
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

АВРЕН  I АКСАКОВО I БАЛЧИК I БЕЛОСЛАВ I БУРГАС I БЯЛА I ВАРНА I ВЪЛЧИ ДОЛ I ДЪЛГОПОЛ I ДЕВНЯ I ДОБРИЧ I ДОЛНИ 

ЧИФЛИК   КАВАРНА I МАЛКО ТЪРНОВО I НЕСЕБЪР I ПОМОРИЕ I ПРИМОРСКО I СОЗОПОЛ I СУВОРОВО I ШАБЛА I ЦАРЕВО 

  

 

 

  

Електронно издание на  

Асоциация на Българските Черноморски Общини 

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ CROWDSTREAM .................. 1 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МАРТ ............................................................... 2 
 

СЪВМЕСТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА  
НА АБЧО И ФИРМА ТОТАЛ Е&П БЪЛГАРИЯ................................................... 2 

 

ОБЩИНИТЕ ВАРНА, ДЕВНЯ, БЕЛОСЛАВ И АКСАКОВО  
ИЗГРАЖДАТ „ОБЩА БИЗНЕС ЗОНА“.................................................................. 3 
 
БУРГАС СПЕЧЕЛИ ПРИЗА „НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА НА ЕКОПАК“........... 4 
 
ВИДЕО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН)2020.................................................. 5 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ..................................... 6 

 

АБЧО е организация, обединяваща 

интересите на 21 Черноморски 
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самоуправление и активно 

гражданско участие 
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Стартира проект  „CrowdStream - груповото финансиране на масовите иновации“, финансиран по 

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“,  в който Асоциация на 

Българските Черноморски Общини е национален партньор. В консорциума на проекта влизат 16 

партньорски организации от 11 европейски страни (Австрия, България, Словакия, Словения, Хърватска, 

Унгария, Черна гора, Сърбия, Франция, Белгия и Финландия). 

Голямото предизвикателство за устойчивото икономическо и социално развитие в региона на река 

Дунав е най-вече трудния достъп до финансиране за малките и средни предприятия (МСП). 

Предоставянето на банкови кредити за МСП от началото на финансовата  кризи са намалели с повече от 

25%, а за обезпечение изисквания са се увеличили с 34%.  

В отговор на този проблем идва CrowdStream като стратегически проект за справяне с 

предизвикателствата.  Основната цел на проекта е да подобри ефективността на публичната/ частната 

бизнес подкрепа за иновативни стартиращи технологични фирми и социални предприятия за достъп 

до качествено алтернативно финансиране (груповото финансиране) 

В рамките на проекта се предвиждат следните дейности: 

- Обучения за публични участници, предоставящи услуги за 

предприятия, доближаващи се до груповото финансиране 

(crowdfunding) 

- Обучения за бизнеса във връзка с груповото финансиране 

- Международен  етикет за качество за груповото финансиране 

(crowdfunding) 

- Пилотни действия на кампании за груповото финансиране 

(crowdfunding) 

- Транснационални и регионални стратегии за достъп, за да се 

подобри достъпа до алтернативно финансиране за предприятия 

Проект CrowdStream  стартира официално със среща на партньорите 

на 9-10 февруари 2017г. в гр. Виена, Австрия. 

 

 

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ  

CROWDSTREAM 

ФАКТИ ЗА ПРОЕКТА: 

Начална дата:           

01.12.2016г. 

Крайна дата:             

31.05.2019г. 

Общ бюджет:              
1.649.950€ 
 
1-ва покана за проектно 

предложение на  

Програмата за 

транснационално 

сътрудничество „Дунав 

2014-2020“ 

Приоритет: „Иновативен и 

социално ангажиран 

Дунавски регион“ 

Специфична цел: 

„Подобряване на рамковите 

условия за иновации“ 
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СЪВМЕСТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА  

НА АБЧО И ФИРМА ТОТАЛ Е&П БЪЛГАРИЯ 

АБЧО и фирма Тотал E&П България обединяват усилията си за осъществяване на Образователна програма, 

свързана с енергията, нейните разновидности, приложението й в ежедневието, връзката й с природата и 

значението й за човечеството. Тотал Е&П България е оператор на проекта в Блок „Хан Аспарух" за търсене и 

проучване на нефт и газ в Черно море. 

Образователната програма включва беседа на тема: „Различните видове енергия" за ученици на възраст от 10 

до 12 години, която ще се проведе в училищата от Черноморските ни общини. Беседата ще се води от 

представители на Тотал E&П България с продължителност около 1 час. Може да се проведе самостоятелно 

или в рамките на някакво друго училищно мероприятие (напр. екологичен ден, ден на науката, празник за 

световния ден на Земята, световния ден на водата или др.) в периода март-май 2017 г. 

Материалите, които се използват включват интерактивна видео презентация и издадения с помощта на 

Тотал „Пътеводител на енергиите", съдържащ забавни картинки, игри, тестове. Всеки участник в беседата ще 

получи тази книжка и може да я използва самостоятелно, с учителите или с родителите си за допълнително 

обогатяване на знанията по темата. 

Училищата, които прояват интерес да се възползват от инициатива трябва да се регистрират 

на   email: coordinator@ubbsla.org или телефон 052/600 266  до 6.03.2017г. 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР ЗА СПОДЕЛЯНА НА ОПИТА ОТ 

ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ – НОРВЕГИЯ 

----------------------------------------------------------- 

В периода 14-16.03.2017г. в Осло, Норвегия 

ще се проведе форум за споделяне на опит и 

установяване на нови партньорства и 

възможности за бизнес между Норвегия и 

страните от Централна Европа и Прибал-

тийските страни.  

Основни теми на събитието ще са: 

Промишлено производство, Научно изсле-

дователски разработки и  Смарт общества. 

Представители на Черноморски Енергиен 

Клъстер и АБЧО като бенифициенти по 

проект „BANCAGE - България и Норвегия – 

клъстери в подкрепа на зеленото 

предприемачество” ще вземат участие в 

семинара, за да споделят своя опит, добри 

практики и постижения от двустранното си 

сътрудничество с норвежкия енергиен 

клъстер NCE Smart energy markets. 

 

mailto:coordinator@ubbsla.org
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Проект за създаване на "Зона за иновации и 

развитие – Варна" бе представен на българо-

руски бизнес форум, който се проведе на 

14.02.2017г. в гр. Варна. Домакин на събитието, 

което е част от инициативи на община Варна за 

учвеличаване на международ-ните контакти с 

потенциални инвеститори в различни сфери от 

икономиката, бе кметът г-н Иван Портних.  

В него се включиха търговският представител 

на Руската федерация у нас Игор Илингин, 

генералният консул на Руската федерация във 

Варна Сергей Лукьянчук, председателят на 

Варненския общински съвет Тодор Балабанов, 

областният управител Тодор Йотов, Пейчо 

Пейчев – заместник-кмет на Община Варна, 

кметът на Девня Свилен Шитов, кметът на 

Белослав инж. Деян Иванов, кметът на Аксаково 

и Председател на АБЧО - инж. Атанас Стоилов, 

представители на бизнеса, на висшите учебни 

заведения, браншови организации и др. 

“Варна е на второ място в страната по преки 

чуждестранни инвестиции след София. 85% от 

преките чуждестранни инвестиции в 

Североизточна България се формират от 

общините Варна и Девня. Нашият регион е 

атрактивен за инвестиции, строителният 

сектор и продажбата на имоти се развиват 

много добре. Двойно повече полети от Русия до 

летището във Варна се очаква да бъдат 

реализирани през предстоящия летен  

 

туристически сезон“, сподели домакина на 

форума г-н Портних.  

Кметът обясни също така, че 

предизвикателството за общинската 

администрация в момента е създаването на 

„Зона за иновации и развитие – Варна“, която ще 

включва 4 общини – Варна, Аксаково, Белослав и 

Девня, с опции за присъединяване на нови 

общини. Амбиция е да се развият заедно 

възможностите за инвестиции, като се съчетаят 

различните преимущества на общините – 

свободни терени, логистика, включително 

използване на пристанищните мощности около 

езерото, работна ръка. 

„Варна се преобрази през последните години. 

Освен за отдих градът предлага много добри 

условия и за различни конгресни прояви. 

Регионът е привлекателен за нашите 

инвеститори“, каза Игор Илингин. „През 2015-

та година в Консулството на Руската 

федерация във Варна са били издадени двойно 

повече бизнес визи“, коментира неговият 

генерален представител – Сергей Лукьянчук. 
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СОЗОПОЛ СЕ КЛАСИРА НА 6-ТО МЯСТО В ЕВРОПА! 

Черноморската перла е класирана на 6 место сред 20-те участници в класацията на кампанията 

„Добрите европейски дестинации“ /European Best Destinations/ като оставя зад себе си европейски 

дестинации като Виена, Мадрид и Париж. Активността на гласувалите за Созопол от цял свят донесе още 

едно признание за българския туризъм.  

„Това е невероятно признание за всичко, което сме направили през годините и за популярността на 

Созопол сред европейските туристи“, бяха първите думи на кмета на община Созопол Панайот Рейзи, 

който изрази благодарност на всички, които са дали гласа си за Созопол. „След три седмици интензивна 

мобилизация можем да се радваме на този успех, който ще донесе силна реклама за Созопол, а това ни 

гарантира още по-добър сезон от миналата година“, заяви още кметът Рейзи. 

Созопол е събрал малко повече от 200 000 гласа, като страницата в  http://www.vote.ebdest.in посветена 

на града е била посетена от 426 859 души. 

Дестинациите в ТОП 10: 

1. Порто, Португалия 

2. Милано, Италия 

3. Гданск, Полша 

4. Атина, Гърция 

5.Сан Себастиян, Испания 

6. Созопол, България 

7. Виена, Австрия 

8. Стари град, Хърватия 

9. Базел, Швейцария 

10. Мадрид, Испания  

 

БУРГАС СПЕЧЕЛИ ПРИЗА „НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА НА ЕКОПАК"  

С ПРОЕКТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Бургас спечели конкурса "Най-

зелена община на Екопак" за 2016 г. с проект 

за електронно отчитане на разделно 

събраните отпадъци. Системата се въвежда 

за първи път в България, като идеята е  

гражданите, които изхвърлят отпадъците си 

разделно, да получат определени бонуси или 

възможност да редуцират таксата си за смет. 

През 2016 г. в конкурса взеха участие 19 общини, 

които се състезаваха в 3 категории - малка, средна и 

голяма община.  

Проектът на Община Бургас "Бъди Еко - спестявай, 

като предаваш отпадъците си разделно" спечели 

25 000 лв. в категорията "Голяма община" с 

население над 100 000 жители, с резултат от 350 

точки при максимален брой 353 точки. Част от 

уникалния проект е и вече работеща мрежа от 9 

мобилни центъра за разделно събиране на 

отпадъци от домакинствата, която надгражда 

системата с трите цветни контейнера. 

 

http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=8515:---------6----&catid=131:2012-06-05-11-24-06
http://www.vote.ebdest.in/
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Пълнен  набор видео уроци за работа със системата 

ИСУН 2020 вече е достъпен онлайн. Видео уроците 

обхващат целия процес на работа с ИСУН 2020. 

Темите са разделени в 8 клипа с обща 

продължителност малко над 1 час. Всички те са 

достъпни в официалния видеоканал на eufunds в 

Youtube: 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLuwgBCmQ

nPhx6wpcxC4yWKLWwFmukiRNQ). 

 Поредицата включва подробна нагледна 
информация за всички етапи на работа със 
системата – от регистрацията, през 
създаването на проектно предложение, 
неговото подписване и подаване, както и 

комуникацията с оценителната комисия, до 
електронното отчитане и работата с е-
тръжни процедури. Темите са разделени в 
следните видео уроци:  

 Регистрация в системата 

 Създаване на проектно предложение 

 Подписване и подаване на проектно 
предложение 

 Отговор на въпрос на оценителна 
комисия 

 Електронно отчитане (3 части) 

 Е-тръжни процедури – подаване на 
оферта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020“ 

 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ УЧАСТНИЧКИ,  

В РАМКИТЕ НА 1-ВА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В периода 14 март - 20 април 2017г. ще се проведат разяснителни срещи по програмата в страните 

бенифициенти. Основният фокус на събитията ще е поставен върху разясняване Насоките за 

кандидатстване, основните аспекти при разработване на проектното предложение, финансовите 

изисквания, дейността по проекта и финансово планиране, прилагане на електронната система. 

Повече информация http://blacksea-cbc.net/events-page/project-preparation-workshops-organized-in-all-

participating-countries-in-the-framework-of-the-1st-call-for-proposals/  

Важно! Изисква се предварителна регистрация за участие в събитието! 

Информационният ден за България ще се проведе на 19.04.2017г. в град Варна. 

„Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна оперативна програма за трансгранично 

сътрудничество финансирана по Европейски инструмент за съседство. Общата цел е да се 

подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив 

растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. 

https://www.youtube.com/user/eufunds/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuwgBCmQnPhx6wpcxC4yWKLWwFmukiRNQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuwgBCmQnPhx6wpcxC4yWKLWwFmukiRNQ
http://blacksea-cbc.net/events-page/project-preparation-workshops-organized-in-all-participating-countries-in-the-framework-of-the-1st-call-for-proposals/
http://blacksea-cbc.net/events-page/project-preparation-workshops-organized-in-all-participating-countries-in-the-framework-of-the-1st-call-for-proposals/
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ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА МИНИ-

ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ "LADDER“ 

Крайният срок:  6 март 2017 г. до 17.00 ч 

------------------------------------------------------------ 

НСОРБ обявява покана за набиране на мини-проекти. 

Поканата се реализира в рамките на Проект "LADDER - 

Местните власти като двигатели на развитието и 

повишаване на познанието", финансиран от ЕК по 

програма „Неправителствени организации и местни 

общности в развитие" 2014-2020. 

Мини-проектите следва да имат за основна цел 

повишаване на познанията на широката общественост за 

основните проблеми на устойчивото развитие и да 

укрепват ролята на общините като центрове за 

разпространение на тази информация. 

Допустимите за финансиране дейности включват: 

обучения, срещи за обмяна на опит, създаване на мрежи, 

младежки дейности и др. Тематично всички дейности 

следва да бъдат насочени към осъществяване на 

концепцията DEAR (Development Education and Awareness 

Raising - Образование за развитие и повишаване на 

познанието). 

Максималният срок за изпълнението на одобрените 

проекти е от 1.05 до 15.09.2017г. на територията на 

РБългария. Срокът за представяне на проектни 

предложения е 6 март 2017 г. до 17.00 ч. 

Повече информация и документи за кандидатстване са 

публикувани на интернет страницата на НСОРБ: 

http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/783-pokana-

za-nabirane-na-proekti-2 

2-РА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА  ЗА 

ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
„ДУНАВ“ 2014-2020 

Втора покана за набиране на проектни 

предложения е планирана да стартира 

официално през пролетта на 2017г. 

Програма „Дунав“ има четири приоритетни 

оси: Иновативен и социално ангажиран 

Дунавски регион, Околна среда и културно 

ангажиран Дунавски регион, Подобрена 

свързаност на Дунавския регион и Добре 

управляван Дунавски регион. 

Бенефициенти по програмата могат да бъдат 

национални, регионални и местни власти, 

както и неправителствени и частни 

организации. 

Допълнителна информация можете да 

намерите на официалния сайт на Програмата: 

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-

proposals/second-call-for-proposals  

Програмата за транснационално сътрудни-

чество „Дунав 2014-2020“ е финансов 

инструмент за насърчаване и иницииране на 

проектни идеи свързани с преодоляване на 

общите предизвикателства и нужди в 

специфични направления, които да постигнат 

реална полза за хората и да изградят 

ефективни връзки между властите и 

организациите в Дунавския регион. 

Регионите, които програмата обхваща са на 

територията на 9 държави-членки на ЕС и 3 

държави кандидат-членки: Босна и 

Херцеговина, Сърбия, и Черна гора. Молдова и 

четири области от Украйна също могат да 

участват в програмата с финансиране от 

страна на Европейския инструмент за 

съседство. 

3-ТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО "ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020  

Стартиране на конкурса: 01.03.2017   

Краен срок: 30.06.2017 г. 

Повече информация: 

www.interregeurope.eu  
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