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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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На 02.03.2021г. се проведе работна среща на оценителната комисия и бяха определени 

финалистите от младежкия конкурс за иновативна бизнес идея за стартиране на собствен бизнес. В 

състезанието бяха регистрирани 18 младежи до 29 годишна възраст от страната, като екипа на 

АБЧО селектира седем бизнес плана, които да продължат до финалния етап на състезанието. 

Състезанието се организира в рамките на проект “eNEET Rural: 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 Юни 2021г. 

В продължение на месец в дейностите по подготовка и доразработване на селектираните бизнес 

планове бяха включени 10 младежи от цялата страна. В основата на стартъп състезанието бе 

заложено наличието на силно новаторска идея, разписана в бизнес плана. Тази идея трябваше да е 

не само авангардна, но и реалистична и приложима в практиката и да има реалистичен план за 

действие за следващите 6-12 месеца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценителна комисия в състав от 6 души, измежду които екипът на проекта eNEET Rural, мениджър 

с дългогодишен опит в управлението на собствен бизнес и млад предприемач в сферата на селския 

туризъм и рекреация, детайлно разгледа и оцени получените бизнес идеи на инициативните 

младежи. 

 

Финалисти в eNEET Rural Start-up competition за България са следните отбори: 

 

 1 място: UrbanFarmer – Модулна система за градско земеделие от рециклируеми 

материали 

 2 място: ID Me – Иновативно решение за дигитализиране на всякакъв вид информация и 

данни (бизнес картичка, медицинска информация за спешни случаи, при изгубване на дете, 

др.) 

 3 място: SladoriaLite – “Pop Up” джелатерии, предлагащи качествено и разнообразно 

джелато на удобни места в град Варна и близките курорти 

 

 

 

http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/


     © 2021, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламен филм, представящ 

уникалните характеристики на 

културно-историческите 

забележителности и дейности,  

включени в културния маршрут и тяхната обвързаност с 

местните туристически продукти в Албания, България, 

Гърция, Кипър и Северна Македония бе изготвен от 

екипа на АБЧО в рамките на проект INNOViMENTOR. 

Проектът се изпълнява в периода 01.12.2017 г. - 

28.02.2021 г. и цели да повиши капацитета на 

туристическите МСП в отдалечени и слабо населени 

територии, за да се развиват на регионалните, 

националните и международните пазари и да разработват 

иновации в туризма. Партньорите по проекта Егейски 

университет, Звено за Изследвания, Департамент по 

бизнес администрация и CULTUREPOLIS от Гърция, 

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) 

и Център за Интерпретиране на Наследството от 

България, Община Строволос – Кипър, Регионален 

център за развитие и сътрудничество и Префектура 

Джирокастра от Албания, Асоциация за алтернативен 

туризъм A.B.A.T Balkania-Balkan, Северна Македония в 

рамките на INNOViMENTOR подпомогнаха развитието 

на иновативния туристически бизнес с нови продукти и 

услуги в условията на глобалната икономика и 

постоянно променящата се бизнес среда. 

Кратка версия (4:53 мин):                                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=--KlM3jtVoQ 

Рекламен филм (18:20 мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=YIdRttZWSoo 

 

 

 

 

Виртуалното ръководство на 

GreeTHIS вече е онлайн! 

https://greethis.ilab.studio 

VR Guide е интерактивен инструмент 

за популяризиране на обекти и 

паметници на културното наследство 

в шесте черноморски страни 

партньори по проект GreeThis. 

Виртуалното ръководство предоставя 

възможност на посетителите да 

намират сайтове и допълнителна 

информация за тези културно 

исторически обекти и паметници, да 

направят виртуална обиколка на тези 

места, а също така да открият тяхната 

история и да научат други интересни 

факти. Намерете и опознайте нашите 

красиви региони!  

Надяваме се, че това ще допринесе 

значително за познаването на общото 

минало на черноморските транс-

гранични региони на България, 

Грузия, Гърция, Молдова, Румъния и 

Украйна. 

Повече подробности за проекта 

GreeTHiS можете да намерите на 

официалния уебсайт на проекта 

https://greethis.net.  

https://www.youtube.com/watch?v=--KlM3jtVoQ
https://www.youtube.com/watch?v=YIdRttZWSoo
https://greethis.ilab.studio/
https://greethis.net/
https://greethis.ilab.studio
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Лаборатория за съхранение и разпределение на енергията в градcка cреда е напълно изградена и 

въведена в експлоатация от началото на 2021г. като пилотен модел по проект CSSC LAB, 

изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 

2014-2020“, Приоритет 3, Специфична цел 3.2. „Повишаване на енергийната сигурност и 

енергийната ефективност“.  

Консорциумът по проекта се състои от 17 партньора, като национален партньор за България е 

АБЧО. С цел да се повиши енергийна сигурност и ефективност на средните и по-малките 

целеви градове в Дунавския регион, чрез ускоряване използването на решения за съхранение на 

енергия и секторно свързване, в рамките на проекта ще се реализират четири пилотни 

инвестиции в демо-центрове, разположени на различни места в региона. Първият такъв 

демонстрационен център е напълно завършен и това е енергийно позитивна офис сграда, която 

задоволява енергийни си нужди от ВЕИ, нахождаща се в град Варна. 

Енергийно позитивна сграда е тази която задоволява нуждите си от електроенергия за 

оборудването си (компютри, копирни машини, осветление, климатик, кафемашина и др.), 

топлоенергия за отоплителният сезон и гореща вода за битови нужди изцяло от възобновяеми 

енергийни източници. В конкретният случай, демонстрационния център в град Варна доставя 

необходимата електроенергия от система, състояща се от фотоволтаични панели, инвертори, 

батерии и енергиен мениджмънта. Панелите са разположени на източен и южен скат на покрива 

и  по този начина се осигурява необходимата ел. енергия още от ранна сутрин. Произведената 

енергия в излишък през денят се съхранява в акумулатори, които  отдават през тъмната част от 

денонощието. Тази ел. енергия се използва за осветление, техническо оборудване и охлаждане. 

Необходимата топлинна енергия се осигурява чрез котел на пелети и водна вътрешна 

отоплителна система. Енергията за гореща вода се осигурява отново от фотоволтаични панели, 

които чрез специален контролер захранват нагревателят на обикновен бойлер.  

Това е иновативно решение, което замества добре познатите слънчеви панели за гореща вода, и 

има редица предимства от експлоатационна гледна точка. Чрез правилно проектиране и 

оразмеряване се постига необходимото захранване на сградата, която няма връзка с енерго-

разпределителното дружество. По време на изпълнението на проекта ще се събира база данни, 

които ще бъдат много полезни за бъдещи технически решения. 

Представяме ви в снимки малка част от инвестиционните дейности по сградата: 

 

 

Пилотният модел по проект CSSC LAB, Лаборатория за производство и 

съхранениe на енергия, вече функционира в гр. Варна 
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Двудневен уебинар „Агро-професионални умения & 

Предприемачество“ беше организиран от Асоциация 

на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и 

успешно проведен в периода 19-20.03.2021г. Онлайн 

обучението привлече 17 безработни младежи от 

страната на възраст 18-29 години с интерес към 

стартиране на собствен бизнес в сферата на селското-

стопанство. 

В обучителната програма бяха застъпени теми като 

производителност и самоуправление, организация и 

управление на времето, използване на ИКТ, умно 

лидерство, намиране на бизнес възможности, бизнес 

тенденции, основи на земеделския бизнес, 

екологично и биоземеделие, агролицензи и 

квалификации, субсидии и поддържащи механизми и 

др. Освен това, обучението приключи с представяне 

на бизнес плана UrbanFarmer, националния 

победител в младежкото състезание за стартапи 

(eNEET Rural Start-up competition) като реален 

пример за резултат от проведените обучения. 

През последните две години в рамките на проект 

“eNEET rural: Насърчаване на предприемачеството и 

подобряване уменията на незаети и неквалифицирани 

младежи от малките общини“, финансиран от ЕИП и 

Норвежкия грант за младежка заетост, АБЧО 

организира поредица от безплатни обучения за 

младежите в гр. Сливен, Добрич, Белослав и 

Аксаково. Освен това, младежите имаха възможността 

да се възползват и от онлайн курсовете чрез 

разработената платформа по проекта (www.eneet-

elearning.eu). 

До сега в обучителните дейности са въвлечени 188 

безработни и нискоквалифицирани младежи от 

малките населени места в страната. 

 

 

http://www.eneet-elearning.eu/
http://www.eneet-elearning.eu/
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На 16 март 2021 г., Програмният оператор на програма „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“ обяви покана за нaбиране на проектни предложения по 

Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 

„Дигитално достъпни обекти на културно наследство“. Проектни предложения могат да 

се подават до 16.06.2021 г./17.30 ч. 

Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в 

културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. 

Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или 

частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически 

лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер. 

Проекти на обща стойност 1 000 000 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и 

минималният размер съответно са 350 000 и 150 000 евро за проект. 

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в 

Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) 

на следния адрес  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-

40c8-b876-d6f0b65fba1a  
 

 

 
 

Общински администрации и държавни институции могат да кандидатстват 

по новата процедура за използване на геотермална енергия по Програма 

"Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ 
 

Министерството на енергетиката обявяви покана за набиране на проектни предложения по 

процедурата „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и 

охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Процедурата е на обща стойност 3.4 млн. евро. По нея могат да кандидатстват общински 

администрации и държавни институции. Всеки от проектите може да бъде финансиран със 

сума между 200 хил. и 400 хил. евро, като безвъзмездната помощ покрива изцяло 

стойността на проекта. Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 септември 2021 г., а 

пълните условия по нея могат да бъдат намерени в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). 
 

 

https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/prva-pokana-za-proektni-predlozheniya-po-rezultat-1-%E2%80%9Epodobreno-upravlenie-na-kulturnoto-nasledstvo%E2%80%9C,-podrezultat-1.2-%E2%80%9Edigitalno-dostpni-obekti-na-kulturnoto-nasledstvo%E2%80%9C
https://mail.mc.government.bg:6443/owa/redir.aspx?C=yB6kTvnax_yZCLnKoOZVNR3-zR6E_oqiF4VkBr06y0i7K6jCh-jYCA..&URL=https%3a%2f%2feumis2020.government.bg%2fbg%2fs%2fProcedure%2fInfo%2fa5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a
https://mail.mc.government.bg:6443/owa/redir.aspx?C=yB6kTvnax_yZCLnKoOZVNR3-zR6E_oqiF4VkBr06y0i7K6jCh-jYCA..&URL=https%3a%2f%2feumis2020.government.bg%2fbg%2fs%2fProcedure%2fInfo%2fa5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a
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ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ИЗГРАДИ 

ПЪРВАТА СИ БЕЗПЛАТНА 

ЕЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Първата бeзплaтнa, за всички 

ползватели, зapяднa cтaнция зa 

eлeĸтpoмoбили вeчe paбoти нa ул. 

„Цар Симеон Велики“ № 23 в гр. 

Белослав. За целта е специално 

обособено паркомясто за 

зареждане със съответната пътна 

маркировка. Община Белослав 

също така придоби, в изпълнение 

на проект, финансиран от 

Националния доверителен Еко 

фонд, първия си двуместен 

електрически камион, който се 

отличава с висока 

функционалност, маневреност, 

ниски експлоатационни разходи и 

екологичност. Предвид малките си 

размери, същият се използва за 

облагородяване и поддържане в 

добър естетичен вид площадите, 

парковете и зелените площи, 

пешеходните зони, правейки 

общината по-привлекателна за 

жителите, бизнеса и посетителите. 
 

Източник: Общинска администрация - 
Белослав 

 

На 07.03.2021 бяха засадиха 2000 дръвчета от 

сорт бяла акация в общински терен от 10 декара в 

землището на село Падина, община Девня. В 

инициативата начело с кмета Свилен Шитов се 

включиха близо 150 души. “Назад във времето 

Девня бе смятана за “Долината на химията”, но с 

общи усилия правим така, че да подобряваме 

качеството на живот и средата, в която живеем”, 

заяви г-н Шитов. “Щастлив съм, че със 

засаждането на толкова много дръвчета, даваме 

своя принос за възстановяването на равновесието 

в природата. Идеята е тези дървета да спомогнат 

за абсорбиране на въглеродния диоксид и 

неутрализация на всички вредни емисии. Със 

стартирането на новия програмен период ще има 

все повече възможности за подобни инициативи. 

През тази година Община Девня постави 

своеобразно начало, като подмени уличното 

осветление с енергоспестяващо”, отбеляза той. 

Инициативата на община Девня е съвместно с 

Клиника "Дентапрайм", които увериха, че всяка 

година ще засаждат по 100 000 квадратни метра 

с млади дръвчета в района на Девня.  

 

Източник: Facebook/Свилен Шитов 

 

 
ЕКО ИНИЦИАТИВА НА OБЩИНА ДЕВНЯ 


