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Електронно издание на
Асоциация на Българските Черноморски Общини
Партньорска среща за отчитане напредъка по
проект MARLISCO в Брюксел

В периода 5 - 6 февруари 2014г. в "Science 14 Atrium" в Брюксел се проведе втората
партньорска среща за отчитане на напредъка по проект „MARLISCO - Управление на
отпадъците в европейските морски води: осъзната обществена отговорност за
опазване на околната среда", финансиран по FP7. На срещата присъстваха всички 20
партньори от 15 европейски страни, представители на Европейската комисия и членовете
на Консултативната група по проекта.
Проект MARLISCO стартира през м. юни 2012г. и цели да повиши обществената
осведоменост, улесняване на диалога и насърчаване на съвместна отговорност за
устойчивото управление на морските отпадъци във всички европейски морета. По време
на двудневното събитие партньорските организации представиха резултатите на
национално ниво от първите 18 месеца по работата си по проекта.
Асоциация на Българските Черноморски Общини, като национален партньор по проекта
сподели за инициативите и дейностите в рамките на MARLISCO за България. В момента се
провежда национален конкурс за кратък (2 минутен) видео филм на тема „Да опазим
морето чисто от замърсявания“ за младежи от 13-18 годишна възраст и 42 отбори са
регистрирани за участие, предимно от градовете Варна, Бургас, Несебър, Пловдив,
София, Айтос. Редица акции за почистване на плажовете бяха инициирани в рамките на
проекта, рекламни материали и добри практики бяха подбрани и описани, за да бъдат
включени в Европейския каталог. Вторият ден от работната среща се проведе под
формата на фокус групи и беше направена симулация на Националния дискусионен
форум, който трябва да се проведе във всички
партньорски държави в началото на м.Април 2014г. ◊◊◊
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ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА РАЙОННИТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НА ОБЩИНА ВАРНА БЯХА
ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ
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Партньори от 6 европейски държави обменят добри практики за
професионално обучение в сферата на занаятите

Проект AVANT CRAFTS - Нови
модели за професионално
образование и обучение в
художествените занаяти е
партньорски проект на
Асоциация на Българските
Черноморски Общини.
В продължение на две
години, АБЧО ще споделя,
разпространява и тества
добри
практики
от
системата
на
професионалното обучение
и образование в сферата на
художествените занаяти с
малки и средни предприятия
(МСП), професионални съюзи,
занаятчийски и търговски
камари, публични власти,
училища и институции за
професионално ориентиране
от
Италия,
Франция,
Германия,
Унгария
и
Великобритания.
В резултат от работата
на международни работни и
местни фокус групи ще бъде
разработен каталог на
добрите практики, който
ще бъде качен в страницата
на проекта във фейсбук и
представен на отговорните
лица,
които
определят
политиките на местно и
регионално ниво.
Проектът се финансира по
дейност „Партньорства” на
секторна
програма
„Леонардо да Винчи”

В периода 27.01.2014г. – 01.02.2014г. по покана на екипа на Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО), Кметовете на район
„Младост“, „Одесос“ и „Аспарухово“ от община Варна участваха в
редовна партньорска среща по проекта “AVANT CRAFTS - Нови модели за
професионално образование и обучение в художествените занаяти",
която се проведе в гр. Флоренция, Италия.
Пътуването бе по партньорския проект на АБЧО, финансиран от Програма
Lifelong Learning на EK. В рамките на дневния ред на срещата експерти от
АБЧО докладваха напредъка на екипа по изпълнение на проектните
дейности.
В поредица от презентации партньорите по проекта Фондация
„Занаятчийските изделия на Флоренция” и община Флоренция (Италия),
Колежа в Шефилд (Великобритания), Центъра за технологии и иновации в
гр. Щраусберг към Агенция за насърчаване на икономиката в област
Меркиш Одерлан (Германия), Националният институт на занаятите
(Франция), Асоциация на унгарските фолклорни артисти (Унгария) и РСО
„Централна Стара планина“ (България) представиха своите добри
практики, свързани с професионалното образование и обучение в
художествените занаяти. Направен бе преглед на различните модели на
образование през годините в отделните страни и тяхното развитие в
съвременните условия.
В последните два дни от работната среща, организаторите и
координатори на проекта от Фондация „Занаятчийските изделия на
Флоренция” бяха организирали посещения и практически занимания за
участниците на място в следните институции: Oltrano Crafts - занаятчии за
флорентински мозайки; Liceo artistico di Porta Romana – средно
специализирано училище по изкуствата с 27 специалности по различни
професии и занаяти; Zpazio Arti e Mestieri – работилници по различни
приложни изкуства
По време на всички тези практикуми, делегатите от България участваха в
дискусиите и представиха организацията и структурата на работа на
институции на територията на район „Младост“, „Одесос“ и „Аспарухово“,
предоставящи възможност за извънкласни занимания и професионални
курсове за подрастващите. Споделени бяха добри практики от районните
администрации на Община Варна за дейността на читалищата, на
Общински Детски комплекс – Варна (ОДК), дейности и инициативи за
съхранение на традициите и за извънкласни занимания на младите хора.
Представено бе ежегодно провеждащия се „Панаир на занаятите“ в гр.
Варна ◊◊◊

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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ПРОЕКТ „ПРОМОЦИЯ НА ГЕОТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ ЗА
ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ В ЕВРОПА”
Пета партньорска среща по проект „Промоция на геотермални системи за централно
топлоснабдяване в Европа (GeoDH)”
Дата: 27-28 февруари 2014.
Място: х-л „Медиатернио” Флоренция, Италия

Проект GeoDH цели да стимулира
използването на геотермална енергия за отопление и логично да замени
използването на изкопаеми горива в
топлофикационните дружества.
Целите на този проект са да осигури
ефективни инструменти и ръководство за заинтересованите лица да
достигнат амбициозни цели през
2020г. за повишаване на броя на
геотермални
системи,
чрез
насърчаване
собствениците
на
топлофикационни дружества да
модернизират
инсталациите
и
повишат делът на геотермалната
енергия
в
централното
топлоснабдяване.
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Експерти от Асоциация на български черноморски общини взеха
участие в поредната партньорска среща по проект „Промоция на
геотермални системи за централно топлоснабдяване в Европа”
финансиран от Европейска Комисия по Програма Интелигентна
Енергия – Европа. На срещата присъства и техническият отговорник от
Европейската комисия – г-н Антонио Агуило Рулман.
Ръководителите на отделните работни пакети представиха напредъка
по изпълнението на проекта. По работен пакет 2 бе представена
завършена и функционираща ГИС базирана карта на потенциала на
геотермална енергия в държавите участници в проекта.
Картата е достъпна свободно на следният линк
http://loczy.mfgi.hu/flexviewer/geo_dh/
От карта може да се извлече информация за температурите на
геотермалната вода в различните подземни слоеве, градове с
изградени геотермални централизирани топлофикации, градове с
конвенционални
топлофикации,
топлинни
и
мощности
характеристики на геотермалната енергия, нуждите от отоплителна
мощност в отделните градове и друга информация. Картата е
подходящ инструмент за местните и централни власти при
изготвянето на стратегии и други документи за оползотворяването на
геотермалният ресурс.
По работен пакет 3 бяха представени регулациите в съответните
държави партньорки по проекта. В съответствие с най-добрите
примери бяха и предложени мерки за намаляване на
административна тежест при инвестиция в геотермална енергия.
Геотермалната енергия в процеса на експлоатация е сравнително поевтина с всички други възможност за централизирано отопление, но
изисква значителен инвестиционен ресурс. В работен пакет три бяха
представени различни финансови схеми за подпомагане на
инвестиционният процес. Един от основните рискове е недостатъчен
ресурс след извършване на сондажа. Предложени бяха различни
схеми за застраховане.
Дейностите по работен пакет 5 бяха анонсирани защото е предвидено
да се извършат след срещата – съгласно заложените дейности е
необходимо да се изготвят обучителни материали за общински
служители, инженери и геолози. Работен пакет 6 е заложено
изготвянето на информационни материали и събития. В рамките на
енергийни дни във Варна ще бъдат представени продуктите от
проекта в България.

ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
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ИКЕМ и Черноморски енергиен клъстер
подписаха меморандум за сътрудничество

ват експертна и консултантска дейност при изготвянето на
проекти за осигуряване на финансиране по Европейски и
национални програми, и други междуклъстерни инициативи.

Индустриален клъстер “Електромобили“
(ИКЕМ) и “Черноморски енергиен
клъстер” подписаха
меморандум
за
сътрудничество в областта на устойчивата
енергия и „зелената икономика“.
Целта на споразумението е двата клъстера
да повишат своята конкурентоспособност
и да обменят добри практики в областта на
изграждането и управлението на зарядни
станции за електрически превозни
средства; изграждане на т.н. „умни” мрежи,
управление и измерване на консумирана и
произведена електроенергия; ще извърш-
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„Черноморски енергиен клъстер” e организация, учредена на
29.08.2011 година в гр. Варна, обединяваща представители на бизнеса
и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност
и възобновяемите енергийни източници.
Организацията работи за намаляване на енергийнoто потребление,
популяризиране на възобновяемите енергийни източници, устойчивото
развитие и ефективното управление на енергията в Черноморския
регион. ◊◊◊

Конкурсът се организира в рамките на
европейския проект „MARLISCO - Морските
отпадъци в моретата на Европа: социална
информираност и съвместна отговорност“ и е
насочен към младежите от 14 европейски
държави (Италия, Холандия, Обединеното
кралство, Франция, Словения, Ирландия,
Румъния, Германия, Кипър, България,
Испания, Португалия, Турция и Дания) с
крайбрежни ивици. Младежите са поканени да
направят кратък видео филм, в който да
изразят мнението си по проблема с
отпадъците в морските води и да станат
катализатор на промяната в обществото.
В България видео конкурсът се организира
от Асоциацията
на
Българските
Черноморски Общини и е насочен към
младежи на възраст между 12 и 18 години от
училища, младежки клубове и асоциации в
страната.
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НОВИНИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОБЩИНИ

ОБЩИНА ВАРНА част от проект
"Europe is Playground"
Партньорският проект стартира на 17.03.2014г.
Заедно с общините Кавала (Гърция), Варшава (Полша),
Нюрнберг (Германия) и Стрьомщад (Швеция), община Варна
изпълнява проект „Europe is our Playground” („Европа е нашето
игрище“). Партньори на водещата организация от Гърция са
още два български града - Банско и Русе.
Проектът е финансиран по програма „Подготвителни действия
в областта на Европейски партньорства за спорта”. Общият
бюджет е в размер на 180 000 евро, като 59% се покрива от
фондовете на ЕС, 20% от община Кавала и 21% от гръцки
спонсори. Останалите партньори по проекта, сред които и
Варна, участват безвъзмездно.
„Europe is our Playground” е насочен към насърчаване на
традиционните европейски спортове, които са важна част от
нематериалното културно наследство на Стария континент.
Задачата на участниците в проекта е да популяризират
разнообразното спортно наследство на Европа чрез
организиране на срещи, състезания, представящи местни игри и
връзката им със съвременния спорт, изграждане на сайт,
изработка на интернет игра от подбрани традиционни
състезания, студентски конкурс за есе и др.◊◊◊

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
подпомага изграждането на
читалищен културен център в град
Обзор

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ подаде 7 нови
проектни предложения
Седем нови проекта за стойност над 8 млн.
лева бяха разработени и подадени от Община
Вълчи дол към Публична инвестиционна
програма "Растеж и устойчиво развитие на
регионите".
Проектите са следните:
 "Рехабилитация на път IV-70140, път III-207Генерал Колево от км. 0+000 до км. 3+862"
 "Преустройство
и
промяна
на
предназначението на съществуваща сградаработилница, в УПИ XIII-215 "за детска
градина", кв. 25 по плана на с. Генерал
Киселово, община Вълчи дол, област Варна"
 "Извършване на ремонтни дейности на ОУ
"Свети Иван Рилски" с. Червенци, община
Вълчи дол"
 "Рехабилитация
на
ул.
"Александър
Стамболийски" - гр. Вълчи дол"
 "Рехабилитация на ул. "Гео Милев" - гр.
Вълчи дол"
 "Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" - гр.
Вълчи дол"
 "Рехабилитация на улична мрежа и подмяна
на водопровод - от 40а до от 98 за плана на с.
Бояна, община Вълчи дол"
Проектните предложения са в процес на текуща
оценка. ◊◊◊

Община Несебър активно съдейства за реализирането на проект : „Изграждане на читалищен културен център при НЧ
„Изгрев 1927“ в град Обзор. Общинска администрация и Общински съвет безвъзмездно предоставиха имота за
участието в проекта, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони".
Общината не за пръв път съдейства и подпомага подобни инициативи, които служат за подобряване и улесняване
начина на живота на хората. Други примери са: изграждането на детски градини и тяхното ремонтиране, обновяването
и създаването на детски площадки, рехабилитацията на пътища и изграждането на места за паркиране, изграждане на
канализационни мрежи и др. В момента е в изпълнение и друг много голям и важен проект за общината, а именно
„Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг –
Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г. ◊◊◊
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ: Консултативен
ОБЩИНА СОЗОПОЛ се рекламира на
FITUR 2014

Община Созопол е единствената Черноморска
община от България, която участва в
Международното туристическо изложение
FITUR 2014, което се проведе от 22 до 26 януари
2014 в испанската столица Мадрид. Акценти в
представянето на щанда на общината са
последните археологически открития в Созопол
и Черноморец, морските атракции и нови
туристически маршрути. Изложението в
Мадрид е сред най-големите туристическа
борси, като привлича представители на
туристическия бранш не само от Европа , но и
от Латинска Америка. ◊◊◊

съвет по икономическо развитие и
растеж
Съветът ще подпомага дейността на местната власт в
община Поморие
По инициатива на кмета Иван Алексиев, в Поморие беше сформиран
Консултативен съвет по икономическо развитие и растеж към Кмета
на Община Поморие. Създаването му е част от Програмата за
управление 2011-2015, одобрена с решение на ОбС Поморие. В него
участват представители на фирми и организации в сферата на
бизнеса, туризма, строителството, образованието и др. и ще действа
в рамките на мандата – до 2015г.
Целта на Консултативния съвет е осигуряването на устойчиво
икономическо развитие на Община Поморие, като подпомага
дейността на местната власт в стремежа за запазване на заетостта и
доходите на гражданите и в начините за привличане на инвестиции.
За да заявят гражданската си позиция и готовността за бъдещо
сътрудничество, на срещата организирана в края на м.януари 2014г.,
присъстваха всички поканени от кмета за членове на
Консултативния съвет – 18 души. В Консултативния съвет по право
участват председателят и зам. – председателят на Общински съвет
Поморие, председателите на постоянните комисии към ОбС
Поморие и зам.-кметовете на общината.
Срещите на Консултативния съвет ще се провеждат веднъж на три
месеца, а темите да бъдат публично обявявани преди обсъждането
им. ◊◊◊

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ремонтира читалището в село Ясна поляна със средства от Европейския съюз
Община Приморско подписа договор за безвъзмездна финансова помощ на
стойност 232 305,77 лв. за изпълнението на проект „Реконструкция и ремонт на
сградата на Народно читалище „Л. Н. Толстой 1926 г." в село Ясна поляна.
Срокът на изпълнение е 1 година от подписването на договора, а средствата са предоставени по програма за
развитие на сектор „Рибарство" /2007 – 2013/ от стратегията на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево".
Спечелените средства ще бъдат инвестирани в реконструкция и ремонт както на сградата на читалището, така и за
обновяването на инфраструктурата около него.
В „Л. Н. Толстой 1926 г." се съхранява музейната експозиция „Българската Ясна поляна", която е посещавана от голям
брой български и чуждестранни туристи. Една от целите на проекта е да повиши интереса към Ясна поляна и община
Приморско, като туристическа дестинация. Новоподписаният договор създава възможности за развитието на
културата на територията на общината. Реализацията на проекта ще допринесе за съхранението на българските
народни обичаи и традиции, обогатяването на знанията на местните жители и приобщаването към ценностите и
постиженията на науката, културата и изкуството. ◊◊◊
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ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
28 информационни центъра подкрепиха
информационната кампания на МОН за популяризиране на
Кохезионната политика на ЕС за 2014-2020г.
---------------------------------------------------------------------------------------Девет областни центъра в страната организираха и подпомогнаха информационните събития като част от
партньорството между мрежата и образователното министерство. Русе, Стара Загора, Плевен, Пловдив,
Благоевград, Габрово, Шумен, Варна и Бургас бяха домакини на съвместната инициатива в периода 15-25
февруари 2014г. Информационната кампания премина при изключително висок интерес.
Основната цел бе да се популяризира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", която
ще се изпълнява за първи път в България през програмния период 2014-2020 г. Лектори на събитията бяха
представители на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на МОН.
Мрежата (от Централен информационен и координационен офис в дирекция „Информация и системи за
управление на средствата от ЕС" в Министерски съвет и 27 областни информационни центъра) има натрупан опит
при провеждането на партньорски инициативи. Тя подпомогна Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси" в тяхната кампания „С нас те направиха първата крачка и успяха". 28-те
информационни центъра имаха активна роля и при първоначалното широко популяризиране на проекта
„Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради", който се финансира от Оперативна
програма „Регионално развитие". ◊◊◊
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НАГРАДИ „EUROPEAN ENTREPRENEURIAL
REGION (EER) - 2015 Г."
Комитетът на регионите обяви, че набира предложения
за наградите „European Entrepreneurial Region (EER) - 2015
г“. Крайният срок за подаване на предложения е 31 март
2014 г. Допълнително информация за наградата, можете
да намерите на:
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/5cd494d58f79-4b23-b9ba-77dc8ab8b339.aspx

СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“
Министерството на културата обявява следните
покани за подаване на проектни предложения
по Програма БГ08 „Културно наследство и
съвременни изкуства“, съфинансирана от
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (2009-2014):
- Mярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване
на културното наследство”
- Mярка 2 “Документиране на културната
история”
- Mярка 3 “Достъпност на културното наследство
за обществеността”
- Малка грантова схема: “Представяне и
достигане до широката общественост на
съвременното изкуство и култура”
- „Фонд за двустранни взаимоотношения по
програма БГ08”
Информационни дни по програмата ще бъдат
проведени през март 2014 г., а крайния срок за
подаване на проектни предложения е 19 май
2014 г.
Подробна е публикувана на адрес: www.CultureEEA-BG.org
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