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Асоциацията на българските черноморски общини (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. 

След успешно организираните през последните две години срещи с ученици от основни и средни училища 

във Варна, Дуранкулак, Шабла, Каварна, Бяла и Бургас, бихме искали и тази година да продължим нашата 

инициатива. Предлагаме да проведем беседи за различните видове енергия за ученици от 5 или 6 клас. 

Беседата се води от представители на Тотал и има продължителност около 1 

час. Може да се проведе самостоятелно в извън учебно време, в рамките на 

учебен час или на някакво друго училищно мероприятие (напр. отбелязване на 

Международния Ден на Земята - 22 април, екологичен ден, ден на науката или 

др.) в периода 16-27 април 2018г. 

Оптималният брой участници е 20-30 деца. Материалите, които използваме 

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. 

Разчитаме инициативата ни да е интересна за Вас и молим, до 30 март 2018 г. 

да ни изпратите информация за заинтересованите училища и име и телефон за 

контакт с тях на следния е-майл: coordinator@ubbsla.org  

 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ УЕБИНАРИ ЗА ХАРМОНИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ  

НА ЕНЕРГИЯТА И МОБИЛНОСТТА! 

 

Научете повече за хармонизираното планиране на енергията и мобилността, електрическите 

велосипеди, интелигентната мобилност и преминаване от ПДУЕ към ПДУЕК. 

Уебинарите са в помощ на общинските служители и експерти в областта на планирането. 

Те са безплатни и ще се водят на английски език. 

Разгледайте графика на провеждането им, регистрирайте се и се присъединете! 

Зас повече информация и регистрация, моля посетете: 

 www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/ 

 Очакваме да получим Вашата регистрация! 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 

МАЛКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ 

mailto:coordinator@ubbsla.org
http://www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/
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ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТОТО ПО РЕД “DEN-CuPID” ОБУЧЕНИЕ В 

ИТАЛИАНСКИЯ ГРАД КОРИ 

  

 Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), като 

национален партньор по проект „DEN-CuPID: Електронно-обучителна 

мрежа за насърчаване изпълнението на проекти за културно 

наследство", селектира и изпрати трима представители от България да 

се включат в четиридневното обучение в Италия.  

Събитието се проведе в периода 18-22.02.2018 година в град Кори, 

разположен на около 60 км югоизточно от Рим. Домакин на обучението 

бе италианския партньор по проекта - „Futuro Digitale“, младежка 

неправителствена организация, създадена пре 2013г. с цел насърчаване 

на местното развитие чрез дигиталната култура, европейското 

гражданство и социалните проекти.  

Във фокуса на обучението под надслов „Out of Rome (cultural itineraries) 

#outofrome” бяха меките мерки за подобряване на проектите, свързани 

с културното наследство. 

Открити данни, социални медии и културни предприятия бяха 

ключовите думи на 3-та интензивна работна сесия за обучение на 

експерти, разработващи и промотиращи проекти за културно 

наследство. 

Първите два дни от обучението се проведоха в местната обществена 

библиотека, като експерти по дигитализация представиха цифрони-

зацията на библиотечното наследство, открити данни, „меко“ културно 

наследство и гражданската ангажираност, както и различните 

приложения (apps), които използва ръководството на библиотеката за 

промотирането и съхранението на данни. 

Насърчаване на културното наследство чрез социалните медии, 

дигитализация или недигитализация за промотиране на културното 

наследство бяха част от дискутираните въпроси по време на 

обучението.  

Последните два дни от обучението се проведоха в Градския музей 

Civica, като бяха засегнати следните теми: Как да създадем социална 

медийна стратегия?; Как да използваме Facebook, Instagram, Pinterest за 

промотиране на културното наследство; Как да представите проекта си 

на инвеститор?. Представени бяха и моделите Lean Canvas & Value 

proposition. 

В програмата на обучението бяха включени и визити на различни 

интересни за региона културни обекти, типични примери за устойчивото 

управление на културата, като стария град на Кори, популярната 

винарна „Strada del Vino”, включена в туристическия маршрут 

#outofrome, Природен парк „Нинфа” – ботаническа градина, 

стопанисвана от фондация "Каетани", както и бе направено посещение 

на град Артена и среща с ръководството на  Асоциация "Live Artena". 
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Двудневен международен семинар на тема "Избирайки подхода AdoREs за финансиране на енергийната 

ефективност: Създаване на бизнес възможности за собствениците на имоти" се проведе на 8-9 февруари 

2018 г. в Брюксел, Белгия. 

Събитието бе част от дейностите по проект „ABRACADABRA – Аkтивиране на Пазара за Допълнително 

Надраждане при Саниране, Доизграждане и Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане на Нулево 

Потребление на Енергията“, който 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, 

ABRACADABRA надгражда тези дейности, така че да се адаптират към съществуващите сгради. 

 

По време на международния семинар бяха представени редица вдъхновяващи казуси за  потенциала и 

привлекателността на изграждането на допълнителни решения за собствениците на имоти и бяха споделени 

редица добри практики за преодоляване на потенциалните регулаторни, обществени и технически проблеми. 

Освен това бяха представени насоки за асоциациите на собственици на имоти за това как да се популяризира 

стратегията AdoREs, като бяха събрани ценни приноси от участниците за по-нататъшното им развитие. На 

втория ден събитието за изграждане на капацитет бе насочено към демонстриране на ползите от AdoREs, 

използвайки набор от инструменти (технически, финансови и регулаторни), които се разработват в рамките 

на проекта ABRACADABRA. Представени бяха тествани вече сгради - сграда за социални жилища в Белгия и 

френска частна многоетажна жилищна сграда - за възможността за използване на добавки за сградата и 

възобновяеми енергийни източници за преоборудване на енергийната ефективност. 

Повече информация и снимки от събитието: http://www.bsraem.org/en/can-building-additions-contribute-to-

finance-energy-efficiency-deep-renovation-in-the-private-building-stock/  

 

 

http://www.bsraem.org/en/can-building-additions-contribute-to-finance-energy-efficiency-deep-renovation-in-the-private-building-stock/
http://www.bsraem.org/en/can-building-additions-contribute-to-finance-energy-efficiency-deep-renovation-in-the-private-building-stock/
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Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), 

като национален партньoр по проект „ABRACADABRA – Аkтивиране на 

Пазара за Допълнително Надраждане при Саниране, Доизграждане и 

Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане на Нулево 

Потребление на Енергията“, организира национална среща по проекта на 

13.02.2018г. Събитието се проведе в Центъра за енергийна ефективност 

към Университет за архитектура строителство и геодезия (УАСГ) в София. 

Темата на срещата бе „Създаване на бизнес възможности за собственици 

на имоти“ и  присъстваха директора на Агенция за устойчиво енергийно 

развитие, директора на Фонд енергийна ефективност България, 

представители на УАСГ, проектантски организации, представители на 

собственици на имоти, експерти и др. 

Инж. Тодор Тонев, експерт от 

ЧРАУЕ, представи разработе-ните 

по проекта продукти и 

възможните решения за 

прилагане на подхода AdoRes 

при санирането на сгради. 

Също така и презентира 

направените проучвания за 

възможни бизнес решения, с 

което предизвика дискусия в 

залата относно приложимостта 

на продуктите от проекта в 

България. 

Коментарите на присъства-щите 

бяха положителни, като повечето 

се обединиха около тезата, че 

прилагането на инструмента 

AdoRes би имал добър резултат. 

Отбелязани бяха и някои 

възможни бариери, свързани 

най-вече с липсата на доверие.  

Бяха начертани бъдещи действие за промотирането и повишаването на  

знанието на заинтересованите лица относно подхода AdoRes. 

Повече информация за проекта: http://www.abracadabra-project.eu/ 

 

    

 

 

 

СЪВМЕСТЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР НА ТЕМА 

„НОВАТОРСКИ ПОДХОДИ ПРИ ЕНЕРГИЙНО-

ЕФЕКТИВНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ“ ПО 

ПРОЕКТИ IBROAD & ABRACADABRA

ТРАНСНАЦИОНАЛНА  

СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “Co-

Created” 

------------------------- 
На 16.02.2018г. в Страсбург се 

проведе третата транснацио-

нална среща на партньорите по 

проект Co-Created. 

Общата цел на „Co-Created - Co-

CREATion подходи за евро-

пейски държавни служители: 

Образователна рамка" е да се 

насърчи участието на гражда-

ните в местните политики и да 

се предоставят практически и 

оперативни инструменти на 

общините за тяхното 

изпълнение. 

 
Домакини на срещата бяха 

Association des Agences de la 

Democratie Local (ALDA) – 

Франция. 

По време на срещата бяха 

определени следващите стъпки 

на проекта, и по-специално 

модулите, които ще формират 

инструмента-риума (IO2) и 

структурата на уеб-семинарите, 

които ще се съдържат в 

Платформата за електронно 

обучение (IO3). 

Повече за проекта: 

www.cocreated.eu 

 
 

http://www.abracadabra-project.eu/
http://www.cocreated.eu/
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В качеството си на член на международната асоциация EUROTHENTICA, 

АБЧО е горда да обяви, 

че CulturePolis, наш партньор и водещ на Европейския проект DIVERTIMENTO, финансиран по програма COSME 

на ЕС, 

е избран за домакин на щанда на Европейската Комисия, Зала 18 по време на 

ТУРИСТИЧЕСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ В БЕРЛИН 2018! 

 
CulturePolis бе избран измежду 50 кандидатури в рамките на Туристическа Година Европа-Китай 2018, за 

да рекламира иновативния подход в туризма, културното наследство, както и  

 Трилогията EUROTHENTICA: включваща описание на автентични паметници - електронна книга - 

иновативни игри свързани с култуното наследство, разработена като резултат от Европейския проект 

DIVERTIMENTO, финансиран по програма COSME (http://divertimentoenterprise.eu/index.php/eurothentica),  

и 

 Платформата TripinView (www.tripinview.com), синхронизираща въздушна фотография и видео материали 

от Средиземноморското крайбрежие (дълго 40.000 км), разработена от GEOTAG Aeroview SA 

 Представители на CulturePolis ще участват по време на двустранните бизнес срещи с китайски и 

американски туристически компании, като част от Програма Партньорства за Европейски Туризъм и други 

подобни събития с европейски тур оператори и туристически организации и региони, където ще представят 

иновативната мобилна услуга Aeroviewer (www.aeroviewer.com). 

 През 2018г., Сдружение "Eurothentica" навлиза в нов етап като целите му са поява на международния пазар 

и популяризиране на европейските общини, градове и региони в крайбрежни зони, за да разработи пакет за 

културния туризъм на база регионални културни маршрути и тяхното т.нар. въздушно визуално представяне и 

рекламиране. 

За допълнителни въпроси и организиране на среща по време на Изложението, молим да се свържете с г-жа 

Konstantina Karameri, CulturePolis Project and Development Manager, konstantina.karameri@culturepolis.org 

 
 

 

 ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ 15 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕК НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЛОВЕНИЯ  

В периода 27-31.03.2018г. ще се проведат обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи в 
сферата на управление на човешките ресурси със Строителен клъстер на Словения (CCS).  
Обучителните семинари са насочени към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включват, както 
теоретично представяне на добрите практики, свързани със споделено развиване и управление на иновации, 
иновативни стратегии за управление на човешките ресурси в рамките на клъстера, кръгова икономика, 
междусекторно сътрудничество и т.н., така и работни посещения на място във фирми, членове на 
чуждестранната клъстерна организация, интересни обекти и пилотни проекти. 

http://divertimentoenterprise.eu/index.php/eurothentica
http://www.tripinview.com/
http://www.aeroviewer.com/
mailto:konstantina.karameri@culturepolis.org


     © 2017, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

  

 

  
 

ПОКАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯТА 

 

Целта на "Помощта за пътувания" е да улесни 
създаването на двустранни партньорства между 
организации от Норвегия и България с намерението да 
участват в предстоящия(те) конкурси) по Програма 
"Бизнес развитие, иновации и малки и средни 
предприятия". Повече информация: 
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-
grants/bulgaria/travel-support/2018.01.04-call-for-travel-
support-.pdf  

 
Станете партньор на Европейската седмица на 
регионите и градовете.  
Поканата за кандидатстване е отворена. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-
cities/#!/partners/become  
 
 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
ЩЕ ОТПУСНЕ 200 МЛН. ЕВРО ЗА ПРОЕКТИ ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА. 
Средставата са за укрепване на вътрешния енергиен 
пазар на ЕС, за повишаване на сигурността на 
енергийните доставки и за осигуряване на чиста и 
устойчива енергия за Европа. 
Крайният срок за представяне на предложения в 
областта на електроенергията, интелигентните мрежи, 
инфраструктурите за газови и транс-гранични мрежи за 
въглероден диоксид е 26 април 2018 г. 
Проектите, представени в отговор на настоящата 
покана, ще бъдат оценени през май и юни 2018 г. и 
резултатите ще бъдат съобщени през август 2018 г. 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-
proposals/2018-1-call-proposals  

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 ПУБЛИКУВАНА Е ПОКАНА  
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕ-НИЯ В 

Ключово РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, 
действие 3: Подкрепа за реформиране на 
политиката – Социално приобщаване и общи 
ценности: приносът в областта на образованието, 
обучението и младежта. 
Поканата се състои от две обособени позиции – 
една за образованието и обучението (обособена 
позиция 1) и една за младежта (обособена позиция 
2): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-
innovation-european-policy-experimentation-eacea-
282017_en  
Краен срок за предварителни предложения: 10 
април 2018 г., 12,00 ч. централно европейско време 
Общата цел на настоящата покана за представяне 
на предложения е насърчаване на повишаването на 
ефективността и ефикасността на системите за 
образование и обучение чрез събиране и оценка на 
доказателства за системното въздействие на 
иновативните мерки в политиката. Максималната 
сума за безвъзмездно финансиране за проект е 2 
000 000 ЕUR. 
 
ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ – ИПП 
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-
ТУРЦИЯ 2014-2020 
Краен срок: 11 април 2018 г., 17:00 часа  

Общата цел на Програмата е укрепване капацитета 
за трансгранично сътрудничество между България и 
Турция в областта на опазването на природата и 
устойчивия туризъм, което ще доведе до 
подобряване на териториалното сближаване в 
Европа. 
Общата сума на Втора покана за набиране на 
проектни предложения е 15 650 351 евро. 
Проектните предложения трябва да отговарят на 
една от следните приоритетни оси и специфични 
цели на Програмата: 
Приоритетна ос 1. Околна среда 
Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм 
Допустимият трансграничен регион, определен по 
Програмата, както следва: 
- За България (административно ниво NUTS III) – 
областите Бургас, Ямбол и Хасково; 
- За Турция (административно ниво, еквивалент на 
NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели. 
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