
електроенергия, ще се проучи тяхната 
производителност в реални условия и ще се 
определи най-подходящата система за 
местните климатични условия. 
Информацията ще бъде публикувана на 
страницата на ЧРАУЕ и ще бъде на 
разположение на всеки инвеститор, 
инсталатор и инженер от региона при 
избора му на фотоволтаичен модул. Само за 
4 дни работа на панелите, същите са 
спестили около 130  кг въглеродни емисии,  

като по предварителни изчисления се 
предвижда за една година да се произведе 
10 000 kWh електроенергия и да се спести 
350 000 кг въглероден двуокис. 
Предстои изготвяне на ръководство относно 
инсталирането, въвеждането в експлоатация 
и обслужването на фотоволтаични системи, 
адресирано основно до заинтересованите 
лица, които могат да съдействат за 
повишаване на дела на фотоволтаичните 
системи, в т.ч. инсталатори, инженери, 
публични власти, камара на архитектите, 
камара на строителите и крайни 
потребители.♦ 


