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Електронно издание на
Асоциация на Българските Черноморски Общини
ПОКАНА
Международна Конференция „Опазване и Споделяне.
Културното наследство като мотив за промяна“
31 Май – 2 Юни 2016г., Истанбул

АБЧО отправя покана за участие в Международна Конференция:
„Опазване и споделяне. Културното наследство като мотив за промяна“
на 31 Май – 2 Юни 2016г. в Истанбул, Турция.
Конференцията се организира в рамките на проект „ALECTOR - Мрежи за
сътрудничество за прилагане стандарти за качество за развитие на културния
туризъм на трансгранично ниво“, финансиран от Съвместна оперативна
програма "Черноморски басейн 2007-2013 г."
Съвместният проект „ALECTOR“ е първи опит да се предложи на различните
общности от Черноморския регион възможността да преоткрият своите места
свързани с културните ценности във времето и пространството, рекламиране на
региона на световно ниво чрез познавателно-емоционални усещания за
културното наследство.
Международната Конференция цели да представи пред широка аудитория
постигнатите резултати, използваните методологии и разработените стратегии
за планиране, както и създадените туристически маршрути на база на
международния опит в културното наследство, по-специално в консервирането,
опазването, управлението и комуникацията.
Отправяме покана към експерти за представяне на доклади върху теоретични и
емпирични изследвания по следните теми: Стандартизация в туризма - нов подход
базиран на R§D и ICT; Местно развитие и международно сътрудничество чрез
предлагането на продукти и услуги свързани с културно-историческото
наследство; Промени в климата и културно-историческото наследство,
природно и културно наследство, рискове и опасности; Интелигентна
специализация и финансиране развитието на местния културно-исторически
туризъм и др.
Повече информация може да намерите в сайта на АБЧО: www.ubbsla.org
Официален език на конференцията: английски

БРОЙ Януари - Март 01/2016
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ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС ЗА СЛОГАН ЗА
ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ!
Най-добрите 5 слогана са:
• Video Tolerance – ”Don’t let your eyes cover your
heart with judgement” submitted by Jelena Buden,
Dalija Poustecki, Ena Andel, Anamarija Zulicek
(Хърватска)
• Drawing “Different religions, languages, skin
colours; but we all belong to one human journey.
Together we achieve more!” submitted by Andrija
Aracic (Хърватска)
• Slogan “Don’t put your feet up, Help stop the heat
up.” submitted by Kaitlin Doherty (Ирландия)
• Drawing We want a world like a painter’s palette, a
set of colors submitted by Valentina di Foggia
(Италия)
• Drawing Feel free to improve our world!!!
submitted by Patricia Mancos (Румъния)
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Младежкият конкурс за СЛОГАН за ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ
в рамките на проект „LADDER- Местните власти като
двигатели на образование за развитието и повишаване на
осведомеността” приключи!
Честито на всички участващи страни и младежи за
техните находчиви, творчески и смислени предложения за
слоган! Получиха се повече от 750 предложения от
страните участнички (18 страни от ЕС и 17 от страни
извън ЕС)!
Пълен списък на училищата, които взеха участие в
конкурса може да намерите на интернет страницата на
проект LADDER www.ladder-project.eu
По регламент на конкурса, младежи на възраст между 10 и
18 години, които искаха да бъдат част от Европейския дух и
да участват в разпространението на общоприетите ценности
за Развитието бяха поканени да споделят свое предложение
за слоган до 9.12.2015г. Предложенията можеха да бъдат
текст на слогана, снимка с текст или кратко видео (1-2 мин.
максимум) с послание за Развитието.
Всички слоган идеи бяха оценени от жури, вземайки се в
предвид няколко критерии, като: връзката с проекта и с
основната му тема, силата на комуникацията, оригиналност и
креативност, др.
Журито отличи Топ 34 слогана и публикува посланията на
сайта на проекта. Отличените слогани, предложени от
ученици ще бъдат лозунги на проект LADDER, ще бъдат
популяризирани по време на проектните дейности от всички
партньори и ще се използват в рекламните материали.
А младежите, чиито слоган предложения са попаднали в
списъка с Топ 5 предложения ще получат като награда и по
един Ipad Air.

Младежи от две училища от България взеха участие
в конкурса. Това са ОУ "Христо Ботев” от град
Тутракан и 31-во училище "Иван Вазов” от град
София.
Предложението за слоган “Nest – Never give up,
Everyone has to show up, Society is our base, The Earth
is our place”, предоставено от Лилия Венциславова и
Вилизар Петров попада в списъка Топ 34 слогана,
отличени от журито.
Благодарим отново на всички участници в конкурса!

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ
ПО ПРОЕКТ LADDER
Съвместната декларация бе изготвена и подписана от всички партньорски организации по
проек LADDER “Местните власти като двигатели
на Образование за развитие и Повишаване на
осведомеността".
Тя включва препоръки за политиките, възможности за по-нататъшни консултации и публикуването на актуализираната рамка за ЕПС от ЕС.

ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна
ефективност ЕкоЕнергия 5-6 Април 2016г.
Официални партньори на тазгодишната конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
са Френският институт в България, Виа Експо (който специално за делегатите на конференцията ще предостави
свободен достъп до Изложението за енергийна ефективност и ВЕИ за Югоизточна Европа) и Офисът на
Споразумението на кметовете (Брюксел).
Представители на Асоциация на Българските Черноморски Общини ще се включат активно в коференцията с
редица презентации, като представят и АБЧО като поддържаща структира на Споразумението на кметовете:
предизвикателства, успехи и нови проекти на асоциацията.
Основни теми на конференцията ще са:
5 април - НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Общественият интерес към програмата непрекъснато нараства, а заедно с това растат и отговорностите и
задълженията на общините. Способни ли са те да поемат този товар? Какви условия са необходими, за да бъдат
общините активен и пълноценен партньор на гражданите и на правителството? За да бъдат чути и правилно
разбрани нуждите и исканията на българските общини, за участие в конференцията са поканени:
6 април - УСТОЙЧИВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Темата е все по-актуална и по-близка до българските общини. Свидетелство за това са три европейски проекти,
които се изпълняват в България с прякото участие на местните власти. Те ще бъдат представени на конференцията
от общински експерти, за които този процес вече не е само добро пожелание, а реална практика. В конференцията
ще участват представители на Секретарията на Споразумението на кметовете в Брюксел и на Агенция по
обществените поръчки в София.
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)
в партньорство с
Технически Университет – Варна

ПОКАНА
Международна конференция
"Добре за бизнеса - добре за околната среда"
21-22 Април 2016г., х-л „Черно море”, гр. Варна
Конференцията цели да насърчи използването на ВЕИ
като се представят технологии за слънчева, вятърна,
био, хидро и геотермална енергия, енергия от
отпадъци,
интелигентни
сгради,
енергийна
ефективност и т.н.
Освен това събитието ще предостави възможност за
среща на местните власти с европейски политици и
експерти, за да се обсъди бъдещия растеж на сектора
и бъдещи бизнес стратегии.
Участието в конференцията е безплатно. Пълната
програма на събитието и регистрационна форма
можете да намерите в интернет сайта на ЧЕК
www.bsecluster.org. Mоля, изпратете своята заявка за
участие на адрес bsec@abv.bg до 15.04.2016 г.

организират
двудневното събитие в рамките на проект BANCAGE:
България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото
предприемачество, реализиран с финансовата подкрепа
на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия
Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна
област БГ 10 - „Иновации в зелената индустрия”
Програма “Иновации в зелената индустрия” има за цел
да стимулира и подпомогне предприятията да
интегрират зелени иновации в бизнеса си.
www.innovasjonnorge.no

ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org
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СТАРТИРА ПРОЕКТ
“SIMPLA - Устойчиво интегрирано планиране
на местни енергийни политики”
На 17-18 февруари 2016г. в Риека, Хърватска се проведе първа на среща на партньорите по проекта, с
което се сложи началото на дейностите по SIMPLA. 36 месечният проект се финансира по Програма Хоризонт 2020
на ЕС.

Партньори по проекта са 16 организации, енергийни агенции, публични власти, регионални агенции за развитие от
6 Европейски държави. Национални партньори са Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и
Агенция за Управление на Енергията - Добрич (ДУЕА). ДУЕА отговаря за техническото и фактическото изпълнение на
дейностите по проекта, а АБЧО - за разпространение на дейностите и привличане на повече участници.
Основната цел на SIMPLA е да съдейства на местните власти в процеса на интегриране на устойчивите енергийни
планове с плановете за устойчива градска мобилност. Целеви райони по проекта ще са градове с население между
50,000 и 350,000 жители.
По време изпълнение на проекта ще се проведат следните дейности:
1. Организиране на национални работни срещи - дискусии за определяне на текущото състояние и
конкретни дейности на местно ниво;
2 . Разработване на онлайн информационна среда с представяне на интерактивни, обучителни материали,
наръчници, указания, добри практики, съвети и т.н. в разработването на планове за енергия и транспорт;
3. Обучения на служители, експерти и специалисти за целесъобразно и ефективно планиране на местни
политики;
4. Информационна кампания сред местните общност, популяризиране на проекта
Очаквани резултати:
 Подобряване капацитета на публичните власти за по-добро планиране и изпълнение на интегрирани
устойчиви енергийни политики и мерки и постигане на синергии в икономическото развитие.
 Повишаване на възможностите за използване на възобновяемите ресурси и прилагането на мерки
намаляване на енергийното потребление.
 Прилагане на иновативен подход в разработването и популяризирането на интегрирани устойчиви
политики чрез консултации с ключови заинтересовани лица, обучителни сесии и насочени усилия в
разработването на интегрирани инструменти за планиране.

ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org
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МЕЖДУНАРОДНИЯ СЕМИНАР "ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ В ПРАКТИКАТА:
ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА В ГРАДСКИТЕ РАЙОНИ НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА"
се проведе на 12 февруари 2016 г. във Виена, Австрия

Семинарът бе организиран от ASIDEES (НПО, Австрия) и GOLEM IMS GMBH и
привлече вниманието на много участници от различни страни, включително
Австрия, Абу Даби, Хърватска, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия,
Латвия, Малта, Полша, Португалия , Румъния, Словашка република, Словакия
и Испания.
Участниците се включиха активно в обсъждането на предизвикателствата,
изпълнени от среден размер градове в Европа и как градските общини може
да го реши. По-специално от общ интерес, е въпросът за това, което са новите
иновативни начини за предоставяне на градските услуги на гражданите.
Професор Hisakazu Okamura от Университет Азия – гр. Токио, Япония сподели
дълбокото си опит в прилагането на концепцията „Интелигентни градове” в
Япония и други страни по света.
Г-жа Елена Петрова (ASIDEES) предсатави "Маркетингови стратегии за
Интелигентни градове и бизнес модели в променящата се реалност".
Участниците в семинара от Словения, Полша, Латвия. Унгария, Малта
направиха презентации за техните градове и услуги.
Последната част на събитието бе посветена на най-новата и върхово
практично решение "Интелигентен град Монитор", предвиждащ интегрирана
визия на градските процеси в реално време за среден тип градове.
Участниците оцениха високото ниво на семинара и споделиха, че той е бил
изклютително полезн за генериране на нови идеи, създаване на нови
контакти и практически оглед на проблемите, свързани с прилагането на
проекти за Интелигентни градове.
Всички презентации са на разположение за изтегляне на страницата на
събитието.
https://smartcity.win2biz.com/static/content/en/769/

78 МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ ВЛИЗАТ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ВАРНА
Представители на “Институт за Младежки Инициативи и
Иновации” (ИМИИ) ще участват в постоянните комисии:
"Европейски въпроси и международно сътрудничество" и
"Туризъм, търговия и рекламна дейност". Mладежите ще
участват в работата на постоянните комисии, а в края на
мандата ще получат сертификат.
Включването на младежките делегати в работата на
Общинския съвет е в съответствие с ратифицираната от
община Варна Европейска харта за участие на младите хора в
живота на общините и регионите. Свои представители са
излъчили студентските съвети, младежкият парламент, някои
неправителствени организации.
ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org
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--- ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
И ОБУЧЕНИЯ --1-ва покана за представяне на предложения по инициативата
Urban Innovative Actions
Краен срок: 31 март 2016 г.
Може да кандидатства:
- Всеки градски орган на местна административна единица,
определена в зависимост от степента на урбанизация като
градска агломерация, град или предградие, с население от
поне 50 000 жители;
- Сдружения или обединения на градски органи на местни
административни единици, определени в зависимост от
степента на урбанизация като градски агломерации, градове
или предградия, с общо население от поне 50 000 жители; това
може да включва трансгранични сдружения или обединения,
сдружения или обединения в различни региони и/или
държави членки.
По първа покана за представяне на предложения кандидатите
могат да подават проекртни предложения, които да бъдат на
следните теми:
- Бедност в градските райони (с акцент върху изостаналите
градски квартали);
- Интеграция на мигрантите и бежанците;
- Енергиен преход;
- Работни места и умения в местната икономика.
Всеки проект може да получи до 5 милиона евро
съфинансиране от ЕФРР.
Изпълнението на проекта трябва да се проведе в рамките на
максимален период от 3 години.
Инициативата UIA следва принципа на "общите разходи".
Проектът се финансира съвместно от ЕФРР с до 80% от
допустимите разходи. Всеки бенефициент на ЕФРР трябва да
осигури публично или частно финансиране, за да допълни своя
бюджет (най-малко 20%), или от собствените си ресурси, или
от други източници. Въпреки това се насърчава по-голямата
част от вноските да идват от публични източници.
За тази покана за представяне на предложения е предвиден
бюджет от 80 милиона евро.
Втора покана за набиране на проектни предложения по
Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A
Гърция – България" 2014 – 2020
Краен срок: 31 март 2016 г.
Поканата е отворена за проектни предложения по следните
приоритетни оси:
2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен
регион: Тематична цел 6 Съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност.
- Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на
природното и културното наследство;
- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и
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почвите и насърчаване на екосистемните
услуги, включително чрез "Натура 2000" и
екологосъобразните инфраструктури;
- Насърчаване на иновативни технологии с
цел подобряване на защитата на околната
среда и ефективното използване на ресурсите
в сферата на отпадъците, водите и по
отношение на почвата или за намаляване на
замърсяването на въздуха;
4. Трансграничен регион с висока степен на
социално приобщаване: Тематична цел 9
Насърчаване на социалното приобщаване,
борба с бедността и всяка форма на
дискриминация. Инвестиране в здравна и
социална инфраструктура, която допринася за
националното, регионалното и местното
развитие,
понижаване
на
неравнопоставеността по отношение на здравния
статус,
насърчаване
на
социалното
приобщаване чрез подобряване на достъпа
до обществени, културни и развлекателни
услуги и преминаването от служби на
институционално равнище към служби на
местно равнище; осигуряване на подкрепа за
социални предприятия.
Бюджетът на поканата е в размер на 35 200
000 евро.
Допустими бенефициенти по програмата са
национални, регионални и местни власти,
организации, управлявани от публичното
право и неправителствени организации,
отговарящи на определени условия.
Първа покана по програма за трансгранично
сътрудничество
Интеррег
„БалканиСредиземно море“ 2014-2020 г.
Краен срок: 15 април 2016 г.
По първата покана за проектни предложения
по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег „Балкани-Средиземно море“
2014-2020 г. (BalkanMed) са отворени за
кандидатстване и двете приоритетни оси:
- Приоритетна ос 1 „Предприемачество и
иновации“
- Приоритетна ос 2 „Околна среда“
Проектите трябва да включват партньори от
поне три страни от общо петте държавиучастнички (Гърция; България; Кипър;
Албания и Бивша Югославска Република
Македония).
Бюджет: Приоритетна ос 1 може да варира от
500.000 евро до 1.000.000 евро; Приоритетна
ос 2 – от 500.000 евро до 1.500.000 евро
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