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МАРКИРАТ ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В БУРГАС СЪС СПЕЦИАЛЕН
СТИКЕР ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ
Електромобилите в Бургас ще бъдат маркирани със специален стикер, който ще
позволява на контролиращите инспектори да ги разпознават по-лесно от останалите
коли. Според наредбите на Община Бургас, собствениците на такъв тип превозни
средства са освободени от такса за паркиране в целия обхват на зоната за платено
паркиране. Това е една от мерките, с които Община Бургас насърчава опазването на
околната среда. Броят на електромобилите в Бургас продължава да се увеличава.
За удобство на техните водачи Община Бургас изгради две зарядни станции, които се намират в подлеза на
Операта и на общинския паркинг на ул. "Гурко". Те са за безплатно използване.
В изпълнение на своята стратегия за опазване на природата и използването на зелена енергия, Община Бургас
закупи и два електромобила, които замениха две използвани досега коли с бензинови двигатели.
Източник: Община Бургас

7 УЧИЛИЩА И 3 ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВЪВ ВАРНА ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ СЪС
СРЕДСТВА ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
Седем училища и три детски градини във Варна ще бъдат ремонтирани до 19 юни 2019 г. Ремонтите са на
стойност 16 309 436,85 лв., а средствата са безвъзмездна финансова помощ по ОП Региони в растеж.
Пет от проектите вече реално са стартирали. Това са ремонтите на Първо основно училище, СУ „Найден Геров“,
СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Пейо Яворов“ и ОУ „Константин Арабаджиев“. За тях са предвидени реконструкция
на сградния фонд, подобряване на енергийната ефективност, облагородяване на дворните пространства и
осигуряване на достъпна среда за деца със специални потребности. Останалите пет проекта – ОУ „Стефан
Караджа“, ДГ „Светулка“, ДГ „Първи юни“, филиала на ДГ „Ян Бибиян“ и ОУ „Н.Й.Вапцаров“ са на фаза
проектиране. По тях са обявени обществени поръчки.

© 2017, Асоциация на Българските Черноморски Общини

По статистически данни на ОИЦ-Варна обобщени за
цяла област Варна, разбираемо община Варна е на
първо място по отношение на броя на изпълнени за
миналата година проекти - 185 проекта. От тях наймного – 94 са по ОП „Развитие на човешки ресурси“,
следвана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“,
по която са сключени 63 договора.
Следваща по брой проекти, реализирани към 2017 г., е
община Аксаково с 45 проекта. И тук най-много са
проектите по ПРСР (31) и ОПИК (7 проекта).
На трето място към изминалата година по брой
проекти се нарежда община Долни Чифлик, която е
осъществила 33 проекта (27 по ПРСР, два по ОПРР и
два по ОПРЧР и по един проект по ОПИК и ОП
„Храни“). Веднага след Долни Чифлик се нарежда
Провадия с 21 проекта по ПРСР, 7 по ОПРР, 3 по ОПРЧР
и 1 по ОП „Храни“. Следват Аврен с 28 проекта, Вълчи
Дол (19 проекта), Дългопол (17 проекта), Суворово и
Ветрино с по 12 проекта, Девня и Белослав (с по 11
проекта). На последно място по брой на
реализираните проекти е община Бяла с четири
проекта.
На областно ниво, най-много проекти – 160, са
реализирани по Програма за развитие на селските
райони.
Те са на обща стойност 36.7 млн.лв. Тя е следвана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със
122 проекта на обща стойност 25.9 млн.лв. След това идва Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ - 79 проекта. Те обаче са на доста по-голяма стойност – 64.6 млн.лв.
Като брой проекти следва Оперативна програма „Региони в растеж“ (18 проекта). Те са и на най-голяма
стойност – 122.1 млн.лв. Като брой на проекти след това е Оперативна програма „Храни“ (15 проекта на
стойност 2.7 млн.лв.). След това идва Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ (6
проекта на стойност 3 млн.лв.) и ОП „Околна среда“ с 2 проекта на стойност 37.9 млн.лв. През периода 20142020 г. се реализират проекти по новата ОП „Храни“ и ОПНОИР.
Общата стойност на европейското финансиране в Област Варна е 357 264 598.54 лева. Тези средства са сбор от
средствата по проекти, средства от финансови посредници и средства, инвестирани чрез преки бенефициенти
(например МОН).
През този програмен период 2014-2020 г. на областно ниво ще се инвестират близо 9 млн. лв. за местни
инициативни рибарски групи (МИРГ) МИРГ – „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО” и МИРГ
„ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН“. В периода 2007-2013 г. на територията на областта
развиваше дейност само един МИРГ.
Източник: ОИЦ - Варна
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ИМИИ ВЗЕ УЧАСТИЕ НА ПЪРВАТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ
ПО ПРОЕКТ "ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В ОКРЪГ БЕКЕШ"
Първата партньорска среща по проекта, съпътствана с международна конференция се проведе на
16.01.2018г. в културния център „Csabagyöngye“ в гр. Бекешшаба, Унгария. Домакин на събитието бе
водещата организация на проекта Асоциация „Balance AA“ - неправителствена организация с нестопанска
цел, която помага на хората, които имат алкохолни и други зависимости, здравни и психологични проблеми.
Организацията подкрепя и младите таланти и техните семейства, които имат социални затруднения.

Проект "Транснационално сътрудничество в окръг Бекеш" бе официално представен по време на
международната конференция в присъствието на местни власти от окръг Бекеш, младежи и петнадесет
чуждестранни експерти от партньорските организации. Henriett Lócskai, изпълнителен директор на Асоциация
„Balance AA“ подчерта, че е важно асоциациите от чужбина да покажат своята работа в родината си.
„Смятахме, че ще бъде много полезно за по-нататъшната ни работи да намерим чуждестранни
неправителствени организации в подобни ситуации, занимаващи се с това, което ние правим. Това е
чудесен начин чрез транснационално сътрудничество между страните включени в проекта да придобием
нови знания, възможности за сътрудничесвто и опит в програми за младежки обмен“, сподели Henriett
Lócskai.
„Проектът се фокусира главно върху доброволчеството, заетостта и миграцията на младите хора
между европейските страни и мобилността в челните редици“ - каза Тамаш Херцег, общински съветник от
Бекешшаба. Съветникът добави, че градът би искал да изрази желанието си да отвори сътрудничеството си с
народите на Европа.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) е
националния партньор за България и в рамките на двугодишния
проект ще си сътрудничи с „Асоциация за развитие на
доброволната работа“- Ново Место (Словения), „Асоциация за
активно гражданство“- Загреб (Хърватия) и „Агенция за местна
демокрация Мостар“ – Мостар (Бостна и Херциговина). ИМИИ
като сдружение с нестопанска цел, работещо в полза на младите
хора е създадено през 2014г. с подкрепата на Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО). Председателят на УС
на ИМИИ, г-жа Полина Антонова, както и Изп. Директор на АБЧО,
г-жа Марияна Кънчева присъстваха на събитето за официалното
представяне на проекта в Бекешшаба.
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СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ НА
АБЧО: “Youth 2 Youth: Приносът
на младежкото творческо
мислене за
предприемачеството“

Проектът Y2Y има за цел да обучи
активно работещи младежи как
да управляват житейските си
умения и предприемаческите си
компетенции по един иновативен
начин. В рамките на проекта
бъдат проведени редица събития
за мобилност, които ще позволят
на младите хора да участват както
в тренировъчни сесии, така и във
виртуални обучителни сесии. По
време на виртуалните сесии
младите хора ще бъдат водени от
обучители, които да им помогнат
по време на прехода от „идеята"
към „бизнес продукта/услуга".
На 30-31.01.2018г. в гр. Палермо,
Италия се проведе първата
среща на партньорите по
проекта:„Unione degli Assessorati“
и „Associazione per la Mobilitazione
Sociale Onlus (AMS)“ от Италия,
Federacion Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) от Испания И
АБЧО.

На 7.02.2018 в Брюксел в офиса на „Международна асоциация на
собствениците на имоти“, представители на Черноморска регионална
агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) – г-жа Марияна Кънчева и г-н
Тодор Тонев взеха участие в партньорската среща по проект
„ABRACADABRA - Аkтивиране на Пазара за Допълнително Надраждане
при Саниране, Доизграждане и Разширяване на Съществуващи Сгради за
Постигане на Нулево Потребление на Енергията“.
ABRACADABRA има за цел да покаже на ключовите заинтересовани страни
и финансови инвеститори, привлекателността на една нова стратегия за
обновяването на базата на AdoRe. В допълнение на дейности като ремонти
по фасадата на сградата, разширения на покрива или строителство на цяла
сграда, проекта надгражда тези дейности, така че да се адаптират към
съществуващите сгради.
Срещата започна с представяне на финансовият отчет по проект. След това,
представител на IKLEI представи напредъка относно проведените
национални срещи от община Брашов, Латвия, университета Делфт,
Гърция, Асоциация на дървени конструкции - Норвегия, писмата за
подкрепа, като целта е да се съберат 50 писма и 40 добри практики. Г-н
Марчело Антинучи представи обсъжданията проведени в ЕК относно
санирането на сгради, като отбеляза, че ЕК има затруднение относно
решение за повишаване на делът на санирането. Срещата приключи с
дискусия, в рамките на която бяха начертани предстоящите дейности по
изпълнението на проекта.
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СТАРТИРА ЕЖЕГОДНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018”
МОСВ И ПУДООС
отправят покана за участие в
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2018"
Стартира ежегодния конкурс за 2018г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими
бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното
развитие, Обединени детски комплекси.
На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер
до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален
и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”
Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:
1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 300 000 лв.
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 5 000 лв. с ДДС на обща стойност – 1 200 000
лв.
Крайният срок за подаване на проектите:
 училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси
– 16.02.2018г.;
 общини и кметства – 02.03.2018 г.
Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка
или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези
Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 16.02.2018 г. включително за училища, детски
градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02.03.2018 г.
включително за общини и кметства.
Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13.04.2018г. на
електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото
„Обичам природата и аз участвам“ и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

XX ЮБИЛЕЙНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕКОЕНЕРГИЯ В
ОФИЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС
XX юбилейна годишна конференция на ЕкоЕнергия, която ще състои на 19 и 20 март 2018 г. в Дома на Европа в
София, е вече в официалния календар на събитията на българското председателство на ЕС.
Конференцията ще акцентира върху политиките и мерките за борба с енергийната бедност и за повишаване на
чистотата на атмосферния въздух: теми с особена значимост и присъствие в медийното пространство, но с
определени дефицити при формирането на обществено мнение и разработването на конкретни инструменти.
Повече за годишната конференция: https://www.20th-ecoenergy-conference.info/copy-of-za-sbitieto
Регистрацията за Събитието на ЕкоЕнергия вече е отворена на адрес: https://goo.gl/forms/yXCWc7OauZhQiXME2
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27-29 март 2018 година

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И
ВЕИ

"СВЕТОВНИ ДНИ НА
УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ 2018"

--------------------------------------------------------------------14-та Специализирана изложба и конференция за
Югоизточна Европа ще се проведе в периода 2729.03.2018 в гр. София, Интер Експо Център
„Иновации и решения за един по-добър свят“
„Екологични и рентабилни технологии, приложими
във всяка индустрия, община и дом“
Предварителна Програма:
В рамките на Конференцията ще се проведе
тематичният панел на проекта CryoHub под мотото
“Криогенно съхранение на енергия за възобновяем
изкуствен студ и електро-захранване!”
Иновационната технология CryoHub разгръща
потенциала на системите за съхранение на енергия и
прилага съхранената енергия за производство както
на студ, така и на електричество.
Във вторият панел е предвиден уъркшоп: "Да
посрещнем
предизвикателствата
на
новите
енергийни технологии“, по време на който ще се
представят два проекта насочени към иновативно онлайн обучение за внедряване на възобновяеми
енергийни източници в сградния сектор и за
повишаване на енергийната ефективност в работните
офиси.
Третият панел е също уъркшоп на Euroheat & Power –
Европейската асоциация за топлинна и електрическа
енергия. Централизирано отопление и охлаждане
през енергийния преход – уроци от европейските
проекти
Повече информация:
https://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition

Вече повече от 20 години експерти и ключови
фигури от цял свят се събират във Велс (Австрия) на
международната конференция „Световни дни на
устойчивата енергия”.
През 2018 г. събитието ще се проведе от 28
февруари до 2 март 2018 г. като ще предложи 7
конференции и 3 интерактивни събития, обхващащи
технологии, политики и пазари.
Чистата енергия за икономическа конкурентоспособност и начините за превръщане на чистата
енергия в преход към бизнеса, планетите и хората
следователно ще бъдат основни теми на Световните
дни на устойчивата енергия 2018 г.
Събитието ще включва политика, технологични
иновации и развитие на пазара и обединява повече
от 700 делегати от над 50 държави от бизнеса,
публичния сектор и изследователската общност.
Чиста енергия за всички европейци!
Подробна информация за програмата, начина на
регистрация, резервация на стаи и др. ще намерите
на сайта на конференцията:
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energydays.html

21-22 февруари 2018

ЦЕРЕМОНИЯ НА КОНВЕНТА НА КМЕТОВЕТЕ
2018г. ще отбележи 10-та годишнина от инициативата „Конвента на кметовете“, стартирана от Европейската комисия.
Всички ангажирани градове и членовете на Конвента на кметовете са поканени да се съберат за Инвестиционния форум и
церемонията на Конвента на кметовете на 21-22 февруари 2018 г.
Регистрация за събитието: https://www.eventbrite.co.uk/e/2018-eu-covenant-of-mayors-ceremony-registration-41139742076

