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АБЧО е организация, обединяваща 

интересите на 20 Черноморски 

общини, стимулираща силно и 

ефективно местно 

самоуправление и активно 

гражданско участие 
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Двадесет общини бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично 

осветление, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014–2020 г. Измежду тях, четири са черноморските общини,  които ще получат 

финансиране – това са общините Бургас, Малко Търново, Варна и Поморие. 

Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на 

разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението. 

Процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно 

изкуствено осветление на общините“ предизвика огромен интерес сред местната власт. За 

финансиране по нея кандидатстваха 107 общини, като 104 от тях преминаха първия етап на 

класиране – административната оценка. Те са разпределени в три списъка – 20, които ще получат 

финансиране, 6 отхвърлени и 78 резерви. 

Класираните общини ще могат да получат между 200 хил. и 600 хил. евро за всеки проект по 

процедурата, която е на стойност 8.2 млн. евро, включително и националното съфинансиране. 

Общата стойност на проектите е близо 9.2 млн. евро, от които почти 8.3 млн. евро представляват 

безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са собствен принос на общините. 

Поради огромния интерес към процедурата, при последните обсъждания на Плана за 

възстановяване и устойчивост бе взето решение в частта на плана „Зелена България“ да бъде 

включен и проект за модернизация на улично осветление. Предвиденият финансов ресурс за това 

в плана е 352.3 млн. лв. Очаква се по тази линия да бъдат финансирани още около 200 общински 

проекта. Всички проекти, преминали административната оценка, но неполучили финансиране в 

процедурата  „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно 

изкуствено осветление на общините“, ще бъдат финансирани с предимство от Плана за 

възстановяване и развитие. 

Резултати от проведената оценка на проектни предложения по Процедура BGENERGY-2.001 

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на общините“, може да намерите ТУК. 

Източник: www.eeagrants.bg  

 

 

ЧЕТИРИ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО 

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО СИ ОСВЕТЛЕНИЕ 

 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

https://www.eeagrants.bg/assets/resourcefiles/2297/Results%20BGENERGY-2.001.pdf
http://www.eeagrants.bg/
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На 13 и 14 януари 2021г. се проведе финална среща на проект 

EYES, по време на която партньорите споделиха 

постигнатите резултати в 6-те пилотни европейски градове – 

Гренолейс, Испания, Сондерборг, Дания, Лион, Франция, 

Неапол, Италия, Варна, България и Цешин, Полша. 

Основен акцент в двудневното онлайн събитие бе поставен 

върху разработените препоръки към местните власти за по-

активно участие на младите хора в процеса на местно 

планиране.  

 

По време на втория ден участващите страни предложиха 

основни направления за подобряване процеса на планиране 

на местно ниво чрез по-висока ангажираност на младежите в 

местните дейности, оказване на по-голяма подкрепа от 

страна на ключови лица и вземащите решения и засилена 

комуникация на местно ниво въз сонова на приложените 

модели и механизми по проекта.  

Както споделиха всички партньори, основен фактор за 

анагажирането на младите хора в планирането на енергията и 

климата се оказва мотивацията и личния ангажимент и 

интерес към темата.  

 

 
Финална онлайн среща на партньорите                

по проект EYES отчете постигнатигнатите 

резултати 

 

Привличането на уязвими групи 

от обществото с цел тяхното 

приобщаване и социално 

включване също е важен 

елемент в процеса на местно  

енергийно планиране.  

Ролята на заинтересованите 

лица и представители на 

местната власт, бизнеса и 

отговорни институции следва 

да е първостепенна в 

предоставянето на подходяща 

информация, роли и 

отгворности за постигане на 

устойчивост и икономически 

растеж в дългосрочен план.   

 

Резултатите от проекта и 

разработените стратегически 

документи можете да намерите 

на: 

https://www.projecteyes.bg 

https://www.projecteyes.eu 

 

https://www.projecteyes.bg/
https://www.projecteyes.eu/
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В началото на месец Септември 2020 

година, АБЧО официално обяви 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 EEA and Norway Grants Fund for Youth 

Employment (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. 

Заинтересованите младежи трябваше да попълнят и изпратят Бизнес план до края на месец 

Декември 2020г. В основата на стартъп състезанието е заложено наличието на силно новаторска 

идея, разписана в бизнес плана. Тази идея трябва да бъде не само авангардна, но и приложима в 

практиката. Участниците трябва да имат реалистичен план за следващите 6 до 12 месеца. 

Поставените бизнес цели трябва да бъдат постижими, реалистични и да водят бъдещото 

стартиращо предприятие до балансиран и последователен растеж. Участниците трябва да имат 

високо ниво на ангажираност и мотивация към поставените цели. Това са само част от 

критериите за оценка на бизнес плановете, които ще бъдат подробно прегледани и селектирани 

от екипа на Асоциацията. Измежду всички участници ще се подберат най-добрите бизнес идеи, 

които ще получат едномесечна менторска подкрепа от екипа на АБЧО с цел да се доразвие и 

допише бизнес плана. 

Имайки предвид пандемичните условия, менторската програма ще бъде онлайн и индивидуална с 

всеки от избраните участници. Предвижда се онлайн консултациите да стартират от средата на 

месец Януари 2021 г., така че до края на месец Февруари да имаме финални версии на бизнес 

плановете и обявяване на националните победители. 

Наградата от националното състезание е паричен фонд в размер на 1000 лева, предоставен от 

фирма-спонсор. За класираните участника на първите три места, разпределението е по следния 

начин: I-во място – 500 лв; II-ро място – 300 лв и III-то място – 200 лв. Освен това, наградените 

участници ще получат обучителни посещения и бизнес пътувания, с включени самолетни билети, 

настаняване и изхранване в другите партньорски страни. 

 
 

 

eNEET Rural Start-up competition 

18 МЛАДЕЖИ ОТ СТРАНАТА СЕ РЕГИСТРИРАХА ЗА УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОТО СТАРТЪП СЪСТЕЗАНИЕ 

eNEET Rural Start-up competition 

18 младежи от страната регистрирани за участие в международното 

състезание за стартъпи по проект eNEET Rural 

http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
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7 ОБЩИНИ ПРОДЪЛЖАВАТ НА                        

ФИНАЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС                              

„НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО 2020“  

Черноморските общини Добрич и Бургас, както и 

община Велики Преслав, Плевен, Берковица, Ардино и 

Брегово са финалистите в конкурса „Нестле за Живей 

Активно 2020!“ 

За втора поредна година Конкурсът финансира проекти, 

насочени към подобряване ежедневието на жителите в 

съответната община и насърчаване здравословния начин 

на живот, ползата от движение и правилното хранене. 

Националният конкурс, насочен към общините „Нестле за 

Живей Активно! 2020 г.“ се реализира със съдействието 

на НСОРБ и се провежда в два етапа. В първия етап 

повече от 22 общини се присъединиха със свои събития 

и инициативи към кампанията за насърчаване на активния 

начин на живот в периода септември - октомври 2020 г. 

Във втория етап общините представиха свои проекти, с 

които създават условия за устойчива подкрепа на 

масовия спорт и физическите занимания на открито. 

Добрич, Бургас, Велики Преслав, Плевен, Берковица, 

Ардино и Брегово ще имат възможност да представят 

публично (онлайн) своите проекти и да се борят за 

финансиране от 20000лв., предоставено от компанията 

„Нестле“. 

Финалистите са избрани по предварително изпратени 

критерии от жури в състав: Асен Марков, главен секретар 

на Министерството на младежта и спорта, Мария Яровая, 

представител на НСОРБ,  волейболистът Евгени Иванов-

Пушката и неговата съпруга Маруся Иванова, които са 

дългогодишни посланици на инициативата, Мария 

Тодорова, юрист на Нестле България. 

Общината-победител в конкурса ще бъде обявена в 

рамките на специалното онлайн събитие на 

28.01.2021.  

Източник: НСОРБ                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОЧНАХА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПОТО ЗА 

БОКЛУК В ОБЩИНА СУВОРОВО 

Финансирани от ОП „Околна среда“ 

2014-2020 г. в рамките на проект 

„Закриване и рекултивация на депо 

за битови отпадъци (сметище) в ПИ 

70175.75.21, землище на 

гр.Суворово - етапно строителство”, 

стартираха СМР дейностите по 

закриване и рекултивация на депо 

за битови отпадъци с 

преустановена експлоатация на 

сметище от 10 410 кв.м и частично 

заети площи от съседните имоти в 

землището на Суворово.Дейностите 

ще се осъществят на два етапа. 

Първият включва прибутване и 

уплътняване на натрупаните в 

депото отпадъци с цел намаляване 

на площта, предвидена за 

рекултивация; изграждане на 

отводнителни канавки за 

предотвратяване постъпването на 

повърхностни (скатни) води в 

тялото на депото; полагане на 

пласт от земни маси с дебелина от 

един метър и изграждане на 

газоотвеждаща система с 

вертикални газоотвеждащи 

кладенци с прилежащи към тях 

лъчеви дренажни слоеве. Вторият 

етап е извършване на биологична 

рекултивация, включваща 

затревяване и залесяване на 

 технически рекултивираното депо.

Източник: ОИЦ - Варна 
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Страните от Черноморския регион ще продължат да изпълняват съвместни проекти с европейско 

финансиране в програмния период 2021-2027 г. Североизточен и Югоизточен район на 

България, райони от Румъния, Гърция, Турция, Русия, Украйна и цялата територия на 

Молдова, Грузия и Армения са включени в програмата „Interreg NEXT Черноморски басейн“, 

която ще се съфинансира от Инструмента за съседство, развитие и международно 

сътрудничество.  

Целта й е да се повиши стандартът на живот на  хората в Черноморския басейн чрез устойчив 

растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. Предвижда се програмата 

да  подкрепя и проекти  насърчаващи бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и 

културата, развитие на търговията и модернизация на селското стопанство  и др. За финансиране 

по нея ще могат да кандидатстват местни и регионални власти, публично-правни организации 

(юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични и образователни 

институции и др.), както и неправителствени организации. 

Във връзка с разработването на новата програма Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, като управляващ орган за България,  стартира обществени консултации за 

тематичната концентрация. Заинтересованите институции, организации и граждани имат 

възможност да посочат своите предпочитания за избор на теми за сътрудничество в кратка анкета 

относно бъдещите теми за сътрудничество по Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г. 

на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/bsb-cbc. Там са поместени и  Териториален 

анализ, Съвместен доклад за подготовка на програмите с приложение за програма Черноморски 

басейн и Общия дневен ред за Черно море. 

Консултациите  ще продължат до 12 февруари 2021 г.  Допълнителни въпроси могат да се 

изпращат на адрес: blacksea-cbc@mdrap.ro. 

Източник: МРРБ 

 
 

 

ДЕВЕТ ДЪРЖАВИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН              

С ДОСТЪП ДО ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНИ 

ПРОЕКТИ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ 2014-2020 

Свободен ресурс в размер на 279 839 евро се пренасочва от Приоритетна ос 2 "Туризъм" към 

Приоритетна ос 1 "Околна среда" на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - 

ИПП България - Турция 2014-2020.  

За целта Министерският съвет одобри изменение на програмата, съфинансирана от Инструмента за 

предприсъединителна помощ II. Това дава възможност за финансиране на допълнителни дейности 

по стратегическия проект "Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ (BLUE GROWTH 

COLLABs)", който подкрепя научни центрове в Бургас и Одрин за изследване и мониторинг на 

екологичното състояние на местните екосистеми и кореспондира с дългосрочната стратегия на ЕС 

за син растеж.                                
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В резултат на споделените възгледи и идеи за бъдещето на енергетика в България по време на 

онлайн тренинга (проведен в края на месец ноември 2020 година) за общини на тема "Потенциалът 

на българските общини", организаторите подготвиха отворено писмо с потенциални решения за 

стимулиране на проекти, които да допринесат за постигане на амбициозните дългосрочни цели за 

въглеродна неутралност и същевременно отчетат действащите законовите регулации. 

Отвореното писмо е адресирано до Народното събрание, Министерския съвет, Министерство на 

енергетиката, МОСВ, МРРБ и Президента на Република България.  

Всички общини могат да подкрепят инициативата и да заявяват желанието си да предприемат 

крачка напред и подкрепят: 

1. Подпомагане на интегрираното стратегическо планиране на местно ниво 

2. Приемане на законодателни промени 

3. Единна система за информиране и подкрепа на местните власти в България 

Ако вашата община споделя разбирането, че градовете са дом на 55% от световното население и 

консумират около две трети от потребяваната енергия и осъзнавате, че градовете контролират само 

около 20% от емисиите на своя територия, но въпреки това могат да играят решаваща роля в 

борбата с изменението на климата, то тогава може да прочетете Отвореното писмо и да го 

изтеглите от сайта на АБЧО. Подписано от името на Вашата община (кмет/зам.кмет), писмото 

трябва да се изпрати на инициаторите на отвореното писмо от Greenpeace до 29.01.2021г. 

 

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете: 

email: mantonov@greenpeace.org 

тел: 0885454797 / Меглена Антонова 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО  

ЗА ПОТЕНЦИАЛЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ 
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