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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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В средата на месец януари 2021 година, Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), 

която традиционно съдейства за развитието на различни бизнеси в общините в трите черноморски 

области Варна, Добрич и Бургас, излезе със специално обръщение към Министрите на туризма и 

на транспорта. С него Асоциацията застана зад исканията на туристическия бизнес в региона за 

спешно осигуряване достъпността по шосе до българските летни курорти за туристите от 

Централна Европа - шосеен коридор (за автобуси и за леки коли), който да работи този сезон 

въпреки различните ковид ограничения.  

По време на туристическия сезон на 2020 г. възникнаха редица затруднения при пристигането в 

България на и без това силно намалелият брой совалкови автобуси с туристи главно от Полша, 

Унгария и Словакия. Причина за това бяха граничните ограничения, обявявани едностранно в 

последния момент от транзитни страни по маршрута, във връзка с пандемията. 

Поради това туристическия бранш предлага България като силно заинтересована страна, да 

инициира и договори на ниво Европейски съюз трансевропейски, транзитен, туристически, шосеен 

коридор по маршрута: Берлин – Прага – Виена/Братислава – Будапеща – Букурещ – Русе – 

Варна/Бургас, с довеждащо разклонение: Катовице – Чешин (Полша) - Острава (Чехия) – Жилина и 

Банска Бистрица (Словакия) – Будапеща. Ако сега бъде регламентиран такъв „зелен“ коридор, той 

ще вдъхне спокойствие и увереност у потенциалните туристи и ще стане основание за началото на 

кампания по резервиране на автобусни групи от тези страни към България. Затова туристическите 

фирми, не само от Черноморието, настояват Министерството на туризма и Министерството на 

транспорта да започнат да уреждат този изключително важен за нашите летни курорти коридор! 

 

АБЧО излезе със специално обръщение към Министрите на туризма и на транспорта         

за спешното осигуряване достъпността по шосе на българските летни курорти за туристите 

от Централна Европа 

"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ" ЗА АВТОБУСЕН ТУРИЗЪМ ПРЕДЛАГАТ ТУРОПЕРАТОРИ 
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В последното тримесечие на 2020г., АБЧО 

организира конкурс за представяне на история, 

приказка, разказ или легенда свързани с един от 10 

културно-исторически забележителности на 

територията на област Варна. Конкурсът бе част от 

проект INNOViMENTOR за представяне на 

иновативни туристически продукти и услуги в 

подкрепа на МСП, а потенциални участници бяха 

лица над 16 години, млади предприемачи, 

експерти и специалисти по културно наследство и 

туризъм, доброволци и активисти, свързани с 

темата на културното наследство.  

Представяме ви част от най-интересните истории, 

споделени от участниците, класирани на първите 

три места от нашето жури: 

1. Музей на мозайките, Белослав: „До музея има 
ферибот. На такова нещо сме се возили само в 
Гърция и аз лично много се зарадвах, че ще 
изживеем и тази атракция…… Музеят ни отведе 
назад по пътя на стъклото от 1893г., където 
попаднахме в света на многоцветното стъкло и 
сръчните ръце на белославските майстори-
стъклари. ……..Научаваме, че целият завод се 
захранва със слънчева енергия и че правят 
арматура от стъкло, с продажбите на която 
спонсорират реставрирането на българска 
подводница…..“, Илия Костов, 19г., гр. Шумен 

 

 

Проект INNOViMENTOR представя победителите в 

конкурса за разказване на истории, свързани с културно-

исторически забележителности в североизточен регион 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ПРОЕКТА, 25.02.2021 г. 

„Предприемачество в туризма, култура и 

творчество: нови подходи за активиране на 

местните общности, социално сближаване и 

икономическо развитие“ 

Община Строволос бе символичен домакин 

на заключителното събитие по проект 

INNOViMENTOR, финансиран по Програма 

за транснационално сътрудничество „Балкани 

– Средиземно Море 2014-2020″. Проектът 

приключва в края на месец Февруари 2021г. и 

цели да повиши капацитета на 

туристическите МСП в отдалечени и слабо 

населени територии и  да подпомогне за 

развитието на иновативния туристически 

бизнес с нови продукти и услуги в условията 

на глобалната икономика и постоянно 

променящата се бизнес среда. 

Събитието се проведе онлайн на 25 февруари 

2021 г. и привлече над 30 заинтересовани 

страни. По време на онлайн конференция 

партньорите споделиха основните резултати 

и опит придобит по проекта, а АБЧО 

официално представи видео филм, 

специално изготвен за пилотните региони и 

иновативни продукти. 

 

 

>>>>Продължение на стр. 3 
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Разработване и прилагане на стратегия за 

привличане участието на младите хора в 

местното планиране, Създаване на 

консултативни съвети с представители на 

заинтересованите страни, Провеждане 

периодични срещи за съвместно 

дефиниране на проблеми, определяне на 

сфери на въздействие и начини на 

постигането им – това са част от 

препоръките към общините за активно 

включване на младите хора в местното 

енергийно и климатично планиране, 

разработени по проект EYES – Младите 

хора в процес на устойчивото енергийно 

планиране“.  

Проект EYES внедри и приложи иновативен 

подход за ангажиране вниманието на 

младите хора в търсенето на решения за 

справяне с проблемите на климата и 

устойчивото енергийно управление в  

общините. Пълният текст на документа и 

резултатите от консултативния процес в 

шестте участващи общини (Варна, 

Сондерборг, Цешин, Гранолейс, Неапол и 

Лион) можете да откриете на: 

https://www.projecteyes.bg 

EYES Препоръки за участие на 

младите хора в процеса на 

устойчивото енергийно планиране 

 

 

2. Храм „Св. Атанасий“, Бяла – „…Това е 
тракийски култов център, може би най-важният 
между долината на Камчия и нос Емине, а не 
древногръцка колония…… Нос Св. Атанас е наречен 
още и „стъпка на Източния Балкан“, заради най-
източния край на Стара планина, навлизаща в 
морето. В старобългарските паметници е останало 
името „Веригава“ – „Зелената планина“, спомен от 
езика на древните траки….“, Марияна Христова, 

21г., град Варна 

 

3. Крепост Овчага, Дългопол – „…..В село 
Аспарухово са открити най-многобройните обреди 
и песни, записани от едно село, което го поставя 
редом до старите столици Плиска и Преслав, 
откъдето тръгват корените на нашата българска 
държава…. Обредните песни, останали през 
вековете, издават езическото потекло и показват 
духовния мир на българите. Голяма част от 
ежедневието на българите е възпята в песни, а 
дори и в танци. Обредите и песните са свързани с 
молитви за добър живот, за плодородие, за любов 
и хармония в отношенията между мъжа и жената, за 
здраве и дълголетие, за многолюдие и успех…“, 
Венета Иванова, 18г., гр. Аксаково 

 

Повече за дейностите и информация за проекта 

https://innovimentor.eu  

 

>>>>Продължение от стр. 2 

 

https://www.projecteyes.bg/
https://innovimentor.eu/
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АБЧО има удоволствието да предложи на младежите, живеещи на 

територията на Черноморските общини да се включат в безплатен 

онлайн курс за придобиване на знания и умения, от които се 

нуждаят, за да са по-конкурентоспособни на пазара на труда. 

Обученията, разделени в два модула „Базови умения за намиране 

на работа“ и  „Агро-професионални умения“ са предназначени за 

безработни младежи до 29г. и целят да насърчи 

предприемаческите инициативи на младежи с интерес към 

сферата на селското стопанство. 

Курсът е изцяло на български език. Записването става много 

лесно чрез регистрация посредством е-майл адрес в платформата 

www.eneet-elearning.eu  

Накратко стъпките за онлайн обучението са следните: 

1. Регистрация в системата посредством е-майл 

2. Избор на ниво на курса: Агро-професионални умения за 

начинаещи и Агро-професионални умения за напреднали 

3. Всеки курс се състой от няколко Модула, а модулите от 

няколко Уроци 

4. Уроците (лекции, видеа, линкове, др.) могат да се четат 

директно в системата или да се свалят като .pdf файл 

5. След всеки Модул, следва Тест от няколко въпроса (при 

грешни отговори на теста, системата дава опция за 

започване на теста наново) 

6. Завършване на курса: 100% верни отговори на всички 

Тестове + попълване на  "Въпросника за оценка на курса" 

7. Издаване на Сертификат: системата автоматично генерира 

Сертификат с името на курсиста, подпис и печат. 

Сертификатът може да се свали като .pdf файл или да се 

принтира веднага! 

Обучителните курсове се организират в рамките на проект eNEET 

Rural, който се ползва от безвъзмездна финансова помощ от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез the EEA and Norway 

Grants Fund for Youth Employment (ЕИП и Норвежкия грант за 

младежка заетост) 

 

Международното състезание 

за младежки стартъпи в 

Будапеща се отлага за месец 

Юни 2021г. 

АБЧО официално 

информира участниците в 

Международно състезание за 

младежки стартъпи в 

рамките на проект eNEET 

Rural, че поради 

непроменящата се ситуация 

с covid-19 финалния етап от 

състезанието се отлага за 

месец Юни 2021.  

С идеята финалното 

събитие, на което младежите 

трябва да защитят своите 

бизнес планове на 

международно ниво, да се 

състои присъствено в 

Будапеща отлагаме 

планираната дата от месец 

март за месец юни 2021 г. 

Всички други дати на 

национално ниво остават 

непроменени. 

В момента провеждаме 

онлайн менторската ни 

програма с индивидуални 

консултации с избраните 

участници. До края на месец 

Февруари се очаква да имаме 

финални версии на бизнес 

плановете и да обявим 

националните победители 

на база на техните бизнес 

планове.   
Проект “eNEET Rural: 
Насърчаване на предприе-
мачеството и подобряване 
уменията на незаети и 
неквалифицирани младежи от 
малките общини“ се се 

финансира от EEA and Norway 

Grants Fund for Youth 

Employment. 

http://www.eneet-elearning.eu/
http://www.ubbsla.org/eneet-cources/
http://www.ubbsla.org/eneet-cources/
http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-eneet-rural-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87/
http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-eneet-rural-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87/
http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-eneet-rural-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87/
http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-eneet-rural-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87/
http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-eneet-rural-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87/
http://www.ubbsla.org/project/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-eneet-rural-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87/
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ИЗЛЕЗЕ СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ФИНАНСИРАНЕ В КАМПАНИЯ 

„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021“ 

Честито на Община Варна, Бургас, Добрич, Белослав, Каварна, Шабла, Вълчи дол, Долни чифлик, 

Девня, Суворово, Царево, Поморие и Дългопол! 

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявиха 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 с краен срок за изпращане за общини и кметства – 29.01.2021г. и с краен срок 

за изпращане за  училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК – 15.01.2021г. Целта на кампанията „Чиста 

околна среда – 2021г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на 

околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С 

реализацията на дейностите по Националната кампания се цели реновиране и/или създаване на 

нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване 

на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване 

на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на 

умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.  

От постъпилите 833 проекта на общини и кметства, Комисията предлага да бъдат финансирани 253 

проекта със средства до 10000 лева. От черноморските общини, членки на АБЧО, това са проектите 

на Община Варна, Бургас, Добрич, Белослав, Каварна, Вълчи дол, Поморие, Долни чифлик, Шабла, 

Девня, Суворово и Дългопол: 

 Обособяване и озеленяване на кът за отдих и игри в центъра на с. Николаевка, общ. Суворово; 

 Еко парк Звездица, кметство Звездица, Почистване и благоустрояване на двора на читалище 

Прогрес - 1927 г. в кв. Виница, Озеленяване и облагородяване на тревни площи разположени в ПИ 

10135.1506.807 ул. Александър Дякович №31, бл. 22, район Одесос, гр. Варна, Текущ ремонт на 

зона за отдих в с. Константиново, общ. Варна; 

 Зелена дружба, гр. Добрич, общ. Добрич; 

 Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Разделна, общ. Белослав; 

 Благоустрояване на зона за отдих и игра в с. Свети Никола, с. Топола, с. Хаджи Димитър, с. 

Видно и  с. Селце, общ. Каварна; 

 Зона за отдих и игри в междублоково пространство - бл. 13, кв. 93, по плана на гр. Поморие, 

общ. Поморие; 

 Обособяване на детски кът сред природата, Слънчева Бояна от с. Бояна, общ. Вълчи Дол; 

 Зелена площадка за нашите деца в китното с. Голица и Детска площадка - обичам природата от 

с. Венелин, общ. Долни чифлик; 

 Спорт и игри на открито, с. Дуранкулак, Облагородяване на парково пространство в с. 

Тюленово, общ. Шабла; 

 Благоустройство и озеленяване на кът за отдих в с. Фазаново, Благоустройство и озеленяване на 

част от имот 62459.501.181 с. Резово, Искаме да играем от с. Лозенец, Синеморец - най синьото 

синьо от с. Синеморец, За Варвара с любов от с. Варвара, Обичам природата - и аз участвам от с. 

Бродилово и Парк за децата на с. Изгрев и  с. Българи, Достъп до културната история на с. 

Кондолово и културния филм Господин за един ден от с. Кондолово, общ. Царево; 

 Благоустрояване и озеленяване на общински двор на територията на с. Миролюбово, 

Благоустрояване на общински имоти в с. Равнец, кв. Горно Езерово, ж.к. Меден рудник, ж.к. Изгрев, 

ж.к. Славейков, общ. Бургас; 

 Изграждане на детска площадка и зона за отдих в с. Аспарухово, общ. Дългопол; 

 Обновяване на детска площадка за децата на с. Падина, общ. Девня. 
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На онлайн пресконференция бе официално представена дейността по строителство и 

изграждане на модерен Младежки международен център в най-големият и населен с много 

млади хора жилищен комплекс в Бургас – „Меден рудник“. Създаването на младежкия център е 

в рамките на Проект № BGLD-2.001-0002 Създаване на Младежки международен център Бургас, 

финансиран в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. Партньор на Община Бургас в проекта е Община Рейкявик, Исландия. 

В онлайн срещата се включиха представители на Програмния оператор от Министерство на 

образованието и науката, на Министерски съвет, на младежки центрове от страната и други 

заинтересовани страни. 

„С реализацията му ще създадем притегателно място, в което младежите ще имат възможност 

да се усъвършенстват, да общуват заедно, да работят по международни проекти и да реализират 

идеите си“, сподели кметът Димитър Николов. Изграждането на центъра се очаква да завърши 

до март 2022 година, а в него ще работят основно младежи. Младият екип ще бъде избран и 

обучен месеци преди откриването на сградата и ще „запознае“ връстниците си с новото 

„място”, в което те свободно ще могат да се включват в различни активности, ще могат да 

изразят себе си и да заявят своите потребности. 

Центърът ще предлага условия за реализиране на международни младежки обмени, 

неформално образование, регионални посещения, клубове по интереси, обучения, стартъп 

пространства, а услугите ще бъдат достъпни за всички млади хора. 

По време на срещата бе даден старт на конкурс за изработка на оригинално лого на бъдещия 

бургаски Младежки международен център. Крайният срок за изпращане на проектите за логo е 

25 Април 2021 г., а с условията за участие можете да се запознаете на следния линк. 

 

 
ОБЩИНА БУРГАС ЩЕ СЕ СДОБИЕ С МОДЕРЕН МЛАДЕЖКИ 

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР 

 

Източник: Община Бургас, https://www.burgas.bg/bg/posts/view/44393/  
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