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АБЧО е организация, обединяваща
интересите на 21 Черноморски
общини, стимулираща силно и
ефективно местно
самоуправление и активно
гражданско участие
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КМЕТОВЕ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
„ЗОНА ЗА ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ ВАРНА“
Писмо
за
намерение
за
дългосрочно
стратегическо
партньорство за създаване на
„Зона за иновации и развитие
Варна“ подписаха в началото на
март 2017г. кметът на Варна г-н
Иван Портних, кметът на
Аксаково г-н Атанас Стоилов,
зам.- кметовете на Девня и
Белослав, г-жа Донка Йорданова
и г-жа Светла Колева. Домакин на
събитието
бе
областният
управител на Варна г-н Тодор
Йотов.
Целите на инициативата е
повишаване
на
жизнения
стандарт чрез създаване на нови
работни места, изграждане на
инфраструктурни мрежи, повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Предстои да бъде изготвено общо инвеститорско портфолио, отразяващо
приоритетите и възможностите в съответните интегрирани планове за градско развитие на четирите
общини. В него ще бъдат отчетени индивидуалните характеристики на Варна, Аксаково, Белослав и
Девня - като човешки ресурс, заетост, производствени мощности и съоръжения, инфраструктура –
пътна, водна, енергийна, комуникационни, научно-изследователски и иновационен потенциал,
информационни и комуникационни технологии. Документът ще бъде внесен за обсъждане и подкрепа
от общинските съвети на съответните общини. Зоната остава в отворен формат.
„С колегите от съседните общини обединяваме усилия, научен потенциал, инфраструктурни дадености,
географското положение, за да можем да даваме комплексни решения за всеки инвеститор, който
прояви интерес към региона. Общините, подкрепящи меморандума, взаимно се допълват – Варна с
кадровите възможности, генерирани от 6-те университета , колежите и научните центрове, Девня -с
индустриалния комплекс, Аксаково и Белослав – с транспортните и логистични възможности“, каза
Иван Портних. Той подчерта, че така по-бързо ще могат да бъдат решавани важни въпроси – например,
изграждането на т.нар. детелина край Игнатиево, която дава възможност за извеждане на част от
трафика извън Варна и бърза връзка до индустриални терени. „ За тази зона вече има заявени бизнес
интерес, трябва само да осигурим нужната логистика“, допълни г-н Портних.
„Подкрепихме инициативата за зоната на кмета на Варна, водени от желанието да обединим усилия в
привличането на инвеститори, защото този район - Аксаково, Варна, Белослав, Девня, е уникално място
за бизнес. В цяла България няма концентриране на толкова добра транспортна инфраструктура – част
от автомагистрала „Хемус“, старият път за София, фериботно пристанище, порт Варна изток и Варна
запад, летището, което всяка година увеличава броя на авиокомпаниите и пътниците,
индустриалният комплекс в Девня. Убедени сме, че този район може да стане най-доброто място за
бизнес и инвестиции в България“, каза кметът на Аксаково и Председател на УС на АБЧО г-н Атанас
Стоилов. Той допълни, че вероятно ще има трудности, например – комасирането на територии, голяма
част от които са частна собственост, но при реален инвеститорски интерес, с подкрепата на областната
управа, това може да бъде решено.
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ОБНОВЯВАТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В
ОБЩИНИТЕ СУВОРОВО И ВЪЛЧИ ДОЛ
Две от Черноморските общини Суворо и Вълчи дол представиха
проекти за обновяване и реконструкция на професионалните си
гимназии, финансирани по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020.

Над 40 проекта на общини за
подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура
и
социалните
услуги ще се финансират през
2017 г. по инициативата
„Красива
България“
на
Министерството на труда и
социалната политика.
С реализирането им ще се
ремонтират и обновят детски
ясли и градини, училища,
читалища,
музеи,
общ.
административни
сгради,
центрове за социални услуги
и здравеопазване.
Общата
стойност
на
одобрените за финансиране
проекти е около 6,9 млн. лв.
От тях 2 987 114 лева се
осигуряват
по
„Красива
България“. Останалата част е
съфинансиране от страна на
общините.
Изпълнението им ще осигури
работни места за най-малко
550 души в строителството,
от които минимум 220 души
ще са регистрирани в бюрата
по труда безработни.
От общините членки на
АБЧО – общините Аврен,
Аксаково, Белослав, Бургас,
Бяла, Вълчи дол и Девня са
с одобрени проекти.

Професионалната
гимназия по селско
стопанство „Свети
Георги
Победоносец” в Суворово
предстои да бъде
реконструирана.

Проектът, който е на стойност 1 279 235,29 лв. предвижда в
рамките на 30 месеца да бъдат направени нови асфалтови
настилки, тротоари и алеи. Покривът на училището ще бъде
топлоизолиран. За децата със специални нужди ще бъде изграден
външен асансьор. Игрища за волейбол и футбол ще са също част
от новите придобивки на гимназията.

Очаква се обновяването на училището да завърши до началото на
учебната 2018-2019 година.
„Ремонт,
преустройство и осигуряване на обществено
достъпна среда на
ПГ ЗГС в с. Стефан
Караджа - Община
Вълчи дол” е наименованието
на
проекта в рамките
на който ще се
обнови професионалната гимназия. Дейностите за изпълнението
му са насочени към подобряване и развитие на образователната
инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на
учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но
същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура
на учащи в неравностойно положение. Безвъзмездната
финансова помощ е в размер на 1 299 347.02 лв., които ще се
разходват в рамките на 15 месеца.
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“Фонд мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД стартира провеждането на пазарни
консултации за финансов инструмент „Фонд за
градско развитие“, съ-финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. от
Европейския фонд за регионално развитие.
Средствата от фондовете за градско развитие ще се
предоставят на крайни получатели чрез избраните
финансови
посредници
под
формата
на
инвестиционни и оборотни кредити за финансиране
на проекти, отговарящи на изискванията на ОПРР
2014-2020 г.

Финансовите инструменти ще може да се
съчетават с безвъзмездна финансова помощ,
конкретно за проекти в областите туризъм,
свързан с обекти на културното наследство от
национално и световно значение, енергийна
ефективност в студентски общежития и
културна
инфраструктура.
Пазарните
консултации са насочени към широк спектър
от заинтересовани страни като търговски
банки,
инвестиционни
и
управляващи
дружества, фин. институции, лизингови
компании и други.
Предложения и коментари по индикативната
техническа спецификация могат да се
изпращат в срок до 31 март 2017 г. на следната
електронна поща: UDF_OPRG@fmfib.bg.
Подробни характеристики и условия за
изпълнение на финансов инструмент „Фонд за
градско развитие“ могат да бъдат намерени на
интернет адрес: http://fmfib.bg/bg/63

На 8 март на церемония в Брюксел, г-жа Кристина Цветанова стана първият носител на наградата за
изгряващ предприемач в конкурса за жени в областта на иновациите за 2017 г. Отличието се присъжда
за високи постижения на жени предприемачи на възраст до 30г. Kонкурсът и паричните суми за
наградите са финансири по програма "Хоризонт 2020“ на ЕС за научни изследвания и иновации. Целта
на наградата на ЕС е повишаване на осведомеността на обществеността за необходимостта от повече
иновации и повече жени предприемачи, отдаване на признание на успехите на жените в иновациите и
създаване на силни модели за подражание
Г-жа Цветанова е изп. директор и съосновател на австрийското дружество BLITAB Technology,
произвело първия таблет за незрящи, наречен BLITAB. Освен нея, още три жени от Хърватия, Швеция и
Германия бяха наградени в конкурса. И четирите победителки наскоро са учредили или са станали
съоснователи на успешни дружества на базата на своите новаторски идеи, като в миналото са получили
финансиране от ЕС в областта на научните изследвания и иновациите.
Отличените бяха избрани от жури от независими експерти на високо равнище след открита покана за
представяне на предложения през есента на 2016 г. В журито влизаха експерти от сферата на бизнеса,
рисковия капитал, предприемачеството и научните среди. Общо 47 кандидатури бяха изпратени. През
януари бяха определени 12 финалисти.
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ЕЛЕКТРОННАТА КНИГА “EUROTHENTICA” - ЧАСТ ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ DIVERTIMENTO

ЕUROTHENTICA е името на електронна книга, която ще
предложи изключителни преживявания при откриването на
културно-исторически места в Европа, които показват
ценностите и автентичността на обектите.
Чрез тази електронна книга ние се опитахме да надникмем
чрез магнетичния поглед на Златната Котва на Черно Море –
Варна, която допълва културните преживявания с истории,
митове и традиции. Разкривайки митовете – отправната точка
в открията, и малки и големи споделят едни и същи чувства.
Подредени като перли в огърлица, десетте места на
историческа Варна ни предлагат пътешествие във фантазията,
напътствано от червената нишка на нашата карта.
EUROTHENTICA търси приказни пътувания, запомнящи се,
културни-исторически места, кулинарни преживявания, игри и
приключения. В царството на неочакваното под Вашите
стъпки се появява, нов, смел свят.
Любопитството повдига завесата.
Електронната книга EUROTHENTICA е част от Европейския
проект DIVERTIMENTO. Гърция, Италия, Испания, Словения,
Румъния, България и Турция създават автентични разкази за
70 културно-исторически места под мотото: движение, емиция,
въображение /motion, emotion, imagination/.

За повече информация може да посетите:
http://divertimentoenterprise.eu
Елена Симеонова
Координатор на проекта
Tel. 052 600 266, e-mail: assistant@ubbsla.org
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BG05SFOP001-3.003
ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ
РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Крайният срок за подаване на проектни предложения е:
28.04.2017 г., 18:00 ч.
Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и
ефективна съдебна система“, специфична цел 1
„Увеличаване на прозрачността и ускоряване на
правораздаването
чрез реформа
в структурата,
процедурите и организацията на съдебната система“ на
ОПДУ.
Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване
на натрупаното обществено недоверие към съдебната
система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на
всички активни в сферата НПО и професионални
организации при разработването, наблюдението и
оценката на стратегиите за реформи и предложения за
подобрения в съдебната система.
Допустими кандидати:
 Юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност, вписани ЦРЮЛНЦ при
Министерството на правосъдието;
 Професионални организации (съдии, прокурори,
следователи, съдии по вписванията, съдебни
заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.);
Бюджет: Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ по процедурата е 5 млн. лв.
1 000 000 лв. – за първия срок за кандидатстване;
2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване;
2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване
Всички документи по процедурата са публикувани в
секцията за ОПДУ на Единния информационен портал:
www.eufunds.bg и в ИСУН:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78e
bd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

С ПОДКРЕПАТА НА
СЪВЕТА
НА ЕВРОПА

ПРОГРАМА ЗА ДОБРИ
ПРАКТИКИ В МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ 2016 / 2017
Удължен срок за участие: 31 март 2017!
Програмата е разработена от Центъра за
експертиза на реформата в местното
самоуправление към Съвета на Европа и в
България се реализира с подкрепата на
МРРБ и НСОРБ.
Програмата за най-добри практики в
местното самоуправление в България
прилага системен подход, съгласно който
се избират най-добрите практики,
реализирани от общини в България през
последните 18 месеца, по предварително
идентифицирани теми:
I. Общинска подкрепа за граждански
инициативи;
II. Нови технологии и решения в
управлението;
III. Социални иновации и партньорства.
ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ ИМАТ
ПРАВО И СА ПОКАНЕНИ ДА УЧАСТВАТ В
КОНКУРСА ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ
2016/2017!
Всяка община може да участва в конкурса
с по една практика във всяка тематична
област.

