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21-22 Юни 2017г. 

Дните на интелигентната енергия в гр. Варна се провеждат за пета поредна година. Тази година 

инициативата пое областна администрация, в лицето на областния управител на област Варна – г-н 

Стоян Пасев, разширявайки обхвата на събитието до всички черноморски общини, превръщайки Дните в 

по-мащабните „Черноморски дни на интелигентната енергия“. 

Основни организатори на Енергийните дни са Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) 

и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), в качеството им на 

подкрепящи структури на Споразумението на Кметовете. Ежегодно, Черноморските дни на 

интелигентната енергия са част от Европейската седмица на устойчивата енергия, която се провежда в 

Брюксел от 19 до 23 юни под мотото „Чиста енергия за всички европейци“.  

Съорганизатори на събитието тази година бяха Националното сдружение на общините в Република 

България, Софийска енергийна Агенция, Черноморски изследователски енергиен център, Технически 

университет – Варна и Институт за нулево енергийни сгради. 

Главната цел на Европейската седмица е да повиши информираността за енергийната ефективност и 

възобновяемите източници на енергия. В този контекст, под формата на бизнес закуска, семинари, 

дискусии и работни срещи, Черноморските Дни дадоха среща на бизнеса, местните власти и централни 

институции, улеснявайки взаимния диалог и сътрудничество в полза на прилагането на новаторски 

начини за повишаване на енергийната ефективност и опазване на климата и околната среда; 

популяризираха постиженията на местните общности в постигането на целите за по-добър и 

енергийно независим живот; дадоха възможност за представяне на устойчиви енергийни технологии и 

образци; и не на последно място – направиха възможен обмена на идеи и информация за финансови и 

технологични инструменти, които са в помощ на бизнеса и местните власти в прилагането на мерки за 

приспособяване към климатичните промени. 

На 22.06.2017 г. в зала Заседателна на Областна администрация – Варна бяха поканени млади и 

започващи дейността си малки и средни предприятия, представители на черноморските местни власти, 

НПО, които са активни в сферата на ЕЕ, климатичните промени и екологията, научни работници. 

Срещата бе открита от домакините от областна администрация Варна и председателя на Комисията по 

транспорт в общински съвет Варна – г-н Добромир Джиков. Темата на бизнес закуската бе свързана с 

енергийната ефективност и пестене на енергия в офиса (на работното място) и бе разгледана от 

експертите на Енергийна агенция София (СОФЕНА).  

          >>>> продължение на стр. 2 

 

„ЧЕРНОМОРСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ“ 

ПОД ПАТРОНАЖА НА  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВАРНА 
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В рамките на проект Start2Act са разработени интересни идеи, електронни платформи, помагала и 

обучителни материали за това как да мотивирате служителите в офиса да пестят енергия, на кои 

сектори да се наблегне, как енергийната ефективност да стане фирмена политика.                   

Проект CrowdStream, изпълняван от АБЧО, представи интересни и нестандартни начини за 

финансиране на новаторски идеи с набиращият все по-голяма популярност финансов инструмент 

„групово финансиране“. 

Втората част на срещата бе посветена на ролята на местната общност в глобалния процес на 

приспособяване към климатичните промени. Експертите от АБЧО представиха Стратегията за 

адаптиране към климата, изготвяна в момента от Световната банка и МОСВ, в частта му „Градска 

среда“ и провокира местните общности да обсъдят доколко е необходима такава стратегия на местно 

или регионално ниво, кои са основните фактори които да засяга и как това да бъде включвано в 

развитието на градовете. Бе взето решение АБЧО да предложи становище на Черноморските общини, 

което ще бъде основано на предложенията и мненията на всички членове на сдружението.  

Становището ще бъде представено на работната група на организираната от тях среща в София на 

12.07.2017 г. Зелените поръчки бяха тема на дискусия тип „Кръгла маса“, водена от НСОРБ и проект 

GreenS. Проектът цели създаването на стабилно партньорство между централни институции, 

възложители на обществени поръчки и бизнеса в процеса на изпълнение на зелените обществени 

поръчки, намиране на решения на идентифицираните проблеми и подобряване на нормативната база 

там, където е необходимо. ЧРАУЕ запозна аудиторията с техническата помощ, която предоставя на 

местните власти и обществени възложители при изготвянето на зелени поръчки, както и 

възможностите на зеления бизнес да стане по-достъпен за възложителите. Националното сдружение 

на общините поведе обсъждане за пречките и проблемите пред изпълнението на зелените обществени 

поръчки и какви предимства биха имали публичните органи от тяхното изпълнение. 

Събитието бе отразено във фейсбук страницата, озаглавена „Чиста енергия за чисти градове и 

региони“,  където може да намерите повече снимки и подробности: 

https://www.facebook.com/events/447284508964180/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_i

d_source%22%3A1977055055853264%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%

22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5

C%22%3A1977055055853264%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%2

2%3Atrue%7D.  

 

https://www.facebook.com/events/447284508964180/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1977055055853264%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1977055055853264%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/447284508964180/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1977055055853264%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1977055055853264%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/447284508964180/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1977055055853264%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1977055055853264%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/447284508964180/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1977055055853264%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1977055055853264%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/447284508964180/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1977055055853264%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1977055055853264%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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„Балкани – Средиземно море” е една от двете програми на ЕС за 

транснационално сътрудничество, наред с Програма „Дунав“, в които 

РБългария участва през периода 2014 – 2020г. Общата цел на Програмата 

е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на 

интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена 

конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион. Географският 

обхват включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави 

кандидат-членки на ЕС: Албания и Бивша Югославска Република Македония. Програмата функционира 

чрез две приоритетни оси: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“. 

В началото на м. Март 2017г. бяха публикувани одобрените за финансиране 37 проекта (от общо 384 

подадени предложения) по 1ва Покана за проектни предложения по Програма за транснационално 

сътрудничество Интеррег-V-Б „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020“. АБЧО е официален 

партньор по два от одобрените проекти, по приоритетна ос „Предприемачество и иновации“: 

Проект „HERMES - Хармонизирана рамка за смекчаване на ерозията на крайбрежните райони, 

насърчаваща изпълнението на Протокола за ИУКЗ“ е съвместна инициатива, насочена към 

повишаване на капацитета, свързан с намаляването на ерозията на бреговете и устойчивостта на 

климатичните промени на местните, регионалните и националните власти, участващи в управлението 

на крайбрежните зони в партниращите си страни. Водеща организация е община PAGGAIO (Гърция), а в 

консорциума влизат още 6 организации от Гърция, Кипър, България и Албания. HERMES насърчава 

транснационалния трансфер на знания и опит, придобит чрез предишни изпълнени проекти, като се 

изгражда обща рамка за ерозията на крайбрежието, адаптирана към специфичните условия на всяко 

място за проучване. Проектът разглежда всички хоризонтални предизвикателства, които водят до 

дисбаланси между устойчивото и социално-икономическото развитие по крайбрежните зони, като се 

набляга върху иновативните инструменти за защита от ерозия и предотвратяване на рисковете от 

изменението на климата. Проектът служи като пилотно действие за разработването и 

популяризирането на иновативни технологии в съответствие с екосистемния подход за подобряване 

на опазването на околната среда по крайбрежните зони. HERMES насърчава "меките" инженерни 

техники за борба с ерозията на крайбрежието, укрепва устойчивото развитие и осигурява силен 

импулс за местната икономика и създаването на работни места. 

В периода 31.08-02.09.2017г. в град Варна ще се проведе начална среща (Kick-off)на партньорите по 

проекта, като АБЧО ще е домакин на събитието. 

Проект „INNOViMENTOR - Генериране на продуктови иновации за МСП чрез нов модел за 

туристическа мобилност, съюзи на заинтересовани страни и съюзи за умения, за да се улесни 

навлизането на местните предприятия в отдалечени и слабо населени райони“, ще се управлява 

от Университета на Егейско море, катедра "Бизнес администрация" като водещ партньор в консорциум 

с още 7 организации от Гърция, Македония, България, Албания и Кипър. Проектът ще подпомага 

предприятията в отдалечени, периферни и слабо населени райони да растат на регионални, 

национални и международни пазари и да се ангажират с иновационни процеси в туристическия сектор. 
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Експерти по планиране, градоустройство, енергийна ефективност и транспорт участваха във вторият 

обучителен курс, който се проведе в Заседателната зала на Областна адмнинистрация - Варна на 13-14 

юли 2017г.  

Фокусът бе насочен върху законодателните мерки регулиращи разработването на енергийни и 

транспортни планове в общините и връзката им с други планови документи на местно ниво. Бяха 

споделени и обсъдени практически примери от европейски градове, доказали се като ефективни и 

водещи до постигане на устойчиво развитие. 

Практическото разработване и 

изпълнение на план за устойчива 

градска мобилност и 

възможностите за въвеждане на 

интегрирани с енергийния план 

мерки бяха дискутирани и 

споделени в детайли от 

специалистите от общините, които 

вече са приели такив план. 

Създаването на добър екип за 

хармонизиране и привличане 

участието на заинтересованите 

лица бе част от работата по групи, 

при която експертите 

разсъждаваха върху практически 

ситуации в контекста на 

управлението на човешните 

ресурси, разрешаването на 

конфликти и спорове.  

Лектори на обучението бяха 

представители на Смарт Рей 

Консултинг и Института по 

медиация и извънсъдебно 

решаване на спорове заедно с 

екипа на Агенция за Управление 

на Енергията – Добрич. 

Вторият обучителен курс е част от 

интегрираното обучение, което 

проект SIMPLA предлага в помощ 

на общините за придобиване на 

умения и капацитет в планирането 

и изпълнението на мерки водещи 

до енергийна ефективност, 

транспорт и мобилност 

 

 

ПЛАНИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХАРМОНИЗИРАНИ 

МЕРКИ БЯХА АКЦЕНТИ НА ВТОРОТО ДВУДНЕВНО 

ОБУЧЕНИЕ ПО SIMPLA 
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Проект „CrowdStream - групово финансиране на  

масовите иновации“ се изпълнява по Програмата 

за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-

2020", Приоритет: „Иновативен и социално 

ангажиран Дунавски регион", Специфична цел: 

„Подобряване на рамковите условия за иновации“ 

и стартира в началото на 2017г. Водеща 

организация е Агенция за европейска интеграция 

и икономическо развитие, Виена (Австрия), а 

партньор от България е АБЧО. 

Домакина на поредната партньорска срещата, 

провела се на 6-7 юли бе Pannon Business Network 

Association (Унгария). По време на срещата, екипа 

на АБЧО, който е водещ на пакет „Визуализация и 

разпространение“ представи разработените 

презентационни материали, специалната Фейсбук 

страница на проекта и официалната страница, 

съгласно правилата на Дунавската програма. Също 

така представи обзор на възможностите за 

групово финансиране в България и някои добри 

примери и практики. Партньорите от Унгария и 

Словакия презентираха интересни примери 

относно интегрираната работа между бизнес и 

научни среди в областта на иновациите и нови 

разработки. Следващата среща на партньорите ще 

бъде на 14-15 декември в гр. Будва Чехия. 

 

Харесайте и фейсбук страницата на проекта!  

https://www.facebook.com/Crowstream/?ref=bookm

arks  

 

 

 

ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА  

ПО ПРОЕКТ CROWDSTREAM СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ 

ЮЛИ В УНГАРИЯ 

http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/crowdstream 

https://www.facebook.com/Crowstream/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Crowstream/?ref=bookmarks
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream
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На 29-30 юни 2017г. в Интерхотел „Черно море“, екипa на AБЧО участва в семинар „Активен бизнес“, 

организиран от Областен информацонен център – Варна и Агенция за икономическо развитие – Варна. След 

поднесените приветствия от кмета на район „Одесос“ бяха представени актуалните възможности по 

Оперативна прoграма „Иновации и конкурентоспособност“. 

 

Г-н Владимир Бобев, началник на Регионален сектор Варна при УО на ОПИК постави акцентите през 2017 г. и 

направи подробни разяснения относно използването на финансови инструменти по ОП Инициатива за МСП. 

Възможности за кредитиране при облекчени условия (по-ниски лихви и по малък % обезпеченост на кредита) 

се предоставят чрез 10 финансови посредника, като средствата по програмата са предоставени изцяло от 

Европейския фонд за регионална развитие. Целта е бързо увеличение на кредитирането на МСП за постигане 

на значително въздействие върху икономическия растеж и създаването на на работни места.  

Г-жа Тодорка Димитрова – директор на Агенция за икономическо развитие – Варна представи инструментите 

за подобряване на работата на бизнеса, разработени по проект, финансиран по програма Еразъм+: 

„Fit4Bussinessrowth“, както и условията за кандидатстване по програма Еразъм+. 

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПУБЛИКУВА СПИСЪКА С ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МУЗЕИТЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА 2017  

На 6.07.2017г., Министерството на културата публикува списъка с одобрените 62 проекта за финансиране, 

измежду 120 подадени проекта от музеи, галерии и други културни организации. На територията на 

Черноморските общини, одобрени за финансиране  по: 

 Тема No 1 „Проекти, свързани с дейности по опазване и представяне на движимо културно наследство 

и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ са проектите на  Художествена галерия – 

град Добрич, Музей на мозайките в Девня, Градска художествена галерия – Варна 

 Тема No 2 „Нови изложби и прояви, които да се осъществят от или съвместно с музеи и художествени 

галерии в периода януари – юни 2018 г., по време на българското Председателство на Съвета на 

Европейския съюз“, е проекта на Регионален исторически музей – Бургас 
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Мрежи от градове 2017, Европа за гражданите 2014-2020 

Краен срок: 1 септември 2017 г. 

Общините и асоциациите, които работят заедно по обща тема в 

дългосрочен план, могат да изграждат мрежи от градове с цел по-

устойчиво сътрудничество. Създаването на мрежи между общините 

по въпроси от общ интерес се явява важен механизъм, способстващ 

за обмена на добри практики. 

Побратимяването свързва общините в здрава връзка; поради това 

потенциалът на мрежите, създадени чрез поредица от връзки за 

побратимяване на градовете, трябва да се използва за развиване на 

тематично и дългосрочно сътрудничество между градовете. 

Европейската комисия подкрепя развитието на такива мрежи, които 

са важни за осигуряване на структурирано, интензивно и 

многостранно сътрудничество и поради това допринасят за постигане 

на максимално въздействие на програмата. Дава се приоритет на 

мрежи, насочени към годишно определяните приоритетни теми. 

 

Побратимяване на градове 2017, Европа за гражданите 2014-2020 

Краен срок: 1 септември 2017 г. 

По това направление се подпомагат дейности, които обхващат 

гражданското участие в най- широк смисъл: дейности за определяне 

на политическата програма, застъпничество по време на 

подготвителния етап и договаряне на предложенията в областта на 

политиката, както и предоставяне на обратна връзка относно 

свързаните инициативи, които се изпълняват. Направлението също 

обхваща проекти и инициативи, които осигуряват условия за взаимно 

разбирателство, придобиване на междукултурни познания, 

солидарност, обществена ангажираност и доброволческа дейност на 

ниво ЕС. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ     

НА ПРОЕКТИ  
 

 

Съвместният изследователски център 

(СИЦ) е вътрешната служба на 

Европейската комисия, която 

осигурява независима научна и 

техническа подкрепа за политиките на 

ЕС. От края на месец юни 2017 г. СИЦ 

отваря своите научни лаборатории и 

съоръжения за хора, работещи в 

академични среди и научноизсле-

дователски организации, индустрията, 

МСП и по общо в публичния и частния 

сектор.  

Тази инициатива е извън квотата за 

командировани национални експерти 

и дава огромен шанс за създаване на 

партньорски контакти, получаване на 

топ ниво обучение, но и взаимстване 

на опит за осигуряването на отворен 

достъп до научноизследователска 

инфраструктура, от което може да се 

ползват бъдещите центрове за 

върхови постижения, центрове за 

компетентност, регионални центрове 

и други обекти от Пътната карта за 

научноизследователска инфраструкту-

ра. В рамките на тази инициатива 

учените ще имат възможност да 

работят в следните области: ядрена 

безопасност и сигурност (лаборатории 

на Евратом); химия, физика, ИКТ, 

биологични науки. 

Повече информация за отворените 

обяви и крайните срокове за 

кандидатстване можете да получите 

от уебсайта на СИЦ: 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/research-

facility/open-access.  

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОЛУЧИ 1514 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по 

фаза 2 на Инструмента за МСП (Програма Хоризонт 2020) преди крайния 

срок 1 юни 2017г.  

Най-много проектни предложения са подадени по темата 

Информационни и комуникационни технологии, следвана от 

здравеопазване, енергетика и транспорт. Най-много кандидати за 

финансиране има от Испания, като от там са постъпили 239 проектни 

предложения. След тях най-много са кандидатите от Италия (217) и 

Великобритания (129). Много по-голям е броят на самостоятелните 

кандидати (87%) отколкото този на консорциумите. Резултатите ще бъдат 

публикувани след около 4ри месеца. Следащата крайна дата за 

подаване на проектни предложения по фаза 2 е 18 октомври 2017г. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

