
 
 

 
Испанският Изследователски център за енергийни ресурси и потребление CIRCE, 

бе домакин на втората среща на партньорите в европейския проект „SIMPLA – 
Устойчиво интегрирано планиране на местни енергийни политики“.  
Срещата се проведе в Сарагоса, Испания на 20 - 21 септември 2016г., като от българска 
страна се включиха представители на Асоциация на Българските Черноморски Общини 
и Агенция за управление на енергията – Добрич. Участващите партньори от Италия, 
Испания, България, Хърватия, Румъния и Австрия обсъдиха проведените събития, срещи 
на фокус групите за оценка на енергийното състояние и изпълнение на местни политики 
и разработването на практически указания в полза на експерти и специалисти по 
планиране в общините.  

  
 
Основен акцент бе провеждането на присъствени обучения в пилотни общини и 
предоставянето на специализирана помощ и подкрепа в разработването и изпълнението 
на хармонизирани планове за енергийна ефективност и устойчива градска мобилност.  
Този процес ще превърне общините в по-зелени и по-интелигентни и ще донесе повече 
ползи за околната среда, повишаване на енергийната ефективност и по-добро качество 
на живот за гражданите. 

За повече информация: www.simpla-project.eu    
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През периода 7-10 октомври 2016г. представители на 
АБЧО посетиха община Биргу, наричана още Виториоса в 
Малта. Посещението бе организирано като част от 
дейностите по проект LADDER за наблюдение работата на 
администрацията или т.нар практика “job shadowing”. Това 
бе съчетано с подготовката и организацията на ежегодния 
Фестивал на Свещите, който се организира от местния съвет 
през октомври и превръща Биргу в най-привлекателното 
място за хиляди туристи, гости и жители на острова.  

Проект „LADDER – Местните власти като двигатели 
за образование за развитие и повишаване на 
осведомеността“ има за цел да разработи и да доразвие 
дейности и инициативи в рамките на европейските политики 
за развитие и повишаване на осведомеността. Проектът 
обхваща съвкупност от дейности, а едно от направленията е 
повишаване на капацитета и организиране на присъствени 
обучения. За да постигне тази цел е предвидено т.нар. 
наблюдение на оперативната работа чрез участието на 
всички партньори. Целта е да се насърчи сътрудничеството, 
междуличностните контакти и да подпомогне между-
културната обмяна и обучения по места. 

Идеята на обученията по места, от типа „лице в лице“ е 
да дадат възможност на експерти, служители в общински 
администрации, обучители и представители на граждански 
организации да участват в обмяна на опит и да работят с 
други колеги за развитие на образованието.  

Участниците посетиха и се запознаха с действащия 
проект „Smart City Birgu”, който цели да изгради 
мултифункционален център за предоставяне на здравни, 
образователни, социални, културни и др. услуги, да създаде 
високотехнологичен парк в съчетание със стройтелство на 
многофамилни жилищни комплекси и по този начин да 
превърне Биргу в по-привлекателно и интересно място за 
живеене.  

Проект LADDER се финансира по Програма EuropeAid 
на Европейския съюз и включва 27 партньори и 19 
асоциирани партньори от 18 държави-членки и 17 други 
държави. Основното предизвикателство е да подпомогне 
развитието и популяризирането на Европейската 
Програма DEAR - Development Education and Awareness 
Raising.   

  

ИИННИИЦЦИИААТТИИВВААТТАА  „„JJOOBB  SSHHAADDOOWWIINNGG””  ВВ  ООББЩЩИИННАА  ББИИРРГГУУ,,  ММААЛЛТТАА  
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Обучение „лице в лице” 
 с представители на АБЧО 



 

 

© 2014, Асоциация на Българските Черноморски Общини                                        

ИЗДАНИЕ  на  АБЧО  в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ,  БРАУЕ и ДУЕА)     
                                                         9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
                                                                                                                                                                                       

ЧЧРРААУУЕЕ  СС  ААККТТИИВВННАА  ППРРООГГРРААММАА    ЗЗАА  ООККААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ППООДДККРРЕЕППАА  ННАА    

ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  ННАА  ЗЗЕЕЛЛЕЕННИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИ  ППООРРЪЪЧЧККИИ  

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

С напредъка на проект „GreenS”, Звеното за подкрепа на зелени обществени поръчки (ЗПЗеОП) на ЧРАУЕ 
играе все по-активна роля за припознаването на ЗеОП като важен инструмент за постигане на енергийните 
цели на местните власти, залегнали в техните Планове за устойчиво енергийно развитие, както и за 
осигуряване на благоприятна среда за здравословен и пълноценен живот на жителите на общините.  

Втора среща на Националния Координационен съвет за подкрепа на Зелени обществени поръчки 

На 6 октомври 2016 г. в к.к. Албена, в зала Атлантик на хотел Добруджа се проведе втория форум на 
Националния координационен съвет за подкрепа на ЗеОП. Събитието се състоя под формата на съпътстващ 
XI-та годишна среща на местните власти форум, а ЗПЗеОП на ЧРАУЕ взе активно участие в неговата 
подготовка, заедно с партньорите от НСОРБ .  

Темата на форума бе „Устойчивата община – мисия по силите ни“ и включи три основни панела: „Развитие 
на местната икономика - залог за устойчивото развитие“, „Екологичните решения – устойчивост с грижа за 
качеството на живота ни, отговорност към идните поколения“ и „Устойчивост – грижи за околната среда с цел 
редуциране на рисковете“. Събитието привлече над 90 участника, а водещ на форума бе г-н Александър 
Горчев – член на УС на НСОРБ и кмет на община Велики Преслав. Презентации изнесоха Иво Димов - зам.-
председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград, Георги Димитров - член на УС на НСОРБ и 
кмет на община Карнобат, Стамен Янев - изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, 
Руска Бояджиева – зам. кмет на община Бургас, Благой  Станчев – парламентарен секретар на НСОРБ, 
Марияна Кънчева – изпълнителен директор на АБЧО, Камелия Георгиева – изпълнителен директор на НДЕФ 
и Николай Николов, Директор на Главна дирекция „ПБЗН“ в МВР. 

По време на форума бяха обсъдени идеи как общините да станат по-атрактивни за инвеститорите, какви 
условия за инвестиране могат да предложат местните власти, давайки приоритет на чистата околна среда и 
здравето на хората, и каква подкрепа може да се очаква от Българската Агенция за инвестиции. Много 
въпроси бяха посветени на възможностите за използване на съвременен инструментариум и мерки за 
повишаване качеството на живота, грижата за околната среда и ролята на местните власти като пример за 
инвестиране в устойчиви, новаторски и зелени технологии и решения, както и на начините за финансиране на 
тези инвестиции. Логично, място сред темите зае и тази за Зелените обществени поръчки и примера на 
община Бургас за ползите и резултатите от изпълнените решения. Г-жа Кънчева, в ролята си на изпълнителен 
директор на АБЧО и Председател на борда на директорите на ЧРАУЕ, говори за смисъла на планирането в 
енергийните политики на общините, залагането на реалистични цели и инструментариум в плановете, 
предимствата при тяхната интеграция и взаимно допълване, както и обследване на възможностите за 
финансиране. 

Видеозапис на част от форума може да намерите в YouTube канала 
на GreenS: https://www.youtube.com/watch?v=DhTeD1dX7bo  

Програмата на събитието, както и презентации от форума ще 
намерите в сайта на проекта: http://greensproject.eu/bg/, в секция 
„Нашата подкрепа“ -> За възложители. 

                                                                                     >>>  продължение на стр. 4 
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Обучение по Закона за обществени поръчки, влязъл в сила през април 2016 г. 

На 26 октомври 2016 г., в хотел Галерия Графит във Варна, ЗПЗеОП на ЧРАУЕ проведе поредното от серията 
обучения по ЗеОП, предвидени по проекта.  Събитието привлече повече от 40 участници – експерти и юристи 
от общини Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Девня, Каварна и Провадия. Лектор бе адв. Милана Кривачка, 
експерт по обществени поръчки, концесии, ПЧП, държавна и общинска собственост,  градоустройство и др.  

В програмата на семинара бяха включени основните моменти 
от новия ЗОП, като бе обърнато специално внимание на: 

 критериите за подбор и възлагане на обществени 
поръчки, в това число и на ЗеОП; 

 пазарните проучвания и външното участие при 
подготовката на тръжната документация.  

Програмата на еднодневното обучение и снимки ще намерите 
в сайта на проекта, а видео от събитието – в нашата фейсбук 
страница: https://www.facebook.com/greensproject/. 

 

Образци за технически спецификации по зелени обществени поръчки 

Консорциумът по проекта, ръководен от енергийната агенция на Кипър, изготви формуляри за технически 
критерии и оценка в три продуктови групи – превозни средства, улично осветление и компютри и екрани. Те 
вече са публикувани в английската версия на сайта на проекта (http://greensproject.eu/en/our-gpp-support/for-
procurers/). Преведените на български език образци ще бъдат публикувани до края на м. ноември 2016 г. в 
българската версия на сайта, в секция „Нашата подкрепа“ -> „За възложители“. Формулярите са разработени 
така, че да могат да се използват директно. 

Техническата база данни на проект GreenS ще бъде допълнена с формуляри за технически критерии и оценка на 
продукти и услуги в три нови категории, които до момента не са разработени на европейско ниво. Това са  
енергийни доставки, фотоволтаици и  слънчеви системи. Очаквайте английските формуляри и преводите им на 
български език скоро. 

 

Национална конференция на българските енергийни агенции и центрове 

На 06 декември 2016 г., в зала „Сердика“ на хотел „Балкан“, София, ще се проведе XII годишна среща на 
българските енергийни агенции и центрове, организирана от Асоциацията на българските Енергийни Агенции 
(АБЕА), в сътрудничество с Енергийна Агенция Пловдив, Черноморската Регионална Агенция за Управление 
на Енергията (чрез проект GreenS), Агенция за Управление на Енергията – Добрич и др. 

В програмата на събитието е включена церемония по награждаване на победителите в националната ВЕИ лига, 
последвана от дискусионен форум на тема „Енергийната бедност в България – характеристики, проблеми, 
решения“. Във форума ще залегне обсъждане на въпроси като предизвикателства пред енергийните политики, 
интелигентни биорегиони, сгради с почти нулево енергийно потребление и зелени поръчки. Предварителната 
програма за събитието е публикувана в сайта на проект GreenS, както и във фейсбук страницата на проекта. 

Следете събитията и новините по проект GreenS в страницата на проекта www.greensproject.eu и във фейсбук: 
https://www.facebook.com/greensproject/. 
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-------------------------------------------------------------
Проект: DEN-CuPID – Електронно-обучителна 

мрежа за насърчаване изпълнението на проекти 
за културно наследство 

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

Проект DEN-CuPID е стратегическо обединение на 
асоциации на местни власти, МСП и образователни 
институции, който цели да повиши уменията на 
заинтересованите лица за подобряване на пред-
приемачеството в сферата на културата. 

Участващите партньори ще разработят високо-
квалифицирани и иновативни инструменти и 
обучителни курсове  в помощ и подкрепа на заетите 
лица в администрациите, занимаващи се с проекти и 
инициативи за управление на културата. 

Методологията на проекта включва разработването 
на т.нар Виртуална Обучителна Екосистема за 
работа в мрежи, която да служи като обучителна 
платформа за самообучение в електронна среда. Ще 
бъдат организирани обучителни посещения до места, 
които ще представят примери и добри практики в 
областта на културата.  Ще бъде оказана подкрепа на  
заинтересованите лица за изпълнение на конкретни 
идеи в сферата на културата, запознавайки се с 
историчерското наследство,  културно-исторически 
места и др. и по този начин да допринесе за 
насърчаване на устойчивото развитие и повишаване 
на осведомеността. Проектът ще насърчи 
партньорството и процесите на сътрудничество 
между местните власти, общностите и 
изследователските и обучителните институти с цел 
да обогати възможностите за създаване на 
специализирани клъстери в културното наследство. 

Проект DEN-CuPID ще се изпълнява през следва-
щите 24 месеца с участието на партньори от Гърция, 
Италия и Испания и Асоциация на Българските 
Черномоски Общини от Българска страна. 

Проектът се финансира по програма Еразъм, 
Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и 
обмен на добри практики. 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------
Проект:  CO-CREATED - CO-CREATion подходи за 
европейските държавни служители: Образователна 

рамка 

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

36-месечният проект CO-CREATED е финансиран по 
ключова дейност „Сътрудничество за иновации и 
обмен на добри практики” по програма Еразъм+. 

Проектът ще се изпълнява в партньорство на 4 
асоциации на местните власти от Италия, България, 
Франция и Испания. Водеща организация е UNIONE 
DEGLI ASSESSORATI COMUNALI EPROVINCIAL 
ALLE POLITICHE SOCIO SANITARIE E DEL 
LAVORO от Италия. 

В рамките на CO-CREATED ще бъде създадена обща 
обучителна платформа, като се направи предварителна 
оценка на отношение, очаквания и необходими 
умения, както и средства за обучение за 
сътрудничество CREATION в европейски контекст. 

В краят на м. Ноември 2016г. ще се проведе първата 
партньорска среща по проекта в гр. Палермо, Италия. 
 

ССТТААРРТТИИРРААХХАА  ДДВВАА  ННООВВИИ  ППРРООЕЕККТТАА  ППОО  ППРРООГГРРААММАА  ЕЕРРААЗЗЪЪММ++  
 СС  УУЧЧААССТТИИЕЕТТОО  ННАА  ААББЧЧОО    

Представители на АБЧО участваха в 
пресконференция на проект, насочен към 

създаване на нови  работни места за 
безработни/неактивни лица 

11.10.2016г., гр. Варна 
На официалното стартиране на проект „Създаване на 
нови работни места в „Хоспис Царица Елеонора – 
Варна ЕООД“, осъществяван с финансовата подкрепа 
на ОП „Развитие на човешките ресурси” присъстваха 
още и представители на ДБТ – Варна, Дирекция 
Регионална служба по заетостта – Варна, 
неправителствения сектор. В рамките на проекта се 
предвижда да бъде осигурена трудова заетост за срок 
от 12м. общо на 17 лица, от тях: 4 
безработни/неактивни лица с увреждания, 11 
безработни лица на възраст над 54 г. и двама 
безработни младежи до 29 г. Повече за проекта на 
сайта на АБЧО. 
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ЧАСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ  
от административната оценка и 

оценката за допустимост на 
проектните предложения по  

Програма за транснационално 
сътрудничество  

„Балкани – Средиземно море“ 2014-
2020 

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

 

На 02.11.2016 г. Управляващият орган на 
Програмата за транснационално сътрудни-
чество „Балкани-Средиземно море“ 2014-
2020 г. публикува на официалния сайт на 
програмата резултатите от администра-
тивната оценка и оценката за допустимост 
на проектните предложения подадени по 
първата покана за набиране на проектни 
предложения, в съответствие с решението 
на Комитета за наблюдение на програмата 
от 25.10.2016 г. 

Управляващият орган на програмата 
писмено ще уведоми Водещите партньори 
за резултатите от извършената 
административна оценка и от оценката за 
допустимост на съответните проектни 
предложения. 

Резултатите, както и допълнителна 
информация за проектите преминаващи на 
трети етап „Оценка на качеството“, може да 
намерите на сайта на програмата: 

http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-
cooperation-programmes/balkan-

mediterranean/946-balkanmed-administrartive-
eligibility-check.html 

Географският обхват на програмата 
включва участието на три държави-членки 
на ЕС: Гърция, Кипър и България и две 
държави кандидат-членки на ЕС: Албания и 
Македония.  

6 
ПРЕДВИЖДА СЕ  

ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020“  
ДА СТАРТИРА С ОФИЦИАЛНА ПОКАНА ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА 

 

 
8.11.2016г., гр. Бургас – Информационен семинар  

По програма „Черноморски басейн 2014-2020“  финансов 
ресурс могат да получат десет държави, които имат обща 
идентичност от гледна точка на Черноморския басейн,  
еднакви специфики и до известна степен еднакви 
предизвикателства за развитието на територията около 
черноморския басейн.  Това коментира заместник-министърът 
на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител 
на Управляващия орган на  Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ Деница Николова  при откриването на 
първия информационен семинар по Програмата за 
трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за 
съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.   

Николова уточни, че  ресурсът по нея е около 54 млн. евро, 
като тя е насочена към намирането на възможности чрез 
партньорства да бъдат определени  и дефинирани  проектите, 
които да получат финансиране по линия на възможности за 
подкрепа както на опазването на околната среда, намаляването 
на негативните въздействия от човешката дейност, така и на 
инициативи, свързани с туризъм, развитие на устойчиви 
възможности за привличане на повече туристи в регионите и 
устойчиви туристически маршрути. 

Програмата дава възможност и за осъществяване на мерки за 
модернизация на селското стопанство и предприемачеството в 
тази сфера. Всички  дейности трябва да бъдат насочени към 
развитието на териториите около Черноморския басейн. 
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TEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА  

СТАНА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ЧЕРНОМОРСКИ 
ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР 

                                                                                         Октомври 2016г. 
------------------------------------------------------------------- 

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

С решение на УС, ТУ - Варна стана 15-я пълноправен член на 
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК). Университетът е държавна 
образователна институция, която е поела предизвикателството и 
отговорността да бъде фактор в развитието на интелектуалния потенциал 
на България, да подпомага процеса на устойчивото развитие, основан на 
интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедрява 
европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти 
и докторанти и научноизследователската дейност.  

От създаването си през 2011г. до сега, ЧЕК е реализирал редица 
международни и европейски проекти и инициативи за насърчаване на 
добрите бизнес взаимоотношения в страната и чужбина в полза на 
"енергията, околната среда, климата и зелената икономика". 

ЧЕК залага в своята основна мисия обединяване усилията на бизнеса, 
научните среди и неправителствения сектор в България за намаляване на 
енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите 
енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на 
енергията. С включването на ТУ – Варна в състава на клъстера, ЧЕК 
напълно покрива нуждите си и от академичен потециал и капацитет в 
областта на енергийната ефективност. 

Към настоящият момент в ЧЕК членуват 16 представители на бизнеса, 
научните среди и неправителствения сектор в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемите енергийни източници. 

Основното предимство на ЧЕК е, че фирмите-членки на клъстера 
предлагат цялостен цикъл от услуги в областта на енергийната 
ефективност на сгради и съоръжения:  
„прединвестиционно проучване – обследване за енергийна ефективност - 
проучване за възможностите за използване на ВЕИ - изготвяне на 
идейни, технически и работни проекти за енергийна ефективност и ВЕИ 
– доставка/инсталиране на енергоспестяващи технологии – изграждане 
на системи използващи ВЕИ - постоянен мониторинг на енергийните 
потоци (проектиране и изграждане на енергийни мониторингови 
системи - ЕМС) - анализи и изготвяне на предложения за повишаване на 
енергийната ефективност - обучение на персонала обслужващ сградата 
или съоръжението за работа с ЕМС” 

НАБИРАТ СЕ ИДЕИ ЗА 
ПРОГРАМАТА  

НА  
ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА 

МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017 
--------------------------------------------------- 

 
Какви идеи могат да се предложат? 

 
В програмата могат да бъдат 
включени събития и активности, 
свързани тематично с някое от 
ключовите направления на 
инициативата:  
 Черноморски младежки център 
 Иновативен мозъчен тръст 
(InnoThinkTank) 
 InnoMove 
 Младите професионалисти 
 Варна – младежко участие 
 Варненска доброволческа служба 
 InnoCenter 
 Мрежа на младежки центрове и 
читалища 
 Варненска младежка медийна 
академия 
 InnoJump  
 Проект за милиони 
 Варна на картата 
 Мрежа на европейските младежки 
столици и  FUNCITY + 

 
Повече информация за ключовите 
направления може да намерите на 
уебсайта на Сдружение „Варна – 
ЕМС“: www.varna2017.bg 
 
 
Идеите, част от програмата трябва да 
стартират през 2017 г. 
 
Срок за подаване на концепции: 25 
ноември 2016 г. 
 
Обявяване на резултатите:  
12 декември 2016 г. 
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ВВВАААРРРНННААА   ЕЕЕ   ДДДОООМММАААКККИИИННН   НННААА   
ЦЦЦЕЕЕРРРЕЕЕМММОООНННИИИЯЯЯТТТААА   ЗЗЗААА   ОООБББЯЯЯВВВЯЯЯВВВАААНННЕЕЕ   НННААА   

НННОООСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   НННААА   ТТТИИИТТТЛЛЛАААТТТААА   
ЕЕЕВВВРРРОООПППЕЕЕЙЙЙСССКККААА   МММЛЛЛАААДДДЕЕЕЖЖЖКККААА   

СССТТТОООЛЛЛИИИЦЦЦААА   222000111999   ГГГ ...    

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

 

Варна ще бъде домакин на церемонията за 
обявяване на носителя на титлата 
Европейска младежка столица 2019 г. 

Събитието, което се организира съвместно 
от Община Варна и Европейския младежки 
форум, ще се проведе на 16 ноември. То е 
част от програмата на Генералната 
асамблея на ЕМФ.   

Европейската младежка столица е ежегодна 
инициатива, която съществува от 2009 г. и 
нейн организатор е Европейския младежки 
форум.  

Целта на ЕМС е да стимулира развитието 
на подкрепяща за младите хора среда и да 
подпомогне пълноценното им участие в 
изграждането на политики и взимането на 
решения на местно и национално ниво.  

Варна ще бъде Европейска младежка 
столица за 2017 г. Основният фокус на 
кандидатурата, с която градът спечели 
отличието, е насърчаване на участието на 
младите хора в обществения живот чрез 
развитие на социални иновации.  

„Титлата е признание че Варна е град, 
който е посветил своите усилия за 
подкрепа на младите хора. За нас е чест и 
отговорност да бъдем нейни носители 
през 2017 г.“, коментира Мирчо Христов, 
изпълнителен директор на сдружение 
„Варна – Европейска младежка столица“. 

За титлата ЕМС 2019 г. се борят Манчестър 
(Великобритания), Амиен (Франция), Нови 
Сад (Сърбия), Перуджа (Италия) и Дери 
Страбан (Северна Ирландия). 

 

5 
 

   

ПППОООКККАААНННААА   ЗЗЗААА   ЕЕЕКККСССПППЕЕЕРРРТТТИИИ      

ВВВ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТТТТААА   НННААА   ТТТУУУРРРИИИЗЗЗМММААА   ИИИ   КККУУУЛЛЛТТТУУУРРРНННОООТТТООО   
НННАААСССЛЛЛЕЕЕДДДСССТТТВВВООО   

 

Настощата покана е отправена към експерти в областта на 
туризма, културното наследство, комуникацията и аудио-

визуалните изкуства, независимо от образованието им да вземат 
участие в Международния  Комитет за Оценка и в учредяването 
на Асоциация на Туристическите Компании EUROTECHNICA в 

рамките на Европейският проект „DIVERTIMENTO – 
Разнообразяване на туристическите услуги в културното 
наследство и повишаване капацитета на МСП за тяхното 

предлагане в слабо населени и отдалечени райони“ 

Насърчават се също и млади експерти с 3 години доказан опит в 
културното наследство, комуникацията, аудио-визуалните 

технологии, изкуства и др. 

Желаещите трябва да попълнят автобиография в Европейския 
модел Europass. Указания и примери за попълнена 

автобиография могат да бъдат намерени на: 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-
vitae/templates-instructions  

Автобиографиите следва да бъдат изпратени до г-жа Елена 
Симеонова, координатор на проекта в Асоциацията на 
Българските Черноморски Общини, е-мейл:  assistant@ubbsla.org  

Всички кандидати ще получат потвърждение за получената 
заявка за участие. 

 

DIVERTIMENTO обединява усилията на 7 партньори от 
Гърция, Италия, Испания, Словения, България, Румъния и 
Турция и се финансира от Европейската Програма COSME за 
конкурентоспособност на малките и средните предприятия. 
Проектът е насочен към диверсифициране на туристическите 
услуги в периферни области и предлагане на продукти и услуги в 
областта на културното наследство чрез подобряване на 
професионалните умения на микро- предприятията.  

Повече за проекта и за Mеждународния Kомитет за Oценка: 
http://www.ubbsla.org/index.php?news=yes&title=DIVERTIMENTO_invit

ation_experts 
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