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„Грийнпийс“ започна общоевропейски си тур под надслов „Заедно за климата“. В него се включва 
легендарният ветроход Rainbow Warrior, който ще обиколи много европейски държави, а България е втората му 
спирка. Целта на тура е освен да информира, да предизвика и реални промени в политиките за справяне с 
климатичната криза. Програмата във Варна включи пресконференция на 04.06.2019г. с информация за 
европейския тур и събитията в България, обучение, подходящо за широк кръг от хора за същността на енергията 
от слънцето и нейното значение за енергетиката, кръгла маса за ролята на гражданите в енергийната система 
на България. 

По време на пресконференцията, инж. Тодор Тонев от Асоциацията на българските черноморските общини 
(АБЧО) сподели, че е крайно време в законодателството да се въведе понятието “потребител-производител”, 
което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за 
производство на енергия от възобновяеми източници в имотите си”. Той допълни, че общини като Варна имат 
голям потенциал да използват възобновяема енергия, например с фотоволтаици на покривите на повече от 100 
общински сгради и така да спестят огромни разходи. За близо 240 млн. лв. е консумацията на електроенергия 
на Община Варна годишно. Около 10% от консумацията може да се задоволи от геотермални източници. Едва 
30% от 27-те геотермални сондажа се използват в момента, съобщи Тонев. 

 

Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) сподели, че съвместно с 
АБЧО, Черноморски енергиен клъстер и Център за енергийни решения са сформирала комисия от експерти, 
която е подготвила конкретни предложения за промени в енергийното законодателство, целящи намаляване 
на регулациите и засилване на частното договаряне при производството и продажбата на електроенергия.  

>>>> продължение на стр. 2 

 

ПРОМЯНА В ЕНЕРГИЙНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРЕДЛОЖИХА 

АБЧО И ОЦОСУР  
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Ще се настоява и за въвеждане на понятията “нетно отчитане” и “виртуално нетно отчитане”, което да освободи 
дребните производители от вменената бюрократична тежест лично да се отчитат всеки месец, всяко тримесечие 
и да плащат по-високи данъци и такси, заключи Илиян Илиев. 

Промяната в енергийното законодателството, предложена от АБЧО и ОЦОСУР е свързана с въвеждане на ясна и 
стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават 
енергия от възобновяеми източници. Предложената промяна не изисква преференциални цени и няма да 
натовари крайната цена на електроенергията, а напротив ще даде възможност на хората за предвидима и 
постоянна стойност на консумираната от тях електроенергия. 

Така, например в съседна Гърция това вече е факт. През 2017 г. там се въвежда т. нар. виртуално нетно отчитане. 
Така вече не е необходимо да притежаваш собствен покрив, за да инсталираш фотоволтаик и да произвеждаш и 
продаваш електроенергия за собствени нужди. Инсталацията може да бъде на съвсем различно от мястото на 
живеене и потребяване на електроенергия.  

Виртуалното нетно отчитане е изключително ефективно за обитатели на жилищни блокове, съобщи Игнасио 
Наваро от гръцкия офис на „Грийнпийс”. След тези промени инсталираната мощност в слънчеви панели от 
домакинствата се увеличава с 60 мегавата. Гражданите започват да създават кооперативи за производство на 
електроенергия, които имат правото на приоритетно включване в енергийната система. Само през 2018 г. в 
Гърция са създадени 60 такива кооператива, а до края на тази се очакват още около 100. 

800 евро/ kWh е инвестицията за домакинство в Гърция за закупуване и инсталиране на слънчеви панели, 
разрешителни режими и присъединяване към енергийната система. За сравнение у нас сумата е 5-6 хиляди лева, 
а процедурата трае около година. Проблемите в България обаче започват след това и те са чисто 
административни, смята Илиян Илиев от ОЦОСУР. Условията, при които се изкупува електроенергията от 
дребните производители се променят със задна дата и това действа демотивиращо. 

 



     © 2019, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) стартира процедура за подбор на младежи, желаещи 
да се включат в безплатни обучителни курсове „Агро-професионални умения“. За участие са поканени 
нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст, които не учат и не работят и са изправени пред 
множество бариери при навлизането на пазара на труда. Желаещите млади хора ще бъдат включени в 
иновативен обучителен курс за подкрепа на трудовата им интеграция в селскостопанския сектор, посредством 
насърчаване на пригодността за заетост и предприемачеството. 

Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните обучителни модули, 

младежите ще получат: 

 умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа 

 специфични знания за намиране на работа като озеленителни, градинари и растениевъди, аранжори 

на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции за квалифицирани работници 

в селското стопанство 

 възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни (Словения, Норвегия, Италия, 

Унгария и Румъния) 

 включване в европейски конкурс за Start-ups 

 стажантски програми в земеделски стопанства/ферми 

 

Обучителен курс „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“ 
1-ят курс стартира: август/септември 2019г. (в зависимост от броя на заявките) 
Място на провеждане: възможност за организиране на курс в съответното населено място (в зависимост от 
броя на заявките по местоположение) или включване в онлайн курс 
Максимален брой обучавани: 70 
Продължителност на курса: 30 часа 
Фокус на обучителните курсове: Иновациите и технологиите в селскостопанския сектор 

СЪДЪРЖАНИЕ на обучителния курс: 

Стартиране на бизнес и генериране на идеи; Правна рамка, финансиране и фирмено счетоводство; 
Стратегически маркетинг, брандинг и дигитален маркетинг 

Основи на земеделския бизнес; Сектор растениевъдство; Агро-хранителен сектор; Сектор градинарството; 
Сектор животиновъдство; Горски сектор; Био-земеделие 

Агролицензи и квалификации; Субсидии и подкрепящи механизми; Вашият бизнес план; Бизнес преговори и 
договаряне; Добри практики; Насърчаване на предприемачеството 

В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения и възможност за стаж в 
земеделско стопанство! 

 
Регистрационната форма за участие в курсовете може да се намери на следния линк: 

 www.ubbsla.org/eneet-cources 

Обучителните курсове се организират в рамките на проект eNEET Rural, който се ползва от безвъзмездна финансова 
помощ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment                            

(ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост) 

  

http://www.ubbsla.org/eneet-cources
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През периода 10-12 юни 2019г. молдавският град Кахул събра 

представители на туристически фирми, туроператори, бизнес 

представители, имащи отношение към прилагането на енерго-

ефективни мерки в сгради с културно-историческо значение и тяхното 

популяризиране. 

Срещата се проведе под наслов: „Иновации в културното наследство 

и зеления туризъм“ като участниците от 6-те черноморски държави – 

България, Гърция, Молдова, Украйна, Грузия и Румъния споделиха 

опит и успешни модели в изпълнението на енергоспестяващи мерки, 

опазването и съхранението на културно-исторически сгради.  

Срещата бе съпроводена с посещение на културни забележителности 

в гр. Кахул и региона и представянето на исторически факти и 

събития, оказали влияние върху развитието на южната част на 

Молдова.  

Международната среща се проведе в рамките на проект: „GreeTHIS – 
Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка 
за развитието на Черноморския регион“, финансиран по програма 
„Черноморски басейн 2014-2020“. Представители на 6-те участващи 
държави проведоха втората среща на партньорите, по време на която 
обсъдиха напредъка на дейностите, предстоящи събития, 
административното и финансовото управление на проекта. 
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) е водеща 
организация по проекта, който до м. Април 2021 г. ще предложи 
технически решения за енергийна ефективност и адаптиране към 
климата в исторически сгради и паметници, в т.ч.  ще се (1) Разработи 
онлайн каталог за зелен туризъм (2) Проучат 3 сгради във всяка 
държава за възможностите за прилагане на инвестиционни мерки в 
защитени сгради (3) Маркетингово изследване за прилагане на 
иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата в исторически 
сгради и територии в страните (4) Създаде списък с работещите 
технологии, производители и дистрибутори в държавите (5) 
Разработи специализиран каталог с иновативни технологии и 
производители (6) Техническа подкрепа за местните общности. В 
рамките на проекта ще се проучи потенциала за развитие на зеления 
туризъм в защитените територии и възможностите за развитието им, 
в т.ч. ще се изготвят (1) Пътна карта с културния туризъм и свързаните 
с него зелени възможности (2) Виртуален справочник за културно-
исторически места в Черноморския регион. (3) Проучване на пазарния 
потенциал за развитие на културния туризъм в региона (4) 
Организиране на работни срещи със заинтересовани лица (5) 
Посещения за избрани туристически обекти с културно-историческо 
значение 

За повече информация можете да ни следите на: 
www.greethis.net 

https://www.facebook.com/GreeThis/ 

 

 

ЗЕЛЕНИЯТ ТУРИЗЪМ И ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: 

ОПИТЪТ НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕНЕРГО-

ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ 

http://www.greethis.net/
https://www.facebook.com/GreeThis/
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На 11 и 12 юни 2019 г., АБЧО бе домакин на Финалната международна среща по Проект „CO-CREATion 

подходи за европейските държавни служители: Образователна рамка”, финансиран по Програма Еразъм +, 

с участието на представители от останалите партньори по проекта: UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE 

SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO  -  Италия, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) – Испания,   

Association des Agences de la Democratie Local (ALDA) – Франция.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта е да насърчи участието на гражданите в местните политики и да се предоставят оперативни 

инструменти на общините за тяхното изпълнение. Един от тези инструменти е Moделът "Co-creation" 

(Съвместно създаване). 

Moделът "Co-creation" означава, че публичните власти отварят вратите си и канят гражданите и другите не-

институционални участници да формулират заедно публичните политики и съвместно да организират 

услугите. Той помага на властите по-добре да идентифицират нуждите на гражданите и да предложат по-

ефективни и иновативни решения за тези нужди. 

В първата фаза на проекта идентифицирахме нагласите, очакванията и знанията на общинските служители по 

отношение на съвместното организиране на услуги в публичната администрация. Проведе се мащабно 

проучване сред 60 общински администрация – всеки партньор определи по 15 пилотни общини. За България 

са определени като пилотни 15 общини - членки на АБЧО. 

От резултатите от това изследване се извлякоха темите по които представителите на публичните власти имат 

нужда от обогатяване на знанията. 

Въз основа на това разработихме обучителни материали в три обучителни модула: Моделът „Съвместно 

Доброволчество и Програми на ЕС – общо 20 теми включително и на български език. създаване“, 

Обучителните теми под формата на текстове и видео файлове са налични на разработената по проекта 

Електронна обучителна платформа. Онлайн обучението е със свободен достъп за всички общински служители 

които желаят да повишат професионалните си компетенции по горепосочените теми. 

На всеки успешно преминал курса се издава Сертификат. 

Вход към  онлайн обучението: http://www.cocreated.eu/wp-admin/ 

 

http://www.cocreated.eu/wp-admin/
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Тази година „Европейската седмица на мобилността“ се провежда в 

периода 16-22 септември и е на тема „Безопасно ходене и 

колоездене“ под мотото „Върви с нас“. 

МОСВ като национален координатор за провеждането на кампанията 

подкрепя и насърчава участието на българските общини – като 

свидетелство за желанието на местните власти да подобрят 

качеството на живот на гражданите като ограничат последствията от 

натоварения трафик, предоставяйки по-добри и екологични 

възможности за придвижване в градовете. 

Регистрацията на дейностите и инициативите на общини, училища и 
организации в отбелязването на Европейската седмица на 
мобилността е отворена и може да се направи на официалния сайт на 
кампанията: 
http://www.mobilityweek.eu/the-
campaign/?fbclid=IwAR1xAMGsduuv4Nyomr1oAzwSi1Rm5As3U3tfH8LGG
p6217JT5k_WN26gZDk  
 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ 

„Европейската седмица на мобилността“  
 

 

МИРГ „Варна, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“ обяви прием 
на проекти по мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа до 
рибарска инфраструктура и 
увеличаване на синия 
потенциал“ по ПМДР. Общият 
бюджет на процедурата е 1 400 000 
лева. Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 
19.09.2019 г. 

МИРГ „Варна, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“ обяви прием 
на проекти по мярка 3.1.1. 
“Екологична и устойчива рибарска 
област” по ПМДР. Общият бюджет 
на процедурата е 360 247 лева. 
Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 
20.09.2019 г. 

Стартира извънредна кампания за 
набиране на проекти по мярка 
„Осигуряване на достъпна среда 
на обществени сгради“ на 
„Красива България“ при 
Министерство на труда и 
социалната политика.  

Срокът за подаване на документи е 
от 20 юни до 19 юли включително. 

http://www.beautifulbulgaria.com/bg 

 ОБЯВИ 

 

С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАДИХА МОДЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА НА 

МОРСКИТЕ НИ ПРИСТАНИЩА 
Нови системи, базирани на модерни технологии, контролират риска и повишават значително сигурността на 
територията на морските пристанища у нас. Те са изградени по проекта „Проектиране и изграждане на 
технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища 
/RPSSP/”, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020г. Общият 
бюджет на проекта е 7 231 917 лева. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура“. 

Целта на проекта е да се подобри управлението и да се постигне устойчиво качество на бизнес процесите в 
морските пристанища на България чрез модернизация на системите и технологиите за сигурност. Идеята е да се 
защитят особено важни държавни и обществени интереси, свързани с охрана и превенция на риска на критична 
инфраструктура, сигурността на транспорта и веригите за доставки. 

Високотехнологичните модерни системи, изградени по проекта, вече функционират на територията на 
пристанищните терминали „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и „Бургас-Изток 1“. 

 

http://www.mobilityweek.eu/the-campaign/?fbclid=IwAR1xAMGsduuv4Nyomr1oAzwSi1Rm5As3U3tfH8LGGp6217JT5k_WN26gZDk
http://www.mobilityweek.eu/the-campaign/?fbclid=IwAR1xAMGsduuv4Nyomr1oAzwSi1Rm5As3U3tfH8LGGp6217JT5k_WN26gZDk
http://www.mobilityweek.eu/the-campaign/?fbclid=IwAR1xAMGsduuv4Nyomr1oAzwSi1Rm5As3U3tfH8LGGp6217JT5k_WN26gZDk
http://www.beautifulbulgaria.com/bg

