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23 ПРОЕКТА ПО СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН" 2014-2020 ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ
Проектите са одобрени в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения на
програмата и в тях участват 20 български партньори. В ход е процес по сключване на договори на
одобрените проектни предложения.
Най-много са одобрените проекти на организации от област Варна – общо 10 с бюджет от над 1,8 млн.
евро. Сред тях са Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), Черноморска мрежа на
неправителствените организации, Икономически университет - Варна, Община Аврен, Сдружение
"Агенция за икономическо развитие“ и др.
Целта на програмата за сътрудничество, финансирана по Европейския инструмент за съседство, е да
допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез
устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. Тя функционира чрез четири приоритета:
„Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“,
„Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и
свързаните сектори“, „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“ и „Повишаване на
осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което ръководи
изпълнението на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” г. в България,
започва обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване по втора покана за
проектни предложения. Тя се очаква да стартира в началото на месец октомври, а проектопредложенията ще се подават до 31.01.2019 г. Съгласно процедурата за обществено допитване
Съвместният технически секретариат на Програмата приемаше предложения, препоръки или
коментари на имейл адрес докрая на м. август 2018 г.
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ПРИКЛЮЧИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ EMBUILD,
ПОДПОМАГАЩ ОБНОВЯВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
СГРАДЕН ФОНД ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ СТРАТЕГИИ

МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
INVADE
Инж. Тодор Тонев, Председател на Черноморски
енергиен клъстер презентира енергийната ситуация
в България по време на международната
конференция в рамките на проект INVADE, която се
проведе в к.к. Албена на 13.09.2018г.

С Бюджет от 16 млн. евро, INVADE е един от найголемите
европейски
проекти
за
научни
изследвания и иновации в областта на SmartGrid &
Storage (Хоризонт 2020).
По време на конференцията в к.к. Албена бе
представен напредъка по проекта както и бяха
презентирани редица интелигентни енергийни
изследвания и иновации за бизнес
пред
аудитория от над 50 експерта в сферата на
енергийната ефективност.

Приключи
международния
проект
EmBuild,
финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК. В
рамките на проекта са изготвени редица документи и
помагала в подкрепа на общините за изготвяне на
дългосрочни стратегии за обновяване на сградния
фонд. В рамките на проекта беше оказана помощ на
пет български общини при изготвянето или
актуализирането на техните планове. Специално
внимание е отделено и на по-широките ползи от
енергийното обновяване на общинските сгради.
Повече информация за проекта и неговите резултати
може
да
намерите
на
сайта
http://embuild.eu/bulgaria/.
Някои
от
найинтересните публикации, които може да бъдат
намерени на сайта са:
 Таблица за обобщено събиране на изходни
данни за изготвяне на общински енергийни
планове за обновяване на сгради;
 Формуляр за бърза оценка на енергийното
състояние на сграда;
 Образец на доклад от детайлен енергиен
анализ на сграда;
 Каталог на мерки за енергийна ефективност с
ниски или нулеви инвестиционни разходи;
 Фактологическа справка за националната
стратегия за обновяване на сградите.
 Фактологически справки за изготвените
планове на пет български общини.
 Фактологически справки за по-широките
ползи от енергийното обновяване на сгради.
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Пътуването се организира в рамките на проект "CO-CREATED - CO-CREATion подходи за
европейските държавни служители: Образователна рамка", финансиран по програма
Еразъм+, в който Асоциацията на Българските Черноморски Общини е партньор. В
учебното пътуване ще участват около 60 представители на общински администрации от
държвите - партньори по проекта: България, Франция, Италия и Испания.
Обучителните сесии ще са по следните теми:
- Прилагането на модела «Съвместното създаване» в публичните администрации;
- Възможностите за финансиране на местните власти от Европейските програми;
- Доброволчеството в публичните администрации
Срещата ще бъде чудесна възможност за осъществяване на международни контакти. Участниците ще могат
да се срещнат с представители на администрации от различни страни, да споделят своите нужди и местни
проблеми и да създават нови проекти, като използват европейски средства. Обучителните сесии ще се
провеждат в конгресната зала на хотел Saracen, в град Палермо (Италия) в периода 07-12.10.2018г.

HERMES: 2-ри МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР В КИПЪР
17.09.2018г., Ларнака

Международното събитие, организирано от кипърския партньор ORION, се проведе в „Дома на изкуствата и
литературата“ в Ларнака, Кипър.
Вторият работен семинар стартира официално с приветсвие от г-н Андреас Врас, кмет на Ларнака и
председател на Асоциацията на кипърските общини. Целевата аудитория включваше местни власти,
представители на националната публична администрация и организации на гражданското общество от Кипър.
Семинарът разгледа проблемите, свързани с ерозията на бреговете в района на Балканските и
Средиземноморски страни, и подчерта усилията, положени от партньорите в изпълнението на проект
HERMES. Представена бе оценката и историческото развитие на ерозия по бреговете на партньорските страни
Гърция, Кипър, България и Албания, както и възможните решения които предлага HERMES.

>>>>>>>>>>> Продължение на стр. 4
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>>>>> Продължение от стр. 3
Денят след провеждане на 2-рия международен
семинар се проведе и среща на партньорите по
проекта. По време на среща на 18.09.2018 г. беше
споделен напредъкът на проекта във всяка участваща
страна. Инсталирането на станциите за океанографски
мониторинг беше основната тема на дискусия. Към
настоящият момент, партньорите от Гърция са
сключили довор с изпълнител за доставка и монтаж на
океанографската станция.

Станцията е монтирана вече и в момента събира данни
в системата https://meteoview2.gr/

Първата океанографската станция на HERMES е инсталирана вече
около бреговете на общ. Паггайо, Гърция
Океанографската станция HERMES, разположена на крайбрежната зона Кариани на 22 метра дълбочина, е
система за мониторинг и предаване в реално време на условията, преобладаващи в морето в тази специфична
област. Измерванията на морските течения на всички слоеве на водния стълб и на вълните, като височина на
вълните, период на вълните и посока на разпространение на вълните, се събират на почасови интервали,
съхраняват се в системата и се предават на уеб сайт. Чрез функционирането на системата крайбрежните
мениджъри ще могат да оценят въздействието на вълните и течения при оформянето на бреговата линия около
Кариани и да проектират подходящите структури за смекчаване на ерозията на бреговете и намаляване на
въздействието на изменението на климата. Успоредно с това рибарите и потребителите на крайбрежието ще
бъдат информирани за условията на вълните и теченията, като по този начин ще се увеличи морската
безопасност.
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ПРОЕКТ ABRACADABRA: МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ „ГРАДСКО УПЛЪТНЯВАНЕ, ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА”
На 20 септември 2018 г. във Френската столица се проведе конфернция на тема “Градско уплътняване,
енергийна ефективност и достъпност на средата”. Събитието бе организирано от Европейската федерация на
общински и социални домове в парньорство с проект ABRACADABRA, по който ЧРАУЕ е официален партньор
за България. Мястото на срещата бе в офиса на “Париж хабитат” един от най- големите собственици на
недвижими имоти във Франция. Целта на срещата бе представяне на нови финансови инструменти и
прилагането им в областта на повишване на енергийната ефективност на съществуващи сгради. Бяха
представени добри практики от изпълнението им. Основният инструмент за набиране на средства за
инивестиция е подхода Adore или чрез пристрояване или надстрояване на жилищни площи към
съществуващи сгради. Като пристрояването е обвързано с повишаване на енергийната ефективност на
сградата. На следващият ден се проведе и поредната партньорска среща по проекта. На срещата бяха
обсъдени финасовият, правни и технологични инструменти, изработени по проектa.

КОНКУРС ЗА 7-МА ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА
УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Наградата за Планиране на Устойчива Градска Мобилност (SUMP Award) на Европейската Комисия
стартира през 2012г. Целта е да се насърчи разработването и приемането на Планове за Устойчива
Градска Мобилност /ПУГМ/ от местните власти в Европа, както и да се удостоят значителни постижения
в този сектор всяка година.
7-те годишна награда за Планиране на устойчивата градска мобилност е фокусирана върху
мултимодалността, обявена за тема на годината от Европейската Комисия. Мултимодалността се
определя като използване на различни начини за придвижване в рамките на едно пътуване или за
различни пътувания, както за стоки, така и запътници.
Поканата за представяне на формуляри е отворена до 1 Октомври 2018г. Повече за инициативата и
кандидатстване, можете да намерите тук: www.mobilityweek.eu/sump-award/

