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АБЧО взе награда в категория HOT TOPIC| Актуална тема/дискусия в съпътстващата програма на 

международното изложение за проведеното от Асоциацията събитие „Създаване на иновативни 

дигитални продукти в туризма за малки и средни предприятия в отдалечени и слабо населени 

райони“ в рамките на проект INNOVIMENTOR, финансиран по Програма за транснационално 

сътрудничество „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020″ 

Наградата се присъди на АБЧО за лекции, презентации и дискусии по актуални теми, свързани с 

развитието на туризма /устойчивото развитие на дестинациите, тенденции и възможности за туризма, 

алтернативни решения на проблеми, професионалното образование,  пазар на труда и др./ в 

съпътстващата програма на международното изложение ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО, което се 

проведе в периода 13-15.02.2020 година в Интер Експо Център - София. 

 Като част от съпътстващата програма на 

37-то издание на Международната туристическа борса 

„Ваканция и СПА Експо“ на 13.02.2020 г., АБЧО проведе 

семинар-диcкуcия за представяне на иновативните дигитални 

продукти в туризма, разработени по проект INNOViMENTOR 

и потенциалната им полза за малките и средни предприятия. 

На събитието присъстваха представители на всички 

партньорски организации по проекта от Гърция, Албания, 

България, Бивша Югославска Република Македония и Кипър, 

както и национални заинтересовани страни (туроператори, 

туристически агенции, НПО, хотелиери и т.н.). Семинарът 

започна с приветствие и встъпителни думи към темата за 

иновативни дигитални туристически продукти от г-жа 

Маргарита Борисова от Център за Интерпретиране на 

Наследството, както и с кратко представяне на проект 

INNOViMENTOR, финансиран по Програма за 

транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ – 

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020″, приоритетна ос 

„Предприемачество & Иновации“.  

  >>> продължение на стр. 2 

 

 

АБЧО С ПРИЗ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ    

„ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО“ 2020 

 



     © 2020, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

>>> продължение от стр. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководителят на проекта г-н Севастос Христофидис от 

Егейски Университет, Звено за изследвания, Гърция представи 

основните туристически дигитални услуги, които партньорите 

по проекта разработват в полза на малките и средни 

предприятия в отдалечени и слабо населени региони в Европа. 

След презентацията на пилотния маршрут от 10-те културно-

исторически обекта в регион Варна, изнесена от г-жа Елена 

Симеонова, координатор на проекта от АБЧО, се проведе 

дискусия с участниците в залата. 

Паралелно със семинара със заинтересованите страни по 

проекта, АБЧО бе и домакин на третата подред среща на 

партньорските организации. 

Партньорите от България, Албания, Гърция, Кипър и  Бивша 

Югославска Република Македония обсъдиха напредъка по 

проекта, изпълнението на дейностите и представянето на 

предвидените продукти като финални резултати. Специално 

внимание бе отделено на дигиталните иновативни 

приложения: електронна книга, мобилна версия, достъпна чрез 

смартфони, рекламен филм, които заедно с основните 

презентационни материали: брошури, информационни панели и рекламни сувенири ще представят 

80-те културно-исторически обекти, част от туристическия маршрут на 10-те пилотни територии в 

партньорските страни. Предвижда се те да станат достъпни за потребителите през м.юни тази 

година. 

Участниците дискутираха и административното и финансовото управление на проекта по държави 

и като консорциум с цел успешната реализация и приключване на заложените дейности. 
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EКИПЪТ НА АБЧО ПРИСЪСТВА НА РИТУАЛА „ЗАРЯЗВАНЕ”            

В ЛОЗОВИТЕ МАСИВИ НА ФИРМА „МАРВИН“ ООД,   

ПОДКРЕПЯЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ENEET RURAL  

По покана на собственик на „Марвин“ ООД, екипът на АБЧО присъства на ритуала „зарязване” в 

лозовите масиви на фирмата в село Хаджидимитрово, община „Тунджа“ на 14.02.2020 година по 

случай  народния празник в чест на свети Трифон (Трифон Зарезан или Ден на лозаря). Официални 

гости на събитието бяха кметът на общината, г-н Георги Георгиев, народният представител Кирчо 

Карагьозов и заместник-кметът Станчо Ставрев. Кметът Георгиев поднесе приветствие към лозарите 

по случай празника „Трифон Зарезан“, молебен за здраве и благоденствие отслужи отец Стоян, а 

жените от певческата група на с. Хаджидимитрово изпълниха кратка програма. Лозарството е 

традиционен поминък за региона, като през последните години бележи непрекъснато развитие със 

създаването на нови масиви и изграждане на винарни изби. „Марвин“ ООД разполага с бутикова 

винарна, в която се произвеждат отбрани вина. На масиви от 1000 дка се отглеждат сортовете мерло, 

пино-ноар, сира и мускат.  

От дълги години в сферата на земеделието, производство и търговия със селскостопанска продукция, 

г-н Маринов ежегодно се сблъсква с липсата на качествена и мотивирана работна ръка в сектора. В 

същото време много млади хора в региона са без работа и без никаква мотивация за стартиране на 

работа или бизнес в областта на селското-стопанство, въпреки че основното препитание в Сливенска 

област е именно в тази сфера.  

В тази връзка в края на миналата година „Марвин“ ООД се ангажира да 

подпомага работата на АБЧО за справяне с проблема на безработица сред 

младежите в малките население места като подпомогна с подбора на млади 

безработни хора от региона, които се включиха в 1-то eNEET Rural обучение 

„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 в периода 16-18.11.2019г. 
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 HERMES Wave Droid, който се беше 

откъснал от котвата си в средата на м. февруари по време на силна 

буря около Варненския залив, вече е намерен и то в добро състояние. 

Причината за скъсване на веригата на котвата на буя и 

отдалечаването му на 1,8 мили от първоначалното му 

местонахождение се дължи на много силния северен вятър и вълни 

до 3,5 m. Благодарение на интегрираният GPS, буят излъчваше 

непрестанно данни и бе достигнат с катер. 

 
При изваждане на буя от морето се отчитат свръх наноси по веригата 

на котвата на Wave Droid. Експертите от фирмата инсталирали буя и 

отговорни за поддръжката му, считат, че свръх наносите полепнали 

по веригата на котвата се дължат на увеличената повърхност, върху 

която действа ток, повишената плаваемост, както и на факта, че 

миналото лято температурата на морската вода на Българското 

крайбрежие беше изключително висока (26-27С) през целия сезон. В 

същото време беше необичайно буйно море за летен сезон, така че 

вълните са генерирали доста известна аерация на видима вода и 

повечето кислород е спомогнал за свръх бързото обрастване 

(свръхрастеж) на веригата на котвата на буя. Като препоръка, 

еспертите отчитат, че свръхрастежът трябва да се взема в предвид 

при избора на вид и тегло на котвата. 

WaveDroid беше наново 

закотвен на разрешеното му 

от местните власти 

местоположение и 

възстанови напълно своята 

работа по събиране на данни 

в реално време за 

състоянието на Черно море! 
 

HERMES Wave Droid се откъсна от 

котвата си по време на голяма морска 

буря около Варненския залив 
СТРАТИРАХМЕ 

ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ ЗА 

БЕЗРАБОТНИ И 

НЕУЧАЩИ МЛАДЕЖИ!!! 

 

Търсите работа, но ви 

липсват умения за 

междуличностна 

комуникация? 

Имате иновативна 

идея или искате да 

стартирате собствена 

фирма, но не знаете много 

за бизнеса и селското 

стопанство? 

Ние сме тук, за да ви 

помогнем да се 

квалифицирате за бъдещата 

си работа. eNEET Rural е 

проект, финансиран от 

Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн, който има за 

цел да предложи на младите 

хора от малките населени 

места, които не учат и не 

работят, безплатно онлайн 

обучение и обучение на 

място. Проектът обединява 

експерти и ментори с 

дългогодишен опит в 

младежкото образование. 

Нашата цел е да ви 

подкрепим в придобиването 

на знанията, от които се 

нуждаете, за да бъдете по-

конкурентоспособни на 

пазара на труда. 

Курсовете са на БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК и се изисква само 

регистрация с е-майл: 

https://www.eneet-elearning.eu/ 

 

https://www.eneet-elearning.eu/
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В периода 28.02-01.03.2020 г., Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) проведе 

тридневен обучителен курс „Базови умения за кандидатстване за работа“ в Търговско-промишлена 

палата в град Добрич. Това е второто от поредицата обучения за меки умения, проведено в България. 

В него се включиха 18 младежи, които нито работят, нито учат в момента (NEET). Те бяха на възраст 

между 23-29 години, като повечето от тях живееха в малки населени места около град Добрич. Като 

цяло курсистите бяха добре образовани младежи (12 от тях със завършено средно образование и 6 

висшисти) и със сравнително добри познания за начина на намиране на работа, процеса на 

кандидатстване и подготовка на автобиография. Въпреки, че в област Добрич селското стопанство е 

най-развитият отрасъл на икономиката, повечето от курсистите нямаха трудов опит в сектора. 

След лекционната част на обучението, беше отделено време за екипна работа. Обучителят 

предостави възможност на присъстващите курсисти да развият бизнес идея за стартиране на собствен 

бизнес в региона. Един от екипите представи идея за създаване на пчелини (пчелни кошери), 

разположени в селска община в близост до Добрич и производство на биологичен мед. Друга 

интересна идея е стартирането на малък ресторант в град Добрич, който да предлага храна, 

приготвена единствено от местни суровини и продукти от региона („къса доставка на местни 

продукти“). Всички млади хора, участващи в курса получиха сертификати за успешно завършване, 

както и тениска брандирана с логото на финансиращата програма EEA and Norway Grants Fund for 

Youth Employment. 

   

През следващите месеци, АБЧО ще организира още едно обучение на място за „Базови умения за 

кандидатстване за работа“ с участието на 10-15 безработни младежи, най-вероятно в област Варна. 

След това, фокусът на обученията ще се измести  върху вторият модул от обучението „АГРО-

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“ с участието на поне 150 безработни младежи до 29 години, 

живеещи в малките населени места. Повече информация за процедурата за записване и как да 

кандидатствате за включване в курсовете, може да намерите тук: http://www.ubbsla.org/eneet-cources/ 

 

Второто eNEET Rural обучение в България 

завърши с подготвени от курсистите бизнес 

идеи в аграрната сфера  

http://www.ubbsla.org/eneet-cources/

