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На 14 февруари 
Асоциацията на 
българските чер-
номорски общини 
подписа  договор 
с Управляващия 
орган на Опера-
тивна програма 
„Административен 
капацитет” за ре-
ализиране на 
проект „Инова-
ционни практики 
за изграждане на 
капацитет на 
структурите на 
гражданското 
общество и на-
сърчаване на 
партньорство с местните власти и биз-
неса”. Проекта цели постигане на финансо-
вата стабилност на структурите на гражданс-
кото общество, за да изпълняват ролята си 
на ефективен партньор на местните мласти 
и бизнеса и надежден представител и за-
щитник на интересите на гражданите.На 27 
февруари в пресцентър „ГЛАС” на Фестива-
лен комплекс „Варна” проекта бе представен 
на журналистите от варненските медии.  

През месец март 
предстои иденти-
фициране на ак-
тивните структури 
на гражданското 
общество на тери-
торията на облас-
тите Добрич, Варна 
и Бургас. Целта е 
да се системати-
зира информаци-
ята за тях, да  се 
представи на инте-
рактивния интер-
нет портал,  спе-
циално създаден 
по проекта  и из-
даде на каталог на 

неправителстве-
ните организации. 
Информацията ще се събира посредством пред-
варително изготвена анкетна карта, разпратена 
до различни структури на гражданското общество 
по електронен път. При желание за включване на 
неправителствени организации от общините 
членки на АБЧО може да заявите желание на 
следния електронен адрес:assistant@ubbsla.org.♦
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Проекта стартира в края на 

2007 г. по програма „Интели-
гентна енергия Европа” на 
Европейската комисия. Бю-
джета е 57 000 евро, от които 
50% са финансиране от ЕК, а 
останалите 50% са собствен 
принос на партньорите чрез 
финансиране, осигурено от 
община Варна и община Бур-
гас, на чиято територия ще се 
реализират заложените в 
проекта дейности, разпреде-
лени по 14 250 евро за всяка 
една от двете общини 
Периода на изпълнение е 

36 месеца – от октомври 2007 
до септември 2010 година.  
АБЧО е партньор заедно с 

организации от още 8 дър-
жави - Белгия, Италия, 
Англия, Словения, Австрия, 
Холандия, Унгария, Гърция. 
Координатор на проекта е 
“Mobiel 21” vzw, Белгия. 
Основните цели на 

CONNECT са насърчаване на 

учениците, студентите и тех-
ните родители да използват 
по-устойчиви начини за 
придвижване от и до училище, 
и да създадат мрежи за сът-
рудничество, обмяна на опит и 
модели за успешно поведение 
на пътя съвместно с местните 
власти и местните общности. 
Основната цел на проекта 

ще бъде постигната 
посредством изпълнението на 
следните задачи: 
Повишаване 

информираността на 
учениците, студентите и 
родителите за ползите от 
използването на устойчиви 
начини за транспорт до и от 
училище – ходене пеша, 
колоездене, използване на 
обществения транспорт или 
комбинирано използване на 
личен транспорт от 2 или 
повече семейства. 
Обучение на учениците за 

безопасно придвижване до 

училище чрез повишаване на 
знанията и уменията им и 
осигуряване на публичност 
Насърчаване участието на 

местните власти и местните 
общности в кампаниите за 
насърчаване използването на 
устойчиви начини за 
придвижване до училище 
Предстояща основна дейност 

по проекта е организиране на 
обучителна игра с конкурсен 
елемент в 10 Варненски и 10 
Бургаски училища, наречена 
«Да отидем на училище по 
различен начин». Играта ще се 
проведе през месец Май, 2008 
г. Предвидени са награди за 
победителите – велосипеди. В 
седмицата на играта ще се 
проведат обучения и анкети с 
учениците, засягащи 
устойчивите модели за 

транспорт.♦

 

 

Черноморската Регионална 
Агенция за Управление на 
Енергията /ЧРАУЕ/  работи по 
проект „Дейности в подк-
репа на Черноморското 
крайбрежие- Насърчаване 
на гражданското участие в 
процеса на интегрирано 
управление на крайбреж-
ните зони”, по програма ФАР 
2005 BG 2005/017-353.01.01 
„Развитие на гражданското 
общество”. През месец фев-

руари се извършва обширно 
проучване и обобщаване в 
SWOT анализ на текущото 
състояние на околната среда, 
икономическите, адми-
нистративните и плановите 
характеристики на Българс-
кото Черноморско крайбрежие 
и възможностите за интег-
рирано управление на брего-
вите зони. 

 Събраната и систематизи-
рана информация ще бъде 

представена в наръчник  „Пуб-
личния консенсус – ключ към 
интегрирано управление на 
бреговите зони”, който ще бъде 
издаден през месец март. 
Подготвя се интернет портал 

представящ текущата инфор-
мация по проекта  и форум за 
споделяне на мнения и вижда-
ния за интегрираното управле-
ние на Черноморската брегова 

зона.♦

 “Дейности в подкрепа на Черноморското крайбрежие – Насър-
чаване на гражданското участие в процеса на интегрирано управление 
на крайбрежните зони” 

 „Разработване и разпространение на устойчиви мерки за управ-
ление на мобилността и транспорта сред младите хора” 
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 Експерти от Агенция за Уп-
равление на Енергията – 
Добрич и Община Добрич 
участваха в партньорска 
среща по проекта, която се 
проведе в края на м. Февру-
ари т.г. в гр. Крайлсхайм, 
Германия. 

По време на 
срещата 

бяха предс-
тавени пос-

тигнатите 
резултати от 
началото на 
проекта през 

декември 
2006г. и се 

обсъдиха 
възможнос-

тите за раз-
работване на 

така наречените Стратегии за 
Устойчиви Енергийни Общ-
ности (УЕО) в 5-те държави – 
участващи в проекта. Страте-
гията за УЕО, която ще обхва-
не територията на община-
град Добрич ще интегрира 
енергийната политика на мес-
тно ниво, финансовите меха-

низми, достижения и програма-
та за регионално развитие на 
базата на три основни компо-
нента: 
Адекватни енергийни политики; 
Иновационни финансови ме-
ханизми; 
Програми за разпространение 
сред европейските пазари и 
общности. 
Проектните дейности се фи-
нансират по Програма „Инте-
лигентна енергия Европа” на 
Европейската комисия. Коорди-
натор на проекта е Амбиенте 
Италия в партньорство с 12 
организации от 5 страни, сред 
които са Добричката агенция за 
управление на енергията и Об-
щина гр. Добрич. 
За повече информация  

www.musecenergy.eu♦ 

Проекта стартира в края на 
2007 г. по програма „Интели-
гентна енергия Европа” на Ев-
ропейската комисия. Бюджета 
е 75 000 евро, от които 50% са 
финансиране от ЕК, а остана-
лите 50% са собствен принос 
на партньорите чрез финанси-
ране, осигурено от община 
Варна, на чиято територия ще 
се реализират заложените в 
проекта дейности: разпростра-
няване на информационни 
материали, провеждане на 
тренировъчни курсове за по-
вишаване знанията на учени-
ците за управлението на вело-

сипед,как да се справят със 
ситуации по пътя, организи-
ране на „Ден без автомобил” в 
началото на всяка учебна го-
дина. 
Периода на изпълнение е 36 
месеца – от ноември 2007 до 
ноември 2010 година.  
ЧРАУЕ е партньор заедно с 
организации от още 11 дър-
жави – Португалия, Испания, 
Ирландия, Румъния, Чехия, 
Италия, Франция, Полша, 
Словения, Литва, Австрия. 
Координатор на проекта е Об-
щинска енергийна агенция Ал-
мада, Португалия. 

Основната цел на проекта е да 
придаде добавена стойност на 
големите инфраструктурни 
проекти в областта на алтер-
нативните видове транспорт 
(велоалеи, пешеходни алеи и 
др.), които са завършени или 
са стартирали по време на 
проекта. Това ще се постигне 
чрез маркетингови методи, 
информационни и образова-
телни кампании сред целевите 
групи (училища, университети 
и др.) с цел постигане на по–
добро използване на изграде-

ните велоалеи в град Варна.♦ 

   Проект: MUSEC – Мултиплициране на устойчивите енергийни 
общности 
 

 ADDED VALUE - Информационна и образователна кампания за по-
пуляризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраст-
руктурни проекти в транспорта 
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Шест български банки, пре-

доставящи кредити за енер-
гийна ефективност ще бъдат 
поканени да се включат в про-
ект “ЕCHO ACTION - Промяна 
на начина на живот с цел ра-
ционално използване на енер-
гията в жилищни и обществени 
сгради”. Покана за включване 
в проекта ще бъде отправена 
към ПроКредит Банк, 
Райфайзен Банк, Банка ДСК, 
Обединена Българска Банка, 
Българска Пощенска банка и 
Булбанк Уникредит груп.  
На банките ще бъде предос-
тавена възможност да предс-
тавят предлаганите от тях фи-
нансови схеми в областта на 
енергийната ефективност на 
семействата, участващи в 
проекта.  
Банките, проявили интерес 
към проекта ще бъдат запоз-
нати с европейските практики 

на т.нар. “етични финанси”, 
разработени от Банка Попу-
ларе Етика – Италия. 
В рамките на проекта ще бъде 
изградена Echo Action Евро-
пейска Финансова Мрежа”, в 
която ще се включат финан-
сови институции от 7-те евро-
пейски държави, участващи в 
него. 
Проектът се изпълнява в Об-
щина Бургас и цели да се раз-
работи и приложи модел за 
промяна начина на живот на 
гражданите, с цел рационално 
използване на енергията, както 
и да се стимулира активното и 
ефективно участие на 
местната общественост 
(домакинства, неправителст-
вени и граждански 
организации, финансови 
институции, бизнес) при 
изпълнението на програмите 
за енергийна ефективност на 

местно и на регионално ниво. 
Проектът се реализира на две 
нива.  
От една страна се работи със 
семействата, участващи в 
него, като крайни потребители 
на енергия, с цел да се 
насърчи рационалното 
използване на енергията. 
От друга страна, проектът е 
насочен към банки, финансови 
институции и доставчици на 
енергоефективни продукти и 
услуги, предлагащи финаносви 
механизми в областта на 
енергийната ефективност. 
Проектът се финансира по 
Програма «Интелигентна 
енергия – Европа» на 
Европейската Комисия.  
Допълнителна информация за 
проекта можете да намерите 
на Интернет адрес – 
www.echoaction.net и 
www.boraem.org/echoaction

 

 

През месец февруари Асо-
циацията на Българските 
Черноморски Общини  
проведе обучения на  
новоизбраните 

кметове в общи-
ните членки на 
тема „Основни 
насоки в работата 
на новоизбраните 
кметове и 
кметски намест-
ници”. 
По време на 

еднодневното обу-
чение участниците 
имаха възможност 
да се запознаят с 
основите на мест-

ното самоуправление, ос-
новните нормативни доку-
менти, които  използват в 
ежедневната си работа, про-

токола и протоколните дейнос-
ти, с възможностите за общи-
ните за привличане на средст-
ва от Структурните и Кохе-

зионния фондове на 
Европейския съюз. Лек-
тори на семинарите 
бяха експерти към Асо-
циацията на Българс-
ките Черноморски об-
щини. Първият обучи-
телен семинар  бе про-
веден в гр. Несебър, 
където участниците 
имаха възможност да 
споделят своите бъ-
дещи идеи и възмож-
ностите за тяхното осъ-

ществяване.♦ 

 

 

 Шест банки ще бъдат поканени да се включат в проект      
“ЕCHO ACTION - Промяна на начина на живот с цел рационално използване на 

енергията в жилищни и обществени сгради” 
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