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АБЧО е организация, обединяваща 

интересите на 21 Черноморски 

общини, стимулираща силно и 

ефективно местно 

самоуправление и активно 

гражданско участие 

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)              

Ви поздравява за Новата 2018 година! 

Пожелаваме Ви година изпълнена с реализирани мечти, 

реализирани идеи и проекти!  

Пожелаваме Ви нови партньорства и приятелства! 
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Над 15,6 млн. евро влизат в пограничния регион между България и Турция за развитие на 

икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм 

 

На 09.01.2018г. в гр. Одрин се проведе четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по 

Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA България-Турция 2014 - 2020. По време на 

заседанието стана ясно, че предстои обявяването на втората покана за набиране на проектни 

предложения, като по нея ще бъде разпределен ресурс от над 15,6 млн. евро В рамките на двете 

приоритетни оси: "Околна среда" и "Устойчив туризъм". За първи път България и Турция ще 

изпълняват Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави с проекти, подавани 

по електронен път. 

Програмата  е с бюджет от близо 30 млн. евро. Към днешна дата са одобрени и се финансират 43 

проекта, подадени по първата покана за набиране на проектни предложения, на стойност от почти 10 

млн. евро. От тях  16 са инвестиционни, основно за борба с природните бедствия и опазване и 

управление на природните ресурси, а 27 са от типа „меки мерки“ за промотиране и насърчаване на 

възможностите за туризъм.  

От българска страна участници в програмата са областите Хасково, Ямбол и Бургас и 29-те общини в 

тях, а от турска страна - Одрин и Къркларели с техните 17 провинции. Населението на региона е близо 

1,5 млн. души. Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното 

сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република 

България, а Министерството по европейските въпроси на Република Турция изпълнява функциите на 

Национален орган. 

 

 

IV-то ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG-IPA 

БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014–2020 
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В рамките на проект "CROWDSTREAM - групово финансиране на 

масовите иновации", за всеки един от целевите региона бяха 

изготвени „Регионални профили“, описващи сегашното 

състояние на споделеното финансиране (crowdfunding).  

Целта бе да се идентифицират, информират и включат 

съответните заинтересовани страни (crowdfunding платформи и 

инициативи, финансови институции, публични, бизнес и 

инвеститорски фондове и компании, бизнес инкубатори и 

агенции за развитие, търговски камари и др.), да се анализира 

настоящото законодателство, свързано със споделеното 

финансиране и до сега финансираната иновационната дейност на 

предприятията в региона. Във основа на изготвените 

регионалните профили ще бъдат разработени Регионални 

планове за действие и препоръки за политиката на споделеното 

финансиране за региона.  

Оказва се, че концепцията за споделеното финансиране 

(crowdfunding) не е съвсем нова за България, макар и да получи 

сериозно развитие през последните години. Споделеното 

финансиране е практиката на финансиране на един проект или 

начинание с набиране на средства от голям брой хора. Днес то 

най-често се осъществява посредством специализирани интернет 

платформи, но може да се извършва и по други нетрадиционни 

начини, като например специално организирани събития или 

дори чрез имейли. 

Целият документ, описващ текущото състояние на споделеното 

финансиране в Черноморския регион, може да бъде намерен тук: 

http://www.ubbsla.org/uploads/CrowdStream_REGIONAL_PROFILE_

Bulgaria_UBBSLA.pdf  

 

CrowdStream се финансира по Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020", чиято основна цел е да 

подобри ефективността на публичната/частната бизнес 

подкрепа за иновативни стартиращи технологични фирми и 

социални предприятия за достъп до качествено алтернативно 

финансиране (crowdfunding).  

Проектът е насочен към повишаване на дела на алтернативното 

финансиране за малки, средни и новосъздадени предприятия. 

 

 

ЕКИПЪТ НА АБЧО ИЗГОТВИ ПРОФИЛ НА 

ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН, ОПИСВАЩ ТЕКУЩОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА “СПОДЕЛЕНОТО ФИНАНСИРАНЕ”             

В РЕГИОНА 

 

В периода 14-15.12.2017г. се 

проведе третата партньорска 

среща по проект CrowdStream в 

гр. Будвайс,  Чехия. 

 

На срещата присъства и 

офицера по проектa – г-н 

Мариус Никуле. От страна на 

АБЧО участваха г-жа Марияна 

Кънчева и г-н Тодор Тонев, 

които са основните експерти 

по проекта.  

АБЧО е водеща организация на 

пакет „Комуникация“, и като 

такава по време на срещата 

представи всички разработени 

комуникационни материали – 

комуникационна стратегия и 

план, брошура на проекта, т.н., 

освен това и презентира 

напредъка по изпълнението в 

България.  

Варна ще бъде един от трите 

пилотни града, където ще се 

проведе т.н. краудфъндинг 

кампания и ще се финансират 

нови, иновативни идеи в 

областта на зелената 

икономика.  

Кампанията ще се проведе в 

партньорство с  Икономически 

универитет - Варна през 2018г. 

http://www.ubbsla.org/uploads/CrowdStream_REGIONAL_PROFILE_Bulgaria_UBBSLA.pdf
http://www.ubbsla.org/uploads/CrowdStream_REGIONAL_PROFILE_Bulgaria_UBBSLA.pdf
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На 01.12.2017г. бе официално подписан Договора за финансиране на проект INNOViMENTOR по 

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море 2014-2020". Това е вторият 

проект,  финансиран по първа покана на програмата, в който Асоциация на Българските Черноморски 

Общини (АБЧО) е официалният партньор за България.  

INNOViMENTOR цели да повиши капацитета на туристическите МСП в отдалечени и слабо населени 

територии, за да се развиват на регионалните, националните и международните пазари и да 

разработват иновации в туризма.  Освен това, проектът има за цел да подпомогне развитието на 

иновативния туристически бизнес с нови продукти и услуги в условията на глобалната икономика и 

постоянно променящата се бизнес среда. 

В рамките на проекта, ще бъде проведено проучване на нуждите на заинтересованите лица от нови 

продукти и услуги чрез посещения по места, организиране на работни срещи, дискусии, обучения и 

обучителни пътувания. Ще бъде разработен иновативен туристически модел THESAURUS чрез 

аудиовизуални и комуникационни приложения за избрани туристически дестинации в слабо населени 

и отдалечени територии. Ще бъдат предложени  иновативни мобилни продукти в туризма, нов модел 

за мобилност в туризма, достъпен за потребителите чрез създаване на интерактивен музей, 

организиране на специализирани дигитални и присъствени игри за потребителите.  

Като резултат от проектните дейности ще бъдат разработени: Етичен Кодекс в Туризма; Маркетингов 

План; Комуникационна Стратегия; Електронна Книга с описание на културно-историческите обекти в 

целевите територии. Предвижда се  участие в Международен Туристически Форум, София 2019г. Ще 

бъде създадено „Балканско-Средиземноморско Дистанционно Бизнес училище“, което ще предоставя 

информация и консултация с 8 клона в участващите държави. 

Координатор на проекта е Егейския Университет, Звено за Изследвания, Департамент по бизнес 

администрация от Гърция. Три годишният проект е с бюджет от 948 572,80 Eвро и ще се изпълнява на 

територията на участващите партньорски организации: Сдружение CULTUREPOLIS от Гърция; 

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Център за Интерпретиране на 

Наследството, България; Община Строволос, Кипър; LERDA, Агенция за Регионално Развитие Лежа, 

Албания; UNIque JE, Unique Junior Enterprise, Албания и BALKANIA, Асоциация за алтернативен туризъм 

A.B.A.T Balkania-Balkan, Бивша Югославска Република Македония. 

 

     

 Създаване на иновативни мобилни продукти в туризма за МСП  

в отдалечени и слабо населени райони

Регионалният финал на състезанието PowerUp в България 

Председателят на  Сдружение „Черноморски енергиен клъстер“ (ЧЕК), инж. Тодор Тонев е  ръководител 

на екипа, работещ върху концепцията за иновативна батерия за дома Smart Home Battery. Батерията се 

зарежда с по-евтината  нощна  енергия,  а  домакинствата  я  ползват  през  деня  и дневните разходи за 

електричество намаляват. Екипът търси подкрепа, за да валидира тази си идея, като участва в 

състезанието PowerUp!  

Регионалният финал в България на състезанието PowerUp! - най-големият конкурс на InnoEnergy за 

устойчиви енергии в Европа, премина и събра за втора поредна година стартиращи енергийни компании,  

които  предлагат  интересни  решения.  На  локално ниво състезанието се координира от 

неправителствената  организация Cleantech Bulgaria, която чрез различни свои инициативи оказва силна 

подкрепа за развитието на иновациите. 

Повече в раздел иновации „Зелени, но  все по-зрели технологии“ на Списание „Икономика“ (стр. 111), 

http://static.economic.bg/magazine/files/136/br_79.compressed.pdf.  

 

http://static.economic.bg/magazine/files/136/br_79.compressed.pdf
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Покана за новаторски проекти: до 100 млн. Евро от 

средствата на ЕС, предоставени на градовете от 

страните членки. 
 

Градовете са поканени да кандидатстват до края на март 2018 г., за да 

получат финансиране от ЕС по третата покана за представяне на проекти 

за "Иновационни дейности в градовете".  До 100 млн. Евро от Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще подпомогне финансирането на 

творчески проекти в следните области: адаптиране към изменението на 

климата, качеството на въздуха, жилищното настаняване и заетостта и 

уменията за местната икономика в съответствие с целите на 

Градоустройствената програма за ЕС.  

Серия от семинари ще бъдат организирани в държавите-членки, за да 

помогнат на кандидатите да представят солидни предложения и да 

увеличат шансовете си за получаване на финансиране. 

 

Схемата за безвъзмездна помощ за побратимяване  на градове между 

Турция и държавите-членки на ЕС бе обявена на 4 януари 2018 г.  

С общ бюджет от 2,6 милиона евро, схемата за отпускане на 

безвъзмездни средства предоставя подкрепа за проекти, насочени към 

развиване на партньорство между местните администрации / власти в 

Турция и държавата-членка на ЕС, и засилване на ролята им в процеса 

на присъединяване към ЕС. 

Между  60 млн. евро и 130 млн. евро ще бъдат предоставени за 

съвместно разработен проект между общините, провинциалните 

администрации и сдружения на общините от Турция и страни-членки 

на ЕС. 

Крайният срок за представяне на предложенията е 09 март 2018 г. 

в 17:00 часа. 

За подробна информация, моля, вижте следните уеб сайтове: 

Министерство на европейските въпроси www.ab.gov.tr/51069_en.html  

Централно звено за финансиране и договори www.cfcu.gov.tr  и 

Europaid https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome 

 

Ще се проведат информационни срещи по настоящата покана за 

представяне на предложения. За точните дати и местонахождения на 

информационните срещи, моля, следете интернет страниците на 

Министерството за европейските въпроси  www.ab.gov.tr и Централно 

звено за финансиране и договори www.cfcu.gov.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ И 

ОБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ ТУРЦИЯ И СХЕМАТА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ НА ЕС (TTGS) 
 

 

 

 

Събитието ще се проведе от 28 

февруари до 2 март 2018 г. в 

Уелс, Австрия. Таз годишното 

издание на „Световните дни за 

устойчива енергия“ предлага 7 

конференции и 3 интерактив-

ни събития, обхващащи 

технологии, политики и 

пазари.  

Като важна част от програмата 

на конференцията, излагането 

на плакати/постери/банери 

предлага възможност за 

представяне пред профе-

сионална аудитория на 

успешни проекти в областта 

на енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни 

източници.  

Допълнителна информация 

как може да изложите вашите 

рекламни материали по време 

на събитието, можете да 

намерите на уебсайта на 

конференцията: 

www.wsed.at/en/poster-

presentation,  

включително формуляр за 

онлайн регистрация за 

представянето на постери.  

Краен срок за регистрация е 9 

февруари. 

www.wsed.at/en/world-

sustainable-energy-days.html      

 

ународната енергия 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИЯТА "СВЕТОВНИ 

ДНИ НА УСТОЙЧИВАТА 

ЕНЕРГИЯ 2018" 

http://www.ab.gov.tr/51069_en.html
http://www.cfcu.gov.tr/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://www.ab.gov.tr/
http://www.cfcu.gov.tr/
http://www.wsed.at/en/poster-presentation
http://www.wsed.at/en/poster-presentation
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 Покана за кандидатстване по КД1, дейност "Мобилност", проекти за мобилност на младежи и 

младежки работници, сектор "Младеж"  

Краен срок: 15 февруари 2018 г., 13:00 часа българско време  

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще 

се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници под 

формата на Младежки обмени, Доброволчески проекти и Мобилност на младежки работници.  

 Покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, 

сектор „Младеж“  

Краен срок: 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време  

Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране по Ключова дейност 2, „Стратегически 

партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, следва да се фокусират върху 

повишаване на капацитета на участващите организации и способността им за работа в международна 

среда чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, 

промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и 

предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни.  

 Покана за кандидатстване по КД3, дейност "Структурен диалог", сектор "Младеж"  

Краен срок: 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време  

Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху:  

- Национални срещи и международни семинари, предоставящи възможност за обмен на информация, 

дебати и активно участие на младите хора в диалог с лица, отговорни за формиране на политиките, по 

въпросите на структурния диалог и Стратегията на ЕС за младежта; 

- Национални срещи и международни семинари, които да подготвят официалните младежки 

конференции, организирани през всеки семестър от страните членки, председателстващи Европейския 

съюз; 

- Събития, които насърчават дебатите и обмена на информация по теми, касаещи младежките 

политики и свързани с дейностите, организирани по време на Европейската младежка седмица; - 

Консултации с млади хора с цел установяване на техните нужди, свързани с участието в 

демократичния живот (онлайн консултации, анкети, сондажи, и др.) 

ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2018   (Краен срок: 1 март 2018 г.) 

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните направления и мерки: 

>> НАПРАВЛЕНИЕ 1: Европейска памет за миналото 

Специфични приоритети: 

1. Чествания на исторически повратни точки в неотдавнашната европейска история  

2. Гражданското общество и гражданското участие в тоталитарните режими 

3. Антисемитизъм, антициганизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на нетолерантност: 

извличане на поуките за днес 

4. Демократичен преход и присъединяване към Европейския съюз 

>> НАПРАВЛЕНИЕ 2: Демократична ангажираност и гражданско участие  - Побратимяване на 

градове; Мрежи от градове; Проекти за гражданското общество 

Специфични приоритети: 

1. Дебат за бъдещето на Европа и противодействие на евроскептицизма 

2. Насърчаване на солидарността във време на криза 

3. Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство и борбата със стигматизирането 

на мигрантите и малцинствените групи 

4. Европейска година на културното наследство 2018 г. 

 

 

НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ  

ПО КД1, КД2 и КД3, СЕКТОР "МЛАДЕЖ" 

http://bit.ly/2EL35N7
http://bit.ly/2EL35N7
http://bit.ly/2FHMURZ
http://bit.ly/2FHMURZ
http://bit.ly/2mCPsrS
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

