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В рамките на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети 

и неквалифицирани младежи от малките общини“, който АБЧО изпълнява в партньорство с организации от 

Словения, Италия, Испания, Румъния, Унгария и Норвегия се проведе втората работна среща. Партньорите се 

събраха в най-големия град на Испанската провинция Естремадура – град Бадахос на 18.03.2019г. и обсъдиха 

напредъка на дейностите по проекта, със специален акцент върху инструментариума на eNEET Toolkit, който ще 

включва иновативни учебни материали и електронна платформа.  

На по-късен етап от изпълнението на проекта, партньорите ще предложат безплатни онлайн обучителни 

курсове и курсове на работното място в своите страни, като се фокусират върху две основни теми: 

 „Меки умения“, с акцент върху подготовка на автобиография, съвети и различни подходи за участие в 

интервюта за работа, умения за общуване и др. Стартиране на собствен бизнес (производителност, решаване 

на проблеми, финансиране и т.н.) и предприемачество и лидерство (мотивация, управление на кризи, търсене 

на възможности и др.)                                                      >>> продължение на стр. 2 
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>>> Продължение от стр. 1    

 Агро-професионални умения, който се фокусира върху бизнеса (техники за придобиване на компетенции, бизнес 

основи и бизнес идеи, финансиране, счетоводство, правна рамка, маркетинг, общо регулиране на защитата на 

данните - GDPR и др.), умения в сектора на селското стопанство (основи на земеделието, селскостопански сектори, 

технологии, здраве и безопасност и т.н.) 

Както онлайн курсовете, така и курсовете за обучение на работното място се насочени към младежкото население 

(25-29 години), които не са заети, не са обучени и нямат трудов опит. Младежите, които ще присъстват и завършат 

курсовете за обучение по проект eNEET Rural, ще получат сертификати за завършено обучение и възможност за стаж 

в някоя от земеделските стопанства, подкрепящи проекта на национално ниво.     

  За повече информация, моля свържете се с екипа на АБЧО: coordinator@ubbsla.org  

Проектът е финансиран от EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Фонда за младежка заетост на ЕИП и 

Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.) 

Втората работна среща на партньорите  бе съпроводена и с еднодневна визита за представители на заинтересовани 

страни по проекта (общини, бюра по труда, младежки и обучителни организации, търговски камари, земеделски 

стопанства, т.н.) с цел да обменят опит и добри практики за мотивиране и включване на безработни млади хора 

(NEETs) на пазара на труда. 

Испанският партньор по проекта, Асоциация за изследване на бизнеса и Национален технологичен център за 

хранително-вкусовата промишленост - Екстремадура (CTAEX), като домакин на събитието  беше организирал визити 

за представители на заинтересованите страни и партньорите на образователни и обучителни центрове и бизнес 

инкубатори в региона с фокус върху земеделието. 

АБЧО от своя страна бе поканил Кмета на Община Белослав, г-н Деян Иванов, да се включи в работната визита в 

регион Естремадура.  

   

   

По-долу може да видите интервюто с впечатления на Кмета на Община Белослав от посетените институции в 

Испания:  

 

mailto:coordinator@ubbsla.org
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   Г-н Иванов, в 
качеството Ви на Кмет на община Белослав, 
бяхте поканен от АБЧО да вземете участие в 
работна визита в регион Естремадура (Испания) 
по проект eNEET Rural, свързан с младежката 
безработица в малките населени места. Каква 
беше причината да проявите интерес? 
Развитието на малките общини като Белослав зависи 
до голяма степен от запазването и привличането на 
човешки капитал, особено на млади хора и развиване 
на местното предприемачество и инвестирането в 
технологичен капитал. Населението в общината е 
малко над 11 хил. души, от които около 2 хил. са 
млади хора на възраст 15-29 години. Младежите 
представляват около 16% от всички регистрирани 
безработни в общината. Основната  характеристика  
на  младежката  общност  в  община Белослав, както 
и предизвикателствата пред нея, не са по-различни 
от тези на младежите в национален мащаб. За  
съжаление  голяма  част  от  тях  са  социално  и 
икономически зависими от семействата си. Обмяната 
на опит и добри практики за мотивиране и включване 
на тези млади хора на пазара на труда бяха основния 
ми мотиватор да взема участие в таза визита.   
Какви са впечатленията Ви от посещението? 
Регион Естремадура е със значително високи нива на 
младежка безработица в сравнение със средните за 
Европа. В региона очевидно селското-стопанство е 
много добре развито и е основния отрасъл за 
развитие на местната икономика. 
Организацията-домакин от Испания, Асоциация за 
изследване на бизнеса и Национален технологичен 
център за хранително-вкусовата промишленост 
(CTAEX),  беше организирала посещения на 
образователни и обучителни центрове и бизнес 
инкубатори с фокус върху земеделието. Впечатлих се 
много от факта, че младите хора още след начално 
училище се ориентират в усилено изучаване на 
основния структуроопределящ отрасъл в региона. 
Затова местната администрация е изградила мрежа 
от обучителни центрове и клъстерни организации, 
които покриват всички нужди от обучение в региона. 
Дава се възможност на младежите да практикуват в  
експериментални ферма и селскостопански 
лаборатории още в процеса на обучение.  

Младежите излизат от образователната система, 
напълно готови да стартират собствен селско-
стопански бизнес или да работят в сектора. 
А какви са основните причини за младежката 
безработица във Вашата общината? 
Безработните младежи са слабо конкурентни на 
трудовия пазар, като перспективите за заетост са 
свързани с икономическа миграция и сезонна 
заетост по морските курорти около град Варна. 
Основните проблеми са свързани с липсата на 
професионален опит и образование неадекватно 
на пазарното търсене, занижено равнище на 
професионална квалификация, дължащо се на 
слаба практическа подготовка и ниска 
информираност, а също така и липсата на трудов 
опит, който е основен фактор за всеки работодател 
при подбор на кадри. 
Моите наблюдения са, че младите хора на възраст 
до 29 години, живеещи на територията на 
общината, не проявяват инициатива за развитие на 
собствен бизнес и самонаемане. Основната 
причина е липсата на опит и финансови средства. 
Проект eNEET Rural, финансиран от EEA and 
Norway Grants Fund for Youth Employment ще се 
фокусира върху иновациите и технологиите в 
селскостопанския сектор и ще приложи 
комплексен подход по отношение на младите 
безработни хора, които нямат изградени 
трудови навици. Те ще бъдат включени в 
обучение в сферата на селското-стопанство, 
което да ги подготви за намиране на работа в 
сектора. До колко този сектор е 
структуроопределящ за община Белослав? 
Въпреки, че аграрния сектор няма 

структуроопределящо значение в местната 

икономика, за общината са характерни 

производството на зърнени и технически култури, 

развито  е лозарството и овощарството.  

Проектът е много значителен за нашата община, 

предполагам и за другите общини от България и 

страните-партньори, т.к. проблемът с младежката 

безработица в селски райони на Европа е много 

голям и много млади хора, които са напуснали 

училище и са нискоквалифицирани срещат големи 

трудности при намирането на работа. 

Усилията на общинска администрация в Белослав 

са концентрирани в изграждане на бизнес 

инфраструктура и провеждане на инвестиционен 

маркетинг за привличане на външен за общината 

бизнес и разкриване на нови и по-привлекателни 

работни места. Нашата администрация ще положи 

огромни усилия, за да подкрепи изпълнението на 

проекта еNEET Rural в България. 
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На 5 и 6 март в Гренолейс, Испания се проведе първата среща на новостартиралия проект “EYES – Младите 

хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕК. Проектът е 

насочен основно към привличане участието на младежите на възраст между 18 и 29г., особено на уязвимите 

групи в процеса на местното енергийно планиране и създаването на политики. Изменението на климата е 

глобално предизвикателство, което през следващите години ще засегне най-вече младото поколение, което в 

момента не участва по никакъв начин в  устойчивото планиране на енергията и климата на местно ниво.  

В 6 пилотни европейки градове ще бъдат създадени мрежи от местни партньори, които ще съдействат за 

достигане до уязвимите групи. Като партньор АБЧО ще координира сформирането на Консултативни съвети, 

които да подпомогнат създаването на „Младежки екипи“ и тяхното обучение, така че да помагат в процеса на 

разработване на местни енергийни политики. Предстоят международни обучения и обмени с участието на 

младежките екипи от участващите държави: Испания, Италия, Франция, България, Дания и Полша. 

Проект EYES е с продължителност 2 години и ще се изпълнява в партньорство от 8 организации, общини, 

енергийни агенции и асоциации на местни власти. За повече информация: www.ubbsla.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Испанската организация Ecoserveis е водеща организация и в сътрудничество с Градския съвет на Гранолейс, 

ще изпълняват проекта в Испания. Други партньори са: EC Network and the Danish school EUC Syd (Sønderborg, 

Дания); Local Energy and Climate Agency of the Metropolis of Lyon (ALEC) (Greater Lyon, Франция),  Napolitan 

Agency for Energy and the Environment (ANEA) (Napoli, Италия); Асоциация на Българските Черноморски 

Общини  (с пилотен град Варна) и Association "Energy Cities" of Polish (PNEC) municipalities (с пилотен град 

Cieszyn). 

 

 
ЕКИПЪТ НА АБЧО ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЧАЛНА СРЕЩА ПО 

ПРОЕКТ „EYES - МЛАДИТЕ ХОРА В ПРОЦЕСА НА 

УСТОЙЧИВОТО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ“

Г-жа Кънчева представя АБЧО по време на Начална среща 

 на партньорите по проекта  
Градският съвет на Гранолейс бе домакин на 

международната среща 

http://www.ubbsla.org/
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На 26 и 27 март инж. Тодор Тонев, Председател на 
УС на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) 
присъства на обучение, организирано от 
Енергийната академия на OÖ Energiesparverband в 
гр. Линц Австрия. Обучението бе организирано в 
рамките на проект PROSPECT, осъществен с 
финасовта подкрепа на програма H2020 на 
Европейската комисия. Повече за проекта - 
https://www.h2020prospect.eu   

Програмата на обучението включваше теоритични и 
практически аспекти за прилгане на Договор с 
гарантиран резултат в уличното оветление.  

Договор с гарантиран резултат (ДГР) предсталява 
извършване на мероприятия по системата на 
уличното осветление като смяна на осветителни 
тела, подобряване на управлението и други с което 
се гарантира осветеността и намаляването на 
разходите за освелтение и поддръжка.  

Инвестицията се извъшва за сметка на външна 
фирма, а ползата е за общината. Възврщаемостта се 
осъществява от реализираните спетявания 
обикновено в срок от 10 години.  

Като след това ДМА остават собственост на 
общината. Обикновно реалзираните спетявания са в 
рамките на 40-60%.  

В случай че не се реалзират заложените спетявания 
загубите са за сметка на инвеститора. Реализираните 
спетявания се изплащат от обищината на 
инвеститора във вид на премия, която е с около 10 % 
по ниска от реализираните спетявания. Така още с 
подписвнето на ДГР общината зпочва да реализира 
спетявания.  

 

 

 

В обучението участваха и представители на 
Западен регион Ирландия, Енергийна агенция 
Плоещ-Прахова (Румъния), Регион Коимбра 
(Португалия) и Климат КИК (Германия). 

Етапите на изготвяне на ДГР в Австрия могат да се 
обобщят по следния начин: 

1. Фирма изпълнителна на ДГР изготвя опростен 
одит на конкретна зона от уличното осветление 
(напр. на един квартал), който включва 
информация за необходимата инвестиция, 
разходите, които са плащани към момента за 
енергия и обслужване, бъдещите разходи, срока 
на договора и технологиите, които трябва да 
бъдат използвани; 

2. Кметът на общината внася предложението за 
гласуване на ОС; 

3. В случай, че Кмета е упълномощен от ОС се 
изготвя техническо задание за тръжна процедура, 
с помощта на фирмата предложила офертата; 

4. Изготвената техническа документация се 
верифицира от енергийна агенция; 

5. Провежда се процедура по избор на изпълнител 
и се извършват необходимите дейности съгласно 
договора; 

7. Експлоатира се осветлението като общината 
плаща съгласувана премия съгласно ДГР, 
обикновено в рамките на 10 години; 

 

>>> продължение на стр. 6 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ 

ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

https://www.h2020prospect.eu/
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Като продължение на една успешна поредица 

събития, проведени през 2018 г., и през тази година 

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия ще организират серия 

специализирани конференции и обучения, които 

имат за цел да засилят диалога по редица актуални 

въпроси, свързани с енергийната ефективност, 

финансирането на общински проекти, зелените 

обществени поръчки и дългосрочното планиране за 

устойчиво енергийно развитие. През 2019 година 

вниманието се фокусира по-специално върху 

гражданското общество чрез отворени дискусии и 

обучения, които ще спомогнат за по-задълбоченото 

разбиране на нуждите от ефективни мерки за 

сградни обновявания и по-рационалното 

използване на енергията.  

Първото планирано събитие е XXI Ежегодна 

конференция на ЕкоЕнергия, която  ще се проведе 

на 23 -24 април в Габрово, зала Ритуална. 

Акцентите на събитието включват теми като: 

Интегрирания план за климат и енергия –ползи и 

възможности за общините; значението на добре 

изготвения енергиен план за привличането на 

инвестиции; общински енергиен мениджмънт; 

зелени обществени поръчки. На събитието са по-

канени да вземат участие представители на 

Министерство-то на енергетиката с цел 

разясняване на процедура „Рехабилитация и 

модернизация на общинска инфраструктура“ по 

програма Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност и енергийна сигурност на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо 

пространство.  

Очаква се на събитието да присъстват официални 

гости от МЕ, АУЕР, АОП и други национални 

институции, както и представители на 

Австрийската енергийна агенция.  

В рамките на конференцията ще се проведе и 

редовното Общо събрание на ЕкоЕнергия. 

Източник: ЕкоЕнергия 

 XXI Ежегодна конференция 

на ЕкоЕнергия 
>>> продължение от стр. 5 

8. След 10-та година вложеното оборудване 
остава собственост на общината, и се 
провежда нова процедура по избор на 
фирма за поддръжка, като обикновено се 
избира същата фирма да поддържа 
инсталацията;  

9. Обикновеният експлоатационен период е 
20-25 години 

По време на обучението бяха представени 
конкретни казуси при изпълнението и 
сключването на ДГР, добри примери от 
реализирани вече проекти в Австрия.  

Посетени бяха на място офисите и 
изложбените зали на фирми изпълнители на 
ДГР, както и реално изпълнен проект за 
улично художествено осветление в град 
Gunskirchen. 

 

 

Улично осветление на гр. Gunskirchen, 
реализирано на принципа на ДГР 

 

 

 


