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Поради пандемичната обстановка в страната, Асоциацията беше временно прекратила присъствените 

обучения в сферата на селското-стопанство и предприемачеството, насочени към нискоквалифицирани и 

безработни младежи до 29 годишна възраст в рамките на проект eNEET Rural. От стартирането си през 

октомври 2018г. до сега, в рамките на проекта са разработени специализираните обучителни материали за 

изграждане на базови умения за намиране на работа и агро-професионални умения и се провеждат обучения 

на място в малките населени места. Също така се предоставя възможност за дистанционно обучение на 

младежите посредством разработената онлайн обучителната платформа www.eneet-elearning.eu. 

Oт края на месец Август 2020, Асоциацията възнамерява да организира серия обучения на място за 

изграждане на Базови умения за намиране на работа (с фокус 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).  

Първият такъв присъствен курс се проведе в период 27-28.08.2020 с участието на безработни младежи от 

малките населени места от община Аксаково. Четиринадесет младежи на възраст между 18-25 години от 

селата Въглен, Доброглед, Любен Каравелово и град Игнатиево преминаха двудневно обучение на курса 

„Агро-професионални умения“, ниво за начинаещи. 

  

     >>>> продължение на стр.2 

 

СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЧНА ПАУЗА, АБЧО СТАРТИРА ОТНОВО 

С ОБУЧЕНИЯТА НА МЯСТО В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

http://www.eneet-elearning.eu/
http://www.eneet-elearning.eu/
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>>>> продължение от стр. 1 

През първият ден от обучението в програмата на младежите бяха включени следните обучителни 

модули: 

 Интелигентна комуникация (подготовка на автобиография, съвети и трикове за участие в интервю 

за работа, инструменти за комуникация и публично изказване) 

 Интелигентна работа (производителност и самоуправление, организация и управление на 

времето, отборен дух и изграждане на екип, разрешаване на проблеми, какво да правим и какво да 

не правим на новото работно място и използване на ИКТ) 

 Умно лидерство (влияние и мотивиране, управление на кризи, намиране на бизнес възможности, 

бизнес тенденции) 

Вторият ден от обучението наблегна на модули, свързани изцяло със селското-стопанство и 

предприемачеството: 

 Стартиране на бизнес (постигане на самостоятелно овластяване, основи на бизнеса, генериране на 

идеи, финансиране и счетоводство, правна рамка и статус на компанията, стратегически 

маркетинг, брандиране и пакетиране, дигитален маркетинг) 

 Агро-бизнес (основи на земеделския бизнес, сектор за растения и култури, агро-хранителен 

сектор, сектор по градинарство, екологично и био-земеделие, субсидии и поддържащи 

механизми) 

  

Проведоха се индивидуални консултации на младежите с лекторите на АБЧО с цел да им се предостави 

лична подкрепа в подхода за намиране на правилната за тях работа или доразвиване на тяхната бизнес 

идея. Представена бе онлайн платформата (eNEET ICT Collaborative Platform) и възможността за онлайн 

продължение на обучението. Всички младежи получиха сертификат за преминат курс на обучението и 

възможността да се включат в конкурса за Start-up младежка бизнес идеи, който АБЧО ще анонсира 

скоро. 
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Проведе се онлайн среща между партньорите и 

управляващия орган на Програмата 

На 31 юли 2020г. се проведе онлайн партньорска среща на 

ново стартиралия проект „HERIPRENEURSHIP – 

Подобряване на туристическите услуги в обекти на 

ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни 

възможности в Черноморския басейн“, в който АБЧО е 

партньор за България. Представители на екипите от 6-те 

партньорски организации дискутираха административни и 

финансови въпроси относно изпълнението на проекта 

заедно с експерти от Съвместния Технически Секретариат 

на СОП „Черноморски басейн“ 2014-2020. 

Проект  HERIPRENEURSHIP, финансиран по “Съвместна оперативна програма за трансгранично 

сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, Приоритет 1.1 

„Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“ стартира на 

1 юли 2020г. и ще се изпълнява през следващите 30 месеца с участието на организации, агенции, 

асоциации на местни власти и университети от България, Гърция, Румъния, Молдова, Турция и Грузия. 

Водеща организация e Агенция за развитие на Кавала, Гърция, a партньори на АБЧО ще са Държавен 

университет Теляви, Грузия, Национална асоциация за развитие на туризма в Молдова, Университетската 

фондация „ДУНАВ ЧЕРНО МОРЕ“, Румъния и Агенция за развитие на Черно море, Турция. 

В рамките на проекта ще бъде създаден „Черноморски коридор на културното наследство на ЮНЕСКО“, 

който ще включва представянето на 50 пилотни обекта от страните чрез специално разработени 

дигитално-информационни приложения: електронна книга, достъпна чрез системите IOS/Android iBook, 

Онлайн платформа за резервации, театрални игри свързани с културното наследство, визуализационни 

материали и документи. Съпътстващите дейности включват обучения на заинтересованите страни, 

информационни срещи-дискусии по места и на трансгранично ниво, участие в ежегодното Световно 

туристическо изложение в Берлин и др. 

През втората половина на м.септември 2020 е предвидено организиране на среща на екипите, заедно с 

представители на заинтересованите страни – бизнес компании, тур агенти и др., които да обменят опит и 

да се обединят около начините за успешното популяризиране на културно-историческите обекти. 

Проектът предвижда повишаване осведомеността за културното наследство и доказване на 

икономическите ползи от неговото популяризиране. За да се заменят остарелите умения и мислене с 

прилагане на нова, споделена визия за развитие, проект HERIPRENEURSHIP предлага нова концепция за 

управление на културното наследство с цел да се промени значението му  за обществото и да се постигне 

разбиране за представянето му чрез големите електронни  платформи (Netflix, YouTube, Arte, History 

Channel и др.).  

За повече информация моля посетете:  www.ubbsla.org/project/heripreneurship 
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16.09.2020 

АБЧО БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР 

„МЛАДЕЖТА И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ 

 Международен младежки семинар събра млади хора от Варна 

(България), Гренолейс (Испания), Неапол (Италия), Лион (Франция), 

Чешин (Полша) и Сондерборг (Дания), за да споделят своя опит и 

обменят идеи, практики и инициативи по места. Предвид обстановката 

свързана с  COVID-19, участниците бяха изцяло онлайн като в 

интерактивна среда с помощта на иновативни и забавни дигитални 

приложения под формата на игри споделиха своите опасения свързани 

с глобалното затопляне, борбата с климатичните промени и предложиха 

конкретни мнения и идеи относно бъдещи дейности и инициативи, 

основани на сътрудничество и взаимодействие между институциите. 

Изменението на климата е глобално предизвикателство, което касае и 

подрастващото поколение, което следва отговорно и съзнателно да 

реагира и отговаря на проблемите, и именно проект EYES дава 

възможности в тази посока. 

67% от участвалите младежи в семинара считат, че повишаване 

температурата на въздуха поради намесата на човешките дейности е 

пряко свързана с глобалното затопляне.  Ефектите, който хората 

причиняват на околната среда чрез използването на природните ресурси 

и изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата са най-големите 

негативни следи. 

  

  

За повече информация можете да ни следите и на www.ubbsla.org или на 

фейсбук страницата на проекта: Project-EYES-Bulgaria  

 

 

 

15.09.2020 

СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ 

ПО ПРОЕКТА 

 

Участието на младите хора в 

обществения живот и местното 

планиране на дейностите за 

опазване на околната среда и 

климата - това коментираха 

партньорите от 6-те участващи 

страни в проект “EYES – 

Младите хора в процеса на 

устойчивото енергийно 

планиране“, финансиран по 

програма Еразъм+ на ЕК по 

време на редовна онлайн 

среща на 15 септември 2020г. 

През последните месеци 

дейностите се реализираха 

основни онлайн предвид 

ситуацията в страните, като 

бяха организирани работни 

сесии за привличане 

вниманието на младите хора 

към проблемите свързани с 

климатичните промени и 

тяхното решаване. Младежи на 

възраст от 16 до 29 години 

даваха своите мнения и 

препоръки за по-активно 

привличане на младите хора в 

местните дейности в 

специално проучване 

разпространено от техни 

връстници и сподвижници. 

 

 

http://www.ubbsla.org/
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Стратегическа програма за научни  

изследвания и иновации в Черно море (SRIA) 

На 9.05.2019г Европейската Комисия, заедно с всички Черноморски държави  

приеха официално Стратегическа програма за научни изследвания и 

иновации в Черно море (SRIA).Тази първа версия на Стратегическата 

програма е предназначена да обедини усилията на заинтересованите страни 

от академичните институти, финансиращите агенции, индустриите (бизнеса), 

политиците и обществото, за да се справят заедно с основните 

предизвикателства пред Черно море и насърчаване на синия растеж и 

икономическия просперитет на Черноморския регион. 

За да подпомогне Черноморските държави в усилията им за изпълнение на Стратегическата програма, през 

2019г. ЕК финансира Проекта Black Sea CONNECT по програма ХОРИЗОНТ 2020 с участието на водещи  

научно-изследователски институти от всички Черноморски държави, в който България е представена от 

Институт по океанология-БАН. Една от основните цели на Проекта е да се идентифицират приоритетите  

на национално ниво и чрез организирани национални работни срещи да се  

подготви План за изпълнение на Програмата за стратегически изследвания и  

иновации в Черно море, която да подпомогне разработването на национални политики за син растеж. 

Към момента, колегите от ИО-БАН провеждат 

проучване на мнението на заинтересованите страни и 

идентифицирането на Националните приоритети за 

България по четирите основни стълба на Стратегията: 

 Мост на познанието за Черно море 

 Черноморска синя икономика 

 Ключови инфраструктури, подпомагащи 

политиките 

 Силно гражданско общество и увеличена „синя“ 

работна сила 

Стратегията и резултатите от това проучване ще бъдат 

синтезирани и представени на On-line работен семинар. 

Източник: ИО-БАН   

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 

АБЧО – член на Националната експертна тематична работна група към представителите на РБ в 

Съвместния програмен комитет за подготовка на бъдещата програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 

След участие в проведения от МРРБ избор, Асоциацията на Българските Черноморски Общини е едно от двете 

юридически лица с нестопанска цел осъществяващи общественополезна дейност, включени в състава на 

Националната експертна тематична работна група в Съвместния програмен комитет за подготовка на програмата 

„Черноморски басейн“ 2021-2027 г., заедно с представители на държавите потенциални участници в програмата: 

Азербайджан, Армения, България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна. 

Съвместният програмен комитет е учреден в Брюксел на 29.01.2020 г. В него България е представена от дирекция 

„Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ, която изпълнява функциите на Национален орган по 

програмата. В териториалния обхват на програмата са включени два български района: Североизточен и Югоизточен. 

Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния, което е Управляващ орган на 

Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ е заявило 

интерес да продължи да изпълнява същата функция и през следващия програмен период. 
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Фондът за младежка заетост подкрепя проекти с устойчиви 

инициативи, целящи подобрен достъп до заетост, образование 

и обучения за следните целеви групи: 

 Млади хора между 25 и 29 годишна възраст, които живеят 

в малки градове, предградия или отдалечени области, не 

работят, не учат и не са в процес на обучение (т.нар. NEET 

- "Not in Education, Employment, or Training") 

 Млади безработни майки, които не учат или не са в процес 

на обучение (NEET) и са на възраст между 25-29 години 

 Дългосрочно безработни на възраст между 25-29 години 

Държавите донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) 

предоставят 11,5 милиона евро за транснационални проекти, 

насочени срещу младежката безработица в Европа. 

Крайният срок за кандидатстване е 5-ти януари 2021 г., 12.00ч 

Кой може да кандидатства? 

Допустими партньори по проекта могат да бъдат юридически 

лица, публични или частни, търговски или нетърговски и 

неправителствени организации, установени като юридически 

лица, включително, но не само: 

 Общини 

 Областни администрации 

 НПО, СГО, фондации 

 Публични и частни образователни и научни институции 

 Други  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пълният текст на поканата, както и връзка към електронната 

система за кандидатстване, можете да откриете тук: 

https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-

youth-unemployment-europe 

 

Втора покана за проектни предложения по 

Фонда за младежка заетост на ЕИП 

 

12 града преминават в последния кръг 

на конкурса за Европейска столица на 

иновациите 2020! 

Жури от независими експерти на високо ниво 

избраха 12-те финалисти, като анализираха 

това как градовете използват иновативни 

решения, за да отговорят на 

предизвикателствата в обществото, имайки 

предвид и как използват такива практики в 

процеса на градско развитие и ангажирането 

на широката местна общност в процеса на 

вземане на решения. 

Градът победител ще получи титлата 

„Европейска столица на иновациите 2020“, 

както и 1 000 000 евро за подкрепа на своите 

иновационни дейности и за засилване на 

капацитета си за свързване на хората, 

публичния сектор, научните среди и 

предприятията, за да предоставят още ползи 

за своите общности. Тази годишна награда се 

финансира от програмата за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. 

Комисията ще обяви победителя  в конкурса 

„Европейска столица на иновации 2020“ по 

време на Европейските дни на научните 

изследвания и иновациите, които ще се 

проведат в периода 22-24 септември 2020 г.  

 

Финалистите на тазгодишното издание са 

градовете: 

Клуж-Напока (Румъния) 

Еспоо (Финландия) 

Гент и Льовен (Белгия) 

Грьонинген и Леуварден (Нидерландия) 

Хелсингборг (Швеция) 

Виена и Линц (Австрия) 

Милано (Италия) 

Рейкявик (Исландия) 

Валенсия (Испания) 

 

След Барселона, Амстердам, Париж, Атина и 

Нант коя ще бъде следващата Европейската 

столица на иновациите?  
Източник: European Commission   

 

 

 

КОНКУРСЪТ  

„ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА 

ИНОВАЦИИТЕ 2020“ 

 

 

https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youth-unemployment-europe
https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youth-unemployment-europe

