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Областният информационен център-Варна представи първата по рода си интерактивна книга с проекти, 

реализирани с европейско финансиране на територията на Варненска област. Тя вече е достъпна в 

интернет на адрес www.oicvarna.eu.  

Интерактивната книга съдържа проекти, финансирани по всички оперативни програми, и 

информацията в нея ще се допълва и обновява системно от ОИЦ-Варна. Всеки от тях е описан с 

пълното си наименование, бенефициент, начин на финансиране, бюджет, период и дейности за 

изпълнение. Проектите са онагледени със снимки.  

Книгата може да бъде полезна на бенефициенти, студенти, както и на млади предприемачи, които се 

интересуват от програми и проекти с европейско финансиране. В дигиталния сборник може да бъде 

открита информация и за оперативните програми от миналия (2007-2013г.) и настоящия (2014-2020г.) 

програмен период, за проекти с друго донорско или европейско финансиране, както и за материали, 

които издава Областният информационен център – Варна. 

Източник: ОИЦ-Варна 

 

В интерактивната книга са поместени два от текущите проекти на АБЧО: „GreeTHIS: Зеленият Туризъм 

и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран по 

Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ и “eNEET Rural: Насърчаване на 

предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките 

общини“, финансовата подкрепа на ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост. 

 

ИНТЕРАКТИВНА КНИГА С ЕВРОПРОЕКТИ, 

РЕАЛИЗИРАНИ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ 

 

http://www.oicvarna.eu/
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Варна е привлякла най-много европейски средства по проекти от всички общини в областта от началото 

на новия програмен период (2014-2020г.) до края на 2018 г. Варненските бенефициенти са получили 

еврофинансиране в размер на 340 118 394 лв., съобщиха от Областния информационен център-Варна. 

Следва Долни чифлик с 20 831 525 лв. Община Аксаково заема третата позиция по инвестирани средства 

– 17 229 216 лв. Четвъртото място е за Община Аврен, където са вложени 7 028 954 лв. 

 

За периода на територията на Община Варна са реализирани най-много проекти - общо 221. Следват 

Аксаково с 44 проекта и Провадия с 25. Най-малко бенефициенти има във Ветрино – 8. 

По Програмата за развитие на селските райони най-активна е била Община Аксаково, която през 2018 

година е спечелила средства за 23 свои проекта на стойност 1 699 110, 90 лв. Само един проект за 29 337 лв. 

има Девня. Община Варна е привлякла по програмата 156 464 лв.  

От 2014 г. досега във Варненска област са реализирани най-много проекти по Програмата за развитие на 

селските райони – 185 на обща стойност 71 312 986, 65 лв. 153 бенефициенти са спечелили финансиране 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 32 056 120,71 лв. 124 859 865,11 лв. са инвестирани на 

територията на областта по ОП „Региони в растеж“.  

Само два са проектите по ОП „Околна среда“ на обща стойност 37 382 443 лв. Най-малко европейски пари 

са привлечени по ОП „Добро управление“ – 1 165 417 лв.              Източник: ОИЦ-Варна 
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Асоциация на Българските Черноморски Общини стартира новата 2019 г. като водеща организация на два 

големи европейски проекта: 

Проект “GreeTHIS: Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка 

за развитие на Черноморския регион“, финансиран по Съвместна Оперативна Програма 

„Черноморски Басейн 2014-2020“ с общ бюджет от 1,1 млн евро. Проектът цели да насърчи 

развитието на зеления културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез 

популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за адаптиране към 

климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес 

решения между участващите страни. Проектът ще приключи м. Април 2021г. 

 

Проект “eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на 

незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, с общ бюджет от 1,7 млн евро 

(85% грант) с финансовата подкрепа на  ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост. Проект 

eNEET се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор и ще създаде 

инструментариум за обучение на нискоквалифицирани, невключени в обучителната система 

1 200 млади хора на възраст между 25 г. -29 г., живеещи в малките общини. Проектът ще 

приключи м. Септември 2021г. 

 

В края на м. Август 2019г. ще приключат други два проекта на Асоциацията, 

финансирани по Програма Еразмус +: Проект: „CO-CREATED – CO-CREATion подходи за 

европейските държавни служители: Образователна рамка“. Общата цел на проекта е да се насърчи 

участието на гражданите в местните политики и да се предоставят практически и оперативни 

инструменти на общините за тяхното изпълнение; Проект “Youth 2 Youth: Приносът на младежкото 

творческо мислене за предприемачеството“, финансиран по Еразмус +. Проектът има за цел да обучи 

активно работещи младежи как да управляват житейските си умения и предприемаческите си 

компетенции по един иновативен начин. 

 

    
Продължава изпълнението на два проекта по Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ 

– СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020″ Проект „HERMES – Хармонизирана рамка за смекчаване на 

ерозията на крайбрежните райони“ и Проект „INNOViMENTOR – Създаване на иновативни 

мобилни продукти в туризма за МСП в отдалечени и слабо населени райони“. 

 

През първото полугодие на 2019г. ще приключат два проекта: Проект „CROWDSTREAM – групово 

финансиране на масовите иновации“, финансиран по Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020″, насочен към повишаване на дела на алтернативното финансиране за 

малки, средни и новосъздадени предприятия; Проект „SIMPLA – Устойчиво интегрирано планиране 

на местни енергийни политики“, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в помощ на местните 

власти в процеса на интегриране на устойчивите енергийни планове с плановете за устойчива градска 

мобилност. 
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В рамките на проект „CrowdStream – групово 

финансиране на масовите иновации“, 

финансиран по Програма за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020″, Приоритет: 

„Иновативен и социално ангажиран Дунавски 

регион“, Специфична цел: „Подобряване на 

рамковите условия за иновации“ е изготвено 

видео под надслов „Груповото финансиране 

променя финансовия пазар в Дунавския 

регион“. Видеото предскавя накратко: 

 

Какво направихме по проекта? 

 

ПОДОБРИХМЕ: 

Ефективността на публичната/ частната бизнес 

подкрепа за иновативни стартиращи 

технологични фирми и социални предприятия 

за достъп до качествено алтернативно (групово) 

финансиране 

  

ПРОВЕДОХМЕ: 

20 обучителни сесии за над 270 Start-ups § 

социални предприятия 

19 обучения за 140  представители на 

организации, подкрящи бизнеса 

  

ЗАЕДНО: 

„Подобряваме условията за по-иновативен и 

социално отговорен Дунавски регион! 

Насърчаваме Иновациите и Изграждаме 

Капацитет!  

Засилваме международното сътрудничество!“ 

 

Видеото може да се види на интернет 

страницата на АБЧО: 

www.ubbsla.org/crowdstream-kratko-video-za-

proekta/  

 

 

АБЧО в подкрепа на проект 

EDIBO 

С финансовата подкрепа на ЕИП и Норвежкият грант 

за младежка заетост и в партньорство с организации от 

Гърция, Латвия, Литва, Италия и Испания, сдружение 

„ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И 

ИНОВАЦИИ“ ще предложи подкрепа на безработни 

млади хора на възраст под 30г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки партньор на проект EDIBO ще организира 

"Европейски дигитални обучителни лаборатории", 

в които ще се преведат 10 седмични интензивни 

курсове със силен фокус върху развиване на IT 

уменията, английски език, др. 

След тренировъчната фаза, участниците ще имат 

възможност за стаж в някоя от "фирмите-спонсори" на 

програмата.  

В продължение на 3 години,  проектът ще обхване 

общо 1050 младежи на възраст до 30г. с приоритет към 

уязвимите групи и най-малко 500 от тях се очаква да 

получат работа, а 100 младежи да станат самостоятелно 

заети, благодарение на придобитите знания и умения. 

 

http://www.ubbsla.org/crowdstream-kratko-video-za-proekta/
http://www.ubbsla.org/crowdstream-kratko-video-za-proekta/


     © 2017, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    23.01.2019г. в заседателната зала на Областна администрация – Варна 

Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за 

управление на енергията (ЧРАУЕ) организираха работна среща-дискусия по проект „ABRACADABRA: 

Аkтивиране на Пазара за Допълнително Надраждане при Саниране, Доизграждане и 

Разширяване на Съществуващи Сгради за Постигане на  Нулево Потребление на  Енергията“.  

Целта на събитието бе да се обсъдят със заинтересованите лица възможностите, създадени на база 

подхода AdoRes, за използване на финансови механизми за основно обновяване на сгради. 

Проектът, който се финансира по програма „ХОРИЗОНТ 2020“, е с продължителност 3 години и 

приключва през месец май 2019-та. Общият му бюджет е 1 993 168,75 евро. 

Партньори, освен АБЧО, са организации от още десет европейски страни: Италия, Гърция, Испания, 

Белгия, Германия, Латвия, Великобритания, Румъния, Холандия, както и от една асоциирана страна - 

Норвегия.  

Основната идея на подхода AdoRes е постигане на енергийна ефективност чрез мерки за саниране, 

които са по-широкообхватни от стандартните като изолация и смяна на дограма. Този метод е по-скъп, 

но гарантира съвременен продукт и възвращаемост на вложението, обясниха експерти. Подходът 

изследва възможностите да се инвестира в дълбоко обновяване на сградите чрез надстрояване и дори 

изграждане на допълнителни пристройки. Така, чрез строежа на още едно тяло, биха се компенсирали 

разходите по саниране след продажбата му или отдаването му под наем. Подходът обръща специално 

внимание и на използването на възобновяеми енергийни източници. Чрез енергийна и архитектурна 

трансформация може да се постигне значително увеличение стойността на недвижимите имоти, 

подчертаха експертите.         >>> продължение на стр. 6 

 

РАБОТНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ  ПО 

ПРОЕКТ „ABRACADABRA“
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     >>> продължение от стр. 5 

 

 

 

Предимствата от подобен тип саниране са повишаване на 

комфорта и намаляване на енергийните разходи, постигане 

на висок дял ВЕИ, енергийна независимост. Съществуват и 

предизвикателства като проучване на техническата 

устойчивост на сградите, презастрояване и промяна на 

плътността и височината на зданието. Сред възможните 

проблеми бяха откроени липсата на квалифицирани 

работници, дългият технологичен процес, повишеният 

сеизмичен риск, недостатъчно средства за инвестиция, липса 

на диалог при етажните собствености. За да се приложи 

подходът AdoRes, са необходими и законодателни промени и 

опростяване на процедурите за купуване на енергия от ВЕИ, 

добавиха експертите. За целта е създадена работна група, 

която да внесе предложение за изменение на Закона за 

енергийната ефективност. 

Инж. Тодор Тонев, експерт по проекта, представи няколко 

примера от различни европейски градове за „дълбоко“ 

обновяване на сгради.  Бяха дискутирани и четири начина за 

финансиране: чрез спестявания, банкови заеми, грантови 

схеми и субсидии. Целта бе да се определят такива, които са 

приложими за България. 

В дискусията участваха главният архитект на Варна г-н Бузев, 

представители на банки, инвеститори, строителни компании, 

публични органи и компании за социални жилища, заедно с 

всички останали заинтересовани страни от проекта 

„ABRACADABRA“. Те се обединиха около становището, че 

за страната ни и конкретно за Варна най-подходящо би било 

създаването на фонд за саниране по примера на латвийския 

град Рига, който да дава заеми при облекчен режим. В 

дискусията бяха изказани мнения доколко моделът е 

приложим в български условия, в каква посока да се търсят 

законодателни промени, кои сгради са удачни за 

пристрояване, как собствениците на имоти да се поощряват 

да използват ВЕИ. 

Основната идея от работната среща, която ще бъде 

използвана занапред при работа по проекта, е да се създаде 

база данни чрез проучвания и анализи къде във Варна има 

резерв на сграден фонд и дали градът има потенциала да 

работи по подобен модел на саниране. Бе повдигнат и 

въпросът за екологичното обновяване на сградите и 

въвеждането на единен стандарт на саниране. 

Резултатите от срещата ще бъдат представени на 

международен семинар в Брюксел на 7 февруари тази година. 

 


