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Уважаеми Кметове, 

Европейската служба на „Споразумението на кметовете“  би искала да ви информира за редица предстоящи 

възможности за участие на подписалите общини: 

- Нова покана за проекти за побратимяване през 2018 г. 

 Поканата за подаване на  проекти за побратимяване ще бъде публикувана на 28 юни 2018г. 

Програмата предлага на градовете, регионите и провинциите в Европа възможност да участват в дейности по 

туининг (обменни визити), които имат за цел да увеличат капацитета и знанията на местните власти за 

смекчаване и адаптиране към климатичните промени. Програмата е отворена за всички европейски структури - 

поддръжници и териториални координатори, както и за общини, провинции и региони, които не са част от 

подписалите „Споразумението на кметовете“, при условие, че ще се присъединят към инициативата преди 

стартиране на туининг визитите. Поканата дава възможност на местните власти да участват в два типа обмени, 

наставничество и обмен между подобни общини. За тази покана ще бъдат финансирани общо 6 обмена за 

общини и 1 обмен за териториални координатори. Поканата за кандидатстване ще бъде отворена до 14 

септември - за повече информация, моля, свържете се с Claire Baffert: claire.baffert@eumayors.eu  

- Станате част от делегацията на „Споразуменеито на кметовете“ на срещата на върха на ChangeNow в Париж 

Срещата на върха ChangeNOW, която ще се проведе в периода 28-29 септември в Париж, е международно 

събитие за положително въздействие, което обединява стотици новатори, инвеститори, медии, корпоративни 

организации и участници, ръководени от мисии да помогнат за мащабни решения, които могат да променят 

света. Всички местни политици от Общността на „Споразумението на кметовете“ са поканени да участват в 

делегацията с кметовете. Тази покана е отворена за всички избрани политици от Общността на 

„Споразумението на кметовете“. За повече информация, моля свържете се с events@eumayors.eu  

- Присъединете се към 2018 Climaton и намерете иновативни решения на вашите климатични и енергийни 

предизвикателства 

Climaton е 24-часов „маратон“, който се провежда на 26 октомври 2018 г. едновременно във всички големите 

градове по света. „Споразумението на кметовете“, в партньорство със събитието, приканва всички общини от 

общността да се присъединят към това глобално събитие, посветено на решаването на най-тежките 

предизвикателства пред климата, пред които са изправени днешните градове. Climathon е отворен за всички 

общини независимо от размера им и е безплатен. Регистрацията е до края на юли 2018 г.  

- Участвайте в Общото събрание на инициативата "Интелигентни градове в ЕС" в София 

 Европейското партньорство за иновации за интелигентните градове и общности (EIP-SCC) организира своето 

общо събрание тази година в гр. София, България, на 27-28 юни. По време на Общото събрание ще бъдат 

представени най-новите интелигентни градски тенденции, най-добри практики и успешни истории, а в 

изложбената зала ще бъдат представени модерни технологии, показващи как интелигентните решения 

подобряват живота и поминъка.   

Дневен ред и регистрация (безплатно за общините) тук: https://www.eiseverywhere.com/ehome/eip-sofia/home/  

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 2018Г. ПО „СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ“: 

НОВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ; КОНФЕРЕНЦИИ "СРЕЩА НА 

ВЪРХА" & "ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ В ЕС" В СОФИЯ 

 

mailto:claire.baffert@eumayors.eu
mailto:claire.baffert@eumayors.eu
mailto:events@eumayors.eu
https://www.eiseverywhere.com/ehome/eip-sofia/home/
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Агенция за енергийно развитие в Алба Юлия, Румъния бе домакин на 

работната среща на партньорите по проект „SIMPLA – Устойчиво 

интегрирано планиране на местни енергийни политики“.  

Срещата се проведе на 19-20 юни 2018г., с участието на експерти от 

Италия, Испания, Австрия, Хърватия, a от българска страна бяха 

представители на Асоциация на Българските Черноморски Общини 

(АБЧО) и Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА). 

Мерките за енергийна ефективност, като част от интегрираното 

планиране на енергията и транспорта на местно ниво бяха обсъдени 

и споделени между експертите. Акцент в дискусиите бе 

възможността за привличане на последователи – организации, 

желещи да използват и приложат разработените продукти по 

проекта, а срокът за набиране на предложения бе удължен до 30 юли 

2018г.   

Процесът на интегрирано планиране на енергийната ефективност и 

мобилността ще превърне общините в по-зелени и по-интелигентни и 

ще донесе повече ползи за околната среда, повишаване на 

енергийната ефективност и по-добро качество на живот за 

гражданите. 

 

За повече информация: www.simpla-project.eu 

 

Прилагането на интегрирани мерки в месните 

политики бе темата на международна работна 

среща в Алба Юлия, Румъния 

Проект „SIMPLA“ 

Работите ли в сферата на енергийно 

планиране и/или мобилност? 

 Имате ли опит в работата с местните 

власти?  

Интересувате ли се да научите повече 

за хармонизирането на плановете за 

енергийна ефективност с тези за 

градската мобилност? 

Iскате ли да се срещнете с 

международни експерти и да 

обмените знания и добри практики с 

други организации от цяла Европа? 

 

Ако всичко това се отнася за вас, то 

тогава вие сте правилният кандидат 

да станете организация, която 

възпроизвежда SIMPLA и да 

продължите напред в устойчивото 

планиране във вашата страна, 

следвайки подхода SIMPLA! 

Не се колебайте да се присъедините 

към нас! 

Срок за кандидатстване: 30.08.2018г. 

 

http://www.simpla-project.eu/
http://www.simpla-project.eu/en/news/simpla-call-for-replicating-organizations-now-open/
http://www.simpla-project.eu/en/news/simpla-call-for-replicating-organizations-now-open/


     © 2017, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В периода 24-28 Юни 2018г. се проведе обучително пътуване до Полша за обмяна на опит и иновативни 
подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар бе 
насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и включи теоретично представяне на добри практики 
за управление на човешките ресурси и работни посещения на място на интересни обекти и пилотни проекти, 
организирани от проектния партньор – Фондация „Оландия“. През 2013г., Фондацията инициира създаването 
на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион 
Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в 
региона. Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният 
екип на фондацията реализира дейностите на клъстера. 

Семинарът се проведе в близост до град Квилч, в реновиран еко комплекс от VXIII век, наречен „Оландия“, 
разположен в средата на голям природен парк и заобиколен от 100 ледникови езера. 

  

Събитието бе официално открито с приветсвие от г-н Maciej Sytka, маршал на регион Великополско 
войводство и oт г-н  Jacek Tomczak, член на полския парламент. Темите на обучителният семинар бяха 
свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко 
туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите 
изисквания за енергийна ефективност, т.н. В семинара бяха широко застъпени дебати и дискусии за 
същността на клъстерния подход при управление на човешките ресурси на фирмите членки. 

   

Присъстващите 15 представителя на фирми-членки на ЧЕК успяха да представят както своя бизнес и 
постижения в областта си на работа, така и да се запознаят на място с управителното тяло на полския клъстер 
и неговите фирми-членки. 

Впечатляващи бяха презентациите на фирма „Hanplast“, която е основен производител на пластмасови 
изделия за IKEA и чиято основна мисия се основава на „Хора, Идеи и Страст“ за създаване на естествена 
енергия за сътрудничество.             

     >>> продължение на стр. 4 
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>>> продължение от стр. 3 

Представена бе иновативна система за биогаз от 

проф. Мирослав Мичалак, собственик на фирма 

„Динамик биогаз“. Инсталацията (тип “cow”) 

захранва три населени места в региона, които 

генерерат нулеви емисии. 

В тридневната обучителна програма бе включен 

панел „Работна платформа за споделяне на опит“ – 

симулация на дебат и семинари с практическа 

насоченост, организирани от фондация „Оландия“ с 

цел да демонстрират нагледно добрата си практика 

за управление на човешките ресурси. Стана ясно, че 

клъстерът има разработена стратегия за управление 

на човешките ресурси основана на три основни 

стъпки: 

 Достъпност на човешкия фактор в региона 

 Създадена обща база данни с компетенции 

на експертите, която представлява 

електронна платформа описваща 

съответния експерт и неговите компетенции 

и познания – базата данни е достъпна само 

за членове на клъстера 

 План за управление на човешките ресурси 

Клъстер „Земя на 100 езера“ е пример за 

целесъобразно използване на човешкия капитал в 

региона, основан на сътрудничетсво между 

фирмите-членки и обмяна на експерти в сферата на 

еко туризма. В еко-комплекс „Оландия“ работят над 

50 човека персонал (в пиков туристически период), 

които обслужват над 40 000 посетители годишно. 

Всички допълнителни услуги, които предлага еко-

комплекс „Оландия“ се управляват от персонала на 

фирмите-членки на клъстера. 

По време на трудневното обучение бяха посетени и 

пилотни проекти, управлявани от клъстера или 

негови фирми-членки. Посетена бе фотоволтаична 

ферма, използваща възобновяеми източници в 

селското стопанство за производство на 

фотоволтаична продукция. 

Обучителното пътуване бе в рамките на проект 
„Клъстерен подход за подобряване използването на 
човешките ресурси в сферата на енергийната 
ефективност на сгради и съоръжения“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
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Община Девня стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-2.010-0585 –  “Подкрепа за 

социално включване в община Девня”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. Общият размер на договора за бeвъзмездна финансова помощ е 148 610.00 лв. със срок за 

изпълнение 14 месеца –  от 12.06.2018 до 12.08.2019 година. 

 Проектното предложение е насочено към повишаване възможностите за социална и професионална 

интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и трайната им 

реализация на пазара на труда чрез създаване на ново социално предприятие на територията на община 

Девня. Социалното предприятие е детски център, който включва сладкарница, кът за игра и занимателни 

курсове. Успешното изпълнение на дейностите и постигането на заложените цели в проектното предложение 

ще спомогнат лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и 

адаптиране към неговите изисквания, намаляване на проблемите с безработицата, бедността и социалното 

изключване.          Източник: www.eufunds.bg  

 

Монтира ново енергоспестяващо улично осветление в 

целия к-с "Изгрев" 

 

Изпълнението на проекта започна от бул. "Димитър Димов". Скоро ще се навлезе в дълбочина между 

жилищните блокове. На мястото на старите се поставят общо 765 енергоспестяващи осветителни тела. Ще 

бъдат издигнати 134 нови стълба. Около 50 от тях ще са по бул. "Димитър Димов". Голяма част от новите 

стълбове са на места, където досега изобщо нямаше улично осветление. Налага се подмяната на четири 

километра амортизирана подземна кабелна мрежа. 

До есента на тази година проектът ще бъде изпълнен на територията на целия жилищен комплекс. Община 

Бургас осигури средства за изпълнението му от Национален доверителен екофонд, като участва и със 

собствено съфинансиране. 

Комплекс "Изгрев" ще се интегрира в автоматичната система за управление на осветлението в целия Бургас. 

Подобен проект бе изпълнен преди няколко години на територията на "Меден рудник". Желанието на 

Общината е да продължи с обновлението на уличната осветителна система и в другите големи квартали.  

Източник: https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/35297  

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/35297


     © 2017, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 


