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CAPonLITTER: AБЧО стартира нов проект, насочен към подобряване
на политики и практики за намаляване на морските отпадъци

С партньорска среща, проведена на 23-24.10.2019 г. в
Лисабон, Португалия, стартира проекта CAPonLITTER, в който Асоциация на Българските Черноморски
Общини (АБЧО) участва като партньор по проекта. По време на срещата, водещият партньор,
Университет NOVA Лисабон - училище за наука и технологии, представи детайлно дейностите по
проекта, очакваните резултатите, както и ролята на всяка една от партньорските организации за постигане
целите на CAPonLITTER, проект финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

Общата цел на проекта “CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на
политиките за управление на морските отпадъци” е да подобри политиките и практиките, които могат да
помогнат за ефективно управление на генерирането на морски отпадъци в резултат на крайбрежния
рекреативен туризъм. В проекта участват представители на местни власти и организации от Португалия,
Испания, Франция, Хърватия, Гърция, България и Германия, страни в които крайбрежният туризъм е
ключова икономическа дейност, поради което се генерират големи количества отпадъци и се оказва силен
натиск върху съществуващата инфраструктура.
Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта: www.interregeurope.eu/caponlitter/
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Президентът на FEDARENE посети Черноморските
общини, за да представи възможностите за оказване на
експертна техническа помощ на местните власти
По покана на АБЧО на тридневна визита в България
пристигна Президентът на “Европейската федерация на
агенции и региони за енергия и климат” (FEDARENE) –
Джули Домач. Неговото посещение е част от Експертната
мисия на ManagEnergy и целеше предоставяне на ноу-хау на
експертите на Черноморска агенция за управление на
енергията (ЧРАУЕ) да планират, структурират и разработят
широко мащабни общински проекти в Черноморския
регион за устойчиво инвестиране в енергията, които могат да
бъдат приложими за финансиране по програма ELENA и
други механизми за техническа помощ. Със съдействието на
АБЧО, г-н Домач посети няколко общини и презентира
ползите от дейността на Европейската федерация на
агенции и региони за енергия и климат, която той
представлява и възможностите за предоставяне на
техническа помощ на общините за големи инвестиционни
проекти, свързани с опазване на околната среда и климата.
Непосредствено след пристигането си в страната г-н Домач,
експертите на АБЧО и ЧРАУЕ посетиха първо община
Белослав, която е страна по Споразумение на кметовете за
местна устойчива енергия. По време на срещата, Кметът инж.
Деян Иванов запозна г-н Домач с инвестиционните
намерения на общината в областта на енергийна
ефективност, възобновяеми енергийни източници и
енергиен
мениджмънт.
Възможните
варианти
за
подпомагане чрез техническа помощ на местната власт да
ускори своите инвестиционни енергийни програми бяха
споделени от г-н Домач. Това може да стане в рамките на
програма ELENA, Хоризонт 2020, ПЧП, офиса на
„Споразумение на Кметовете“ и др. Тази техническа помощ
може да бъде от различни видове като например:
приложимост и пазарни проучвания, структуриране на
програмите, бизнес планове, енергийни одити, подготовка
на тръжните процедури и договорни споразумения и звена
за изпълнението на проекта.
На втория ден от своето посещение, г-н Домач имаше среща
с директор на българска банка и проведе задълбочена
дискусия как да финансира мащабни инвестиционни
проекти в региона и на национално ниво.
>>>> продължение на стр. 3
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>>>> продължение от стр. 2

След последвалите срещи с кмета на
община Девня, г-н Свилен Шитов,
заместник-кмета на община Аксаково,
инж. Красимира Дянкова и с Директора
на ОП „Общински паркинги и синя
зона“ на община Варна, г-н Младен
Иванов, се потвърди, че Черноморските
общини имат широк спектър от вече
идентифицирани идеи за проекти и
силна политическа воля за тяхното
изпълнение. Някои от обсъжданите идеи
за инвестиционни проекти включваха
самостоятелни системи за PV и
кооперации PV (RES), улично осветление,
обновяване на обществени сгради,
геотермална енергия, е-мобилност и
инвестиции в интелигентна градска
инфраструктура.
Посещението
на
Президента
на
“Европейската федерация на агенции и
региони за енергия и климат” приключи с
посещение на офиса на ЧРАУЕ където
бяха формализирани проектните идеи на
общините и обсъдени по какъв начин
може да се разпишат, така че да се получи
финансиране за техническа помощ в
Черноморския регион.

ДОКЛАД „ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ В СВЕТЛИНАТА НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ“
На 4.10.2019г., в БТА се състоя пресконференция на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект с
участието на Юлиян Попов, Магдалена Малеева, д-р Александър Симидчиев и експерти от ЦЕЕ ЕнЕфект.
Представен бе докладът на ЕнЕфект на тема „Енергийната бедност в светлината на местните избори“, който
ще бъде разпространен сред всички български общини. Според данни на европейския Комитет на
регионите, около 11 % от населението на ЕС (54 мил. европейци), са засегнати от енергийна бедност.
Въпреки това повечето държави-членки на ЕС, все още не откриват и не водят статистика на уязвимите
потребители на енергия и не насочват правилно мерките по отношение на енергийната бедност. Резултатите
от доклада на "ЕнЕфект" сочат, че решението, което може да доведе до устойчиви дългосрочни ефекти, е
дълбокото енергийно ефективно обновяване и поддръжката на жилищните сгради. То директно намалява
разходите за енергия и нуждата от енергийни помощи, като същевременно позволява модернизация на
отоплителните системи и ограничава замърсяването на въздуха. За съжаление, то все още отсъства от
публичните дискусии и все още няма и яснота относно продължаването на политиката за обновяване на
жилищните сгради след завършването на Националната програма за ЕЕ, в която местните власти имат
ключова роля. По данни на регионалното ни министерство санираните многофамилни жилища са 1764 за 1
769 838 510, 41 лв. Най-много са се възползвали в Бургас, Пловдив и Благоевград, а най-малко - в Монтана,
Видин и Разград.
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Първото eNEET Rural обучение за безработни и
нискоквалифицирани младежи се проведе в Сливен

АБЧО проведе тридневен обучителен курс „Базови умения за подготовка на CV, участие в интервю за работа,
умения за комуникация и други умения, необходими за намиране на работа“ в Национал Палас Хотел – гр. Сливен
през периода 16-18.11.2019г.
В обучителният курс се включиха 14 ниско квалифицирани младежи, които не учат и не работят в
момента (NEETs) на възраст между 18-29 години, живеещи в малките населени места около град Сливен.
Имайки предвид регионалната специфика на региона, повечето от курсистите бяха с много ниско
образование (само четирима имаха диплома за средно образование, останалите бяха с начално
образование), 90% се идентифицираха в малцинствената група, никой не използва ИКТ в ежедневието,
освен мобилен телефон. Голяма част от младежите имаха опит в агросектора, но никога не бяха наемани
на трудов договор.

Програмата на обучение включваше лекции насочени към подобряване уменията и мотивация на тези
млади хора да си намерят работа, като подготовка на автобиография (CV), съвет за поведение по време на
интервюто за работа, какво да правим и какво да не правим, когато започнем нова работа, как да избягваме
и решаваме проблеми на работното място и т.н. След като приключиха обучителните модули, лекторът се
опита да включи в дискусията самите младежи, за да споделят мнението си за основните представени
теми, дали ще бъдат приложими в тяхното ежедневие, техния трудов опит, мотивация за започване на
нова работа и отношението им към селскостопанската работа. Основната цел беше да се даде възможност
на младежите да подобрят уменията си за публично говорене и представяне сред другите курсисти.
Третият ден на обучение беше посветен на индивидуални
консултации с лектора с цел да се подкрепят и вдъхновят младите
хора да отидат на пазара на труда, да им се покажат техните слаби и
силни страни, т.н. За финал на обучението всички курсисти
получиха Сертификати!
АБЧО възнамерява да организира серия обучения за изграждане на
базови умения за намиране на работа в много селски райони на
България до края на проекта Септември 2021г.
Повече информация за процедурата за записване и как да
кандидатствате за включване в курсовете, може да намерите тук:
http://www.ubbsla.org/eneet-cources/
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АБЧО
ПРЕДСТАВИ АСОЦИАЦИЯТА В МОСКВА И САНКТ
ПЕТЕРБУРГ ПО ПОКАНА НА ALDA
В периода 30-31.10.2019г., Европейската Асоциация за Местна Демокрация (ALDA) организира две
последователни конференции на тема „Решения за местно самоуправление и демократично
участието“ в Москава и Санк Петербург. Международните събития, водени от генералния секретар на
ALDA, г-жа Антонела Валморбида и от координатора на Източното партньорство, г-н Александру
Коика целяха засилване на дейностите на ALDA в Русия, включване и стимулиране интереса на все поголям брой местни заинтересовани страни, така, че да се отвори плодороден диалог за бъдещи проекти
за подобряване на местното управление със съответните участници от местното управление.

На проведените международни събития в Москва на 30.10.2019г. и в Санкт Петербург на следващия ден
се включиха 15 представители на общини от Европа и над 100 независими руски съветница, които
обмениха мнения и опит по широк набор от теми като демокрация на участието, ангажираност на
гражданите, градско планиране и мобилност, климатични промени и услуги за цифровизация. По
покана на ALDA, г-жа Марияна Кънчева представи дългогодишният опит на АБЧО в тези направления
и приноса на Асоциацията за независимо местно самоуправление и демократично участие.

Международното събитие беше чудесен начин да се сподели опитът и знанията на местните власти в ЕС
в областта на местното самоуправление и устойчивото развитие на общностите от една страна, но и да
се научат от техните колеги подхода към местната демокрация в Русия!
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АБЧО проведе финално събитие за представяне на
резултатите по проект „Youth 2 Youth“ в град Варна
На 28.11.2019 в актовата зала на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” - град Варна, Асоциация на
черноморските общини проведе финално събитие за представяне на резултатите по проект „Youth 2
Youth: Приносът на младежкото творческо мислене за предприемачеството“. На събитието
присъстваха над 50 ученика от Варна и техните преподаватели, гост учители от гимназии от град Айтос и
град Габрово и млади предприемачи. Официално събитието бе открито с приветствие от г-жа Димитрина
Докимова, Ръководител на Клуба по предприемачество към МГ “Д-р Петър Берон“ – Варна и г-жа
Марияна Кънчева, Изпълнителен директор на АБЧО, която представи накратко проект Y2Y, финансиран
по програма Еразъм+.
„Двугодишният проект, който приключва в края на този месец, имаше за цел да обучи активно работещи младежи как да
управляват житейските си умения и предприемаческите си компетенции по един иновативен начин. Благодарение на
съвременните ИКТ технологии бе изградена интерактивна платформа, в която вие младите хора ще имате
възможността да споделяте вашите предприемачески идеи пред редица заинтересованите страни (общини, социални НПО,
екологични организации, иновативни центрове и инкубатори, т.н.), които ние успяхме да привлечем в рамките на проект
Y2Y“, сподели г-жа Кънчева.

Европейския проект бе насочен към преодоляване на липсата на структуриран диалог между младите
работници и пазара на труда (бизнеса), ниските темпове на предприемачески инициативи от страна на
младежите, особено тези работещи в обществения сектор, ниски умения на младежи да използват
творческото си младежко мислене за развитие на предприемачеството, липсата на основни житейски
умения сред младите хора и т.н.
По време на финалното събитие, г-жа Лиляна Савова, Председател на УС на Институт ИТЕРА, обучител,
медиатор и юрист представи темата за ефективната комуникация и как да се справим с бариерите в
комуникацията. Темата на нейната презентация „Личностно развитие и стилове на поведение в работна
среда“ бе насочена към овладяване на техники на поведение при общуване на младежите в ежедневието.
Участниците се запознаха с основни положения и дефиниции, свързани с методите за използване и
прилагане на поведенчески персонални стилове в работна среда.
Сред поканените лектори на събитието бе и друг добре познат в града млад предприемач Христомир
Христов (Ричи), основател на Switch-споделено работно място, които даде ценни примери от практиката и
личен опит в началните стъпки на неговата предприемаческа кариера

