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OБЩИНА ДЕВНЯ И ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
сред 10-те най-прозрачно работещи в страната

Десетте най-открито работещи български общини са Търговище, Белоградчик, Челопеч, Девня, Банско,
Разград, Белослав, Долна Митрополия, Добрич и Златоград сочи проучване на Програма Достъп до
Информация (ПДИ), направено в периода 22 февруари – 12 април 2019 г.

Целта на проучването е да се оцени как органите на изпълнителната власт са изпълнявали задълженията си по
Закона за достъп до обществена информация през 2018 г. и задълженията за публикуване на нормативни
актове и информация в Интернет. В рамките на проучването са прегледани и оценени интернет страниците на
564 институции - административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно
ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Нивото на прозрачност през 2019 г. е оценено с
точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, по 133 индикатора за общините и 96
индикатора за териториалните звена на централните органи на власт. За първа година Програма достъп до
информация е изпратила предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка, а
постъпилите коментари са отразени в проучването.
Община Варна е една от най-слабо прозрачните български общини. Тя пада до 60-то място по прозрачност, а
през 2018 година е била в десетката.

Интерактивната карта може да бъде разгледана
на сайта на ПДИ: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/map

Източник: Програма Достъп до Информация

© 2019, Асоциация на Българските Черноморски Общини

CROWDSTREAM:

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВАРНА
ФИНАЛНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА СЕ ПРОВЕДЕ В ЧЕРНА ГОРА

Групово финансиране:
ПЛАТФОРМА ЗА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Завършихме създаването и тестването
на платформата за електронно
обучение за групово финансиране
(краудфандинг)

Moodle базираната платформа можете
да намерите тук:

На 16 и 17 април 2019г. се проведе последната среща на
партньорите по проект „CrowdStream - групово финансиране на
масовите иновации“ в гр. Никшич, Черна Гора. Домакин на срещата
беше „Център за иновации и предприемачество Технополис“. По
време на срещата бяха отчетени основните резултати,
постигнати от изпълнението на 3 годишния проект - обучителни
материали за Startups и финансиращи организации, система за
категоризация на платформи за групово финансиране, регионални
планове за действие, предложения за подобрения на база
успешните практики и др. Вторият ден бе посветен на изготвяне
на програма за финалната международна конференция, която ще
се проведе на 28 май 2019 в гр. Варна с любезното домакинство на
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО).

https://pbn-elearning.hu/?lang=en

Обучението включва 6 модула, от
които може да научите всичко за
груповото финансиране
Модули 1-2-3 ще ви представят
детайлно груповото финансиране
(процес, правна рамка, платформи,
др.).
Модул 4 и 5 ще ви помогнат да
създадете своя собствена кампания,
докато Модул 6 е в подкрепа на бизнес
организациите, така че те да подобрят
своите услуги.

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
организира Международна конференция на 28.05.2019г. от 10:00ч.
Хотел Графит Галерия в гр. Варна

ЗАЩО ТРЯБВА ДА УЧАСТВАТЕ?
1. Ще имате възможността да се включите в дискусията за формулиране на
„Европейския краудфандинг“
2. Краудфандинг и онлайн кредитирането ще променят онлайн достъпа до
финансиране
3. Ще се запознаете с политици и заинтересовани страни, които биха
допринесли за формирането на бъдещето на алтернативното финансиране
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?
1. Осигуряване на високо качество на трансграничното групово
финансиране - изграждане и поддържане на доверието в алтернативния
финансов сектор
2. Как се развива регулаторната рамка за краудфандинг в Европа
3. Възможности за бъдещо инвестиране в краудфандинг, алтернативни
финанси и цифрови активи
4. Повишаване на знанията и капацитета на участниците по отношение на
качествения краудфандинг
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Обучение за бенефициенти от 1-вa Покана за предложения по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 20142020“ напълни две от залите на хотел „Шератон“ в Букурещ, Румъния на 16-17.04.2019г.
Един от одобрените проекти за финансиране е 30 месечния „
THiS: Зеленият Туризъм и историческото
наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, изпълняван от Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО) в партньорство с организации от Молдова, Украйна, Гърция,
Грузия и Румъния. АБЧО като водещ партньор на проекта имаше удоволствието да присъства и представи
проектния консорциум по време на обучението, организирано от Съвместен технически секретариат на
програмата. Обучителната сесия имаше за цел да повиши капацитета на бенефициентите с цел осигуряване
на гладко и коректно изпълнение на финансираните проекти, да представи основни правила и регулации
свързани с правилното и акуратно отчитане на дейностите и използваните ресурси, да сподели практически
примери и казуси от предходния програмен период и други реализирани проекти за избягване на грешки и
нарушения и подобряване на средата за работа.

Обучения ще се проведат и на национално ниво в България, Румъния и Гърция. Националното звено за
контрол и контакт за РБългария е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ и
обучението за нашата страна е планирано на 22 май 2019 г. във Варна. Поканени за участие са по трима
представители от екипа за управление на проекта от всяка организация. Необходима е предварителна
регистрация: https://blacksea-cbc.net/events-page/national-traininq-event-for-bulgaria-beneficireies
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В Малага се проведе обучение
„Развитие на предприемаческите умения на
младите хора“ в рамките на проекта Y2Y

Първа среща на работещи младежи от три Европейски страни
Първото обучение за младежи на възраст между 18 и 30 години, живеещи в общините, участващи в проект
„Y2Y: Приносът на младежкото творческо мислене за предприемачеството“ се проведе от 8 до 12 април
2019 г. в кампуса на Европейския младежки център (Centro Giovanile Europeo Ceulaj) в Малага, Испания.
Домакин на събитието бе италианската организация Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus (AMS) с
логистичната подкрепа на испанския партньор FAMP. Целта на петдневния обмен бе да се обучат активно
работещи младежи от обществения и частния социален сектор как да управляват житейските си умения и
предприемаческите си компетенции по един иновативен начин.

18 подбрани младежи от България, Испания и Италия преминаха през интензивни обучителни сесии
насочени към доразвиване на комуникационни, релационни, групови и творчески умения и работа в
областта на младежката политика. Обучителните сесии бяха съпътствани от институционални срещи с
кметове, млади испански предприемачи, т.н.
>>>> продължение на стр. 5
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>>>> продължение от стр. 4

След тази международна среща, участващите младежи, които са вече добре подготвени ще имат решаваща
роля на по-късен етап от изпълнението на проекта. Те ще подкрепят младите хора в техните страни, като
вдъхновяват и насърчават техните творческите идеи, подпомагайки партньорски организации Associazione per
la Mobilitazione Sociale Onlus (AMS) - Италия, Federacion Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) – Испания и
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) при работата им с младежите на национално ниво.
Пет дни, пълни със съдържание, емоции, комуникация и нови творчески идеи, които да се приложат на
практика през следващите фази на проекта – това бе първата среща на младежите от трите Европейски страни.
Ето и някои от впечатленията на участващите в обучението младежи от България:

„Това пътуване беше едно незабравимо
преживяване за мен! Първо, защото за
първи път съм в Испания и имах тази
възможност да се докосна до нейната
култура, архитектура и природа.
Тренинга в Молина изцяло отговори на
очакванията ми. Дискусиите бяха
насочени към нас, младите хора и как да
изградим нашето добро бъдеще. Как да
бъдем удовлетворени от живота и
успешни в бизнеса!
Най-интересните теми за мен бяха:
формулата за щастие, мотивацията и
как да изградя ясна стратегия и визия
за бизнес и развитието си. Няма как да
не отбележа и топлото посрещане на
испанците и незабравимите моменти с
италианците! ♡ „

„Пътуването до Испания ми донесе букет от
хубави преживявания и ценни познания.
Наученото там ще ми помогне в моето
бъдещо развитие, защото ми показа как да
определям важните за мен неща и как да ги
постигам. Успях да създам много нови и
полезни приятелства. Опознах културата и
историята на местността, посетих много
красиви забележителности и останах с
невероятно впечатление от Испания. Много
съм благодарна, че имах възможността да
участвам в този проект, защото ме изпълни
с хубави спомени и позитивни емоции! „

ДЕСИ, 27г

ДОНА, 19г
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Разработване на програми за
енергийна ефективност,
съгласно Закона за енергийна
ефективност (ЗЕЕ)

•Организиране на изпълнението на
програмите за енергийна ефективност и
поддържане на база данни за месечното
потребление и производство, ежегодно
изготвяне на анализи на енергийното
потребление и изготвяне на месечни и
годишни баланси, съгласно чл.63 на ЗЕЕ
•Предоставяне на енергийно ефективно
услуги и организиране на процедура за
договор с грантиран резултат (ЕСКО
договори)

Разработване на План за
действие за устойчива
енергия и климат, съгласно
изискванията на Европейската
инициатива “Споразумение на
кметовете”
Създаване, внедряване и
поддържане на системи за
управление на енергията,
съгласно стандарт БДС EN ISO
50001:2018

•Обследване за енергийна ефективност на
сгради общинска собственост
•Обследване на котли и климатични
системи за енергийна ефективност
•Обследване на улично осветление и
промишлени системи за енергийна
ефективност
•Издаване на удостоверния за енергийни
спестявания

•Създаване, внедряване и поддържане на
системи за управление на енергията, съгласно
стандарт БДС EN ISO 50001:2018

Организиране и провеждане на обучителни кампании за мерките за
подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и
използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за
охлаждане от възобновяеми източници, биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта

