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АБЧО е партньор в един от 25-те одобрени проекти по 

Трансгранична Програма „Дунав 2014-2020“ 

www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab  

Проектът „Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“ (CSSC Lab) е с 

продължителност 2,5 години. Консорциумът се състои от 17 партньори от почти всички дунавски държави. 

Наличен е огромен потенциал за производство на 
енергия от ВЕИ в градовете от Дунавските региони, 
който не е напълно оползотворен дори и в по- 
напредналите държави в региона. Въвеждането на 
иновативни приложение за съхранение и между 
секторно свързване започна да набира скорост. 
Предизвикателствата особено засягат градовете, 
защото нямат площ за производство на достатъчно 
разнообразна енергия от възобновяеми източници за 
собствено потребление и е особено подходящо 
решение децентрализираното енергийно снабдяване.  

Снимка: © Pichler & Traupmann Architekten | Rendering: Patricia Bagienski 
Но са необходими решения за самостоятелно производство  и ефективното използване на ВЕИ чрез различни мерки 
(съхранение на енергия и секторно свързване – CSSC). В рамките на проектът CSSC няколко добри практики ще бъдат 
изследвани, с цел ускоряване на внедряването на решения за CSSC в Дунавския регион, което е на много ниско ниво. 
Причината е че публичните власти имат малко знания за тези приложения и се притесняват от рисковете, свързани с 
такива инвестиции. За да се преодолее тази бариера, проектът CSSC Lab ще изпълнява дейности за изграждане на 
капацитет на заинтересованите лица, ще се създадат демо центрове в различни партньорски региони, за да демонстрира 
жизнеспособността на решенията за CSSC за средни и малки градове в Дунавския регион. 
 

За да се преодолее тази бариера, проектът CSSC Lab ще изпълни програма за изграждане на капацитет в 

общините и ще покаже жизнеспособността на решенията за СРЕГ за средни и по-малки градове в Дунавския 

регион. Целта на проекта CSSC Lab е повишаване на енергийна сигурност и енергийна ефективност на 

средните и по-малките целеви градове в Дунавския регион, като цели да ускори използването на решения 

за съхранение и разпределение на енергия. За да се изгради капацитетът на общините и свързаните с тях 

заинтересовани лица за оценка, дефиниране и изпълнение на конкретни проекти за изпълнение, проектът 

ще: 

 разработи набор от моделни решения за типични случаи на използване на CSSC в градски условия, 

заедно с инструментариум за оценка на потенциалните приложения на CSSC по отношение на 

показатели за енергийна ефективност, оперативни изисквания, свързани бизнес модели и финансови 

решения; 

 разработи пилотна цялостна програма за изграждане на капацитет за заинтересованите лица чрез 

местни базови и разширени обучения, допълнителни уеб семинари и индивидуални консултации; 

 реализира пилотни инвестиции в четири демо-центъра на различни места в региона на проекта, за да 

се демонстрира осъществимостта и ефективността на типичните CSSC решения; 

 проведе учебни посещения и демонстрационни сесии ще позволят на представителите на градовете 

от всички части на региона на проекта да се учат от практически демо-случаи, прилагани в Дунавския 

регион; 

         >>> продължение на стр. 2 

 

 
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ЕНЕРГИЯ В ГРАДCКА CРЕДА 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab
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>>> продължение от стр. 1 

Всички дейности по проекта ще бъдат 

реализирани в транснационално партньорството, 

водено от Регионална енергийна агенция на 

северозападна Хърватска. Национален партньор 

за България е Асоциация на Българските 

Черноморски Общини (АБЧО), а асоцииран 

партньор е Варненското дружество, работещо в 

сферата на енергетиката и околната среда 

(„3К“ АД).  

Официално проект CSSC Lab ще бъде представен 

на отворена за всички заинтересовани лица 

онлайн среща в края на месец октомври.   

Първа публична среща 

Дата: 29 октомври 2020, 12:15 ч. - 13:00 ч. 

Официален език: Английски  

Място: онлайн чрез Microsoft Teams  

Целеви групи: местни и регионални публични 

власти / инвеститори, медии и др.  

Линк за регистрация: 

https://forms.gle/BaRok3n9iuyC6RWSA    

Отговорник за срещата: Jan Jareš, CSSC Lab 

мениджър комуникации  

тел. +420602563348, e-mail: jares@os-agenda.cz  

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

МЛАДЕЖКИ СТАРТЪПИ 
 

 

 

АБЧО обявява официално началото на Националния 

етап от стартъп състезанието за предприемчиви 

младежи до 29 години с иновативни идеи и/или 

желаещи да стартират собствен бизнес в България. 

Състезанието се организира в рамките на проект eNEET 

Rura: Насърчаване на предприемачеството и 

подобряване уменията на незаети и неквалифицирани 

младежи от малките общини, финансиран от ЕИП и 

Норвежкият грант за младежка заетост. Всяка от 

партньорските организации по проекта от България, 

Румъния, Италия, Унгария, Испания и Словения 

организира състезанието на национално ниво и 

победителите от националното състезание ще се 

съревновават помежду си на Международно състезание, 

което ще се проведе в Будапеща (Унгария) през Март 

2021г. 

 
Как да кандидатствате? 

 Желаещите младежи трябва да се регистрират за 

участие на следния линк до 15 Ноември 2020г.: 

Регистрационна форма  

 Участниците трябва да попълнят и представят Бизнес 

план (образец на плана може да изтеглите оттук) до 31 

Декември 2020г. на емайл: coordinator@ubbsla.org 

 
Етапи на конкурса: 

1. Предварителен подбор: до 31.12.2020г. 

2. Подкрепа от екипа на АБЧО при разработката на 

бизнес идеята: Януари 2021г. 

3. Обявяване на националния победител: Февруари 

2021г. 

4. Официална защита на бизнес идеята от 

националните финалисти на всички партньорски 

страни – провеждане на конкурса на място в Будапеща, 

Унгария: Март 2021г. 

5. Обявяване на победители: края на Март 2021г. 

 
Награда от националното състезание: 

 Паричен фонд в размер на 1000 лева, предоставен 

от фирма-спонсор (за класираните участника на 

първите три места, разпределение на фонда по 

следния начин: I-во място – 500 лв; II-ро място – 300 

лв и III-то място – 200 лв) 

 Менторска програма за доразвиване на идеята 

 Обучителни посещения и бизнес пътувания, с 

включени самолетни билети, настаняване и изхранване 
в другите партньорски страни 
 

https://forms.gle/BaRok3n9iuyC6RWSA
mailto:jares@os-agenda.cz
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMicbdVsHTb4bato6r9ZMJvDV_zUfAogN-wNR1eKbOJRLDdQ/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMicbdVsHTb4bato6r9ZMJvDV_zUfAogN-wNR1eKbOJRLDdQ/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2020/09/Start-up-Business_Plan_BG.docx
http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2020/09/Start-up-Business_Plan_BG.docx
mailto:coordinator@ubbsla.org
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Работна среща и обучително посещение, организирано от АБЧО 

На 10 октомври 2020г., АБЧО организира работна среща на тема: „Активни и интерактивни потребители на 

туристически услуги в сферата на културното наследство“, съпроводена с посещение на Историческия 

парк близо до Варна. Участваха предприемачи и местни жители, като срещата бе насочена към 

дискутиране на механизмите и методите за тяхното ангажиране като активни потребители и оператори на 

културно-исторически продукти и услуги. Бяха споделени и представени практики, свързани с 

предлаганите туристически продукти, услуги и дигитални приложения, разкриващи историята и 

културното наследство на страната ни. Целта бе проект GreeTHIS да намери своето приложение и 

отражение в сферата на иновациите и последните разработки в популяризирането на културно-

исторически забележителности в региона. 

Участниците направиха обходен тур около историческите забележителности и възстановки на комплекса 

на историческия парк, обединени под мотото: „Разходка през вековете“ и бяха запознати с историческите 

факти и личности, свързани с българската история и цивилизациите през вековете. 

Финансиран по Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“, проект “GreeTHIS: 

Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“ 

цели да насърчи развитието на екологичния (зеления) културен туризъм на трансгранично ниво в 

Черноморския регион чрез популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии 

за адаптиране към климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни 

бизнес решения между участващите страни. 
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На 15.10.2020, Регионална енергийна агенция 

на Истрия (IRENA) от Хърватия бе 

символичен домакин на поредното онлайн 

събитие, насочено към използването на 

икономически инструменти за промяна 

поведението към отпадъците, намаляване 

образуването на такива чрез специфични 

стимули, данъци и схеми за възстановяване на 

депозити. Международната конференция бе 

част от изпълнението на проект 

„CAPonLITTER: Капитализиране на добри 

практики и подобряване на политиките за 

управление на морските отпадъци“, чиято 

основна цел е подобряване на политиките и 

практиките, които могат да помогнат за 

предотвратяване на морските отпадъци, които 

са резултат от крайбрежния туризъм и отдих.  

Поканени от АБЧО като национален партньор 

по проекта, Институт за младежки 

инициативи и иновации (ИМИИ) от Варна 

презентира пред участващите в събитието 

местни власти и организации от Португалия, 

Испания, Франция, Хърватия, Гърция и 

Германия,  добри практики за намаляване на 

морските отпадъци, получени в резултат от 

крайбрежния туризъм по Българското 

Черноморие. Институтът като заинтересована 

страна по проекта, сподели усилията си 

насочени към активно включване на 

младежите от България в местните еко-

кампании, тяхното иновативно и креативно 

мислене за промяна в поведението на 

обществото като цяло относно генерирането 

на по-малко отпадъци в ежедневието, тяхното 

сепариране и рециклиране. 

 

 

 

АБЧО ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА 

ТУРИЗМА 

На 27 септември всяка година се отбелязва Световният 

Ден на Туризма. Началото е поставено през 1979 г. в 

Torremolinos, Испания, по време на третата сесия на 

Генералната асамблея на Световната организация по 

туризъм към Организацията на обединените нации, когато 

се взема решение за тържествено отбелязване на Световния 

ден на туризма. Целта е да се създава осведоменост сред 

обществото в световен мащаб за значението на туризма, 

както и за неговата социална, политическа, финансова и 

културна стойност за всички хора. Туризмът играе 

ключова роля за насърчаване на социалното общуване, 

съхранение и опазване на световното наследство. 

Световният ден на туризма се чества във всяка държава, 

която се стреми да развие и усъвършенства този бранш. 

Всяка година Световният ден на туризма е посветен на 

конкретна тема. 

През 2020 година мотото на Световния ден на туризма е 

“Туризъм и развитие на селските райони ”. Представители 

на АБЧО бяха поканени и присъстваха на срещата на 

браншовите организации от Варна и Златни пясъци за 

отбелязване на Световния Ден на Туризма. В събитието 

участваха тур оператори, тур агенти, представители на 

туристическия бизнес, експерти по туризъм от община 

Варна, Oбластния Управител на Варна, браншови 

организации и др. 

 

Независимо от последиците, най-негативните от които 

пандемията през 2020г. причини на туризма, от бранша са 

убедени и имат волята да обединят усилия и да продължат 

своята дейност с оптимизъм и много положителни 

нагласи за предстоящите туристически сезони в полза на 

цялото общество. 

 

http://www.ubbsla.org/project/caponlitter-kapitalizirane-na-dobri-praktiki/
http://www.ubbsla.org/project/caponlitter-kapitalizirane-na-dobri-praktiki/
http://www.ubbsla.org/project/caponlitter-kapitalizirane-na-dobri-praktiki/
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Асоциацията на черноморските общини изпрати благодарствена 

грамота за успешно партньорство до инж. Деян Иванов, Кмет на 

община Белослав за изключителната ангажираност на екипа на 

общината с проблемите на младите хора, живеещи там и за 

оказаното съдействие при подбора на нискоквалифицирани и 

безработни младежи до 29г. за включването им в обучения по 

предприемачество и базови умения за намиране на работа в рамките 

на проект “eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и 

подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от 

малките общини“.  

Община Белослав бе една от първите общини-членки на АБЧО, която официално подкрепи изпълнението 

на проекта, като през месец Май 2019г. ръководството на общината подписа споразумение за 

сътрудничество с Асоциацията. 

Благодарение на доброто сътрудничество с общинската администрация, АБЧО проведе две обучителни 

сесии в  Белослав в периода 28.09-30.09.2020 година. В едната бяха включени 30 нискоквалифицирани 

младежи, живеещи в Белослав и в малките населени места в общината (с. Гроздьово, с. Константиново, с. 

Разделна, с. Казашка Река). Целта на обучението беше да се повишат уменията на младежите, така че те да 

бъдат добре подготвени за кандидатстване и за последващо интервю за работа. В двудневното обучение 

бяха включени теми като подготовка на автобиография, съвети и трикове за участие в интервю, умения и 

инструменти за комуникация, презентиране и умения за публично изказване, какво да правим и какво да не 

правим на новото  работно място и т.н. Във втората обучителна сесия бяха включени 18 безработни 

младежи от общината. Курсът, наречен „Агро-професионални умения § Предприемачество“ целеше да 

мотивира младежите да бъдат по-активни и креативни и да развият своя предприемачески потенциал. 

Лекторите на АБЧО представиха теми, свързани с основи на бизнеса, генериране на идеи, стратегически и 

дигитален маркетинг, брандиране, бизнес план и съвременни бизнес тенденции. Представени бяха няколко 

добри примери на млади иноватори от България и техните реализирани на пазара вече продукти. 
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