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АБЧО е организация, обединяваща 

интересите на 21 Черноморски 

общини, стимулираща силно и 

ефективно местно 

самоуправление и активно 

гражданско участие 
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Асоциация на Българските Черноморски Общини организира обучение на 

тема  „Електронно възлагане на обществени поръчки през ЦАИС ЕОП. Промени 

в правната уредба на обществените поръчки“  

Обучителният семинар ще се проведе на 20 март 2020 година в град Варна 

/допълнително ще  Ви информираме за залата и часа на провеждане/ 

Лектор: г-жа Мариана Кацарова – юрист, експерт с дългогодишен  опит по 

обществени поръчки; 2000- 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 

2005- 2016 г. Сметна палата. 

Семинарът е напълно безплатен за общините-членки на АБЧО, като няма 

ограничения за броя на участниците от една община. 

На участниците ще бъдат раздадени сертификати! 

 
ПРОГРАМА 
Преглед на промените в правната уредба на обществените поръчки от началото на 2020 
година. 
Задължителни организационни действия на възложител за работа с ЦАИС ЕОП:  

 създаване на профил в платформата; 

 присъединяване на служители; 

 създаване на роли и раздаване на права на ниво организация – вътрешен акт. 
Създаване на електронна обществена поръчка (ЕОП) в платформата: 

 роли и права на ниво конкретна поръчка; 

 попълване на секция „Параметри“ – условия и изисквания; 

 попълване на секция „Настройки“ – избор на критерий за възлагане и на ред за работа на 
комисията; 

 секция „Изисквания“ - подбор, техническо и ценово предложение, видове въпроси и 
приложно поле; 

 секция „График“ – определяне на срокове; 

 избор и попълване на решение и обявление; 

 подписване и публикуване в ОВ на ЕС/РОП/профила на купувача. 
Изменения в условията на публикувана ЕОП.  
Даване на разяснения по електронна обществена поръчка – използване на секция 
„Съобщения и разяснения“  
Подаване на оферти в електронни обществени поръчки – общи въпроси.   
Разглеждане и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП:  

 отваряне на хранилище с оферти – видове хранилища; 

 назначаване на комисия, подаване на декларации от членовете на комисията; 

 декриптиране съдържанието на офертите от комисията – последици; 

 разглеждане и оценяване на офертите; 

 комуникация с участниците; 

 създаване на протоколи и доклад в ЦАИС ЕОП. 
Приключване работата на комисията и избор на изпълнител. 

 

 

 ПОКАНА 
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CAPonLlTTER НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 

Генериране на „нулеви отпадъци“ от крайбрежния туризъм в 

България! Постижимо ли е това? 

Асоциация на Българските Черноморски Общини 

(АБЧО) организира 1-ви Национален семинар със 

заинтересованите страни по проект CAPonLlTTER. 

Събитието ще се проведе на  29.01.2020 г. от 

12:00 часа в административната сграда на 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

/БДЧР/. На събитието са поканени за участие 

представители на общините по Българското 

Черноморие, трите Областни администрации – 

Добрич, Варна и Бургас, Дирекция  “Морска 

администрация”-Варна, Басейнова дирекция 

 „Черноморски район“ – Варна, РИОСВ Варна, РЗИ-Варна, университети и 

профилирани училища на територията на община Варна, Институт по океанология, 

Туристическа камара Варна, Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите 

и други заинтересовани лица. 

Проект „CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на 

политиките за управление на морските отпадъци“  се финансира по Програма за 

междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и цели подобряване 

на политики и практики, които могат да помогнат за предотвратяване на морските 

отпадъци - резултат от крайбрежния туризъм и отдих. По-конкретно, проектът ще се 

съсредоточи върху ключови фракции, като пластмасови отпадъци от храни и напитки, 

идващи от плажните заведения и развлекателни съоръжения, поради неправилно 

поведение на потребителите, но и поради липса на стимули за предотвратяване, 

събиране и рециклиране на тези отпадъци. 

Проект CAPonLlTTER обединява местни власти и организации от Португалия, Испания, 

Франция, Хърватия, Гърция, България и Германия, на чиито територии крайбрежният 

туризъм е ключова икономическа дейност и се генерират големи количества 

неуправляеми отпадъци. Партньорските организации ще разработят 7 Регионални 

плана за действие, по един за всеки от участващите региони. Те ще съдържат 

препоръки за подобряване и възможни източници за финансиране на планови и 

стратегически документи. 

АБЧО като национален партньор по проекта ще се фокусира върху разработване на 

Регионален план за отпадъци, чийто препоръки да бъдат включени при  

разработването на „Регионална стратегия за развитие на област Варна“ за следващия 

програмен период. 
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На 18 декември 2019 се проведе втората работна среща с ученици от МГ „Д-р Петър 

Берон“, насочена към междуличностната комуникация, стиловете на поведение и 

участие в местното планиране. Участниците се запознаха също и с местните 

планови документи, които общината разработва и прилага по отношение на 

подобряване на градската среда, местното развитие, енергийната ефективност и 

климата.  

Младите хора имаха възможност да анализират себе си, да открият своята 

индивидуалност, личностни характеристики, които ги мотивират при общуването с 

други връстници, преподаватели, родители и приятели, и при участието им в 

различни каузи, дискусии, решаването на проблеми и т.н. Учениците обсъдиха и 

възможностите за различни прояви на младите хора, предлагани от организации и 

институции в град Варна.  

  

Проект EYES е Европейска инициатива за ангажиране на гражданите и младите 

хора в процеса на опазване на околната среда и вземането на решения. АБЧО като 

официален партньор за България продължава и през 2020 година да работи, за да 

привлече и включи група млади хора с различна степен на образованост в процеса 

на местното енергийно планиране.  

Групата младежи сформирана към момента, наречена „EYES Младежки екип“ ще 

бъде обучена от технически експерти и специалисти от енергийния и екологичния 

сектор, университетски преподаватели, доброволци от екологични сдружения и др. 

така, че младежите да имат капацитет и да развият умения, с които да работят за 

идентифициране на ключови бариери свързани с климата и енергията на местно 

ниво, намиране на решения и разработване на препоръки към вземащите решения 

за ефективно планиране. 

Повече за проекта: www.projecteyes.bg 

 

 

 

http://www.projecteyes.bg/
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Основната цел на онлайн обучението е да предостави възможност на 

участниците да се научат как да идентифицират, използват ефективно, 

валоризират и управляват природните и културните ресурси, като 

определят ценностите на наследството и формулират типология на 

културното наследство въз основа на отличителни и достойни за 

посещение туристически места/обекти. 

Планираният курс ще включи минимум 40 експерта в областта на 

културното наследство и туризма и се организира в рамките на проект 

„INNOViMENTOR – Създаване на иновативни дигитални продукти в 

туризма за МСП в отдалечени и слабо населени райони“. INNOViMENTOR 

има за цел да подпомогне развитието на иновативния туристически бизнес 

с нови продукти и услуги в условията на глобалната икономика и 

постоянно променящата се бизнес среда. 

INNOViMENTOR eCOURSE се състои от 4 учебни модула, като всеки от тях 

представя с ключови думи необходимото знание, развитието на 

специфични умения в областта и създаването на продукти и услуги с 

афинитет към сектора на културното историческо наследство и 

планирането на туризма: 

Модул 1. УПРАВЛЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВОТО 

Модул 2. ПЛАНИРАНЕ НА ТУРИЗЪМ 

Модул 3. КУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ 

Модул 4. БРАНДИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

Онлайн обучението ще е с продължителност 20 седмици, включващи 4 

учебни посещения и семинари, а официален език на курса ще е английски 

език. 

Повече информация за курса ще бъде скоро публикувана на сайта на 

АБЧО (www.ubbsla.org) 

 

http://www.ubbsla.org/
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BGENERGY-2.001  

Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи 

за външно изкуствено осветление на 

общините 

Краен срок: 20 март 2020 г., 16:30 часа 

 Процедурата има за цел да повиши 

енергийната ефективност чрез технологично 

обновление и модернизиране на системите за 

външно изкуствено осветление, собственост 

на българските общини, и да подобри 

условията на живот на населението в 

страната. 

Допустими кандидати по процедурата са 

общините, a техни партньори за изпълнението 

на проектите могат да бъдат юридически лица 

от България или страните-донори, както и 

международни организации. 

Общият размер на безвъзмездната финансова 

помощ е 8.2 млн. евро. Бюджетът на всеки 

отделен проект може да бъде от 200 хил. до 

600 хил. евро. Няма изискване за 

съфинансиране от страна на кандидатите. 

Най-късно до 7 Февруари 2020 г. 

кандидатите следва да внесат в Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие своите 

енергийни обследвания за одобрение. 

Кандидатстването се извършва изцяло по 

електронен път в системата ИСУН. 

 BG16RFOP001-6.002  

Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

"Развитие на туристически 

атракции"  

Краен срок: 31 декември 2021 г. 

За целите на настоящата процедура 

недвижимите културни ценности с 

категория „световно значение“ или 

„национално значение“ ще бъдат 

означавани с понятието обекти на 

културното наследство.  

Финансирането по приоритетна ос 6 

„Регионален туризъм“ представлява 

комбинация от финансиране с 

безвъзмездни средства и финансиране от 

финансов инструмент. Комбинираното 

финансиране е предназначено за проекти, 

които нямат потенциал да генерират 

достатъчно приходи, за да се финансират 

изцяло чрез финансови инструменти и се 

нуждаят от безвъзмездно финансиране, за 

да са финансово жизнеспособни. 

Максимален размер на помощта:  

- До 9 779 150,00 лв. за проектно 

предложение, което включва недвижима 

културна ценност/и с категория 

„национално значение“, от които не повече 

от 85% могат да са предоставени като БФП;  

- До 19 558 300,00 лв. за проектно 

предложение, което включва недвижима 

културна ценност/и с категория „световно 

значение“, от които не повече от 85% могат 

да са предоставени като БФП. 

По настоящата процедура за предоставяне 

на БФП допустими кандидати са:  

- Министерство на културата 

- Всички общини на територията на 

Република България 

- Институции на вероизповеданията и 

техни местни поделения, които са 

юридически лица 


