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Основните цели на 36 месечният проект „ADDED VALUE - Информационна и образователна 
кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните 
инфраструктури проекти в транспорта” бяха да се да придаде добавена стойност на големите 
инфраструктури проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи 
и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. В рамките на проект «ADDED 
VALUE», финансиран по програма „Интелигентна Енергия за Европа” на ЕК бяха организирани и 
проведени редица информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, 
университети и др.).  
На 01 Октомври 2010 г. бе проведена Заключителна конференция по проекта в Букурещ, Румъния. Г-
жа Милена Налбанчева, експерт от Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията 
и национален координатор на проекта представи постигнатите резултати в рамките на проекта и 
добри практики в гр. Варна. Тя сподели, че след проведените в рамките на проекта дейности в 
значителна степен е повишена информираността на младежите от 20 варненски училища по 
въпросите на устойчивия транспорт и мобилност, климатичните промени и вредни емисии. Широката 
информационна кампания е допринесла за промяна в поведението на участващите в нея млади хора, 
на техните близки и познати в посока използване на алтернативен транспорт в градска среда.  
Огромна част от младежите изявяват желание домовете им да са свързани с други части на града с 
велоалеи, което е индикатор за местната власт относно очакванията на гражданите  за развитието на  
пътната градска инфраструктура. От друга страна променената нагласа би означавало и завишено 
търсене на транспортни услуги от обществения транспорт. Това от своя страна е свързано с 
непрекъсната модернизация на транспортната инфраструктура и транспортните средства и 
дългосрочно планиране на тяхното бъдещо развитие. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                                                                                                                                ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
                                                                                                   Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 
    ОКТОМВРИ Брой 10/2010          

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯТТ  ППРРООЕЕККТТ  „„AADDDDEEDD  VVAALLUUEE””  ООФФИИЦЦИИААЛЛННОО  ППРРИИККЛЛЮЮЧЧИИ    СС    ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ВВ  

ББУУККУУРРЕЕЩЩ

www.eu-added-value.eu 
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Община Несебър бе домакин на 
провелата  се  днес  Първа 
международна  среща 
“Побратимяванията  на 
градовете  ‐  добри  практики  за 
ефективно  сътрудничество”. 
Организатори  на  събитието  са 
Асоциация  на  Българските 
Черноморски  Общини  (АБЧО)  – 
България,  Асоциация  на 
Общините  от  Регион  Ксанти 
(LAUX)  –  Гърция  с  любезното 
домакинство  на  Кмета 
на  община  Несебър 
Николай  Димитров. 
Гости  на 
международната  среща 
бяха делегати от Гърция, 
представители  на 
местни  общински 
институции  и 
неправителствени 
организации  от 
регионите  Драма, 
Ксанти,  Александруполи 
и  Кавала,  както  и 
кметове  и  експерти  от 
българските  черноморски 
общини.    При  откриването  на 
форума,  кметът  Николай 
Димитров  приветства  своите 
български  и  гръцки  колеги, 
участници  в  срещата,  и  сподели 
с тях за инициативите и добрите 
практики  на  общината  през 
изминалите  три  години.  Той 
разказа на присъстващите за „Аз 
живея  в  Несебър”  и  „Зелен 
Несебър”,  които  са  отправени  и 
към  децата,  и  към  останалите 
жители  на  община  Несебър. 
Господин Димитров  сподели,  че 
тези инициативи имат за цел да  

покажат  на  хората  в  града,  че 
притежават  наследство,  което 
трябва да бъде ценено, а те да 
се  гордеят  със  своя  уникален 
град  и  да  уважават  и  ценят 
неговите  паметници  на 
културата,  както  и  да  пазят 
природата, морето и плажовете 
чисти.  Пример  за  отношението 
към  културното  наследство  е  и 
самото  управление  на  община 
Несебър  ‐  през последните  три 
години  общинска 

администрация  непрекъснато 
работи  за  опзавенето  на 
хилядолетните  паметници  на 
културата на града на ЮНЕСКО. 
В  края  на  изказването  си,  и 
след  споделения  опит  за 
опазване  и  развитие  на  града, 
Николай  Димитров  добави,  че 
за  него  и  колегите  му  е 
удоволствие  именно  Несебър 
да  е  домакин  на  Първата 
международна  среща 
“Побратимяванията  на 
градовете  ‐  добри  практики  за 
ефективно  сътрудничество”. 
Той още веднъж подчерта, че в  

града  действително  има 
много  добри  практики  и 
успешни  проекти,  а  след 
това  пожела  на  всички 
успешна  работа,  от  която 
всяка  една  община  да 
извлече полза,  а  срещата да 
бъде  началото  на  бъдещи 
сътрудничества.  В  своята 
презентация,  зам.  кметът по 
„Образоване,  култура  и 
международно 
сътрудничество”  на  Община 

Несебър,  Ели 
Кирилова 

представи  гледната 
точка  на 

общинското 
ръководство  с 
каква  насоченост 
трябва  да  са 
инициативите,  към 
кого  да  са 
адресирани  те  и 
най‐вече  какъв 
точно е моделът, по 
който  трябва  да  се 
работи, за да бъдат 

успешни  и  да  постигнат 
желания  резултат.  Тя  също 
посочи  множество  примери 
как,  когато  две  общини  си 
сътрудничат  и  работят 
заедно,  добрите  резултати 
винаги  са  на  лице.  Ели 
Кирилова  с  радост  сподели, 
че  жителите  на  Несебър  с 
ентусиазмът се включват във 
всички  инициативи  и 
допълни,  че  въпреки 
статистиката,  че  в  България 
са  останали  все  по‐малко 
доброволци,  за  Несебър 
това не важи.  

НОВИНИ:  
ННЕЕССЕЕББЪЪРР  ББЕЕ  ДДООММААККИИНН  ННАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ССРРЕЕЩЩАА  ЗЗАА  ППООББРРААТТИИММЯЯВВААННИИЯЯТТАА  ННАА  
ГГРРААДДООВВЕЕТТЕЕ  
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След  представянето  на  г‐жа 
Кирилова,  присъстващите 
останаха очаровани от начина на 
работа  на  общинската 
администрация,  както  и  от 
последвалите  добри  резултати 
от инициативите, които се  

 

 

 

реализират.  За  да  споделят 
начина си на работа и добрите 
практики които имат, в срещата 
се  включиха  още:  Община 
Смолян,  Община  Ксанти, 
Община  Златоград, 
Асоциацията  на  Родопски 
Общини,  Асоциация  на 
Българските  Черноморски 
Общини, Национален Фонд  

                              ООККТТООММВВРРИИ  //22001100 

 

„Култура”,  Национално 
сдружение  на  общините  в  Р 
България,  Черноморска 
Регионална  Агенция  за 
Управление  на  Енергията, 
отдел  „Околна  среда”  към 
EED‐LACo. 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В  рамките  на  проект  „Модел  за  ефективно 
производство  на  слънчева  електроенергия  в 
Северното  Черноморие”,  изпълняван  от 
Черноморската  регионална  агенция  за 
управление  на  енергията  в  партньорство  с 
Асоциацията  на  Българските  Черноморски 
Общини,  през  юни  2010  г.  бе  монтираната  ‐ 
Демонстрационна  Фотоволтаична  Система 
включваща  три  модула:    монокристални, 
поликристални  и  тънкослойни.  В  рамките  на 
проекта  се проучва  тяхната производителност 
в  реални  условия,  което  ще  позволи  да  се 

определи  най‐подходящата  система  за 
местните  климатични  условия.  Информацията 
се  публикува  на  страницата  на  ЧРАУЕ  – 
www.bsraem.org    и  е  на  разположение  на 
всеки  инвеститор,  инсталатор  и  инженер  от 
региона  при  избора  му  на  фотоволтаичен 
модул. 
Проектът  се  реализира  с  финансовата 
подкрепа на Програмата за   «Малки проекти» 
на Глобалния екологичен фонд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ:  
ССИИССТТЕЕММННИИТТЕЕ  ИИЗЗММЕЕРРВВААННИИЯЯ    ННАА  ММООННТТИИРРААННААТТАА  ДДЕЕММООННССТТРРААЦЦИИООННННАА  
ФФООТТООВВООЛЛТТААИИЧЧННАА  ССИИССТТЕЕММАА  ППОО  ППРРООЕЕККТТ,,  ИИЗЗППЪЪЛЛННЯЯВВААНН  ООТТ  ЧЧРРААУУЕЕ  ССАА  ППУУББЛЛИИККУУВВААННИИ  ВВ  
ССААЙЙТТАА  ННАА  ААГГЕЕННЦЦИИЯЯ    

ЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА 
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Покана за проекти към Европейския фонд 
за интегриране  
Краен срок: 14 януари 2011 г.  
Настоящият конкурс е насочен към трансна‐
ционални сдружения,  съставени от поне  три 
партньорски  организации,  регистрирани  в 
три различни държави. В сдруженията могат 
да  участват  национални,  регионални  и 
местни  власти,  неправителствени  и 
международни  организации,  физически  и 
юридически  лица,  университети  и 
изследователски  институти.  Те  трябва  да 
бъдат  регистрирани  в  държава  членка  на 
Европейския  съюз  с  изключение  на  Дания. 
По  настоящата  покана  се  съфинансират 
дейности по четири приоритета: 
1.  Насърчаване  на  многообразието  на 
добросъседски политики 
2. Насърчаване на участието на имигрантите 
в демократичния процес 
3.  Насърчаване  на  интеграционните  мерки 
към различните имигрантски групи 
4. Изследване на връзките между политиките 
на прием и интеграционния процес. 
По‐конкретно фондът финансира  разходи  за 
заплати, пътни разходи и разходи за престой, 
за  оборудване  и  консумативи,  за  финансови 
услуги и др. 
Индикативен  бюджет:  6  005  000  евро  
Минимална  стойност  на  проектите:  350  000 
евро 
Максимална  стойност  на  проектите:  1  000 
000 евро 
Финансовата помощ не трябва да надвишава 
90%  от  общите  допустими  разходи  по 
проекта. 
ОПРР: BG161PO001/1.110/2010 „Подкрепа 
за  създаване  и  промотиране  на 
иновативни  културни  събития”  в  86 
общини  от  градските  агломерационни 
ареали  
Краен  срок:  28  февруари  2011  г,  16:00  ч. 
местно време  
Настоящата схема цели: 
 

‐ Да се насърчи развитието, обновяването и 
обогатяване  на  културния  живот  чрез 
организиране  и  промотиране  на  културни 
събития като главен фактор за изграждане 
на  идентичността  и  неповторимостта  на 
населените  места  в  градските  ареали; 
‐  Да  се  създадат  и  развият  нови  и 
неконвенционални  форми  на  културни 
изяви,  които  се  основават  на  иновативни 
идеи  и  практики  на  представяне  и 
промотиране  на  културни  събития; 
‐ Да се създават условия за равен достъп до 
културата  на  граждани  от  различни 
социални  и  етнически  групи,  които  да 
спомагат  за  тяхното  включване  в 
културните процеси. 
Дейностите,  които  ще  получат  подкрепа, 
включват: 
1.  Организиране  и/или  провеждане  на 
иновативни културни събития и прилагане 
на  добри  практики,  с  цел  обогатяване  на 
културния  живот  и  повишаване  на 
привлекателността  на  населените  места  в 
агломерационните ареали и изграждане на 
местната идентичност.  
2.  Дейности  за  обществено  осведомяване, 
промотиране  и  реклама  на  провежданите 
иновативни културни събития; 
3.Дребномащабни  инфраструктурни  дей‐
ности,  свързани  с  организацията  и 
провеждането  на  иновативното  културно 
събитие  (изграждане  на  достъпна 
архитектурна  среда  за  хора  с  увреждания, 
реализация  на  дейности  по 
благоустрояване  и/или  озеленяване  на 
пространства,  ремонт,  реконструкция, 
обновяване  на  сгради,  пряко  свързани  с 
изпълнение  на  иновативното  културно 
събитие); 
4. Осигуряване на подходящо оборудване и 
обзавеждане,  свързано  с  организираните 
събития:  закупуване  на  технически 
съоръжения  и  оборудване  (сцени, 
ограждения,  озвучителна,  осветителна  и 
видео техника, мултимедия, екрани и др.) 

Отворени програми за кандидатстване 


