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ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА "КМЕТ НА ГОДИНАТА"

за мандат 2015-2019
Кметовете на 4-ри Черноморски общини с приз в конкурса!
Кметовете на община Девня, г-н Свилен Шитов и община Варна, г-н Иван
Портних са отличени с приз за развитие на градската среда съответно в категория
„Малка Община“ и „Голяма Община“. Г-н Иван Алексиев, кмет на община Поморие
получи награда в сферата на туризма, културата, фестивали и традиции в
категория „Средна Община“. За Smart City, категория „Голяма Община“ наградата
взе г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас.
Носителите на голямата награда "Кмет на годината" за мандат 2015-2019 са
кметовете на Монтана, Горна Оряховица и Сливница. Имената на победителите в
категорията обяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя
Аврамова, която връчи и грамотите на отличниците сред градоначалниците по
време на официална церемония провела се в НДК на 18.09.2019г.

Конкурсът "Кмет на годината" е уникална инициатива, която стартира в България
през 2013 г. Чрез нея след национално онлайн допитване всяка година се отличават
най-добрите градоначалници у нас. Надпреварата се организира от Портала на
българските общини Kmeta.bg и безплатния вестник КМЕТА.bg - единствените
национални медии, чието основно внимание е насочено към работата на всичките
265 общини, с над 120 000 служители.
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Партньорите по проект eNEET Rural,
заинтересовани страни и безработни
младежи се срещнаха в Любляна
Първият годишен семинар по проект “eNEET Rural: Насърчаване на
предприемачеството и подобряване уменията на незаети и
неквалифицирани младежи от малките общини“ се проведе в град
Любляна (Словения) на 25.10.2019 година. Организатори на събитието
бяха Словенските партньори по проекта - Технологичен парк: Център за
подкрепа на бизнеса, инкубатор и регионален център за технологично
развитие (STP).
Всички партньорски организации, както и над 21 заинтересовани
страни и 10 безработни млади хора от участващите партньорски
държави присъстваха на събитието, което се проведе в „Изложбен и
конгресен център - Любляна“. Датата на семинарът бе предварително
подбрана от организаторите, така че да съвпада точно с 50-ият Юбилеен
панаир „Здраве и натура“ в същата сграда.
Министърът на земеделието, горите и храните на Словения, г-жа
Александра Пивец официално откри 1-я Годишен семинар с реч,
засягаща значението на селскостопанския сектор и участието на младите
хора в района. Последва презентация на г-н Рок Дамян, президент на
Асоциация на словенската селска младежка мрежа /ZSPM/.
След встъпителните речи, домакините на събитието STP представиха
целите и очакваните резултати по проект eNEET Rural, като акцентираха
върху постигнатото до момента:




Обучителните материали, наречени „Soft-Skills“ и „AgroProfessional“, разработени от всички партньори по проекта въз
основа на техния опит и съобразени с нуждите на младите хора в
страните от консорциума въз основа на проведените изследвания
на местното ниво
Онлайн платформата eNEET Rural за електронно обучение и
сътрудничество, включваща предишни успешни методологии за
дейности по изграждане на капацитет, 5 различни обучителни
курса, съдържащи учебни материали, викторини, задачи, личен
сертификат, издаден на всеки NEET, завършващ курса

Накрая
бяха
представени
успешни
примери,
свързани
със
селскостопанската област, с цел обмен на практики със заинтересованите
страни, но и за мотивиране на присъстващите млади хора.
Втората половина на деня беше посветен на семинарна сесия „Млад
иновативен фермер“, организирана заедно със „Асоциация на
словенската селска младежка мрежа“. Всеки от присъстващите младежи
представиха своите земеделски идеи и проекти за бъдещето. За да
разбият леда, останалите присъстващи предоставиха обратна връзка,
заедно с интересен обмен на идеи и полезни предложения за всички
страни. Последвалата дискусия позволи предимно заинтересованите
страни и NEET да се опознаят по-добре и да се задълбочи ползотворното
сътрудничество в бъдещи дейности за изграждане на капацитет, свързан
с младежката безработица в малките населени места.
Екипът на АБЧО от своя страна бе поканил двама експерти-обучители от
България с интерес към разработените обучителни модули „Soft-Skills“ и
„Agro-Professional“ да присъстват на международния семинар и да
обменят познания и опит с други заинтересовани страни от
партньорските държави. Първият годишен семинар по проект eNEET
Rural завърши с голям ентусиазъм от младите NEET, удовлетворение на
заинтересованите страни и партньори по проекта, които с нетърпение
очакват укрепването на eNEET мрежата за селски райони през
следващите месеци.
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EYES партньорска среща и международен семинар за Младежките
Екипи се проведоха паралелно в Sønderborg

В периода 25-26.09.2019г. в
град Сондерборг, Дания се проведе поредната
работна среща на партньорските организации
по проект “EYES: Младите хора в процеса на
устойчивото енергийно планиране“, финансиран
по Програма Еразъм+.

Паралелно с това се проведе и първата среща на
включените по проекта младежи, сформиращи
Младежките Екипи от Испания, Италия, Дания,
България, Полша и Франция. Асоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО) като
национален партньор по проекта, покани за
участие в международната среща представител
на Институт за Младежки Инициативи и
Иновации (ИМИИ) от Варна. Международният
семинар целеше да представи изменението на
климата като глобално предизвикателство, което
засяга особено младите поколения, които в
момента не участват по никакъв начин в
устойчивото планиране на енергията и климата.
Затова и проект ЕYES възнамерява да приложи
и оцени новаторски метод, основан на
младежкото участие в процеса на местното
енергийно планиране. Към момента във всяка от
участващите
партньорски
страни
са
сформирани Младежки Екипи, включващи
млади хора на възраст 18г. – 29г. с интерес към
климатичните промени.
Дейностите на проекта са насочени именно към
мобилизиране и обучение на Младежките Екипи,
така че в последствие те да подпомагат
общините в процеса на местно енергийно
планиране.

Г-н Ерик Лаурицен, Кмет на Сондерборг
официално
приветства
присъстващите
представители на партньорските организации и
младежките екипи.
„Община Сондерборг се фокусира не само върху
растежа, но и върху околната среда. В
момента реализираме редица инфраструктурни проекти, така че да превърнем старата
пристанищна промишлена зона в интересна,
арт зона с мултикултурен и научен център, за
да бъде приятно място за разходка на
местните жители и гости на града и в същото
време
целим
да
превърнем
общината
емитираща нулеви емисии до 2029г.“, сподели
Кмета на града.

Всичко това е в резултат от публично-частно
партньорство в рамките на „Project Zero“.
Концепцията на Project Zero бе презентирана от
Питър Ратие, Ръководител на проекта. Project
Zero се основава на енергийна ефективност,
съчетана с възобновяема енергия от собствените
зелени източници на общината. ProjectZero е
визията за създаване на бъдеще на ZEROcarbon
за град Сондерборг до 2029 г. въз основа на
устойчив растеж и с много нови зелени работни
места.
Срещата продължи с идеи за създаване на
стратегия за това как младите хора могат да
повлияят на политиката в областта на климата.
Младите хора бяха мотивирани да представят
техните идеи как да повлияят на местните
власти, как да мотивират своите връстница да
се включат в проектните дейности. Срещата на
младежите приключи с изготвяне на кратко
видео филмче от младежите, което да се
използва за местните социални медии.
https://youtu.be/19GQZll1Et0
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ОБЩИНА ВАРНА Е ПЪРВАТА ЧЕРНОМОРСКА
ОБЩИНА, ПОДПИСАЛА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ
ОТПАДЪЦИ
С настоящата Декларация, община Варна се
ангажира да спомогне за намаляване на вредното
въздействие
на
пластмасовите
отпадъци
и
замърсяването на екосистемите. Заместник кметът
на община Варна, г-н Тодор Иванов положи своя
подпис на Декларацията на 11.09.2019г., като
представители на общината ще се включат и в
официалната церемония по подписването й на 24
октомври по време на Екологичния Форум на
EUROCITIES в кметството на гр. Осло, Норвегия.
С подписване на Декларацията община Варна
приветства приемането на директивата на ЕС за
пластмаси
за
еднократна
употреба
с
цел
намаляване
на
вредното
въздействие
на
пластмасовите отпадъци върху екосистемите и се
ангажира да:




разработи стратегии, планове за действие и
обвързани с времето цели за значително
намаляване на замърсяването с пластмаса в
град Варна
приложи
мерки
за
премахване
или
значително намаляване на използването на
ненужни пластмасови изделия, особено в
общинските дейности



насърчи правилното боравене с отпадъците
и разделно събиране на боклука в града, да
работи с местния бизнес и индустрия, за да
се стимулира бърза трансформация от
потреблението на пластмаси за еднократна
употреба до устойчиви продукти



повиши осведомеността сред гражданите за
проблемите, причинени от пластмасовите
отпадъци и да насърчи сътрудничеството с
местни заинтересовани страни

Подписването на Декларацията е съвместна
инициатива на EUROCITIES и град Осло. Като
европейска зелена столица за 2019 г., Осло започва
борбата срещу замърсяването с пластмаси. Градът е
разработил амбициозен план за действие за
намаляване замърсяването с пластмаси във фиорда
в Осло с цел да стане първата община в Норвегия,
която
не
използва
излишна
пластмаса
за
еднократна употреба.

До края на годината Осло ще преустанови
използването на излишни пластмасови изделия
за еднократна употреба в общинските структури
на града и ще гарантира, че когато общинска
собственост се отдава под наем за събития,
използването
на
ненужна
пластмаса
за
еднократна употреба ще бъде намалена, и че
останалата пластмаса е подходящо сортирана и
рециклирана.

Повече информация за инициативата:
http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/eve
nts_list/EUROCITIES-Environment-Forummeeting-Tackling-the-problem-of-plastic-waste-incities-WSPO-BDFFAA
В случай, че друга община-членка на АБЧО
желае да подпишете Декларацията, моля
свържете се с екипа на АБЧО до 4 октомври
2019 г.

Образец на Декларацията може да намерите на
следния линк:
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUR
OCITIES_Environment_Forum_Plastic_Declaration.
pdf

