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ИСТОРИИ НА УСПЕХА: ОБЩИНА АКСАКОВО

Община Аксаково е един от най-успешните български бенефициенти на
програма „Европа за гражданите“ за програмен период 2014-2020
Програма „Европа за гражданите” 2014-2020 цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в
развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности, програмата спомага за създаването
на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа,
развива чувството за европейска идентичност и гражданската ангажираност.
Към момента община Аксаково има два водещи проекта, финансирани от мярка 2.2 „Мрежи от градове“. Това са
проектите “Европа на бъдещето – многолика и единна” и „Бъдещето на Европа – Презареждане“, а е партньор в
проект „Европейското бъдеще е нашето бъдеще“. Проектите на общината са синоним за високо качество,
изключителна прецизност и прозрачност при реализиране на проектните дейности и устойчиви резултати.
Зад успеха на общината стоят много години усърден труд и стратегически решения. Благодарение на усилията на
инж. Атанас Стоилов, кмет на община Аксаково и Председател на УС на АБЧО, общината подписва 12
споразумения за побратимяване, които дават началото на мрежата от градове. Екипът на общинската
администрация вдъхва живот на подписаните споразумения с първия си проект по програма „Европа за
гражданите“ и поставя началото на една устойчива партньорска мрежа от местни власти, свързани от желанието да
подобрят условията за живот и гражданско участие.
Активното гражданство, образованието и междукултурният диалог са от ключово значение за изграждането на
отворени, приобщаващи и устойчиви общества. Добрият опит и успешните истории на българските бенефициенти
на програма „Европа за гражданите“ са важна част от европейската палитра от активни местни власти и
организации, работещи за бъдещето на Европа.
Успешните истории на община Аксаково, както и конкретни примери от реализирани проектни събития са
споделени в публикацията тук подготвена от Националния център за контакт на Програмата: >>>>>

ОПОС ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОБУСИ, ТРАМВАИ И ТРОЛЕИ
OΠ „Oĸoлнa cpeдa 2014-2020 г.“ oбяви пpoцeдypa зa мepĸи зa aдpecиpaнe нa тpaнcпopтa ĸaтo изтoчниĸ нa
зaмъpcявaнe нa aтмocфepния въздyx. Oбщaтa cтoйнocт нa пpeдocтaвeнaтa бeзвъзмeзднa пoмoщ e 500 млн. лв.
Цeлтa e нaмaлявaнe нивaтa нa фини пpaxoви чacтици и aзoтни oĸcиди чpeз въвeждaнe нa eĸoлoгичeн гpaдcĸи
тpaнcпopт. Mepĸитe, ĸoитo щe бъдaт пoдĸpeпeни cъc cъфинaнcиpaнe oт Koxeзиoнния фoнд нa OΠOC 2014-2020
г., щe cпoмoгнaт зa пoдoбpявaнe xapaĸтepиcтиĸитe нa пpeвoзнитe cpeдcтвa, oбcлyжвaщи oбщинcĸия тpaнcпopт –
зaмянa нa ocтapeлитe и aмopтизиpaни пpeвoзни cpeдcтвa c нoв cъвpeмeнeн eлeĸтpичecĸи пoдвижeн cъcтaв
(eлeĸтpoбycи, тpoлeйбycи и тpaмвaи).
Дoпycтими ĸaндидaти пo пpoцeдypaтa ca oбщинитe Бypгac, Bapнa, Bpaцa, Πepниĸ, Πлeвeн, Pyce, Cливeн, Cтapa
Зaгopa, Cтoличнa oбщинa и Xacĸoвo в пapтньopcтвo cъc cъoтвeтнoтo дpyжecтвo, нa ĸoeтo e възлoжeнo
пpeдocтaвянeтo нa oбщecтвeнa ycлyгa зa пpeвoз нa пътници нa тepитopиятa нa ĸoнĸpeтнaтa oбщинa (oбщинcĸa
ĸoмпaния зa oбщecтвeн гpaдcĸи тpaнcпopт).
Maĸcимaлният cpoĸ зa изпълнeниe нa дeйнocтитe пo пpoeĸтитe e 40 мeсеца
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Международната среща на партньорите по проект INNOViMENTOR се
проведе във Варна
На 30.07.2019 г., СОК „Камчия“ бе любезен домакин на международна среща на организации от Гърция, Албания,
Северна Македония и България, които са партньори по проект „INNOViMENTOR – Създаване на иновативни
дигитални продукти в туризма за МСП в отдалечени и слабо населени райони“, финансиран по Програма за
транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020″.
Международната делегация от представители на Регион Джирокастра и Регионален център за развитие и
сътрудничество от Албания, Община Строволос от Кипър, Егейски университет и Сдружение „Culturepolis“ от
Гърция и Център за Интерпретиране на Наследството, България имаха възможността да се срещнат за втори пореден
път от стартирането на проекта през декември 2016.
Организираната международна партньорска среща от АБЧО целеше да се сподели напредъка по проекта в
участващите Балкански страни и да се представят част от избраните пилотни обекти в нашата страна. Основната идея
на INNOViMENTOR е да се подпомогне развитието на иновативния туристически бизнес в слабо населени и
отдалечени територии с нови продукти и услуги. Ще бъде разработен дигитален модел THESAURUS чрез
аудиовизуални и комуникационни приложения за избраните туристически дестинации.

За целите на проекта, АБЧО включи за пилотни обекти следните туристически дестинации в отдалечени и малко
населени места около град Варна: Музей на стъклото в Белослав, Античния град Марцианополис и Музей на
мозайките в Девня, Антична Крепост Св. Атанасий в Бяла, Чудните скали и Крепост Овчага в Дългопол, Крепостта
Петрич в Аврен, Солницата и Крепост Овеч в Провадия.
На следващият ден, партньорската среща продължи с визита на Община Провадия и Община Девня. Солницата в
Провадия, включена като пилотна туристическа дестинация за проект INNOViMENTOR бе представена лично от
проф. д.и.н. Васил Николов, зам. Председател на УС на БАН и ръководител на екипа, който проучва най-ранния в
Европа праисторически солодобивен център Провадия-Солницата.
Древния римски град Марцианополис и Музей на мозайките в Девня ще бъде включени в Електронна Книга с
описание на културно-историческите обекти в целевите Балкански страни и във всички други съпътстващи
иновативни мобилни продукти, които ще се изработят в рамките на проект INNOViMENTOR.
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EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
СТАРТИРАТ
„СПИСАНИЕ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

Официалният старт на списанието за младежката заетост е обявен по време на Международния ден на
приятелството на ООН. Близо 200 институции от 26 европейски държави, които изпълняват проекти,
финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се обединяват, за да споделят резултатите от своите
инициативи, насочени към борбата с младежката безработица в Европа.

Стартирало на 30 юли 2019, списание (https://youthemploymentmag.net/) ще функционира като ресурс за всички
проекти, изпълнявани в рамките на ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост. Редакционният й екип се
състои от експерти, които реализират самите проекти, които редовно разработват материали за напредъка и
резултатите от всеки проект. Платформата е създадена от Оператора на Фонда, консорциум от JCP Italy и Ecorys
Polska.
Наболелият въпрос в Европа
Според последните данни, показани в базата данни на Евростат, приблизително 15 милиона млади хора на
възраст между 20 и 34 г. не са нито заети, нито в образование и обучение (те попадат в така наречената група
NEET). Италия и Гърция са с най-висока безработица сред младите хора, повече от една четвърт са били извън
пазара на труда. За да насърчат устойчивата и качествена младежка заетост в Европа, Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия стартираха през 2017 г. ЕИП и Норвежкия грантов фонд за младежка заетост в размер на 60 милиона
евро. 26-те мащабни проекта, избрани да получат финансиране, вече изпълняват своите инициативи, чиято цел е
да помогнат на около 25 000 млади хора да намерят работа или да създадат нови.
„Уязвимите младежи често попадат извън официалните системи за образование и обучение, както и извън пазара на труда, и
имат голяма нужда от новаторски решения, трансфер на добри практики и проучвания на въздействието, върху които работят
интервенциите и кои не. 26-те проекта ще развият, пилотират или приемат почти 100 нови подхода, методи и практики, като
подчертават иновативния характер на Фонда за заетост на младите хора ”, казва г-жа Грета Хаугой, старши служител в
сектор„ Регионални фондове “и Глобален фонд за социален диалог и достоен труд в Службата за финансов
механизъм, в Секретариата на Европейското икономическо пространство и Норвежкия грант.
Една платформа отвъд граници
В сравнение с други инициативи на ЕИП и Норвежкия грант, добавената стойност на Фонда за младежка заетост
е нейният транснационален фокус. Това е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и политиката на
сближаване на ЕС, която взема предвид решаващата роля на регионите и трансграничното сътрудничество за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Въпреки че обхватът на Фонда е огромен (проектните
консорциуми обединяват 195 организации от различни сектори, обхващащи техните дейности в 26 страни),
разпространението на резултатите на ниво държави, в които се изпълняват проекти, и потока от информация
извън границите е значително предизвикателство. Това е основната причина за създаването на обща
комуникационна платформа под формата на онлайн списание. Неслучайно официалното стартиране на
„Младежката трудова заетост” е на Международния ден на приятелството на ООН, тъй като консорциумите,
които изпълняват проекти, остават в хармонизирани, постоянни отношения помежду си, споделяйки добри
практики и обмен на опит.
Местни дейности, глобална информация
Новосъздаденото списание ще обобщава съдържанието, подготвено от всички проекти: не само новини за
текущите постижения и информация за техния напредък, но и по-дълги съществени статии и различни медии.
Освен това постоянно актуализираният календар ще позволи на публиката да следи всички събития,
организирани от проекти в Европа и държавите донори. „Онлайн списанието ще послужи като платформа за
вдъхновение, свързване и повишаване на осведомеността сред младите хора в Европа и ще се превърне в онлайн център за всички
организации, участващи във Фонда“, каза Ракел Торес Прол, служител по комуникациите на Фонда за младежка заетост
в Службата за финансов механизъм, в Секретариата на ЕИП и Норвежкия грант.
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АБЧО и Община Девня подписаха Споразумение
за сътрудничество за справяне с младежката
безработица

Представители на
Съвместния Технически
Секретариат на Програма
„Черно море 2014-2020“ на
посещение в АБЧО

В края на месец юли 2019г, Кметът на Община Девня г-н Свилен
Шитов официално подкрепи изпълнението на проект “eNEET Rural:
Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и
неквалифицирани младежи от малките общини“ като подписа Споразумение за
сътрудничество с Изпълнителния Директор на АБЧО, г-жа Марияна Кънчева.

На 02.09.2019г. г-жа Алла
Настич, г-жа Елена Веселовская
и г-н Николае Минкулеску –
технически експерти от СТС по
Програма „Черно море 20142020“ посетиха офиса на АБЧО
като част от изпълнението на
проект „GreeTHIS: Историческото
наследство и културния туризъм –
като предпоставка за развитие на
Черноморския регион“.
Екипът на проекта представи
напредъка по изпълнението на
дейностите
и
постигнатите
резултати почти една година
след официалния старт на
проекта, както и създадения
механизъм за комуникация с
партньорите
от
останалите
Черноморски държави.
Бяха обсъдени основни въпроси
свързани
с
успешното
изпълнение на проекта в
контекста на постигане на
заложените
индикатори,
устойчивост на резултатите и
възможностите
за
тяхното
последващо приложение.

С подписването на настоящото споразумение, община Девня в лицето на г-н
Шитов изрази съгласие, в условията на трайно партньорство и
взаимноизгодно сътрудничество, да подпомага работата на Асоциацията с
младите хора с фокус към нискоквалифицирани младежи до 29г. живеещи в
малките населени места, които не учат и не работят и са загубили мотивация
за търсене на работа.
Имено, проект eNEET Rural предвижда дейности за повишаване уменията на
тези младежи като стимулира тяхното предприемачество и успешна
реализация на пазара на труда в селскостопанския сектор. Чрез различни
форми на обучение, младежки конкурси, обмен на персонал и консултации за
намиране на работа се очаква включените младежи да развият своите
професионални умения и стимул за навлизане на пазара на труда.
Финансиран от the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
(ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост), проектът се изпълнява от
организации от Норвегия, Италия, Испания, Словения, Унгария и Румъния,
които представляват мрежа от организации в подкрепа на безработни млади
хора, в т.ч. младежки НПО, образователни и обучителни центрове, сдружения
на общини, агенции за регионално развитие и бизнес инкубатори с фокус
върху земеделието. Асоциация на Българските Черноморски Общини
(АБЧО) е водеща организация на международния консорциум.
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По покана на НИМХ-Варна, АБЧО представи
официално HERMES BG1

Инсталираната във Варненския залив океанографска станция HERMES BG1
и първите събрани данни за различни параметри на морските вълни бяха представени официално пред
ключови заинтересовани лица във Варна
По покана на НИМХ-Варна, на 26.07.2019г. в зала „Панорама“ на хотел „Димят“, г-н Боян Савов, управител на
фирмата-изпълнител за изграждането, инсталирането и гаранционното обслужване на океанографската
мониторингова станция в България презентира напредъка по изпълнението нa проект “HERMES –
Хармонизирана рамка за смекчаване на ерозията на крайбрежните райони“. Представен бе цялостния процес на
инсталиране на HERMES BG1 във Варненския залив, функционалността и оперативния капацитет на
океанографската станция, както и първите събрани онлайн данни на интернет платформа PPGIS
(http://www.dbi0.com/login.php).

НИМХ-Варна представиха проект за изграждане на мрежа от закотвени метеорологични буйове по Българското
черноморско крайбрежие. До този момент работата на звеното във Варна е свързано с проучване на техниката,
която ще трябва да бъде закупена. Предназначението на тази мрежа е да се извършват инструментални
изследвания в морски условия, които доставят метеорологична информация и информация за състоянието на
развълнуваността на морската повърхност, морските течения, соленост, прозрачност и др. елементи. Идеята е да
се доизгради мониторинговата система, която е на сушата, от метеорологични, климатични, валежомерни
станции, хидроложки и хидрогеоложки. Състоянието на морето е пряко свързано с метеорологичните условия,
така че тук има едно преплитане на науката океанология и метеорология. Данните ще бъдат подавани онлайн и
ще послужат при изграждането на инфраструктурни обекти по крайбрежието, тъй като подобни начинания не
могат да бъдат предприети без съответната информация за вятъра, вълнението на морето, температурата и т.н.
Събитието бе една добра възможност за установяване на сътрудничество между двете институции АБЧО и
НИМХ-Варна и за синергия между двата проекта, свързани с мониторинг на Черно море.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ
Настоящата покана е отправена към младeжи на възраст между 17 и 29 години, които желаят да работят по
въпросите на енергията и климата на местно ниво.
Повече информация и формуляр за кандидатстване на страницата на АБЧО:
http://www.ubbsla.org/eyes-invitation/
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ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

На 03.08.2018 г. в Заседателната зала на Общинска
администрация
Долни
чифлик
се
проведе
встъпителна
пресконференция по проект „Създаване на общинско социално
предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,
процедура:
BG05M9OP001-2.010
„Развитие
на
социалното
предприемачество”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Целта на проекта е улесняване достъпа до заетост и осигуряване на
подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на
хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията
на Община Долни чифлик. За да се постигне тя, е създадено общинско
социално предприятие. Чрез развитие на умения и компетентности на
хората, заети в него, се цели създаване на условия за подкрепа на
социалното предприемачество.

На събитието присъстваха г-н Николай Николов – зам.-кмет на община
Долни чифлик, представители на медиите, граждани и служители на
общинска администрация Долни чифлик.
Екипът на проекта запозна присъстващите с общата и специфичните
цели на проекта, планираните дейности и резултати. Дейностите, които
ще се изпълняват по проекта, включват психологическо подпомагане и
мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
социална и професионална интеграция на представители на уязвимите
групи в сектора на социалната икономика; предоставяне на обучения на
лицата, за които е осигурена заетост в социалното предприятие;
оборудване на новосъздадените работни места и адаптиране за лица с
увреждане и ремонт на помещенията на социалното предприятие във
връзка с дейността му; предоставяне на обучения за подобряване на
управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на
общинското социално предприятие; гарантиране на заетост за период
до 12 месеца; осигуряване на наставници за новонаетите лица; маркетинг
и популяризиране на социалната икономика и предприемачество.
Проектът ще приключи на 1.11.2019 г.
Източник: Община Долни чифлик

Община Варна ще изгради с
европейски
средства
модерно
рибарско пристанище в местността
Карантината. Това стана ясно на
встъпителна пресконференция по
проекта
„Модернизация
и
реконструкция
на
рибарско
пристанище
„Карантината“,
местност „Карантината“, район
„Аспарухово“, Община Варна“. Той
се финансира от Програмата за
морско дело и рибарство 2014-2020
г. и е на обща стойност над 13 млн.
лева.
Проектът включва модернизация и
реконструкция на съществуващото
рибарско пристанище в Карантината
с изграждане на хидротехнически
съоръжения
в
акваторията
и
необходимата
инфраструктура.
Целта е осигуряване на възможност
за
ефективно,
регламентирано,
сигурно и хигиенично разтоварване,
съхранение, първа продажба и
спедиция на улова. Пристанът е
предвиден за 116 плавателни съда.
Ще
бъдат
изградени
нови
пристанищни съоръжения за защита
от ветрово и вълново въздействие, за
обслужване на риболовни кораби и
първа продажба на уловите от
прясна риба.

До момента е насипана тилната
територия на терена със скална маса,
изградени са 100 метра от основната
конструкция на източния ограден
мол, започнато е изграждане на
основната конструкция на западния
ограден мол.
Проектът
ще
18.05.2020 г.

приключи

на

Източник: Община Варна

