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Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ) организира БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО
ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в гр. София на 27.04.2017 г., предназначено за държавни предприятия.
В тази връзка каним за участие представители на Черноморските общини. При интерес, моля свържете се с нас
на адрес: energy@ubbsla.org или на тел: 0888319523 до 19.04.2017г., имайки в предвид, че ЧРАУЕ може да
поеме разходите за обучение на не повече от 5 общини.
Обучението се организира по проект „GreenS - Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за
иновативна и устойчива институционална промяна“, финансиран от Рамкова програма на Европейския
Съюз „Хоризонт 2020 научни изследвания и иновации“ , съгласно договор №649860

ПРЕДСТОИ ПЪРВИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОЕКТ „SIMPLA“

Първите 2 дни от обучението в рамките на проект „SIMPLA - Устойчиво интегрирано планиране на местни
енергийни политики“, ще се проведат на 25-26 Април 2017г. в „Интерхотел Черно Море“ във Варна.
Целта е да се представят и дадат практически примери и указания за разработване на интегрирани
енергийни и транспортни планове, или т.нар. Планове за Действие за Устойчива Енергия /ПДУЕ/ и Планове за
Устойчива Градска Мобилност /ПУГМ/.
Обучението ще се основава на разработеното „Ръководство за хармонизирано планиране на енергията и
мобилността“ и ще включва теоретични постановки и практически инструменти в разработването на
интегрирани местни планове.

КАНИМ

ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ, ЕКСПЕРТИ И СПЕЦИАЛИСТИ, които участват пряко или косвено в

разработването и изпълнението на плановете, програмите и мерките свързани с подобярване на енергийната
ефективност, транспорта и опазване на околната среда.
Приоритет ще бъде даде на общините, които:
 са присъединени към Европейската Инициатива Споразумение на Кметовете
 имат действащи планове за устойчива енергия и/или планове за транспорт /градска мобилност/
 имат изпълнени мерки съгласно местния план за енергия и транспорт
 имат намерение и ресурси за интегрирането /съвместното планиране/ на енергийния и транспортния
план на общината
В рамките на 50 часа присъствено обучение и допълнителни 80 часа коучинг /експертна помощ в интернет
среда/ участващите ще могат да получат полезна информация и съдействие, конкретни предложения за
действия, мерки и т.н. за практическото обновяване на местните планове за енергия и транспорт.
За повече информация относно начина на участие, молим посетете: www.simpla-project.eu
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ITB BERLIN 2017 СЪБРА И ПАРТНЬОРИТЕ ПО
AНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

АБЧО съвместно с партньори oт
Гърция, Италия и Испания изпълнява
проект „DEN-CuPID - Електронно
обучителна мрежа за насърчаване
изпълнението на проекти за
културно наследство", финансиран
по Програма Еразъм. DEN-CuPID е
стратегическо
партньорство
на
асоциации на местни власти, МСП и
образователни институции, което
цели да повиши уменията на
заинтересованите
лица
за
подобряване
на
предприемачеството в сферата на културата.
В рамките на проекта ще бъдат
разработени и представени местни
туристически маршрути, които да
подпомогнат популя-ризирането на
местното
културно-историческо
наследство.
В тази връзка, моля попълнете
ЕЛЕКТРОННАТА АНКЕТА, която се
активира на следния линк:
https://www.surveymonkey.com/r/RK
Q92QV

Вашето мнение е от
изключителна важност за нас!
Предварително Ви благодарим за
участието!
Повече информация можете да
намерите на интернет сайт на
проекта:
http://den-cupid.eu/

ПРОЕКТ “DIVERTIMENTO”
В периода 8-11 Март 2017г., Международното туристическо изложение в
Берлин (ITB Berlin 2017) събра и партньорите по проект „DIVERTIMENTO разнообразяване на туристическите услуги в културното наследство и
повишаване капацитета на МСП за тяхното предлагане в слабо
населени и отдалечени райони".

4-та международна работна среща на партньорите по проекта бе
съпътствана с множество посещения, двустранни срещи и тематични
дискусии. Изложението даде възможност за представяне и на Културния
Маршрут, Електронната книга и Тематичните игри на културноисторическа тематика, като очаквани основни продукти на проекта, които
в последствие да бъдат предлагани като туристически продукти.
Представен бе туристическия маршрут „В търсене на митове“, който
отразява културно-историческото наследство на непознати и малко
известни места в южната част на Италия и който ще бъде част от
електронната книга EUROTHENTICA. Предстои представянето на
туристическия маршрут „Златната Котва“, който ще разкрие малко
известни и не популярни факти от някои обекти в централната част на гр.
Варна, който също ще бъде част от EUROTHENTICA.
За повече информация: http://divertimento.unicity.eu

ITB Berlin 2017 даде възможност на над 100 000 изложители, туристически
компании, агенции от целия свят да представят и предложат своите
продукти и услуги. Повече от 50 000 участници посетиха изложението и
бяха част от съпътстващите работни срещи, тематични дискусии и
презентации.
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На 30.03.2017г., в Икономически университет - Варна, се проведе първата информационна среща по
новостартиралия проект „CrowdStream - груповото финансиране на масовите иновации“, финансиран по
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. 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), като Асоциацията на Българските Черноморски
Общини е национален партньор.

Проектът е насочен към повишаване на дела на алтернативното финансиране за малки, средни и
новосъздадени предприятия. Подробно бе представен от г-жа Андреа Гесеиреч - представител на водещия
партньор „Агенция за европейска интеграция и икономическо развитие“ – гр. Виена.
Председателят на УС на АБЧО, инж. Атанас Стоилов запозна присъстващите студенти, преподаватели,
представители на струкутрите на гражданското общество в града за намерението на общините Аксаково,
Белослав, Варна и Девня за създаването на икономическа зона за развитие около Белославското езеро. Инж.
Стоилов подчерта, че има политическа подкрепа за създаването на зоната и се очаква през следващите 4
години да бъде реализирана.
Експерт на Асоциация на Българските Черноморски Общини представи същността на Краудфандинга или
групово финансиране, като форма за алтернативно финансиране за малки, средни и новосъздадени
предприятия. Груповото финансиране (краудфандингът) е сфера, която става все по-популярна, особено за
малкия и среден бизнес, който често, за да намери финансови средства, се бори с банковата система за
отпускане на заеми и доказване на платежоспособност, на добър бизнес план и стратегия за развитие на
дейността. Той улеснява стартирането на проекти, обективира публичното признание на социалната стойност
на проекта и дава смисъл на участието на обществеността в развитието на положителни начинания. Посочени
бях добри примери от България и няколко възможности за групово финансиране на нови идеи.
Повече информация може да откриете на:
интернета страницата на проекта - http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream или фейсбук
страницата - https://www.facebook.com/Crowstream/?ref=aymt_homepage_panel .

Project is co-funded by the European Union
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РЪКОВОДСТВОТО ЗА
ХАРМОНИЗИРАНО
ПЛАНИРАНЕ ПО ПРОЕКТ
SIMPLA Е ВЕЧЕ ОНЛАЙН!

Проект „SIMPLA - Устойчиво интегрирано планиране на местни
енергийни политики" и интегрирането на плановете за енергия и
мобилност бяха основни точки в паралелната сесия: „Определяне на
по-ефективна рамка на ПУГМ“ по време на 4-та Европейска
Конференция за Планове за Устойчива Градска Мобилност в
Дубровник на 29-30 март 2017г.

Първото издание на ръководството е публикувано с
възможност за изтегляне от
потребителите.
Разработено е благодарение на
съвместните усилия на всички
партньори по проект „SIMPLA Устойчиво
интегрирано
планиране
на
местни
енергийни
политики"
и
предоставя
практически
методи
за
съвместното
планиране на енергията и
мобилността. То обобщава
резутатите от консултативния
процес
с
местни
заинтересовани лица проведен
в шестте държави-партньори и
поставя теоретичната основа за
повишаване на капацитета и
провеждането на обучения
насочени към местните власти.
Обученията ще са свързани с
разработването
на
интегрирани, мулти секторни
инструменти за планиране и ще
стартират от края на м. април
2017г.
Подробни указания за участие в
обученията
ще
бъдат
публикувани
скоро
на
страницата
на
проекта
www.simpla-project.eu.

Сесията бе посветена на връзката между ПУГМ и ПДУЕ/ПДУЕК и как
тези планове могат да си помогнат един на друг с акцент върху
начините и възможностите за тяхното интегриране.
Лука Меркателли от Научен Парк AREA бе в ролята на медиатор, а
Фабио Томаси представи SIMPLA и предлаганата методология за
хармонизиране на енергийните и транспортните планове /ПДУЕ и
ПУГМ/, която предоставя иновативни решения за устойчивите
градове.
По време на сесията бяха представени добри практики от градовете
Порденоне и Дубровник като практически примери за успешна
координация в съвместното планиране на енергията и мобилността.
Участниците приветстваха подхода на SIMPLA и показаха засилен
интерес към предлаганата методология и към предстоящата покана
към местните власти за участие в обучение предоставящо
практически знания и умения за разработване на хармонизирани
планове за енергия и мобилност.
Повече информация на:
http://www.simpla-project.eu/bg/news/simpla-4th-europeanconference-on-sustainable-urban-mobility-plans-1/
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„С бюджет от 2,3 милиона евро подпомогнахме укрепването на институционалния капацитет и развитието на
човешките ресурси в българските публични институции, местните и регионални власти. Нещо повече,
създадохме основа за партньорство и обмен на добри практики между всички участници“, отбеляза Малина
Крумова по време на заключителното събитие по Програма „Изграждане на капацитет и институционално
сътрудничество“ по Норвежкия финансов механизъм.
Най-важното според вицепремиера е, че „с
успешното изпълнение на Програмата
успяхме да предадем норвежкия опит за
ефективно управление, което допринася за
постигане на общата цел на двата Финансови
механизми - намаляване на социалните и
икономически различия и превръщането на
България в конкурентоспособна държавачленка на ЕС“.
В рамките на програмата са реализирани два
големи проекта - за укрепване капацитета на
Националното сдружение на общините в Р
България и за разработване на регионална
база данни за трансгранично сътрудничество. Осъществен е обмен на опит по важни за общините теми, като
диалог с централната власт, координация на предоставяните услуги и устойчиво и прозрачно финансово
управление. Като част от проекта за регионална база данни са създадени партньорства със съседни на
България държави за обмен на статистическа информация, която позволява анализ на данни за региона.

ПРИКЛЮЧИ НАБИРАНЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОГРАМАТА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2016 / 2017 .
В конкурса учатват 29 практики от 19 общини и 1 район, като две от практиките участват в по две категории.
В тематична област "Общинска подкрепа за граждански инициативи" се състезават 10 практики.
В тематична област "Нови технологии и решения в управлението" участват 7 практики.
В тематична област " Социални иновации и партньорства" се конкурират 14 практики.
До края на месец март 2017г. практиките ще бъдат оценени от жури независими експерти.
Авторите на първите две практики във всяка категория ще получат награда пътуване до Страсбург, Франция, и
посещение в Съвета на Европа.
Програма за добри практики в местното самоуправление в България се реализира в периода октомври 2016 г. май 2017 г. с подкрепата на Съвета на Европа.
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КМЕТОВЕТЕ НА НЕСЕБЪР И ОБЗОР ДАДОХА СТАРТ
НА КУРС ПО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Кметовете на Несебър и Обзор – г-н Николай Димитров и г-н Христо
Янев, дадоха старт на курс по компютърно обучение за пенсионери и
хора с увреждания в Обзор. Това е поредната инициатива в социалната
сфера, която общината организира през тази година.
Обучението се осъществява в сградата на читалището на курортното
градче и общо 32 души са обхванати в инициативата, като обучаваните
са разделени в четири групи по 8 човека. Завършилите успешно курса
ще получат сертификат, удостоверяващ новите им знания.
Инициативата стартира от Обзор, но ще обхване всички населени места
на община Несебър.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Е С НАЙ-ВИСОК РЕЙТИНГ ПО
ПРОЗРАЧНОСТ МЕЖДУ 12-ТЕ ОБЩИНИ ВЪВ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Община Белослав е с най-висок рейтинг по прозрачност
между 12-те общини във Варненска област и на трето място
от общо 264 общински администрации в България.
Общият брой точки, които общината е постигнала са 86 т. от общо 108.7
точки. Постигнатите резултати са на база извършен годишен одит на
интернет страниците на всички задължени по Закона за достъп до
обществена информация, представен от Програма „Достъп до
информация“ .

На 06 април 2017 г в гр. Добрич се
проведе встъпително публично
събитие във връзка с реализиране
на проект „Развитие на Областен
информационен център-Добрич“.
В рамките на събитието бяха
представени параметрите на
договора
за
безвъзмездна
финансова
помощ,
целите,
дейностите
и
очакваните
резултати за общността.
В събитието взеха участие
представители на кметския екип,
екипа по проекта, експерти от
Областен информационен.
Изпълнението
на
проекта
стартира на 13.12.2015 г. по
Договор
за
безвъзмездна
финансова помощ BG05SFOP0014.001-0018-С01, финансиран по
Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020, ПО 4
„Техническа
помощ
за
управлението на ЕСИФ”.
Обща стойност на проекта 299 245
лева,
100%
безвъзмездна
финансова помощ, от които 254
358,56 лв. европейско и 44 886,80
лв. национално съфинансиране.
Общата цел на проекта е да
осигури ефективното функциониране и развитие на Областен
информационен център-Добрич.
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ОБЩИНА ПРИМОРСКО СЕ ПРЕДСТАВИ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
ИЗЛОЖЕНИЯ В БЕРЛИН И МОСКВА

Община Приморско записа поредното успешно представяне на две от най-големите международни
туристически изложения в Русия и Германия. Морската община се презентира на ITB Берлин и MITT – Москва.

На самостоятелен щанд и с богата колекция от рекламни материали Приморско показа предимствата си на
Международното туристическо изложение – ITB Берлин. Екипът на морската община рекламира
възможностите за отдих, природните и културно-историческите си забележителности. Посетителите
припознаха морските ни курорти като атрактивни места с комбинация от красиви плажове, чисто море и
културно – историческо наследство.
След участието си на туристическото изложение в Берлин, Приморско показа красотите си и на
Международния форум MITT – Москва. Възможностите си за почивка общината представи на самостоятелен
щанд – част от националния щанд на България. Рекламен филм, представящ природните и културни
забележителности даваше подробна информация за предимствата й за отдих и туризъм. Професионално
подготвените рекламни материали, сред които каталог, брошури, дипляни и сувенири също бяха част от

нещата, с които Приморско се презентира. По традиция и тази година екипът на морския щанд даряваше на
посетителите мартеници и създаваше празнична атмосфера с червено – белите пролетни символи.
Над 1600 фирми от 182 страни се представиха на най-големия форум за туризъм в Русия и един от петте
водещи в световен мащаб. Посетителите на изложението в Москва тази година надхвърлиха 28 хил. души.
Следващото представяне на община Приморско ще бъде на Международното туристическо изложение
„КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, което ще се проведе във Велико Търново от 6 до 8 април.

