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ОБЩИНА ВАРНА ЩЕ ПОЛУЧИ 140 ХИЛ. ЕВРО ЗА ПРОЕКТ ЗА
ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ
Община Варна ще получи безвъзмездна
помощ от ЕС за да изготви проектни
предложения и регионални становища за
транспортни връзки между Дунав и Черно
море. Целта е превръщането на връзката
Дунав-Черно море в атрактивна транспортна
артерия между Централна Европа и Черно
море, Каспийския регион и Далечния Изток.
В рамките на проекта, одобрен за
финансиране по
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 20142020ще бъдат изготвени Анализ, План за
действие, списък от проекти, които да бъдат
реализирани за постигане на поставените цели, Наръчник за финансиране, съвместна визия и Стратегия
за сътрудничество, Платформа за сътрудничество, която да продължи да работи и след края на проекта.
Други партньори по проекта „Развитие на регионалния транспорт във връзката Дунав - Черно море за
постигане на транснационален многопристанищен портал“, стартирал на 1.01.2017г. от българска
страна са Пристанищна инфраструктура и община Бургас. Срокът за изпълнение е 30 месеца при общ
бюджет над 2,1 млн. евро. Само за Варна бюджетът е малко над 140 000 евро безвъзмездна финансова
помощ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът е от голяма важност за Добрич, т.к. ще реши дългогодишните проблеми с остарялата ВиК
мрежа на града. Инвестицията е в размер на 114,9 млн. лв., 86,2 млн. лв. от тях е размерът на
безвъзмездната финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
С реализацията на проекта ще се намалят течовете в мрежата, ще се подобри и пречистването на
отпадъчните води. ПСОВ-Добрич в с. Врачанци е построена през 1986 г., но досега не е реконструирана.
Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор, което ще предотврати
замърсяването на р. Добричка. Модернизираното съоръжение ще обслужва 92 498 души. Предстои
рехабилитация на близо 80 км водопроводи, полагани в периода от 1950-1970 г., а това означава
разкопани улици, струпване на строителна техника и работници. В момента обаче авариите са
ежедневие и загубите на вода достигат 86%.
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DEN-CuPID: 5 ДНЕВЕН ОБУЧИТЕЛЕН
СЕМИНАР В САРАГОСА
ИНТЕРАКТИВНА ИГРА

18-22.09.2017г.

„МАГИЯТА НА ВРЕМЕТО“ ПРЕДСТАВЯ
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА
Нова интерактивна игра дава възможност за
опознаване на културно-историческото наследство на
Варна за периода след Освобождението през 1878г. до
наши дни. Заедно с посещение на туристически обекти,
туристи и гости на града могат да се включат лично в
търсенето на слабо известни факти и събития от
миналото и историята на гр. Варна.
Интерактивната игра на тема: „Магията на
времето" включва обиколка на 10 обекта в
централната градска част на Варна и отговор на 10
гатанки, всяка от които съответства на обектите.
Срещу всеки правилен отговор играчът получава парче
от пъзел, а събирането и сглобяваянето на всички
парчета крие подарък - изненада, свързана отново с
историята на града.
10-те
обекта
представят
хрoнологично
развитието на Варна като важен търговски, културен,
морски, и социално- икономически,център, обединени
в туристическия маршрут „Златна котва": Римски
Терми, Етнографски Музей, Морска Градина, Храм „Св.
Николай Чудотворец", Катедрален храм Св. Успение
Богородично", Градският Часовник, Военно-морски
Музей, Археологически Музей, Драматичен Театър
„Стоян Бъчваров", Музей за История на Варна.
Играта е разработена от екип на Асоциация на
Българските Черноморски Общини в рамките на
Европейския
проект:
„DIVERTIMENTO
Разнообразяване на туристическите услуги в
културното наследство и повишаване капацитета на
МСП за тяхното предлагане в периферни територии" и
бе тествана пилотно сред група туристи.
В бъдеще предстои широка реклама и
предлагане на този иновативен туристически продукт
с цел по-голяма популярност и достъпност на
туристическите обекти за посетителите и гостите на
морската столица.

В рамките на проект „DEN-CuPID: Електроннообучителна мрежа за насърчаване изпълнението на
проекти за културно наследство“ са предвидени
поредица от обучeния на заинтересованите страни
в областта на културата. Събитията ще се проведат
през 2017г. - 2018г. в следните градове:
 18-22 септември 2017г.: Сарагоса, Испания: AlJaferia Palace
 2-8 декември 2017г.: Трикала, Гърция: The Mill of
the Elves
 18-23 февруари, 2018г.: Рим, Италия: Out of Rome
(cultural itineraries)
 14-19 май 2018 г.: Варна, България: Проучване
на културното наследство във Варна
Основната концепция на обучителните семинари е
да се предоставят практически подходи и опит в
реално време в проектирането и разработването на
проекти и насърчаването на предприемачеството
относно местните културни ценности и/или
културни събития.
Според методологията за обучение по проекта,
участниците
могат
да
изберат
два
от
гореспоменатите семинари, в които да вземат
участие, въз основа на техните нужди и бъдещи
проекти, които биха желали да реализират.
Например, ако фокусът на организацията е върху
изграждането на паметници и музеи, те би
следвало да изберат да участват в семинарите в
Сарагоса и Варна, а ако фокусът е върху "меките"
мерки за подобряване, т.е. събития, промоции,
културни маршрути, медии и т.н., те могат да
изберат семинарите в Трикала и Рим.
Семинарите ще включват теоретична част, по
време на която ще бъдат преподавани основните
принципи на управление на културното наследство
и практическа част. По този начин обучаемите ще
имат възможност да придобият ноу-хау и да
съблюдават най-добрите практики за дългосрочно
планиране и управление на културното наследство
и за устойчиво местно развитие от различни
страни от ЕС. Така те ще разширяват своята
перспектива и мрежа от източници за обмен на
информация.
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AБЧО бе домакин на работна среща за брегоукрепване и
превенция на ерозията на крайбрежията на Адриатическо,
Егейско, Средиземно и Черно море
Международна работна среща – дискусия за брегоукрепване и превенция на ерозията на крайбрежията
на Адриатическо, Егейско, Средиземно и Черно море се проведе в заседателната зала на Областна
администрация – Варна на 31.08.2017г. Международната среща се организира в рамките на
новостартиралия проект „HERMES – Хармонизирана рамка за превенция и предотвратяване
ерозията на крайбрежните райони, насърчаваща изпълнението на Протокола за ИУКЗ“ по
Програма “Balkan-Mediteranean” на ЕС. Срещата бе открита от областният управител на Варна Стоян
Пасев и Атанас Стоилов - председател на УС на Асоциация на българските черноморски общини
(АБЧО).

Проектът се изпълнява от АБЧО с подкрепата на Областна администрация – Варна и в партньорство с
община Paggaio, Гърция, която е водеща организация по проекта, Демокритски университет на Тракия
– Катедра „Околна среда“, Гърция, ORION – Съвместен център за изследвания и развитие, Кипър,
TEULEDA – Агенция за местно икономическо развитие, Албания, Институт за политика по околна среда
– Албания и Сдружение на кипърските общини, Кипър. Продължителността на проекта е 24 месеца (от
август 2017 г. – август 2019 г.), а общият бюджет надвишава 1 млн. евро.
„Темата за интегрираното управление на крайбрежните зони е един от основните приоритети в
дейността на черноморските ни общини и на Сдружението като цяло през последните няколко години“
– сподели г-н Стоилов при откриване на международното събитие. „Четиринадесет от 21-на от
черноморски ни общини са с излаз на море и брегоукрепването ги касае пряко. Изключителната
важност и значимост на проблема с управление на крайбрежието категорично предполага
обединените усилия на всички общини от черноморието“ – заключи г-н Стоилов.
В международната работна среща участваха представители на общините – членки на АБЧО,
международните партньори по проекта, представители на Института по Океанология, РИОСВ, и други
експерти в областта на брегоукрепване и борба с ерозията. В рамките на събитието бе представена
законодателната рамка за интегрирано управление на крайбрежните зони, изпълнените проекти за
интегрирано управление на крайбрежните зони по Черноморието на страната ни, както и
техническите решения, разработени в рамките на проекти за превенция на бреговата ерозия.
>>>> продължение на стр. 4
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>>>> продължение от стр. 3
Проект HERMES е обща инициатива на шест организации, обхващаща над 280 км брегова ивица от
Адриатическо, Егейско, Средиземно и Черно море и е насочена в подкрепа на местните власти за
намиране на конкретни и жизнеспособни решения. Проектът има за цел да разработи единна и
хармонизирана рамка за превенция на ерозията на бреговете и възстановяване на плажната ивица чрез
осъществяването на съгласувани дейности за проучване, споделяне на вече разработени технически
решения и разработване на съвместни политически инструменти.
В рамките на проекта, във всяка една страна партньор ще бъдат закупени и инсталирани специални
станции за мониторинг на вятърни и текущи вълни и ще се тестват различни мерки за намаляване на
ерозията, като се акцентира върху "меките" инженерни техники (стабилизация на дюните, хранене,
геосистеми, т.н.). На Българското Черноморие, пилотни местта за тестване ще бъдат около нос Галата
(N43°7'38,09'' E27°55'50,17'), Бургас (N42°29'17,16'' E27°28'56,04'‘), Поморие (N42°33'20,21'' E27°39'2,63'),
Бяла (N42°53'12,26'' E27°54'6,05'‘) и Кранево (N43°19'55,75'' E28°4'0,50'').
Проект "HERMES - Хармонизирана рамка за смекчаване на ерозията на крайбрежните райони,
насърчаваща изпълнението на Протокола за ИУКЗ"

Проектът се финансира от Европейския Съюз

DIVERTIMENTO: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
АЛБА ЮЛИЯ, РУМЪНИЯ
Международната конференция "Разбиране на културното наследство: нови подходи за предлагащи и
ползващи туристически услуги“, която се проведе на 3-4 август 2017г. в Алба Юлия, бе последното събитие по
проект Divertimento. Събитието събра на едно място партньорите по проекта от 7 организации от Гърция,
Италия, Испания, Словения, Румъния, България и Турция, представители на МСП, академичната общност и
широката общественост. Основното намерение беше да се разкрият производствени механизми за когнитивноемоционално преживяване в туристическите места - културно наследство като движеща сила за икономическо
развитие, овластяване на общността и устойчивост.
По време на международната конференция бяха официално представени основните резултати от проекта пред
участниците и месните медии в региона на Алба Юлия:


Транснационалният културен маршрут EUROTHENTICA (с включени 7 пилотни места от културно
наследство на всяка страна, участничка в проекта)



7 интерактивни игри, свързани с културното наследство



Мултикултурния опит и практики в предлагането на туристически продукти и услуги на културното
наследство
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ПРОЕКТ „CO-CREATION ПОДХОДИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ: ОБРАЗОВАТЕЛНА РАМКА”
Резултати от анкетното проучване, проведено от АБЧО сред 100
общински служители от Българските Черноморски общини
Проект „CO-CREATion” е финансиран от програма "Еразъм +" на ЕС и има за цел да насърчи участието на
гражданите в местните политики, като същевременно работи като мост между общините и
гражданското общество.
Moделът "Co-creation" (съвместно създаване) означава, че публичните власти отварят вратите си и
канят гражданите и другите не-институционални участници да формулират заедно публичните
политики и съвместното организиране на услугите. Чрез включването на широк кръг от гледни точки в
изграждането на политики и услуги, моделът „Co-creation" помага на властите по-добре да
идентифицират нуждите на гражданите и да предложат по-ефективни и иновативни решения за тези
нужди. Чрез инструментите за ИКТ и обучителните сесии, предложени в рамките на проекта,
държавните служители ще усъвършенстват уменията си в управлението на проекти на ЕС и ще
насърчават нови форми на активно гражданство.
Четири мрежи от местни институции от четири различни страни, а именно България, Франция,
Италия и Испания, ще включаг пряко 60 общини с население от 10 000 до 25 000 жители. Всички местни
партньори имат опит в работата в тази област - включването на местните общности, както и при
осъществяването на европейски проекти и обучения.
За България, АБЧО е национален партньор и като такъв имаше ангажимента да проведе анкетно
проучване сред 100 общински служители на отношението, познаването, мненията по отношение на
моделът „Co-creation" в ежедневните операции на публичната администрация, в която работят.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ, ПРОВЕДЕНО В
БЪЛГАРИЯ
Анализът на анкетните резултати сочи, че 60% от общинските
служители на територията на Българските Черноморски общини са
запознати с реализирани в тяхната община действия от типа „Cocreation“. Основните области, в които са се изпълнявали такива
действия са: социалните услуги (89%); местно икономическо
развитие (86%), околна среда и управление на отпадъците (80%),
спорт и образование (78%). Като заинтерсовани страни, най-често са
привличани граждански асоциации, граждани, образователни и
религиозни институции.
Основните методи използвани в общините за включване на
заинтерсованите страни в модела „Co-creation“ са: лични
консултации и публични дебати (94%), следвани от „Тематични
съвместни работни групи“, „съвместен форум за вземане на
решения“ и „онлайн консултации“.
Въз основа на резултатите от това проучване между февруари и юни
2017 г, проведено във всичко партньорски страни, партньорите по
проекта ще разработят ефективни модули за обучение, за да
отговорят на специфичните нужди на местните държавни
служители.
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ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
„КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018“
Краен срок: 2 октомври 2017 г., 15:00 ч. (променен)
Културната програма на Българското председателство цели да
представи българската националната специфика и идентичност, да
подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството,
традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и
новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и
граждани, както и да създаде възможности за активизиране на
културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.
Допустимите инициативи и събития, включени в проектите, следва да
се реализират в рамките на Българското председателство – в периода
от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Тематични направления:
- Сценични изкуства
- Музика
- Визуални и аудиовизуални изкуства
- Културно наследство

Общият размер на средствата по настоящата покана възлиза на сума
в размер на 1 650 000 лева. Няма минимален размер на финансовата
помощ за един проект.Максимален размер на допустимата
финансова помощ – не повече от 100 000 лева.
Допустими кандидати:
- държавни, регионални и общински културни институти,
регистрирани на територията на Република България; - учебни
заведения в сферата на културата и изкуствата, регистрирани на
територията на Република България;
- висши учебни заведения, регистрирани на територията на
Република България;

- юридически лица, вписани в Информационния регистър на
културните организации по чл. 14 от Закона за закрила и развитие на
културата, извършващи дейност в областта на културата и изкуството,
регистрирани на територията на Република България.
Изпълнението на дейностите по проектите могат да бъдат
реализирани в партньорство. Кандидатите не могат да подават
повече от едно проектно предложение по настоящата програма и не
могат
да
бъдат
финансирани
повече
от
един
път.
Една организация може да бъде партньор само в един проект по
настоящата програма.

НАЦИОНАЛНИЯТ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД
ФИНАНСИРА ЗАКУПУВАНЕ НА

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И ХИБРИДНИ
АВТОМОБИЛИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ
Краен срок: 2 октомври 2017 г.
Акцент са превозните средства,
които общините могат да ползват
за комунални, соц., контролни и
транспортни
дейности
като:
почистване,
поддържане
на
паркове, социален патронаж,
инспекции, както и за осигуряване
на вътрешно селищен обществен
транспорт в малки населени места.
Всяка администрация може да
кандидатства за макс. 3 превозни
средства.
Допуска се кандидатстване за
електромобили и plug-in хибриди,
а размерът на финансирането е
фиксирана сума съответно от 20
000
лева
за
електрически
превозни средства и от 10 000
лева за електрически хибриди
(plug-in).
В
настоящата
покана,
към
допустимите по предходните
покани електромобили от среден
клас M1 и N1 с допустима
субсидия от 20 000 лева, малките
L7e със субсидия 15 000 лева и
микробусите със субсидия 40 000
лева са добавени: ванове от клас
M1 и N1 (6+1 и 7+1 места) със
субсидия от 30 000 лева, както и
до 3 000 лева субсидия за
закупуване на различни видове
надстройки
за
почистване,
пренасяне на товари, поливане и
др. към малките L7e, а субсидията
за тази категория е увеличена от
15 000 на 20 000 лева.

