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Електронно издание на
Асоциация на Българските Черноморски Общини
С международно обучение в Италия
приключи проект „TOYS - ПОСТИГАНЕ
НА ТОЛЕРАНТНОСТ СРЕД МЛАДЕЖИТЕ
В СПОРТА“

В периода 12-19 Януари 2014г. се организира международно обучение
на младежи от девет различни страни от „широка
Европа“.
Събитието, което събра 47 младежи от Азербайджан, Босна и
Херцеговина, България, Дания, Франция, Грузия, Италия, Косово и
Молдова, се проведе в италианския град Meсаня под домакинството
на Euro Mediterranean Scientific and Biomedical Institute (ISBEM) и ASD
Mesagne Volley.
В рамките на международното обучение се обмениха редица добри
практики за това как да се справим с расизма и дискриминацията в
спорта чрез насърчаване на социалното включване и интеграция,
доброволчеството и активното гражданство сред младите хора.
Темата бе от особено значение поради неотдавнашното
разпространението на случаите с висок профил на расизъм и
дискриминация в спортния свят.
Двама
представителя
на
Асоциация
на
Българските
Черноморски
Общини
се
включиха в пет дневният
семинар, който бе съпроводен от
множество дейности, дебати,
дискусии и уъркшопове, както и
спортни дейности на открито и
закрито.
>>>> продължение на стр. 2
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Целта на събитието бе да се проучат възможността за
използване на спорта в областта на младежките
дейности, като инструмент за оспорване на расизма и
дискриминацията. Освен това и да се подчертае
силната връзка между спорта, здравословни навици и
активното гражданство, да се насърчи социалното и
личностното развитие на участниците.
Форумът се организира в рамките на проект „TOYS Постигане на толерантност сред младежите в спорта“,
финансирам по програма “Младежта в действие“ и
координиран от Асоциацията на агенциите за местна
демокрация (ALDA).
TOYS даде възможност на участниците в обучението
да придобият нови умения и идеи за това как да се
повиши качеството и капацитета на социалновъзпитателната работа, когато се занимават с расизма
и толерантност в младостта спорт.

„GREEN INDUSTRY INNOVATION PROGRAMME“

II-ра Покана за набиране на проектни
предложения от България

Планираната дата за публикуване на Втората покана за набиране на проектни предложения по
Програмата “Green industry innovation“ е 09 февруари 2014 г. с краен срок за подаване на
апликационните форми - 09 Април 2014г. Във връзка с това, Иновация Норвегия анансира на
интернет страницата си, че ще бъде организирана информационна среща със заинтересованите
лица в хотел Шератон - София на 11 февруари 2014 година. Линк, за да се регистрирате за участие
скоро ще бъде качен на: www.norwaygrants-greeninnovation.no/en/Bulgaria/Startside
Информационното събитие ще започне в 9:00ч, като на него ще бъдат представени условията за
кандидатстване от програмния мениджър - Randi Alkem Andresen, Иновация Норвегия, а
присъстващите компании от Норвегия ще се презентират накратко.
Втората покана също ще подкрепя пътуване на норвежки малки и средни предприятия,
изследователски институции, неправителствени организации и клъстери. Подкрепата на пътуване
ще бъде под формата на еднократна сума в размер на 1200 EUR.
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ПРОЕКТ НА ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР, ПОКАНЕН ЗА
УЧАСТИЕ В КОНКУРС НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА
ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА
„УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА 2014“

Проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в
Черноморските общини”, който приключи в края на месец октомври 2013г. и бе изпълнен от
Черноморски енергиен клъстер в партньорство с община Балчик и Асоциацията на българските
черноморски общини, е официално поканен за участие в Sustainable Energy Europe Awards 2014
(наградите „Устойчива енергия за Европа“), в категория „Енергоспестяване в бита“.
Наградата „Устойчива енергия за Европа“ на Европейската комисия утвърждава и
насърчава най-стойностните проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите
енергийни източници и екологично чистия транспорт. С нея се отличават проекти, които
допринасят за изпълнението на стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж и имат доказано въздействие върху устойчивото енергийно развитие.
Конкурсът е отворен за участници от публичния и частния сектор, включително МСП,
международни

промишлени

и

търговски

асоциации,

академични

институции

и

неправителствени организации до 28-ми март 2014.
Победителите получават институционалнo признаване и подкрепата на ЕК, насочена към
повишаване на тяхната значимост сред основни заинтересовани страни, медиите и широката
общественост. Победителите ще бъдат официално обявени от Комисаря за енергетиката Гюнтер Йотингер в Брюксел по време на престижно събитие „Седмица на устойчива енергия на
ЕС“, което ще се проведе в периода на 23-27 юни 2014.
Номинираният проект на Черноморски Енергиен Клъстер на стойност 139 хил. лв се
реализира за период от 18 месеца (април 2012 – октомври 2013) и предложи иновативен подход
за намаляване консумацията на енергия за улично осветление в общините. Фокусът на проекта
бе пилотно изграждане на напълно ново като концепция улично осветление, което да използва
най-новите технологии в областта на осветлението и захранването от местен енергиен източник
- улично осветление със светодиодни лампи (т.н. LED лампи) и захранвано от фотоволтаични
панели. Проектът в своята същност бе демонстрационен, беше изградено високотехнологично
улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Уличното
осветление работи 3650 часа годишно при средна годишна консумация 21 MWh. Изградената
система е уникална за България с това, че за първи път, основният захранващ източник е
генерираната от фотолтаичните панели електроенергия, а като резервен източник в аварийни
случаи е предвидено да се използва електроенергия от електропреносната мрежа.
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В СОЛУН ОБСЪДИХА ЧЕРНОМОРСКОТО И
ДУНАВСКОТО МОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
На 29 януари 2014г. в Солун се проведе рaботна среща
на Консултативния съвет по проект “Дунавско и
Черноморско сътрудничество на Европейската и
Азиатската Икономика - стъпка към съществен
растеж на Черноморския регион” (DABS), с участието
на представители от Гърция, България, Турция,
Румъния, Молдова, Украйна. Домакин на срещата бе
обединение
Европейска
Регионална
Рамка
за
Сътрудничество от Гърция.
Заседанието премина под формата на дискусия за
разработването на нови алтернативни маршрути
свързващи река Дунав и Черно море в пристанищните
райони на участващите страни. Дискутирани бяха
административните, логистичните и географски
бариери в преноса на стоки и услуги по вода и
механизмите за тяхното преодоляване, чрез привличане
на съответните отговорни институции за улесняване на
сътрудничеството и взаимодействието. Обсъдени бяха и
възможностите за развиване на нови маршрути
стигащи до Йонийско и Адриатическо море чрез
ангажиране и привличане на институции и власти и от
съседни на Гърция страни като Италия, Албания и др.
Дискусите продължиха и на следващия ден в рамките
на Регионален Форум с представители на местни
заинтересовани лица, организации с регионално и
национално значение за развитие на услугите по море и
вода в Гърция. Форумът обедини успешни модели и
практики на сътрудничество, споделени от Търговската
и индустриална Камара на Солун, Международната
Бизнес Асоциация на Гърция, Асоциация на Гръцките
Корабособственици, Логистична Компания на Солун и
др. Транспортните връзки на Солун с външни
контрагенти бяха представени от Инситута по
транспорт, а възможностите за кредитиране на
транспортни проекти – от Черноморска Банка Гърция.
Участниците се обединиха около приемането на
Декларация
за
подобряване
транспортните
и
логистичните
връзки
между
крайморските
и
вътрешните пристанища на Дунавския, Черноморския,
Адриатическия и Йонийския региони.
В документа залегнаха основни цели за подобряване на
икономиката и търговията, чрез използването на
ефективен мултимодален транспорт, преодоляване на
съществуващите бариери, по-добра интеграция на
регионите в предлагането на услуги между Азия и
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Европа, което от своя страна би довело до
повишаване на просперитета и заетостта.
Декларацията насърчава постигането на
целите на Дунавската стратегия за
повишаване преноса на стоки по река с
20% до 2020г. като добра възможност за
засилване на връзките между Европа и
Азия със стратегическото местоположение
на Черно море между двата континента.
Декларацията за сътрудничество ще бъде
представена пред съответните власти и
отговорни институции и централни власт
в участващите страни за насърчаване
промяна в законодателната и административната уредба за търговия и транспорт.
Повече информация за проекта можете да
намерина на: www.dabsea.ro
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ОБЩИНА ДОБРИЧ

прави мащабен ремонт на Общински Детски Център
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На 28.01.2014г., Община Добрич подписа договор за изпълнението
на проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран
от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм
на Европейското икономическо пространство. Договорът е на
стойност 2 482 812 лева за 28 месеца. Партньори по проекта са
Читалище "Романо дром - 2002", СОУ "Любен Каравелов"и СОУ
"Димитър Талев". Партньор от страната донор е Асоциацията на
норвежките местни и регионални администрации.
Основната цел на проекта е да бъдат привлечени и интегрирани в общността младежи на възраст
между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в
социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки
и отдалечени населени места, посредством включването им в дейностите на Младежки център Добрич
По проекта се предвиждат мащабни ремонтни дейности на Младежкият център „Захари Стоянов“ с цел
създаване на условия за извършване на дейностите по проекта. В младежкият център ще се
организират мотивационни, образователни и културни мероприятия.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Проект "Красива България" 2014
Краен срок: 31 януари 2014 г.
Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет
2014 на Проект „Красива България”, са три:
- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места”, Максималната обща стойност на
бюджета за един кандидатстващ за финансиране
обект по мерки М01 и М02 е 300 000 лв. с ДДС, а
минималната – 10 000 лв. с ДДС. Съфинансиращата
вноска от кандидата е най-малко 50%, а
финансирането от Проект „Красива България” е наймного 100 000 лв. с ДДС;
- мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура”, Максималната обща стойност на
бюджета за един кандидатстващ за финансиране
обект по мерки М01 и М02 е 300 000 лв. с ДДС, а
минималната – 10 000 лв. с ДДС. Съфинансиращата
вноска от кандидата е най-малко 50%, а
финансирането от Проект „Красива България” е наймного 100 000 лв. с ДДС.;
- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от
резидентен тип”. Максималната обща стойност на
бюджета за един кандидатстващ за финансиране
обект по мярка М02-01 е 300 000 лева с ДДС, а
минималната – 10 000 лв. с ДДС. Съфинансиращата
вноска от кандидата е най-малко 20%, а
финансирането от Проект „Красива България” е наймного 160 000 лв. с ДДС.

ОБЩИНА БАЛЧИК

кандидатства за екологична
награда

Община Балчик ще кандидатства за
присъждането на приз в международния
проект "Предприятия за производство на
зелена енергия" /Green Blue Energy
Factory/. Проектът, който ще представи
местната администрация, е реализираното осветление на крайбрежната алея,
посредством фотоволтаични елементи. То
обхваща участък по „Дамбата“ между
Морска гара и Двореца. Всяка от близо 70те светодиодни лампи е с мощност 20 вата.
Инвестицията бе реализирана през
миналата година и е на стойност 140 хил.
лв. Парите бяха осигурени чрез проект
”Пилотен модел на изграждане на
слънчево
улично
осветление
в
Черноморските общини”, реализиран от
Черноморски Енергиен Клъстер и община
Балчик.

http://www.beautifulbulgaria.com/bg/documents.ht
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НАЦИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОГРАМА
"ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"
Европейски Граждански Ресурсен Център
(ЕГРС) организира национални информационни
дни по програма "Европа за гражданите".
Основната цел на инициативата е да даде
възможност на гражданските организации (НПО)
и публичните институции (Общини) да получат
допълнителна информация и експертиза по
програма "Европа за гражданите".
В програмата на срещите са включени:
детайлно представяне на програма "Европа за
гражданите" и условията за програмен период
2014-2020г.
регистрация в системата на Агенцията (EACEA)
и получаване на персонален код
разработване на практически казуси и
подготовка на проекти
представяне на добри практики и реализирани
проекти – проект COHEIRS
Срещата
ще
даде
възможност
на
бенефициенти по Програмата да усъвършенстват
своите знания и умения относно създаване,
развитие и изпълнение на проектни идеи,
организиране на обучения и информационни
кампании, граждански инициативи. Участниците
ще получат методически материали и практическо
ръководство за разработване на проекти по
програма "Европа за гражданите"
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Обучителните срещи са еднодневни и ще се
проведат на 19.02.2014г. и 24.02.2014г. в гр.
София (Представителство на Европейската
комисия в България)."
Повече информация можете да получите на:
bulgaria@ecrc-bg.com

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА
ГРАЖДАНИТЕ“
Това ръководство е
разработено в
подкрепа на
постоянното
подобряване на
качеството при
предоставянето на
помощ за развитие от
страна на ЕК чрез
Програма „Европа за
гражданите”.

Качеството се определя основно по отношение на съвместимостта, приложимостта и ефективността
на проектите, подкрепяни със средства на Европейската Комисия, включително и доброто им
управление. По-конкретно, изданието има за цел да подкрепи добрите управленски практики и
ефективното вземане на решения по време на цикъла на управление на проекта – от програмирането,
през идентифицирането, формулирането, прилагането и оценката. Наръчникът цели да стимулира
последователност и яснота на подхода, като в същото време дава възможност за оперативна
гъвкавост поради динамиката и разнообразието на Програмата. Ръководството осигурява:
 Описание на стратегическата рамка на Програма „Европа за гражданите”, по която се
предоставя помощ, както и ролята на Европейската Комисия по отношение на други начини за
предоставяне на помощ;
 Описание на основните задачи, критерии за оценка на качеството, изисквания за документална
информация и възможности за решения на всеки етап от цикъла на проекта;
 Оперативна рамка, която позволява на бенефициентите да вземат ефективни и своевременни
решения, свързани с управление цикъла на проекта;
 Описание на основните инструменти в подкрепа на ефективно управление на проекта;
 Описание на добри практики и практически съвети за осъществяване на успешни проекти.
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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ОБЩИНА БУРГАС
Община Бургас представи проект "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при
разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, финансиран по Оперативна
програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г., приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.3
"Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.
„Ползваме финансовия ресурс на оперативната програма, за
да може да направим процеса на формиране на политики попрозрачен, да отворим възможност за активно участие на
заинтересованите страни - медии, научни среди, бизнес,
граждански сдружения и гражданите на Бургас във
формирането на политиките на града", заяви по време на
пресконференцията за представяне на проекта г-жа Атанаска
Николова, зам.-кметът по Европейски политики и околна
среда. Продължителността на проекта е 9 месеца, а
бюджетът - 76 078 лева.
"Избрали сме изпълнител по проекта, който трябва да разработи Общинския план за развитие 2014-2020
година", допълни Антония Дякова, началник отдел Гл.експерт "Териториално сътрудничество" и ръководител
на проекта.
Целевите групи са общинската администрация на Бургас и структури на гражданското общество в общината.
Основните дейности на проекта са управление, организация и подготовка на тръжни процедури за избор на
изпълнител на дейностите, включени в проектното предложение, оценка на изпълнението на общинския план
за развитие на община Бургас 2007-2013 и подготовка за развитие за 2014-2020 година и разработване на
правила за контрол за последващата оценка при изпълнение на общинския план за развитие.
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ОБЩИНА БЯЛА

започна обновяването на ВИК мрежата на гр. Бяла
На 24 януари 2014г., ръководителят на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Спиридон Александров, зам.
областният управител на област Варна - Мерткан Ибрямов бяха и кмета на града Анастас Трендафилов
участваха в церемония по случай началото на строителните дейности по проект „Подобряване на
екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане реконструкция на инженерна ВиК
инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“ и местност „Глико““, финансиран от Кохезионния фонд на
Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“
Стойността на проекта е малко над 13,2 млн. лв.

Проектът е с изключителна значимост за Община Бяла. В резултат на
реализацията му ще бъдат изградени канализационна мрежа (вкл.
колектори) с дължина 13 439 метра и водопроводна мрежа 7 668
метра. Ще се изградят 2 канализационни помпени станции и 1 365
метра от съществуващата водопроводна мрежа ще бъде
рехабилитирана. Загубите на питейна вода и авариите ще бъдат
намалени. Изхвърлянето на непречистени води на над 10 хил. жители
ще бъде предотвратено, чрез отвеждането им до Пречиствателната
станция за отпадни води „Обзор – Бяла“.
ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org

