
         
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

   

 Електронно издание на  
Асоциация на Българските Черноморски Общини 

21 Черноморски Общини 

 
ДЕКЕМВРИ  БРОЙ 13/2013 

ПРИКЛЮЧИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ВИДЕО КОНКУРС  

„ДА ОПАЗИМ МОРЕТО ЧИСТО ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ“  

Конкурсът за кратък видео филм на тема „Да опазим  

морето чисто от замърсявания“ се организира в  

рамките на проект „MARLISCO - Морските отпадъци в моретата на Европа: 

социална информираност и съвместна отговорност“ и е насочен към младежите 

от 14 европейски държави (Италия, Холандия, Обединеното кралство, Франция, 

Словения, Ирландия, Румъния, Германия, Кипър, България, Испания, 

Португалия, Турция и Дания) с крайбрежни ивици.  

Видео конкурсът се осъществява на национално ниво във всяка една от 14-те 

държави, т.е. участниците се конкурират само с другите участници от една и 

съща държава.  В България видео конкурсът се организира от Асоциацията на 

Българските Черноморски Общини и е насочен към младежи на възраст между 

12 и 18 години от училища, младежки клубове и асоциации.  

В края на месец ноември 2013г. приключи регистрацията на младежите, 

желаещи да се включат в конкурса на национално ниво. Изключителен интерес 

предизвика конкурса сред учениците в България и резултатите към момента  са 

39  регистрирани отбори за  участие, предимно от градовете Варна, Бургас, 

Несебър, Пловдив, София, Айтос. 

По регламент, младежите трябва да заснемат  2 мин. видео филмчета и да ги 

регистрират  на http://www.marlisco.eu/submission.bg.html  до 14.02.2014г., 23:59 

(местно време) като попълнят Онлайн форма за кандидатстване.  Филмчетата ще 

бъдат качени и на електронната  

платформа  YouTube, за да модат да  

се видят от масовата публика и да  

се гласува за тях.              

http://www.marlisco.eu/submission.bg.html
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВАРНА  
СЪБРА КЛЪСТЕРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И АГЕНЦИИ ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ 
ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН 

Двудневната международна конференция 

„Интелигентни енергийни решения и 

устойчиви партньорства в Черноморския 

регион” се проведе на 25 – 26 ноември 2013г. в 

Хотел-галерия Графит – град Варна. Целта на 

международното събитие бе да провокира 

обществен интерес към клъстерните 

организации като обедини всички 

заинтересовани държави от Черноморския 

регион и да засили сътрудничеството между тях 

за постигане на устойчиво развитие и 

икономически растеж в региона.  

Организатор на събитието бе Черноморски 

Енергиен Клъстер, създаден преди повече от 

две години и обединяващ представители на 

бизнеса и неправителствения сектор в областта 

на енергийната ефективност и възобновяемите 

енергийни източници. По време на 

конференцията бяха представени 

перспективите за развитие на малките и средни 

предприятия в региона обединени чрез 

клъстерните организации, разкрити бяха 

проблемите и трудности, които срещат 

организациите при взаимодействието си с 

администрации и местни власти, споделени 

бяха добри практики за партньорства. 

Международни гости на конференцията в 

морската столица бяха представители на 

Асоциация на Румънските Вътрешни 

Пристанища (Румъния), Специална 

провинциална администрация Самсун (Турция),  

Общинска агенция за транс-гранично сътрудничество 

«Еврорегион Долен Дунав» (Украйна), Европейска 

Регионална Рамка за Сътрудничество (Гърция),  

Община Инеболу (Турция) и Агенция за 

Трансгранично Сътрудничество и Европейска 

Интеграция (Молдова). Черноморски енергиен 

клъстер, Асоциация на Българските Черноморски 

Общини, „Морски Клъстер България“, Търговско 

Промишлената Палата (ТПП) Варна, Бизнес Агенция 

«Варна» споделиха  своя опит и добри практики за 

партньорства в областта на енергийната ефективност, 

алтернативни източници на енергия, опазване на 

околната среда и възможностите за развитие на 

бизнеса чрез управление на интелигентни устойчиви 

системи. Международната конференция се 

организира в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-

0012-СО001 „Черноморски Енергиен Клъстер – 

ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 
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3 
“ЕКО ВАУЧЕРИТЕ”  

ИНТЕЛИГЕНТНО ЕНЕРГИЙНО РЕШЕНИЕ 

 Асоциация на Българските Черноморски Общини е 

националния партньор в изпълнението на проект  RECOMMEND „Региони в подкрепа на еко-

управлението за насърчаване на еко-иновациите“, чийто консорциум се състой от 10 Европейски 

организации.   

Проект RECOMMEND  е  финансиран по програма INTERREG IVC и е с продължителност 24 месеца 

(от 01.01.2012г. до 31.12.2014г.).  Основната идея  на проекта  е да предложи успешни финансови 

инструменти по един от приоритетите на ЕС, а именно да насърчава, природосъобразно и 

устойчиво използване на ресурсите. На база тази визия проект RECOMMEND осигурява на 

предприятията и публичните власти информация за инструменти и схеми за финансиране за нови 

екологични мерки в бизнес сектора. 

Един успешен европейски пример са еко-ваучерите. Какво представляват ековаучерите?  

Всички ваучери са грант..., но всеки грант не е ваучер! 

Вaучерът “купува” достъп до външна експертиза или услуга, което означава, че  не може да бъде 

използван за собствени разработки, заплати или закупуване на техника. 

Второ, ваучерът доставя средства по-бързо и по-лесно в сравнение с гранта, но е с по-малка 

интензивност. Например схема, която предоставя грант от 100 000Є, и с 80 страници 

апликационна форма, не е ваучер, а е малка гранотва схема. 

Ваучерите са представени като форма за финансиране за първи път през 1990 г., в гр. Лимбург 

Холандия. През 2010г.  схемата с иновационни ваучери се предлага в 25 региона в Европа. В 

своята същност,  еко ваучерите са финансов инструмент за провеждане на определена политика 

на община, регион или държава.  

Предимствата на еко-ваучерите са: 

 Опростена процедура 

 Бързо одобрение (отказ) 

 Лека административна процедура 

 Ниски административни разходи за изпълнителната агенция 

 Достигане до нови и малки компании и стартиращи идеи 

 Бърз и лесен достъп до външна експертиза 

 

                     »»» продължение на стр. 4 
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4 
В рамките на проектните дейности,  Асоциация на Българските Черноморски Общини ще се опита с 

помощта на общините, подписали Европейската инициатива „Споразумение на кметовете” да 

развие в България, т.нар. „ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИОННИ ВАУЧЕРИ“.  

В своята същност зелените иновационни ваучери са инструмент за подпомагане на дейности с 

положително екологично въздействие. Целта ще бъде осъществена чрез промоция и насърчаване 

развитието на устойчиви технологии и решения. С прилагането на схемата ще бъдат подкрепени 

общинските цели за намаляване на вредните емисии и повишаване на енергийна ефективност и 

ВЕИ.  

Обсъжданата схема за управление е следната: 

 Донор – общински бюджет 

 Управляващ орган – местна енергийна агенция 

 Максимална сума 5000 лв 

 75% грант 

 Финансирани дейности – обследване за възможностите за използване на ВЕИ и енергиен 

мениджмънт; изготвяне на проектна документация; монтаж и въвеждане в експлоатация; 

                    

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ 
 

 Бенефициент  - собственик на апартамент 
 Кандидатстване за ваучер (попълване на 
електронен формуляр) 
 Избор на изпълнител от бенефициента (по 
предварително изготвен списък от Управляващият 
Орган) 
 Примерен резултат от обследване – възможно е 
монтиране на слънчев колектор за топла вода, 
фотоволатичен инсталация за задоволяване на 
собствена консумация на електроенергия, система 
за енергиен мениджмънт за управление на 
енергийната консумация 
 Изготвяне на техническа документация 
 Изпълнение и въвеждане в експлоатация 

ФИНАНСОВА РАЗБИВКА НА ПРИМЕРНИЯ 
ПРОЕКТ 
 Обследване – 500 лв 
 Технически проект – 500 лв 
 Монтаж и закупуване на иновационна 
система за затопляне на вода на базата 
на PV инсталация – 3 500 лв 
 Система за управление на енергийните 
процеси – 1 750 лв 
 Обща сума 6 250 (ваучер – 5 000 лв, 
собствено участие – 1 250 лв) 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 Среден разход на семейство за БГВ - 3,6 
MWh/y, електроенергия (без отопление) 
2,6 MWh/y 
 Очакван разход след интервенцията – 
БГВ - 1,5 MWh/y, Ел. Енергия - 2 MWh/y 
 Спестена електроенергия – 2,7 MWh/y; 
 Спестени емисии – 1,84 t CO2 
 Спестени средства – 500 лв/год.  
 
Повече информация на електронната 
страница на Асоциация на Българските 
Черноморски Общини (www.ubbsla.org).  

                    

http://www.ubbsla.org/
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В края на месец ноември 2013г. се проведе работна среща между двата енергийни клъстера в 

Технологичен парк Валенсия - седалището на Valencian Cluster of Energy Industries. Целта на работната 

визита бе опознавателна, споделяне на опит и добри практики, представяне на дейностите и членовете 

на Valencian Cluster of Energy Industries (AVAESEN) и Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) с цел 

насърчаване на бъдещи бизнес партньорства и сътрудничество. 

На срещата присъстваха и представители на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), 

като член и основоположник на ЧЕК. 

 
Испанският клъстер AVAESEN e създаден в началото на 2006 г., като сдружение с нестопанска цел 

обединяващо енергийните дружества в района на Валенсия. Една от основните му цели е да насърчава 

развитието, иновациите и научните изследвания в енергийния сектор на Валенсия и и 

интернационализацията. Към момента в клъстера членуват над 175 фирми, представляващи 80% от 

енергийните дружества в региона. 

Структурата на AVAESEN предлага на своите членове възможността да се ангажират активно в 

дейностите на клъстера чрез създадените за целта работни групи и комитети. 

 

 

Valencian Cluster of Energy Industries (AVAESEN) бе домакин 
на двустранната работна среща с представители на 

Черноморски Енергиен Клъстер и АБЧО 
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*** Европейската Комисия кани всички 

заинересовани лица да се  регистрат за 

участие в ежегодното събитие 

„Европейска седмица на устойчивата 

енергия 2014г.“, която ще се проведе 

на 23-27 Юни 2014г. в Брюксел.  

Повече информация за събитието на: 

www.eusew.eu   

 

 

*** В краят на месец Февруари 2014г. 

ще бъдат обявени класиралите се на 

първите три места отбори  в конкурса 

за кратък видео филм на тема „Да 

опазим морето чисто от замърсявания“  

организиран в рамките на проект 

„MARLISCO - Морските отпадъци в 

моретата на Европа: социална 

информираност и съвместна 

отговорност“.  

 

пппп ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 
СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ В ИСТАНБУЛ:  

" КАТО КМЕТ НЕ ПРАВИТЕ САМО КАКВОТО ИСКАТЕ, А ПРАВИТЕ 

ТОВА, КОЕТО СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО 

Първият форум на високо равнище „Споразумение на 

кметовете за Европейския регион на добросъседство и 

Централна Азия“ се проведе на 14-15 ноември 2013г. в 

Истанбул, Турция.  

На форума присъстваха Кметове от общини в Източна Европа, 
Южен Кавказ, Централна Азия, Магреб и Машрек, доказали 
своята ангажираност за предоставяне на местни отговори на 
настоящите глобални предизвикателства на устойчивото 
развитие. Европейската мрежа на енергийните градове Energy 
Cities бе представена от своите членове от Рустави (Грузия), Сале 
(Мароко), Борнова, Газиантеп и Seferihisar (Турция), както и 
Ивано-Франковск, Лвов и колективен член на EECU от Украйна. 
Energy Cities организира това събитие съвместно от Европейската 
комисия, CES-MED, CIUDAD и с домакинството на община 
Kadiköy.

 
Над 200 местни лидери, министри, служители на високо ниво, 
асоциации на градове и международни финансови институции 
споделиха своите виждания за това какво е устойчива градска 
среда и общност. Вече присъединени и кандидати за 
присъединяване към Споразумението обмениха опит и добри 
практики за прилагане на мерки в областта на енергийната 
ефективност, възобновяемите енергийни източници, достъп до 
финансиране и участие на гражданите и гражданското общество 
в процеса на формиране на местни енергийни политики.                                                       

»»» продължение на стр. 7 

http://www.eusew.eu/
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Процесът на разработване и изпълнение на планове за действие за устойчива енергия /ПДУЕ/ от местните 

власти изисква активно участие и взаимодействие на всички заинтересовани страни – местните власти, 

енергийните компании, бизнеса, местната общност в изпълнение на ангажиментите с присъединяването 

им към Споразумението на Кметовете.  

Основна роля в него се отрежда на 

подкрепата на Поддържащите структури, 

които чрез своя опит и практики на 

национално и международно ниво 

гарантират устойчивост и ползи в 

дългосрочен аспект по отношение на 

изпълнените дейности за климат и 

енергия. 

 

Като Поддръжаща структура на Споразумението, АБЧО предоставя компетентна административна и 

техническа помощ в целия процес на подоготовка и изпълнение на Плановете, дава конкретни насоки и 

препоръки за ефективно и целенасочено въздействие в областта на енергията и екологията, както и в 

търсенето на финансови възможности за изпълнението на местни дейности и инициативи. 

Към настоящия момент голяма част от общините на АБЧО  имат разработени устойчиви енергийни планове 

и реализират енергоспестяващи мерки и мероприятия в изпълнение на своите ангажименти по 

Споразумението.  

На специално създадена база данни /toolbox/: http://toolbox.climate-protection.eu, могат да се намерят 

методологии, наръчници, указания и практики за устойчиво енергийно планиране, опазване на климата, 

енергийна ефективност, добро местно управление и др.  

Чрез предварителна регистрация потребителите могат да добавят материали, да оценяват наличните 

публикации и да направите своите предложения. 

Основен проблем в изпълнението на местните планове остава финансовата стабилност и устойчивост в 

намирането на подходящи инструменти и програми. Като поддържаща структура, АБЧО в партньорство с 

местните власти ще търси нови възможности за финансиране на мерките, нови механизми и инструменти 

за привличане участието на регионалните и централната власт, като за това бяха представени препоръки 

към вземащите решения и на Европейско ниво.                                        

http://toolbox.climate-protection.eu/
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8 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И 
ОБУЧЕНИЯ 

 

  ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТНА 
ПРОГРАМА „КАПАЦИТЕТ“ НА СЕДМА РАМКОВА 
ПРОГРАМА  
Краен срок: 3 декември 2013 г.  
Поканата е за представяне на предложения в 
рамките на Работна програма „Капацитет“ на Седма 
рамкова програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007-2013). 
Кандидатите се приканват да представят 
предложенията си във връзка с поканата FP7-
INFRASTRUCTURES-2013-2. Общият бюджет по 
поканата възлиза на 2 500 000 евро. 
Повече за поканата на: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page
/call_FP7;efp7_SESSION_ID=n4jYSl1JJy9x1p6T9Jnq18w
6LLyH52ZhBw4vVjvSMNLCNfpGLJxT!-
1029976974?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-
2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7  
  Утвърдена е промяна в Изискванията за 
кандидатстване по процедура BG051PO001-5.2.12 
"Да не изоставяме нито едно дете" Компонент 2: 
Разкриване на социални услуги в общността. 
Актуализиран е и индикативният график за прием 
на проектни предложения. Актуализираният 
график: 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServ
let?cmd=add_content&lng=1§id=19&s1=41&s2=117&s
3=320&ss=1263&st=1269&sv=1377&selid=1377 
 MARITIME APPROACH - MED  
Краен срок: 10 януари 2014 г.  
Целта на поканата е да се идентифицират и да се 
подготвят съответните действия за преодоля-ването 
на транснационално равнище. Адекватен отговор 
на морските приоритети за развитие трябва да 
дойдат от различните нива на политиката: местно, 
регионално, национално и наднационално. 
Приоритет 1: Морски иновации и икономическо 
развитие. Приоритет 2: Опазване на околната 
среда. Приоритет 3: Транспорт и достъпност. 
Приоритет 4: Управление и политики. 
Повече информация на: 
http://www.programmemed.eu/les-projets/appel-a-
projets-ouvert.html  

 EACEA/18/13: ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
„ЕРАЗМУС МУНДУС“ 2009 - 2013 Г., ДЕЙСТВИЕ 2 - 
ПАРТНЬОРСТВА "ЕРАЗМУС МУНДУС"  
Краен срок: 3 март 2014 г.  
Това действие цели да насърчава структурното 
сътрудничество между висши училища от 
Европейския съюз и трети държави посредством 
поощряване на мобилността на всички нива на 
обучение за студенти (по бакалавърска и 
магистърска степен), докторанти и защитили 
докторска степен, изследователи, академичен 
състав и административен персонал (не всички 
региони и партиди трябва да включват всички 
видове потоци на мобилност). 
Общата налична сума по настоящата покана е 
приблизително 78 657 500 млн. евро и има за цел 
минимална мобилност на 2 808 лица. 
Повече информация на: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20
13:342:0005:0007:BG:PDF  
  ОПАК ПРЕДОСТАВЯ 4 МЛН. ЛВ. ЗА 
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Краен срок: 31 януари 2014 г.  
Управляващият орган на Оперативна програма 
„Административен капацитет" (ОПАК) публикува 
окончателните Насоки за кандидатстване по 
открита процедура за общинските 
администрации. Общините ще могат да 
кандидатстват с проекти от 20 000 до 200 000 лв. 
по новата процедура по приоритетна ос ІI 
„Управление на човешките ресурси”, 
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, бюджетна линия 
BG051PO002/13/2.2-14. Предвиден е 12-месечен 
срок за изпълнение на одобрените проекти. 
Информационните дни ще се проведат при 
следния график: 
02.12.2013 г. - гр. Пловдив 
03.12.2013 г. - гр. Бургас 
04.12.2013 г. - гр. Варна 
05.12.2013 г. - гр. Велико Търново 
06.12.2013 г. - гр. Враца 
09.12.2013 г. - гр. София 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=n4jYSl1JJy9x1p6T9Jnq18w6LLyH52ZhBw4vVjvSMNLCNfpGLJxT!-1029976974?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=n4jYSl1JJy9x1p6T9Jnq18w6LLyH52ZhBw4vVjvSMNLCNfpGLJxT!-1029976974?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=n4jYSl1JJy9x1p6T9Jnq18w6LLyH52ZhBw4vVjvSMNLCNfpGLJxT!-1029976974?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=n4jYSl1JJy9x1p6T9Jnq18w6LLyH52ZhBw4vVjvSMNLCNfpGLJxT!-1029976974?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=n4jYSl1JJy9x1p6T9Jnq18w6LLyH52ZhBw4vVjvSMNLCNfpGLJxT!-1029976974?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
http://www.programmemed.eu/les-projets/appel-a-projets-ouvert.html
http://www.programmemed.eu/les-projets/appel-a-projets-ouvert.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:BG:PDF

