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Асоциацията 
на Българските 
Черноморски 
общини 
провежда 
информационни 
срещи по 
предварителен 
график с 
общините – 
членки с цел  
запознаване с 
условията и 
приоритетите на 
Програма за 
развитие на 
селските райони, 
която ще 
функционира 
през периода 2007-2013 с финансов ресурс 
3 241 844 504 Евро. 

Информацията се предоставя на 
ръководството на общината както и на 
членовете на Общинския съвет, като органи 
утвърждаващи бюджета на общините. 

За допълнителна 
информация : 
www.mzp.governmen
t.bg – Рубрика 
„Селски райони” 

Общини, заявили 
интерес за 

представяне 
на„Програма за 
развитие на 
селските райони”: 
Вълчи Дол-
22.01.2008, Царево- 
3.01.2008  
Шабла-24.01.2008, 

Бяла-29.01.2008  
Приморско-
 30.01.2008, 

Аврен-04.02.2008, Белослав-04.02.2008, 
Провадия-08.02.2008, Дългопол-08.02.2008, 
Долни Чифлик-15.02.2008, Малко Търново-
12.02.2008, Каварна 07.02.2008, Созопол-
13.02.2008 ◊

Информационни срещи в общините по  Програмата за развитие на 

селските райони 

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

От сърце Ви желаем успешен мандат, пълен със следващи победи в решаване проблемите 

на Вашите съграждани! 

АБЧО е създадена преди 15 години с мисията да обедини интересите на всички общини-

членки и стимулира силно и ефективно местно самоуправление и активно гражданско участие в 

Черноморския регион.  

С месечните издания ние се стремим да Ви предоставяме полезна информация, оказваме 

техническа помощ, представяме актуални събития за Вас - нашите общини-членки: Аврен, 

Аксаково, Балчик, Белослав, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Добрич, Долни чифлик, Дългопол, 

Каварна, Малко Търново, Несебър, Поморие, Созопол, Суворово, Шабла, Царево. 

Не забравяйте, че когато се нуждаете от подкрепа, съвет или просто приятелско рамо – 

екипът на АБЧО е на Ваше разположение! 

Честито на новоизбраните и на преизбраните черноморски кметове и на добър час! 
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Асоциацията на 
Българските Черноморски 
общини спечели проект: 
„Иновационни практики за 
изграждане на капацитет на 
структурите на 
гражданското общество и 
насърчаване на  
партньорството с местните 
власти  и бизнеса”. 

 Предстои сключване на 
договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ за проекта,  
разработен от АБЧО в 
партньорство с Фондация 
«Зеления Бургас» и Агенция 
за Управление на Енергията 
– Добрич по процедура  
“Развитие на структурите на 
гражданското общество – 
ефективност и 
професионализъм за 

постигане на партньорство с 
администрацията и съдебната 
система” на Оперативна 
Програма“Административен 
Капацитет”. 
Проектът ще се реализира  

в Югоизточен и 
Североизточен райони за 
планиране на територията на  
трите административни 
области  – Бургас, Варна и 
Добрич, в които Асоциацията 
на Българските Черноморски 
Общини осъществява дейност 
и чиито общини са членове на 
организацията.  
Целта на проекта е 

постигане на институционална 
и финансова стабилност на 
структурите на гражданското 
общество, за да изпълняват 
ролята си на ефективен 
партньор на местните власти 
и бизнеса и надежден 

представител и защитник на 
интересите на гражданите.  
Дейностите по проекта, ще се 

осъществяват в 33 общини в 
продължение на 12 месеца. 
Предстоящи дейности са: 
Изграждане на 

информационна мрежа. 
Повишаване капацитета на 

структурите на гражданското 
общество за постигане на 
институционална и финансова 
стабилност чрез разработване 
и прилагане на интерактивна 
електронна програма за 
дистанционно обучение.  
Подобряване на 

обществената представа за 
структурите на гражданското 
общество и иницииране на 
партньорство с бизнеса, 
местните власти и медиите.◊

 
 
На 30 ноември 2007 г. 

стартира нов проект 
“Дейности в подкрепа на 
Черноморското крайбрежие 
– Насърчаване на 
гражданското участие в 
процеса на интегрирано 
управление на 
крайбрежните зони” на 
Черноморската Агенция за 
управление на Енергията по 
програма ФАР 2005 BG 
2005/017-353.01.01 “Развитие 
на гражданското общество”. 
Целта на проекта е да 

нъсърчи социалния консенсус 
и гражданското участие в 
разработването и 
изпълнението на Стратегия 
за интегрирано управление 

на крайбрежните зони в 
съответствие с Европейското 
законодателство и 
Националната стратегическа 
референтна рамка 2007-2013 г.  
Продължителността на 

проекта е 12 месеца с общ 
бюджет 41065 евро, като 90% 
е финансиране по Програма 
ФАР. 
Предстоящи дейности са 

проучване и анализ на 
състоянието на околната 
среда, икономиката, 
административните и планови 
характеристики на 
Българското Черноморие с 
оглед интегрирано управление 
на крайбрежните зони. 
Създаване на публично 

достъпна електронна база 

данни и Интернет сайт, който да 
демонстрира ролята и ползите 
от интегрирано управление на 
крайбрежните зони в 
Европейския съюз. 
Провеждане на 

информационна кампания за 
прилагане принципите на 
интегрирано управление на 
крайбрежните зони. 
Партньори по проекта са 

Международен Черноморски 
клуб, Институт по екологична 
модернизация, Черноморска 
брегова асоциация. 
На 29.01.2008 г. в пресцентър 
„Варна” се проведе 
пресконференция за 
представяне на проекта.◊

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

„Иновационни практики за изграждане на капацитет на структурите на 
гражданското общество и насърчаване на  партньорството с местните 
власти  и бизнеса” 
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Проучване на 

възможностите за използване 
на природния газ и 
повишаване на дела на 
автомобилите, задвижвани на 
метан е една от целите на 
проект: „MADEGASCAR - 
Развитие на пазара за 
автомобилите използващи 
природен газ”. Проектът 
стартира през м. септември 

2007 г. и ще 
се изпълнява 
до края на 
2009г. Това е 
партньорска 

инициатива на 
15 

организации 
от 10 

европейски 
държави, като 
Регионална 

Агенция за 
Управление на Енергията – 
Бургас е координатор от 
българска страна. 50% от 
финансирането е 
предоставено по Програма 
„Интелигентна Енергия 
Европа” на Европейската 
Комисия, а останалите са 
собствен принос на 
партньорите. 

За целите на проучването 
ще бъдат привлечени 

представители на транспортни 
фирми, доставчици и 
дистрибутори на природен газ 
като чрез организирани 
работни срещи, тематични 
семинари и др. и ще се 
направи анализ на пазара на в 
Черноморския регион. На база 
на анализа ще бъде 
разработена маркетингова 
стратегия за насърчаване на 
инвестициите в 
производството и 
разпространението на биогаз в 
България, като ще се ползва 
международния опит. 
Предвижда се и създаване на 
Европейска мрежа на 
основните производители и 
доставчици на биогаз за 
обмяна на опит, 
сътрудничество и 
взаимодействие за развитие 
на пазара на автомобили, 
задвижвани с метан (биогаз). ◊ 

 
Проекта стартира през 2006 

година по програма 
„Интелигентна енергия 
Европа” на Европейската 
комисия. Координатор по 
проекта е Austrian Mobility 
Research, FGM-AMOR в 
партньорство с пет европейски 
организации, сред които 
Черноморската регионална 
агенция за управление на 
енергията. 

 ADD HOME цели 
намялаване на ежедневните 
нужди от използването на 

лични превозни средства чрез 
внедряване на енергийно 
ефективни решения в 
жилищни райони. Проектът 
обединява дейности в  
областите транспорт, 
управление на транспорта, 
планиране, управление и 
строеж на жилищни комплекси, 
както регулиране на  
законодателни и нормативни 
изисквания за пестене на 
енергия.  
Сътрудничеството между 
общините и строителните 
компании ще спомогне да се 

създадат приятни жилищни 
квартали, в които живущите 
ще имат правото на избор за 
начина на транспорт,което да 
повлияе за развитието за по-
екологичен, икономически и 
социален начин на живот. 
Проекта се реализира на 
територията на община Варна 
като се стреми да обедини 
усилията на всички 
заинтересовани страни на 
местно ниво. 
За повече информация 
www.bsraem.org ◊ 
 

Проект: MADEGASCAR - Развитие на пазара за автомобилите 
използващи природен газ  
 

 ADD HOME – Управление на транспорта в жилищни зони, с цел 
намаляване зависимостта от автомобилния транспорт чрез внедряване на 
алтернативни модели. 
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Приключи Проект  
“ЕНЕРБИЛД, който се 
реализира  от Община 
Белослав, в партньорство с 
Община Аксаково и Община 
Бяла.  
Проектът се съфинансира по 
Програма ФАР BG2004-016-
711.11.04 «Схема за 
безвъзмездна помощ за 
публично-частно 
партньорство» и се 
координира от екип на 
Асоциация на Българските 
Черноморски Общини /АБЧО/. 
Проектът ЕНЕРБИЛД: 

Публично-частно 

партньорство за интегрирано 
повишаване енергийните 
характеристики на общински 
сгради е пилотен модел за 
енергийно обследване на 
публичния сграден фонд и 
създаване на схема за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградите в 
общините Белослав, Бяла и 
Аксаково с цел да се създаде 
процедура на местно ниво за 
подобряване на енергийните 
характеристики на общинските 
сгради и да се разпределят 
ефективно дивидентите от 
реализираните икономии 
между участниците в процеса 
(общини и частен сектор).  
 Проектът ЕНЕРБИЛД  
спечели две награди в конкурс 
на ФРМС за най-добра 
иновационна практика. 
Първата награда бе дадена в 
резултат на он-лайн 
гласуването, като практиката 
получила най-много 
положителни гласове. Втората 
награда бе присъдена от 
организаторите на конкурса 
според критериите: 

навременност, оригиналност и 
най-добро съотношение 
„разходи-резултати”. В 
резултат на проекта 
техническите експерти от 
екипа на АБЧО придобиха 
опит в извършването на 
енергийни одити на общински 
сгради и имоти. 

 Създадохме фирма за 
извършване на енергийни 
одити, която е акредитирана 
от Агенцията за енергийна 
ефективност (АЕЕ). Можем да 
предложим на общините 
членове на АБЧО следните 
услуги: 

• Обследване за енергийна 
ефективност 

• Сертифициране на сгради 
за енергийна ефективност 

• Провеждане на тръжна 
процедура за избор на 
фирма изпълнител на 
енергоефективните 
мероприятия. 
За допълнителна 

информация 052 600 266 инж. 

Тодор Тонев ◊ 

  

  
 
 
Електронна обучителна 
платформа по въпросите за 
енергийната ефективност и 
мобилността предоставя 
възможност за дистанционно 
обучение за повишаване 
знанията и капацитета по 
въпросите за мобилността. 
Електронната платформа е 
разработена в рамките на проект 
„e-TREAM – Електронно 
обучение за енергийни 
агенции за ефективно 
управление на транспорта и 
използването на алтернативни 
горива”, изпълняван от 

Черноморска Регионална 
Агенция за Управление на 
Енергията. Проектът е 
финансиран по програма 
„Интелигентна Енергия Европа” 
на Европейската Комисия и в 
него участват 15 организации от 
9 европейски държави за 
решаване на въпроси в сферата 
на мобилността като нуждата от 
намаляване на енергийната 
консумация на транспорта и 
нуждата от популяризиране на 
алтернативни горива и по-
устойчиви средства за трапорт.  

Програмата за обучение е 
структурирана в 9 модула за 
управление на транспорта и 
мобилността, рационално 
използване на енергията и др.  
e-TREAM съдържа спектър от 
ресурси, включващи учебни 
записки, случаи за изучаване и 
интерактивен софтуер, чрез 
директен достъп.  
На успешно преминалите 
обучителния курс, ще бъде 
издаван сертификат за 
професионално обучение. 
За повече информация: 

www.e-tream.eu◊

 

  “ЕНЕРБИЛД: Публично - частно партньорство за интегрирано 
подобряване енергийните характеристики на общински сгради” 

Адрес:гр. Варна 9000, п.к.161, тел./факс: , е
Редакционен екип: Марияна Кънчева, Виолета Петкова, Елена Симеонова, инж. Тодор Тонев, Нели Михайлова

+359/52/611811 -mail:assistant@ubbsla.org

 


