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ПОКАНА 
за участие в безплатни обучителни курсове за нискоквалифицирани младежи до 29 г., 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 

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 „БАЗОВИ УМЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА“ 

Планиран 2-ри курс: Февруари 2020 г. (в зависимост от броя на заявките) 

Място на провеждане: Варна и Добрич 

Максимален брой обучавани: 12-20 в група 

Продължителност на курса: 10,5 часа 

Фокус на обучителните курсове: подготовка на CV, участие в интервю за работа, умения за комуникация  

Учебна програма: >>>>> 

Обучителен курс „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“ 

Планиран 2-ри курс: Февруари 2020г. (в зависимост от броя на заявките) 

Място на провеждане: Варна и Добрич 

Максимален брой обучавани: 12-20 в група 

Продължителност на курса: макс 30 часа 

Фокус на обучителните курсове: Иновациите и технологиите в селскостопанския сектор 

Учебна програма: >>>>> 

 

АБЧО кани младежи, желаещи да се включат в безплатни 

курсове „Агро-професионални умения“ 

http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2019/06/eNEET-training-program_Soft-skills.pdf
http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2019/06/eNEET-training-program_Agro-proffessional_skills.pdf
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Кметoвете на общините Аксаково, Белослав и Девня официално подкрепиха изпълнението на проект 

“eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи 

от малките общини“ като подписаха Споразумение за сътрудничество с Изпълнителния Директор на 

АБЧО, г-жа Марияна Кънчева. Общинските администрации в условията на трайно партньорство и 

взаимноизгодно сътрудничество, ще подпомагат 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 в проекта 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. 

В края на месец Ноември 2019 г., АБЧО проведе първия си обучителен курс „Базови умения за 

кандидатстване за работа“ в град Сливен. Асоциацията възнамерява да организира серия обучения за 

изграждане на Базови умения за намиране на работа (с фокус върху умения за подготовка на CV, участие в 

интервю за работа, умения за комуникация, т.н.) и Агро-професионални умения (с фокус върху 

иновациите и технологиите в селскостопанския сектор) до края на проекта – Септември‘ 2021 г. 

 

 

Повече информация за процедурата за записване и как да кандидатствате за включване в курсовете, може 

да намерите тук: www.ubbsla.org/eneet-cources-2nd-call/ 

 

ОБЩИНИТЕ АКСАКОВО, БЕЛОСЛАВ И 

ДЕВНЯ ПОДКРЕПЯТ ОФИЦИАЛНО 

ПРОЕКТ еNEET Rural 

http://www.ubbsla.org/eneet-cources-2nd-call/
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На 29 януари 2020г. в заседателната зала на Баcейнова дирекция „Черноморcки регион“ (БДЧР) се 

проведе първа работна cреща на заинтереcованите страни от област Варна по проект „CAPonLITTER: 

Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци“. 

Събитието, организирано от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) с любезното 

домакинство на БДЧР, целеше да представи новостартиралия проект на Асоциацията пред основните 

заинтересовани страни, да инициира ангажираността им и да се идентифицират основните пропуски в 

политиките за управление на морските отпадъци. 

Официално събитието бе открито от г-жа Ценка Василева, гл. експерт PR към БДЧР и г-жа Марияна 

Кънчева, Изп. Директор на АБЧО и ръководител на проекта. Сред широката група заинтересовани 

страни, експерти от общините Варна, Аксаково, Белослав и Долни Чифлик, Областна администрация – 

Варна, специалисти по екология, брегоукрепване и опазване на морските води, г-жа Кънчева представи 

CAPonLITTER. 

   

Финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, 

проектът цели подобряване на политиките и практиките, насочени към предотвратяване на 

замърсяването c морските отпадъци – резултат от крайбрежния туризъм и отдих. По-конкретно, 

проектът ще се съсредоточи върху пластмасовите отпадъци от храни и напитки, изхвърляни 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.  

Проектът се изпълнява от АБЧО с подкрепата на Областна администрация – Варна и БДЧР и в 

партньорство с местни власти и организации от Португалия, Испания, Франция, Хърватия, Гърция и 

Германия, на чиито територии крайбрежният туризъм е ключова икономическа дейност и се генерират 

големи количества неуправляеми отпадъци. АБЧО като национален партньор по проекта ще разработи 

Регионален план за действие срещу замърсяването c морските отпадъци, чийто препоръки ще 

бъдат предоставени при изготвянето на „Регионалната стратегия за развитие на област Варна“ за 

следващия програмен период. 

В рамките на събитието, г-жа Яна Балашова, ст. експерт в БДЧР презентира темата „Провеждане на 

мониторинг в изпълнение на програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци по 

Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕO“. Пластмасовият отпадък под формата на бутилки, 

капачки и рингове от шишета, туби, е най-често срещания по нашето крайбрежие, сочи тригодишен 

мониторинг на Басейнова дирекция. В същото време статистиката сочи, че едва 5 на сто от пластмасата, 

която се ползва у нас, се рециклира и около половината от пластмасовите продукти завършват жизнения 

си път на депото за отпадъци.               >>>> продължение на стр. 4 

 

 

 

ПЪРВА РАБОТНА CРЕЩА НА 

ЗАИНТЕРЕCОВАНИТЕ СТРАНИ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА 
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      >>>> продължение от стр. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществен център за околна среда и устойчиво 

развитие (ОЦОСУР) подпомогна инициативата на 

АБЧО като сподели концепцията за „Нулев 

отпадък“, както и добри практики и опит в тази 

област.  

Председателят на ОЦОСУР, г-н Илиян Илиев 

помогна на участниците в събитието да определят 

най-ефективните, както и най-скъпоструващите 

мерки за намаляване на отпадъците измежду 10-те 

стъпки, водещи до Нулеви отпадъци: Разделяне при 

източника; Сметосъбиране от врата на врата; 

Компостиране; Рециклиране; Общински центрове за 

повторна употреба, поправка и разглобяване на 

отпадъци; Инициативи за намаляване на отпадъците; 

Икономически стимули; Център за сортиране и 

изследване на остатъчните отпадъци; Подобрен 

дизайн на продуктите; Временно депо. 

 

 

 

 

 

 

Решаваща роля за „зелените“ инициативи имат 

общините, като принципите могат да залегнат в 

изискванията при обявяване на обществени 

поръчки.  

Местните власти са в състояние да наложат 

употребата на многократна или компостируема 

посуда в общинските заведения. Те имат 

ключова роля и при въвеждане на т.нар. 

депозитни системи по време на събития, 

ползване на чаши за многократна употреба 

срещу депозит от участниците.  

Доставката на вендинг машини, които имат 

опция за ползване на собствена чаша, дават 

право на екологичен избор на потребителя, и 

също могат да бъдат изисквани в обявите за 

обществени поръчки, смята Илиян Илиев. Като 

най-скъпо струващи и ресурсоемки мерки, 

участниците в срещата определиха 

сметосъбирането от врата на врата и подобрения 

промишлен дизайн на продуктите от страна на 

индустрията. 
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29.01.2020, БДЧР – град Варна 

С любезното домакинство на 

Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ (БДЧР), екипът на АБЧО 

имаше привилегията да представи 

инсталираната около Варненския 

залив Океанографска станция 

(HERMES BG1) сред широка група 

национални заинтересовани страни 

като общински експерти от 

Черноморските общини, Областна 

администрация Варна, специалисти 

по екология, брегоукрепване и 

опазване на морските води и др.  

 

По време на работната среща в заседателната зала на БДЧР бяха обсъдени различни възможностите за 

сътрудничество между отговорните институции по отношение на използването на данните, които се 

събират в момента от океанографската станция HERMES. Експертът на АБЧО, г-н Боян Савов 

демонстрира и електронната система където се събират данните от HERMES BG1 и анализира някой от 

показателите обобщени до момента. 

 

ОКЕАНОГРАФСКА СТАНЦИЯ (HERMES BG1)                

БЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВАРНА 

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНИ СА 48 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО „КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ“ ЗА 2020г. 

С Решение №1/04.02.2020г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” са одобрени за 

финансиране и реализация през настоящата година 48 проектни предложения, 5 от които са на общини 

членки на АБЧО: 

 ОБЩИНА БУРГАС – Създаване на съвременни условия за образование и учебно-просветителска 

дейност чрез модернизиране на читалище "В. Левски", кв. Горно Езерово, гр. Бургас 

 ОБЩИНА БЯЛА – Ремонт на сградата на ДГ"Пролет" и въвеждане на мерки за ЕЕ 

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – Основен ремонт и преустройство на многофункционална, обществена 

зала 

 ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК – Текущ ремонт на Основно училище "Христо Смирненски" с. 

Гроздьово 

 ОБЩИНА ПРИМОРСКО –Детска градина "Русалка" - филиал Китен 
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На 28 Януари 2020 г., МОСВ обяви покана за набиране на проекти по грантова схема „Малка грантова 
схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“, финасирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Проектите по настоящата покана следва да допълват предвидените мерки в Морска стратегия за опазване на 
околната среда в морските води на Република България. Целта на поканата е да бъдат финансирани 
проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително 
обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. Резултатите 
от проектите са насочени към широката общественост. 

Допустими специфични технически дейности: 

 Реализиране на инициативи, свързани с намаляване на замърсяването на морска среда с произведени от 
човека отпадъци (метални, пластмасови, дървени, стъклени, керамика, гумени и хартиени и др.); 

 Кампании за повишаване на осведомеността във връзка с реализирани инициативи за намаляване на 
замърсяването на морската среда; 

 Разработване и провеждане на образователни кампании по отношение източниците на замърсяване на 
морските води и инициативи за намаляването им. 

Общ бюджет по процедурата: 350 000 EUR 

Минималният размер на финансиране:  50 000 EUR, а максималният – 150 000 EUR 

Интензитет: 100 % от общите допустими разходи за публични организации 

Продължителността на проектите е от 12 месеца до 24 месеца 

Краен срок за подаване на проектни предложения е 31.03.2020 г., 17:00 часа чрез  ИСУН 2020. 

Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта следва да бъдат представени на български и на 
английски език заедно с декларация от представляващия кандидата, че информацията на двата езика е 
идентична. 

Подробна информация: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani 

 

На 20 Февруари 2020 г.  

Програмният оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични 
промени“ ще проведе Информационен ден в град Бургас, Експозиционен център 

„Флора“, Приморски парк, зала № 2: 

 

https://www.moew.government.bg/bg/na-20-fevruari-v-burgas-ste-se-provede-
informacionen-den-po-pokanata-za-podbor-na-proektni-predlojeniya-po-grantovata-

shema-za-namalyavane-na-morski-otpaduci/ 

 

 

https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani
https://www.moew.government.bg/bg/na-20-fevruari-v-burgas-ste-se-provede-informacionen-den-po-pokanata-za-podbor-na-proektni-predlojeniya-po-grantovata-shema-za-namalyavane-na-morski-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/na-20-fevruari-v-burgas-ste-se-provede-informacionen-den-po-pokanata-za-podbor-na-proektni-predlojeniya-po-grantovata-shema-za-namalyavane-na-morski-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/na-20-fevruari-v-burgas-ste-se-provede-informacionen-den-po-pokanata-za-podbor-na-proektni-predlojeniya-po-grantovata-shema-za-namalyavane-na-morski-otpaduci/
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Регистрацията за събитието е отворена! 

Стартирайки като пилотна инициатива през 2008 г., „Споразумението на кметовете" има за цел 

едностранно и доброволно участие на европейските градове в подобряването на енергийната 

ефективност, увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници и намаляването на 

емисиите на парникови газове до 2020 г. 

Таз годишната церемония ще отбележи старта на Европейския зелен пакт, амбициозен пакет от мерки, 

който може да изиграе ролята на нова стратегия на ЕС за растеж. Европейския зелен пакт е новата пътна 

карта за икономиката и обществото на Европа да станат неутрални по отношение на климата до 2050 г. 

Тя има за цел да превърне предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности 

във всички области на политиката, като превръща прехода в справедлив и приобщаващ и чрез 

подобряване на бита и здравето на гражданите и бъдещите поколения. Мерките, които са придружени от 

първоначална пътна карта с ключови политики, включват значително намаляване на емисиите, 

инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации и опазване на околната среда в Европа. 

Повече за Европейския зелен пакт: >>>> 

Огромният успех на инициативата „Споразумение на кметовете“ с близо 10 000 града, подписали до 

момента, я прави централна сила на Европейския зелен пакт. 

Таз годишната Церемония на Споразумението на кметовете ще покаже постиженията и лидерството на 

градовете в контекста на Европейския зелен пакт. 

Присъединете се към нас на 4 март 2020 г. в Брюксел за ден, изпълнен с оживени дискусии и тържества с 

изпълнителния вицепрезидент Франс Тимерманс, еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсън и много 

градове и региони! 

 

 

http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2020/02/What_is_the_European_Green_Deal_bg.pdf.pdf

