
         
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН 

Асоциация на Българските Черноморски Общини 

МАЙ Брой 05/2013 
 

ПРОВЕДОХА СЕ 
"ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ"  

ВЪВ ВАРНА 

На 16 и 17 май във Варна се проведоха Дни на Интелигентната Енергия. 

Организатори на събитето бяха Черноморската Регионална Агенция за Управление 

на Енергията, чрез своя проект SEAP PLUS, Асоциацията на Българските 

Черноморски Общини в качеството си на подкрепяща структура на Споразумението 

на Кметовете, Областен информационен център и Община Варна. 

    

В два поредни дни в зала „Пресцентър“  на Фестивален и конгресен център се 

събраха представители на енергийни дружества, общински експерти по екология и 

енергийна ефективност, граждани, бизнес и неправителствени организации, 

работещи в сферата на възобновяеми енергийни източници и борба с климатичните 

промени, ученици.  

Първият ден бе посветен на оперативните програми и възможностите за развитие 

на Варна и областта като район с намалени въглеродни емисии и относителна 

енергийна независимост. Бяха представени Стратегията за устойчиво енергийно 

развитие на община Варна 2012-2020 г. и План за действие за устойчиво енергийно 

развитие на община Варна, ОП „Региони в растеж приоритетна ос 1“ и ОП 

„Конкурентоспособност - Енергийна ефективност и зелена икономика”, схеми за 

финансиране на енергийно ефективни мерки в домовете, като програмите 

„Енергийно обновяване на българските домове” и REECL, възможности за почти 

нулево енергопотребление в сгради, европейски политики в сферата на 

енергийната ефективност, примери за международни партньорства в подкрепа на 

общините, подписали Споразумението на Кметовете (проект SEAP PLUS). Лектори 

бяха представители на ЧРАУЕ, Община Варна, ОИЦ, Ен Ефект, ВСУ „Черноризец 

Храбър“.   
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»»»»»» продължение от стр. 1 

 

Съпътстващата енергйните дни изложба „Енергийно 

бъдеще“, предоставена от Energie-Cites бе 

разположена в Английския двор на ФКЦ. 

 

 

 

Вторият ден от Енергийните дни бе имаше за цел да 

покаже и разкаже добри практики и модели за 

енергийна ефективност и използване на ВЕИ.  

Демонстрационните модели на генератор на Браун 

газ изработен от Стефан Колев, ученик от 12 клас и на 

Геотермална електроцентрала изработен от Георги 

Георгиев, ученик от 11 клас под ръководството на 

инж. Мария Гроздева - главен учител в 

Професионалната гимназия по електротехника – 

Варна станаха обект на оживен интерес и дискусия.  

 

 

 

 

Друга атрактивна тема бе представянето на “Изовер 

Мулти-комфортна къща” 2013 ВИЗИЯ & РЕАЛНОСТ – 

КВАРТАЛ ГЛЮКЩАЙН с лектори Димитър Ангелов 

Ангелов, Стоян Георгиев Петков, студенти по 

архитектура  III курс, Илина Момчева, Мария 

Кръстева, Николай Андреев студенти по архитектура 

IV курс, и Димитър Джугаланов и Пламен Михалски, 

всички от ВСУ "Черноризец Храбър", Варна.  

 

 

 

Денят завърши с полезни практически съвети за 

интелигентни решения за енергийна ефективност в 

дома от инж. Ирена Митева, Гл. експерт “Енергийна 

ефективност”, Община Варна и филм посветен на 

инициативата „Споразумение на Кметовете“, 

представен от АБЧО. 
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Пресконференция за представяне на резултатите по 

проект BG051PO001-7.0.01-0032-C0003“Черноморска социална мрежа 

за ефективно сътрудничество” 

зала Конферентна на хотел „Черно море”, гр. Варна 

 

На 26.04.2012г, Асоциация на Българските 

Черноморски Общини (АБЧО) представи постигнатите 

резултати от реализиран проект „Черноморска 

социална мрежа за ефективно сътрудничество“, 

финансиран по  Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз. „През 

последните години в България, като основен 

партньор на държавата и общините в социалната 

сфера се очертават юредическите лица с нестопанска 

цел. Неправителствените организации вече години 

наред осъществяват успешно дейности в социалната 

сфера, проявявайки гъвкавост и чувствителност към 

проблемите на нуждаещите се. Основно дейността 

им е ориентирана към предоставянето на 

алтернативни услуги на институционалната грижа. 

Като цяло обаче остава впечатлението, че отделните 

НПО не работят съвместно и координирано. Липсват 

общи проекти, инициативи, действия в полза на 

самите хора в неравностойно положение” сподели г-

жа Антонова, координатор на проекта по врема на 

проведената пресконференция. Въз основа на тези 

твърдения, Асоциация на Българските Черноморски 

Общини (АБЧО) разработи и изпълни едногодишен 

проект, който предложи един механизъм за 

изграждане на устойчив модел за повишаване на 

капацитета и за насърчаване ефективното 

сътрудничество между социално ориентираните НПО 

на територията на Българските Черноморски общини 

чрез прилагане на добри европейски практики, 

обмяна на опит, знания и идеи. Спецификата на 

проект “Черноморска социална мрежа за ефективно 

сътрудничество” бе в утвърждаване съществената  

ролята на неправителствения сектор в социалната 

сфера в България. 

В рамките  на проектът, АБЧО в партньорство с 

Асоциация „Да съхраним жената”, Сдружение с 

нестопанска цел „Вяра и надежда” и италиански 

социален консорциум от гр. Анкона се опита да 

мотивира и обедини в „мрежа” активно работещите 

социални НПО в Черноморския регион. Към 

настоящият момент в мрежата членуват 32 

организации на доброволен принцип. Изградена е 

електронна платформа на „Черноморска социална 

мрежа”, в която социалните НПО в Черноморския 

регион са в непрекъсната връзка по между си, могат 

да обменят информация и идеи, да реализират 

съвместни проекти, дейности и инициативи, които 

биха довели до интегрирани ползи за цялото 

общество. В проектните дейности са привлечени 

повече от 200 мениджъри и експерти на НПО, 

работещи в социалната сфера 

Основният подход, възприет от проекта, се основа на 

развитието на нови форми на сътрудничество между 

неправителствения сектор в социалната сфера на 

територията на Българските Черноморски общини. 

„Считаме, че предлаганите методи за обмяна на 

професионален опит ще допринесат за едно по-

активно сътрудничество, което да съдейства за 

осъществяването на бъдещи съвместни инициативи и 

по-мащабни 

проекти между 

членовете на 

новосформиран

ата Черноморска 

Социална 

Мрежа“, 

заключи 

координаторът 

на проекта от 

АБЧО. 
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 ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ КОМИТЕТ НА  

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ ВЪВ ВАРНА  
16-17 МАЙ 2013Г 

 
 

В град Варна се проведе петото заседание на Управляващия 

комитет на европейския проект „SEE MARINER - Морска и 

речна интегрирана система за контрол върху превозването 

на опасни товари в Югоизточна Европа“. Домакин на 

срещата бе Асоциацията на Българските Черноморски 

Общини (АБЧО), която е и българския партньор по проекта. 

Водеща организация е PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 

(Гърция). Партньори по проекта са още 12 организации от 8 

Европейски страни (Италия, Гърция, Словения, Унгария, 

Албания, Румъния, Черна Гора и България). Проектът се 

изпълнява от началото на 2011г. и приключва края на тази 

година, като се  финасира по Програма за транснационално 

сътрудничество „Югоизточна Европа“  

Основна цел на проекта е да се намалят екологичните 

рискове, произтичащи от превоз на опасни товари в 

морските зони и реките, чрез прилагане на интегрирана 

система за съвместните процедури за превенция и реакция, 

засилен мониторинг на морския и речния трафик и 

увеличаване на капацитета за координация, както и 

мобилизирането на съответните власти и заинтересованите 

групи.  

В резултат на изпълнение на дейностите по проект SEE 

MARINER ще се изгради организация и действащ модел на 

интегрирана система за контрол при превоз на опасни 

товари по море и река. Моделът ще се тества в определени 

пристанища от страните, участници в проекта, като на по-

късен етап е предвидено да се внедри във всички 

пристанища на горепосочените Европейски държави, както 

и в други страни в региона. Базата данни е разработена на 

съвременна концепция на многоезикова платформа и 

позволява ефективен обмен на информация и опит за 

намаляване на екологичните рискове. 

По време на двудневната работна среща в морската столица, представителите на партньорските организиции 

споделиха за опита в техните страни и за напредъка по проектните дейности. Домакините от АБЧО 

организираха и официална визита на «Центъра за управление на корабния трафик – Варна» /Трафик кула  
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Варна/  и «Морския спасителен и координационен 

център», където европейските партньори се запознаха с 

постиженията и приноса на страната ни за осигуряване на 

сигурността и безопасността на корабоплаването.  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Експерти на АБЧО взеха участие на първата работна среща на СЕКТОРНИ ГРУПИ "Зелена 

инфраструктура", „Зелени работни места”, „Зелена енергия” и „Зелен туризъм” за разработване 

на национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 

31.05.2013  

 

Целта на работната среща бе да се обсъдят и дефинират 

приоритетите и мерките на Националната приоритетна рамка 

за действие по Натура 2000 (НПРД). Участниците, поканени 

като външни експерти бяха разделени на следните секторни 

групи: 

 ГРУПА „Зелен туризъм” включва представители на 

туристически асоциации, университети, туристически 

бизнес, МИЕТ, МРРБ, МЗХ, регионални и местни 

власти, НПО;  

 ГРУПА „Зелени работни места” включва 

представители от МТСП, МИЕТ, МЗХ, университети, 

бизнес, регионални и местни власти, НПО;  

 ГРУПА „Зелена енергия” включва представители на 

МИЕТ, университети, собственици на съоръжения за 

производство на енергия от ВЕИ, МРРБ, регионални и 

местни власти, НПО;  

 ГРУПА „Зелена инфраструктура” включва 

представители на МОСВ, МТИТС, МРРБ, ДФЗ, МИЕТ, 

представители на местни и регионални власти, НПО. 

Работната среща се проведе на 31.05.2013г. в хотел Форум 

Централ, гр.София и протече в три части – встъпителна обща сесия за всички групи, дискусионна сесия по 

групи и заключителна обща сесия. В началото на срещата бе направено представяне на събраната и 

анализирана информация и нейното структуриране във формата на Рамката.  Представена бе връзката между 

аналитичната информация в Рамката и формулирането на приоритети и мерки в нея, както и основните 

насоки при дефиниране на приоритети и мерки в Националната Приоритетна Рамка за Действие. 

  


