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самоуправление и активно 

гражданско участие 
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Общо 651 324 граждани са гласували в таз годишното издание на конкурса „Кмет на годината“, като трима 

кметове на общини-членки на АБЧО са отличени. Почти година, след като встъпи във втория си 

управленски мандат, Кметът на Девня, г-н Свилен Шитов спечели Голямата награда „Кмет на годината“ 

2020 в категорията за малки общини. Градоуправникът бе удостоен с приза по време на тържествена 

церемония, която се проведе във форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк в столицата. 

 

В категорията "Спорт и младежки политики“ – голяма община, г-н Иван Портних, Кмет на община Варна 

спечели  голямата награда с организираните общински инициативи, насърчаващи младите хора в града да 

спортуват, да участват в обществени дейности, да творят, да изявяват своите специални таланти и дарби. 

Кметът на община Бургас, г-н Димитър Николов бе отличен в категория „Социални мерки по време на 

епидемия“  - голяма община, с  предоставената общинска подкрепа на гражданите си по време на 

пандемия. 

Конкурсът "Кмет на годината" е уникална инициатива, която стартира в България през 2013 г. Чрез нея след 

национално онлайн допитване всяка година се отличават най-добрите градоначалници у нас. Надпреварата 

се организира от Портала на българските общини Kmeta.bg и безплатния вестник КМЕТА.bg - 

единствените национални медии, чието основно внимание е насочено към работата на всичките 265 

общини, с над 120 000 служители. 
       >>>> Източник: https://kmetnagodinata.bg/bg  

 

 
СВИЛЕН ШИТОВ ПОЛУЧИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА                 

"КМЕТ НА ГОДИНАТА" 2020 

https://kmetnagodinata.bg/bg
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ШЕСТ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРЕНЕ ПО          

„МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ“, 

ФИНAНCИPAНA ПO ФИНAНCOВИЯ МEXAНИЗЪМ НA ЕИП 2014-2021 

В навечерието на 31 октомври – Международен ден на Черно море, България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и 

Украйна препотвърдиха ангажимента за възстановяване и опазване на морската околна среда с форум под 

наслов „Заедно за по-синьо Черно море“. Събитието беше открито от заместник-министъра на околната среда и 

водите Атанаска Николова и се проведе онлайн. Участие в конференцията взеха представители на 

Черноморската комисия, офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ОЧИС,  

Световната банка, парламентаристи, представители на 

местната власт, академични среди и други. В рамките 

на събитието бяха отбелязани дългогодишните, 

съвместни усилия за опазването на Черно море и 

постигнатите резултати. Обсъдиха се и перспективите 

за подобряване състоянието на морската среда в 

дългосрочен аспект и бъдещи инициативи за 

сътрудничество. По време на събитието, г-жа Силвия 

Рангелова - директор на дирекция „Координация по 

въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, 

Министерство на околната среда и водите представи 

Програма "Опазване на околната среда и климатични  

промени“, финансирана от ФМ на Европейското  

икономическо пространство 2014-2021 и обяви одобрените проектни предложения по „Малка грантова схема за 

мерки за намаляване на морските отпадъци“, Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на 

морските води" на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Одобрените проекти са на 

черноморските общини Бургас, Приморско, Поморие, Несебър, Шабла и Белослав. Кметовете на тези 

общини участваха  
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  На 29 октомври 2020 се проведе публична онлайн среща за представяне на проект „CSSC Lab – 

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“ с участието на над 50 

заинтересовани лица от партньорските страни – Австрия, Хърватска, България, Словения, Словакия, Румъния, 

Германия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Молдова. Координаторът на проекта, Регионална енергийна 

агенция на северозападна Хърватска, презентира целите и очакваните резултати от CSSC Lab, а именно 

повишаване на енергийна сигурност и енергийна ефективност на средните и по-малките целеви градове в 

Дунавския регион, чрез ускоряване използването на решения за съхранение на енергия и секторно свързване.  

След това бяха представени пилотните модели, които ще 

бъдат изградени по време на изпълнението. Такъв модел 

ще бъде изграден и в град Варна от националния партньор 

АБЧО и асоциираните партньори: Община град Добрич и 

фирма „3К“ АД. Целта е да се покаже пилотен модел на 

енергийно позитивна офис сграда, която задоволява 

енергийни си нужди от ВЕИ. Енергийно позитивна сграда 

е тази която задоволява нуждите си от електроенергия за 

оборудването си (компютри, копирни машини, освет-

ление, климатик, кафемашина и др.), топлоенергия за 

отоплителният сезон и гореща вода за битови нужди 

изцяло от възобновяеми енергийни източници.  

Инж. Тодор Тонев от АБЧО сподели, че в конкретният 

случай ще бъдат инсталирани 30 фотоволтаични модули 

на покрива на сградата и вградени в прозорците с обща 

генерираща мощност от 6kWp. Ще бъдат инсталирани и 

акумулатори с обща мощност 23kWh, които ще се 

зареждат от фотоволтиците и ще осигурят ел. енергия за 

времето с намалено слънце греене. Топлоенергия ще се 

осигури чрез котел на пелети с мощност 15 kW, захранващ 

радиатори и гореща вода за битови нужди. А битова 

гореща вода през летните месеци ще се осигурява от 

специална система от 10 фотоволтаични модули с обща 

генерираща мощност от 2kWp, които ще бъдат директно 

свързани с нагревателят на бойлера чрез специален 

контролер - разработка на българска технологична 

компания.  

„Така ще се осигури необходимото количество гореща водя, но система е по-сигурна от добре познатите 

соларни термални панели, защото в случаите когато не е необходима топлоенергия, а слъцегреенето е 

високо (например през летните отпуски), системата няма нужда от специални отдушници и няма опасност от 

прегряване. Очаква се тази система да осигури целогодишно необходимата ел и топло енергия за нормално 

функциониране на офис сградите. Цялата система ще бъде визуализирана чрез система за енергиен 

мониторинг и мениджмънт“, заключи инж. Тонев в своята презентация.  

Това е изцяло нов подход за осигуряване на необходимата енергия на сградата, който всъщност е 

бъдещето на енергетиката. Очаква се да се осигури финансиране на европейско ниво за изпълнение на 

подобни мерки в близкото бъдеще от т.н. Европейски зелен пакт. Моделът може да бъде репликиран в 

училища, детски градини, болници, административни сгради, производствени сгради и др. Резултатите от 

пилотният модел ще бъдат много ценни при проектирането, изпълнението и експлоатирането на енергийно 

позитивни сгради. 

 

 

http://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/
http://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/
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Партньорите по проект eNEET Rural, заинтересовани лица, организации и 

безработни младежи се срещнаха онлайн на 26-27 октомври 2020г. в 

рамките на Втория годишен семинар. Международното събитие, 

организирано от Консорциум Oltrepò Mantuan (COM), трябваше да се 

проведе в провинция Мантуа, Италия. Поради ограниченията, свързани с 

пандемията Covid-19 и многото случаи на заразени на международно ниво, 

събитието по проекта беше онлайн. Международното събитие беше 

официално открито с приветствена реч от Председателя на Консорциум 

Oltrepò Mantuan (COM) г-н Алберто Борсари и Директора на консорциума г-

жа Кармелита Трентини. 

И двата дни от срещата бяха много интересни, изпълнени с много ценна 

информация, знания и добри примери дадени от презентаторите и 

показващи актуалната обстановка  на територията, където италианският 

партньор COM работи и изпълнява проект “eNEET rural: Насърчаване на 

предприемачеството и подобряване уменията на незаети и 

неквалифицирани младежи от малките общини“.  

Онлайн събитието предложи на всички участници визия от социална 

гледна точка за взаимоотношенията и връзките, създадени в района и 

популяризирани от проекта, за да насърчи участието на младите хора в 

обученията и намирането на работа. Лекторите бяха представители на 

местни социални услуги, младежка информационна мрежа, местни 

компании и селскостопански производители, участващи в дейностите по 

проекта, предприемачи в региона, също така безработни младежи (NEETs), 

включени вече в обученията по проекта. Участниците успяха да се 

запознаят със социалните кооперации и реалното им участие в 

земеделските райони в Италия и да открият силната връзка между 

традицията, иновациите, новите технологии и участието на младите хора. 

На участниците бяха предложени много атрактивни и интересни видео 

материали, подготвени специално за събитието, предлагащи широк поглед 

върху района на провинция Мантуа и нейните ресурси. Благодарение на 

изключително интересните презентатори и приноса на видеофилмите, 

партньорът домакин на събитието успя да предложи „дигитална“ 

алтернатива на учебни посещения в компаниите, работещи на територията 

на Мантуа, техните примери за добри практики в селско-стопанската сфера 

и въвличане на младите хора в дейностите им. Дори онлайн, събитието 

беше професионално организирано по отношение на високото ниво на 

предоставения превод, модериране на сесията и работата на фасилитатора 

с присъстващите младежи. Значителният брой презентации и страхотни 

лектори бяха истинска добавена стойност към проекта eNEET Rural. 

Екипът на АБЧО от своя страна покани представители на Областна 

администрация Варна да се включат в международното събитие и да 

обменят познания и опит с други заинтересовани страни от партньорските 

страни. От друга страна, екипа на АБЧО ще разчита на подкрепа от Областна 

администрация Варна като политическа сила за разпространение на 

„Политическите препоръки“, с който ще приключи проекта в края на 

септември 2021 година. 

 
 

ВТОРИЯТ ГОДИШЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ENEET RURAL                          

СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН 

http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
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СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОННО ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ БЕ ОРГАНИЗИРАН ОТ АБЧО В ГРАД ВАРНА  

2 ноември 2020г. 

Експерти и специалисти от общините-членове на АБЧО бяха поканени да работят и обсъждат новата 

електронна платформа за организиране и възлагане на обществени поръчки. Семинарът бе организиран 

в помощ на общинските служители, които участват пряко в изпълнението на обществени поръчки, в т.ч. 

зелени обществени поръчки, местни дейности и инициативи, инвестиционни дейности в публични 

сгради и др., при спазване на всички епидемиологични мерки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарът се организира в рамките на проект “GreeTHIS: Зеленият Туризъм и историческото 

наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран по Съвместна 

Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“. Като цяло проектът 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. GreeThis подкрепя зелените туристически бизнес дейности за постигане на 

устойчивост на защитени туристически зони и създаване на благоприятни бизнес условия в държавите. 

Чрез повишаване на капацитета на заинтересованите лица за адаптиране към климата в областта на 

историческото наследство и зеления културно-исторически туризъм, проектът цели да покаже 

устойчиви енергийни решения в исторически зони и сгради по отношение на опазване на местната 

култура, наследство и идентичност. 

http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-greethis-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5/
http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-greethis-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5/
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ИМИИ участва с презентация  „Активно участие на младите хора в процесите на местните политики 

и планиране като инструмент за намаляване  на морските отпадъци по бреговете на Черно море“ 

Поканени от Българския партньор (АБЧО) по проект “CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и 

подобряване на политиките за управление на морските отпадъци“, финансиран по Програма Interred 

Europe, Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) участва на Трета международна 

конференция, за да представи добри практики за намаляване на морските отпадъци, получени в резултат 

от крайбрежния туризъм по Българското Черноморие. Онлайн събитието, организирано от 

Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Хърватия, се проведе на 15 октомври 2020. 

ИМИИ представи пред местни власти и организации от Португалия, Испания, Франция, Хърватия, Гърция 

и Германия,  своя опит и добри примери за активно включване на младите хора като местен инструмент за 

управление на морски отпадъци във Варненска област. Младежкият институт сподели различни дейности, 

целящи въвличане на младежите от България в местни еко-инициативи с цел използване на младежко 

иновативно и креативно мислене като инструмент за промяна на поведението на обществото като цяло за 

генериране на по-малко отпадъци във всекидневния живот. Ежегодно, Институтът в партньорство с 

местните власти организира и координира множество кампании за озеленяване, екологични инициативи, 

изложби от морски отпадъци, творчески работилници за изработване на бижута, сувенири и рокли от 

отпадъчни материали и цветя, като по този начин се опитва да привлече креативно и иновативно мислене 

на младите хора за използване на отпадъчни материали в ежедневието. Използвайки иновативни методи, 

базирани на активно въвличане на младите хора в дейности по планиране на морското замърсяване и 

климатичното местно планиране, екипът на Института е подпомагаща структура на местните власти в 

България по отношение на превенцията и намаляването на морските отпадъци по Черноморието. 

Според скорошно проучване на учени от Института за биологично разнообразие и изследвания на 

екосистемите към БАН, Черно море е един от най-замърсените водни басейни в света с микро 

пластмасови отпадъци. Пластмасовите отпадъци, изхвърлени в Черно море само за едно лято, могат да 

покрият повърхността на всичките му плажове. Ето защо дейностите на Института са фокусирани върху 

кампании за повишаване на осведомеността и инициативи, насърчаващи събирането на отпадъци от често 

използвани предмети от местните хора и туристи, плажуващи на Черноморието. Включването на активни 

млади хора в специфични обучителни програми и използването им след това като посланици и 

доброволци в кампания за почистване на плажове, събития за повишаване на осведомеността и др. 

инициативи е един от най-популярните икономически модели на местно ниво за превенция и намаляване 

на количеството на морски отпадъци. Като организация с нестопанска цел, Институтът се подпомага от 

различни общински и държавни фондове за изпълнение на проекти и инициативи, подпомагащи 

активното участие на младите хора в местните климатични кампании. Повечето общини по Черноморието 

предоставят схема за малки безвъзмездни средства в подкрепа на подобни инициативи и проекти, 

насочени към чисто море и зелена околна среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPonLITTER:  

Трета международна конференция по проекта 
 

http://www.ubbsla.org/project/caponlitter-kapitalizirane-na-dobri-praktiki/
http://www.ubbsla.org/project/caponlitter-kapitalizirane-na-dobri-praktiki/
http://www.youthvarna.eu/
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Е СРЕД 10-ТЕ 

МАЛКИ ОБЩИНИ, ЧИИТО 

СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ ПО 

ПРОЕКТА GALOP 

 

На 30.10.2020 г. приключи оценката на 

представените 41 концепции за местно 

икономическо развитие, с които общините 

кандидатстват за подкрепа по № BGLD-

1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на 

местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван 

от НСОРБ. Междуведомствената комисия, 

която включва освен представители на 

Сдружението, експерти от Норвежката 

асоциация на местните и регионални 

власти, от програмния оператор на 

Програма „Местно развитие, намаляване на 

бедността и подобрено включване на 

уязвими групи” на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и 

Националното координационно звено към 

администрация на Министерския съвет, 

селектира 10-те предложения-финалисти. 

Те ще имат възможност да получат 

финансова подкрепа за реализиране на 

своите концепции за местно икономическо 

развитие. 

Проектът, по който НСОРБ работи 

съвместно с Норвежката асоциация на 

местните власти има за цел да насочи 

вниманието на  общините към реалистична 

оценка на местните дадености и да 

помогне разгръщането на потенциала им 

за социално-икономическо развитие. 

За следващия етап на проекта GALOP е 

допусната концепцията на община Вълчи 

дол: „Разнообразяване и разширяване на 

туристическия продукт в общината чрез 

изграждане на редица обекти за спорт, 

отдих и туризъм, изграждане на център за 

хипотерапия и обучение на деца със 

специални образователни нужди. 

Партньорите включват община, ловно-

рибарско дружество, социални НПО и 

бизнес.“ 
Източник: https://www.namrb.org/  

 

 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА                       

"ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА" 2021 

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в 

рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА 

СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз 

участвам“. 

Oт 01.11.2020г. започва приемът на конкурсните проекти 

на общини, кметства, училища, детски градини и 

ЦПЛР/ОДК. Приемът на конкурсните проекти за общини и 

кметства ще се извършва по Държавна единна електронна 

система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или 

по e-mail: proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане 

– 29.01.2021г. 

Конкурсните проекти на училища, детски градини и 

ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: 

proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 

15.01.2021г. 

Текстът на обявите и образец на декларация за 

потвърждаване актуалността на данните и автентичността 

на подписите може на намерите тук: >>>>>>> 

ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ                       

ЩЕ КРЕДИТИРА ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ 

НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Фондът на фондовете (ФнФ) пусна на пазара нов финансов 

инструмент, насочен към общините и дружествата за 

третиране на битови отпадъци. Целта е да се повиши  

инвестиционният потенциал на частни и общински 

предприятия за реализиране на проекти за намаляване на 

депонирания отпадък от домакинствата в страната.  

Новият финансов инструмент за инвестиции в сектор 

„Отпадъци“ е със средства от Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 

фонд на ЕС. Той се изпълнява по силата на финансово 

споразумение, подписано между ФнФ и Министерството на 

околната среда и водите. 

За първи път ФнФ ще предоставя директно финансиране на 

крайни получатели. То ще бъде под формата на 

индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и 

администрирани от тях. Фондът ще осигурява до 90% от 

размера на всеки заем. 

Повече информация тук: >>>>> 

https://www.namrb.org/
mailto:proekti2021@pudoos.bg
mailto:proekti2021@pudoos.bg
https://www.moew.government.bg/bg/startira-kampaniyata-za-chista-okolna-sreda-2021/
https://www.fmfib.bg/bg/news/158-fondat-na-fondovete-shte-kreditira-proekti-za-namalyavane-na-bitovite-otpadatsi?fbclid=IwAR0eRYz1QWLKKMZmcpux5ORJ0ElQC9Bcb0uOou1iPuq81PnYzCbPogci2dc
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Електрически товарни велосипеди за 

временно безплатно ползване на 

варненски търговски обекти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шест товарни електрически велосипеда, осигурени по европейския 

проект “Товарно колело, променящо града” (City Changer Cargo Bike), 

бяха представени на 05.11.2020г. във Варна. Проектът е финансиран 

по Програма „Хоризонт 2020“ с продължителност 36 месеца и е на 

общата стойност над 3 млн. евро, а бюджетът за Варна – 100 хил. евро. 

Водеща организация е Австрийската агенция за изследване на 

мобилността. Нейните партньори са общо 22 от 16 държави, сред 

които Дания, Холандия, Франция, Норвегия, Португалия. 

Основната идея е да се внедри новаторски подход при извършването 

на различен вид доставки на територията на града, като постепенно се 

наложи товарният велосипед като основен вид превоз за извършване 

на услугите, както и по-ефективно използване на градското 

пространство, намаляване на задръстванията, подобряване качеството 

на въздуха, обясни ръководителят на проекта Младен Иванов и 

управител на ОП "Общински паркинги и синя зона".  

Електрическите велосипеди, с които Варна вече разполага, са три 

различни модела и се движат на батерии с пробег над 100 км. Могат 

да пренасят до 100 кг. товар в монтиран багажен контейнер. 

Максималната им скорост е 20-25 км/ч. Цената на всеки е около 4 

000 лв.  

Велосипедите са конструирани и създадени специално за проекта от 

варненски производител. Те ще бъдат предоставяни безплатно за срок 

от 10 дни на местни фирми, които искат да ги тестват. Ще бъдат 

използвани предимно за доставки. 

За регистрация тук: http://cargobikesvarna.com/ 
 

Източник: община Варна  

 

Безплатни зарядни 

станции за 

електромобили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За периода 18.09-31.10.2020г.,  

над 700 потребители са се 

възползвали от зарядните 

станции за електромобили, 

осигурени от Община Варна. 

Зареждането от всички 22 

станции и паркирането в „синята 

зона“ са безплатни за 

собствениците на електрически 

автомобили. Зарядните станции 

са част от Проект „Транш №2: 

Зона за платено улично 

паркиране и поставяне на зарядни 

станции за електрически 

автомобили”, финансиран от 

ЕБВР. Инвестицията на Община 

Варна има за цел да стимулира 

използването на екологични 

превозни средства и подобряване 

на чистотата на въздуха.Проектът 

включва още  система  за 

цялостен мониторинг и 

управление на мрежата с 

различни права на достъп и 

функции за отделните 

администратори; интернет 

портал към основния портал на 

www.varnaparking.bg,· мобилни 

приложения и др. 

Източник: https://www.varna.bg     

 

ОБЩИНА ВАРНА: ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКА ЗА СТИМУЛИРАНЕ 

НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ТРАНСПОРТ В ГРАДА 
 

http://cargobikesvarna.com/
http://www.varnaparking.bg,·
https://www.varna.bg/

