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Отворени дни – 
европейска седмица 

на регионите и 
градовете 

 
 
   Община Бургас, съвместно с общините от Югоизточен 
регион, организира местен форум “ДНИ НА ЕНЕРГИЯТА 
В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН В БЪЛГАРИЯ”, който ще се 
проведе в периода  23 септември - 25 септември  2009 г. 
   За втора поредна година общините от Югоизточен 
район в Република България ще представят по време на 
„Отворените дни” на Европейската седмица на 
регионите и градовете своите постижения и приоритети 
за развитие в областта на енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми енергийни източници. 
Дните на енергията в Югоизточен район ще бъдат 
фокусирани върху ролята на местните власти в 
изпълнението на Европейските цели 20-20-20 
/намаляване на емисиите на CO2 с 20% до края на 
2020г./ и сътрудничеството между местите и регионални 
заинтересовани страни в енергийния сектор като 
инструмент за повишаване на енергийната ефективност. 
Наред със стратегическите решения и инвестиционните 
мерки за намаляване потреблението на енергия в 
обществените и публични сгради, в транспорта и в 
производството е необходимо да се информират и 

мотивират гражданите и да се поддържа диалог и 
партньорство между всички заинтересовани страни от 
енергийния сектор. Асоциацията на Българските 
Черноморски Общини се включва в инициативата като 
подкрепяща структура, указваща информационна и 
техническа подкреща на Община Бургас в предприетата 
инициатива.  
   Във форума ще вземат участие представители на 
държавни институции и местни власти, неправителствени 
и бизнес организации, фирми работещи в областта на 
енергийната ефективност и ВЕИ, университети, училища, 
детски градини от Община Бургас и Югоизточен район за 
планиране, както и партньори по проекта „Устойчиви сега”, 
по който Община Бургас е партньор. 
   Събитието е планирано да стартира с пленарна сесия от 
10 часа в зала „Компас” на хотел „България” в гр. Бургас, 
на която ще се презентира опита на местните власти от 
Югоизточен район, както и на институции и организации, 
работещи на регионално и национално ниво в областта на 
енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Ще бъде 
направено и изложение „Енергоефективни решения” на 
добрите практики на конкретни фирми от реализирани 
проекти и инициативи, насочени към подобряване на 
енергийната ефективност в района.♦ 

 
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ  се включи в 

инициативата 
 „Дни на енергията в Югоизточен район в България” в Бургас. 
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Водеща организация:  
Асоциация на Българските 
Черноморски Общини (АБЧО), 
гр.Варна. 
Продължителност:  9 месеца  
(февруари 2009 г. – октомври 
2009г.) 
Финансиране: Програма „Евро-
па за гражданите” на EK  
Бюджет: 54 581,65 Евро 
Резюме: Проектът цели да 
възстанови партньорствата 
между град Балчик и побрати-
мените с него градове: Арму-
талан /Турция/, Стара Любовна 
/Република Чехия/, Хагсфорс 
/Швеция/,  Чешин /Полша/, Бран 
и Мангалия /Румъния/.  
В рамките на проекта ще  бъдат 
поканени нови четири града за побра-
тимяване. Това са Бобинген /Германия/ 
Овре Ейкер /Норвегия/, Kамбрилс 
/Испания/ и Мейсен /Германия/. Пряк 

бенифициент по проекта е Община 
Балчик. Срещите ще протекат като 
начин да се поощри междукултур-

ният диалог между градовете, да 
се опознаят взаимо и да се 
обменят знания и добри практики 
между  служителите пряко ангажи-
рани с побратимяването. 
 
 

Очаквани резултати: 
   -Осъществяване на четири нови 
побратимявания с градовете.  

 -Стимулиране на друго, 
по-високо ниво на сътрудни-
чество.  

 -Предлагане на необходи-
мите отговори за разре-
шаване на трудностите, 
свързани с езиковите барие-
ри и насърчаване на ези-
ковото разнообразие чрез 
културния диалог.  

 -Постигане на интензив-
ност при обмяната на добри 
практики и стимулиране на 
хората да споделят своят 
опит и да се учат един от 
друг.  
На 29 и 30 август се проведе 

международна конференция по 
проекта, която официално бе откри-
та от председателя на УС и изпъл-
нителния директор на АБЧО и кмета 
на община Балчик.♦ 

 

BG EIF 2007/01-XX 
Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите 

основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на 
методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези 

дейности 
Финансиране: Европейски фонд за 
интеграция на граждани на трети 
страни, ”Министерство на труда и со-
циалната политика” на РБ.  
Продължителност:  6 месеца        
(Юли 2009 г. – Декември 2009 г.) 
Преки бенифициенти:  Общините 
Варна, Добрич, Бургас 
Бюджет:  139 100 лв 
Обща цел: Изграждане на адекватен 
административен капацитет на парт-
ньорите на гражданското общество 
за ефективно управление на проце-
сите на миграция и интеграция в 
съответствие с общата миграционна 
политика на ЕС. 

Специфична цели: 
 Изграждане на информационна 

мрежа на гражданите на трети 
страни. 

 Повишаване капацитета на 
администрациите, НПО,  социал-
ните партньори и академични общ-
ности за взаимно сътрудничество 
и ефективно прилагане на мигра-
ционната политика. 

 Насърчаване на взаимодейст-
вието и работата в мрежа в проце-
са на интеграция на гражданите на 
трети страни. 

 Подобряване на обществената  
 

представа за миграционните и интегра-
ционните процеси сред местните 
общности. 
Целева група на проекта:  
Представители на областни и общински 
администрации, регионални структури на 
МТСП и Агенция по заетостта, Служба 
„Миграции” към МВнР, МВР, НПО рабо-
тещи в сферата на миграцията, гранична 
полиция, отдел “Чужденци” към МВР, 
управители на болници, здравни цент-
рове и неправителствени организации 
работещи в областта на имиграцията и 
интеграцията. ♦ 

 

 
     „ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ КУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ ЗА ОБЩО 

ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ„  

         „OБЩИНИ, СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НПО - ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КАПАЦИТЕТ НА ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА” 
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Финансиране: Програма за Транс-
гранично сътрудничество в 
Югоизточна Европа.  
Продължителност:  2 години 
 /април 2009 г. – април 2011 г./ 
Партньори:  2 организации от 
България, по една от Унгария, 
Румъния и Сърбия, 4 организации 
от Гърция 
Партньор за България: АБЧО - 
Асоциация на Българските 
Черноморски Общини; Министерст-
во на здравеопазването 
Резюме: Проектът има за цел да 
разработи система  за устойчиво 
социално-икономическо развитие на 
регионите в  Югоизточна Европа, 
чрез ефективното управление на 
публичния сектор. Иновативният 
подход се фокусира  върху "дина-
мичното" повишаване на компетен-

циите и капацитета на институциите 
в публичния сектор, с цел да се 
подобри тяхната производителност 
и ефективност, както и  да се въве-
де понятието  "Социална отговор-
ност"  в сектора.  
  Въз основа на систематичния под-
ход  ще се разработи система за 
управление на качеството в отдел-
ните звената на публичния сектор, 
базирана на понятията „Социална 
отговорност” и „Постижения”. Систе-
мата ще се прилага на местно и 
регионално ниво в зависимост от 
нуждите на съответните общест-
вени услуги /околна среда, пред-
приемачество, здравеопазване, бе-
зопасност на потребителите и др./.     
Моделът на социална отговорност  
ще се разработи в следните оси: 

 конфигуриране на „Базов 
стандарт” за социална отговорност 
на база на добрите практики, 
кодекси и стандарти в отделните 
звена на публичния сектор; 
 разработване в общ формуляр на 
системата за управление;  
 развитие и разработване на съот-
ветна пилотна стратегия; 
 повишаване осведомеността на 
ръководителите на съответните пуб-
лични сектори; 
 обучение, адаптиране и интегри-
ране на системата за управление, 
мониторинг и оценка на резулта-
тите.♦  

                           
 
 
Партньори: 2 организации от 
Австрия; по една организация от 
Словения, Унгария, Украйна,   Бълга-
рия, Хърватска, Македония и Черна 
Гора; 3 организации от Гърция; по 2 
организации от Италия и Румъния. 
Водеща страна:  
Област Терамо, Италия 
Партньор за България: (БРАУЕ)   
Бургаска Регионална Агенция за 
Управление на Енергията 
Продължителност:  2 години 
/2009 г. – 2011г./ 
Резюме: Основната цел на проекта 
е разработване на транснационална 
мрежа от системи  за термална 
слънчева енергия /Транснационален 
консорциум/ между всички заинтере-
сованите публични и частни  инсти- 

 
 
 
туции в Югоизточна Европа чрез 
разработване на рамка на мест-
ните и регионални политики, 
инструменти, административни и 
финансови мерки, въз основа на 
опита и добрите практики.  
  Проектът е насочен към промя-
на на „домакинските навици”, 
повишаване квалификацията на 
монтажистите, показване на най-
добрите модели и практики за 
финансова помощ и субсидира-
не. Чрез активиране трансфера 
на ноу-хау и сътрудничеството 
между партньорите се цели:  

 Разширяване използването на 
топлинна слънчева енергия за 
покриване на очакваното  

                
 
нарастване на потребление на енергия 
от страните от Югоизточна Европа. 

 намаляване на емисиите на парни-
кови газове (в съответствие с 
Протокола от Киото). 

  създаване на нови възможности на 
пазара за „битова гореща вода” БГВ.  
Преки бенифициенти на проекта: 
Регионалните и местните власти; 
регионални и местни агенции за 
развитие на научните институции; 
собствениците на имоти и фирми,  
организации, предлагащи инсталира-
нето на слънчеви системи и др.  
На 7 септември 2009 г. се проведе 
всъпителна конференция, на която 
официално бяха представени дейнос-
тите по проекта, както и презентация  
на партньорите. ♦ 
 

 
„ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ  

В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР„  

 

 „УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕРМАЛНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ НА БАЗА НА 
УСПЕШНИТЕ МОДЕЛИ„ 

 



 

 

 Адрес: гр. Варна 9000, п.к.161, тел./факс:+35952611811, e-mail:assisitant@ubbsla.org 
Редакционен екип: Марияна Кънчева, Виолета Петкова, Елена Симеонова, инж. Тодор Тонев, Полина Антонова 
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ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ 
  
   Покана за представяне на 
предложения - EACEA/22/09 - 
Програма „Младежта в действие“ - 
Поддейност 4.6 - Партньорства  
Краен срок: 1 декември 2009 г. 
Настоящата покана за предста-
вяне на предложения ще спомогне 
за разработването на програма за 
дейност, съчетаваща една или 
повече от следните дейности, 
вдъхновени от програмата „Мла-
дежта в действие“: 
1.транснационален младежки об-
мен; 
2.национални или транснацио-
нални младежки инициативи; 
3.Европейска доброволческа служ-
ба; 
4.обучение и работа в мрежа. 
Общият бюджет, отпуснат за 
съфинансирането на проекти по 
настоящата покана, възлиза на     
1 200 000 евро. Сумата на безвъз-
мездните средства, отпуснати за 
всеки отделен проект, не може да 
надхвърля 100 000 евро.          

    Покана за проектни предложе-
ния по програма “Черно море 2007 
- 2013”  
Краен срок: 12 октомври 2009 г.  
Министерство на регионалното 
развитие и жилищната политика 
на Румъния в качеството си на 
съвместен управляващ орган на 
програма “Черно море 2007 - 2013” 
обяви покана за проектни 
предложения по трите приоритета 
на програмата: 
Приоритет 1: Трансгранично парт-
ньорство за икономическо и 
социално развитие, основано на 
общи ресурси 
Приоритет 2: Споделяне на ресур-
си и знания за защита и съхраня-
ване на околната среда. 
Приоритет 3: Културни и образо-
вателни инициативи за създаване 
на обща културна среда в 
черноморския регион. 
Индикативен бюджет по първа 
покана: 3.642.506 евро.  
Съ-финансирането на проекти от 
страна на ЕС е до 90% от 

допустимите разходи.Проектите се 
подават и реализират съвместно 
от партньорства, които включват 
една или няколко страни членки 
(България, Гърция, Румъния), 
една до няколко страни партньори 
(Армения, Азербайджан, Грузия, 
Молдова, Русия, Украйна) и/или 
Турция. Допустимата територия на 
програмата за България: Северо-
източен и Югоизточен район.  
МРРБ ще предостави необходи-
мите средства за 10% национално 
съфинансиране на българските 
партньори в одобрените за 
финансиране проекти. Правилата 
и необходимите документи за 
предоставяне на националното 
съфинансиране ще бъдат свое-
временно публикувани на    
 www.bgregio.eu. 
Насоките за кандидатстване са 
публикувани на интернет страни-
цата на програмата: www.blacksea-
cbc.net. ♦ 

 
 
 
 

       
 
     
 В периода 16 септември - 25 
септември Асоциацията на 
Българските Черноморски Общини 
в партньорство с Черноморската 
Регионална Агенция за Управле-
ние на енергията инициира 
провеждането на Седмица на 
Мобилността в град Варна. Така 
градът ще бъде един от 2000-те 
града, включени в Европейската 
кампания на Седмицата на 
мобилността, провеждаща се в 
Европа от 2002 г. 
Организирането на инициативата 
е в тясна връзка и с проекти 
“Energy 21”, „Added Value” и “Add 
Home”, осъществявани с финан-
совата подкрепа  на Програма 
 

 
 
„Интелигентна енергия”, по които 
AБЧО и ЧРАУЕ са партньори, и 
чиито цели са в синхрон с целите 
на дейностите, заложени в 
Европейската Седмица на 
Мобилността, а именно:  
 представяне на  политики, 
инициативи и добри практики, 
свързани с устойчивия транспорт; 
 повишаване осведомеността на 
гражданите относно вредите,  
които оказва съвременният градс-
ки трафик върху качеството на 
живот; 
 създаване на партньорства с 
местните заинтересовани институ-
ции; 
              По конкретно АБЧО цели с   
 
 

 
 
провеждане на инициативата да 
информира и мотивира обществе-
ността в град Варна да използва 
алтернативни форми на придвиж-
ване.  
Събитието ще стартира с открити 
уроци, дискусии и представяне на 
добри практики за градска 
мобилност.  

26 септември ще бъде обявен за 
Ден без автомобили. Централната 
градска част на Варна  ще бъде 
затворена за движение с МПС. По 
този начин гражданите ще имат 
възможност да се движат свободно в 
централната градска част пеш, с 
велосипеди или с обществен транс-
порт.♦ 

 
ЧРАУЕ с нова инициатива 

Организиране и провеждане на Седмица на Мобилността в град Варна 
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