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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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Асоциацията е водещ партньор по проект “GreeTHiS – Зеленият Туризъм и историческото наследство – като 

предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран по Съвместна Оперативна Програма 

„Черноморски Басейн 2014-2020 г.“. Проектът цели да насърчи развитието на екологичния 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. 

С цел да се демонстрират устойчиви енергийни решения в исторически зони, партньорите по проекта са 

предвидили реализирането на инвестиционни дейности в пилотни сгради на територията на участващите държави 

по проекта. За България, в рамките на проекта е заложено реализирането на строително-ремонтни и 

реставрационни дейности по фасадата на сграда - недвижима културна ценност, държавна собственост,  находяща 

се в гр. Варна, ул. Преслав №4. 

Сградата е проектирана през 1911г. от арх. Манол Йорданов, за което свидетелства оригиналния проект в архива на 

Община Варна и попада в границите на археологическия резерват “Античен град Одесос – Варна”. Включена е в 

списъка на археологическите резервати съгласно Закона за културното наследство (ЗКН). За сградата е направена 

оценка на техническото състояние, описани са деструктивните процеси, засегнали фасадните елементи. 

След редица съгласувателни процедури по инвестиционния проект и получено становище от Министерството на 

културата, че строително-ремонтните работи по сградата са допустими от гледна точка на опазване на 

недвижимата културна ценност, в средата на месец Май 2021г. стартира същинската работа по възстановяване 

облика на пилотната сграда.  

Проектът за фасадната 

реставрация има за цел да 

върне автентичния вид на 

екстериора на сградата с 

минимална намеса. 

Архитектурният проект за 

фасадна реставрация 

предвижда възстановяване 

на архитектоничното и 

художествено-пластично 

въздействие на сградата 

най-близка до оригинала. 

Консервационно-

реставрационната намеса 

ще върви заедно със 

строителните дейности. 

Предвижда се 

възстановяване на варо-

пясъчната мазилка, 

реставрация на мазилковите 

корнизи, възстановяване на 

пластичната декорация от 

варо-циментова мазилка по 

образец и боядисване на 

фасадите. 

 
В рамките на проект GreeTHiS, АБЧО прави реставрация на фасадите 

на сграда недвижима културна ценност във Варна 
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Проект “eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и 

неквалифицирани младежи от малките общини“ се фокусира върху иновациите и технологиите в 

селскостопанския сектор и създаването на инструментариум, включващ различни форми на обучение, конкурси, 

обмен на персонал и консултации. Идеята на проекта е на база транснационално партньорство да се изготвят и 

проведат поредица от неформални обучения за две отделни групи безработни младежи: тези с диплома за 

средно образование да получат обучение по предприемачество, а тези младежи без средно образование да бъдат 

включени в обучения в сферата на селското-стопанство, което да ги подготви за намиране на работа в сектора. 

През последните две години, партньорите се опитаха да подкрепят значителен брой неактивни, неучащи и 

неработещи младежи (NEETs), живеещи в малките населени места, като им предложиха набор от инструменти, в 

т.ч. обучения на място и онлайн обучения, старт-ъп състезание, обменни визити, стажантски програми, така че 

да насочат младите хора към промените в пазара на труда, да ги мотивират да стартират собствен бизнес или да 

се върнат на пазара на труда. 

Въпреки всички трудности, произтичащи от ковид пандемията, консорциумът по проекта е много близо до 

постигане на заложените проектни индикатори за младежи, включени в проектните дейности по обучение, 

предприемачество и стажуване. Към момента, общо 1.280 безработни и нискоквалифицирани младежи от 

България, Румъния, Испания, Италия, Унгария и Словения са участвали в обученията за изграждане на базови 

умения за намиране на работа и обучения за въвеждане в сферата на селското-стопанство и стартиране на 

собствен бизнес. Разработени специално, за да подпомогнат младежите, живеещи в селските райони да разширят 

своите компетенции, да придобият знания и да подобрят своите умения, обученията и качеството на учебните 

материали се оценяват много високо от обучените NEET. Според тях, съдържанието на учебните материали е 

лесно за разбиране и усвояване.                       >>> Продължение на стр. 3 

 

 
Какво постигнахме за 2 години по 

транснационалния проект eNEET Rural? 

http://www.ubbsla.org/project/eneet/
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
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>>> Продължение от стр. 2 

Повече от 40 заинтересовани страни, вкл. публични 

институции, общински администрации, регионални бюра 

по труда, агенции за подбор на персонал, училища и 

университети, асоциации и компании в сферата на 

селското-стопанство, т.н. подкрепиха дейностите по 

проекта. Всички те подпомогнаха партньорите за 

популяризиране на проекта на национално ниво, за 

привличане и подбор на участници в поредицата от 

организирани обучения „Базови умения“ и „Агро-

професионални умения“, промотиране на електронната 

платформа и възможностите за електронно обучение. По 

отношение на старт-ъп състезанието, 54 младежи бяха 

подбрани като потенциални млади предприемачи и те 

разработиха бизнес планове на база техните иновативни 

идеи. Всеки партньор на национално ниво селектира 3-те 

най-добри бизнес плана, които ще се съревновават на 

международно събитие, планирано да се проведе в 

Будапеща (Унгария) през Юни-Юли 2021г. Победителите 

в eNEET Rural Start-up състезанието ще бъдат включени в 

обучителна визита в Букурещ (Румъния) в края на тази 

година. 12 национални заинтересовани страни участваха в 

обменните визити в регион Естрамадура, Испания и 

Осло, Норвегия и 13 NEETs в международното 

брокерско събитие в Любляна, Словения, 8 NEETs бяха 

включени в стажантска програма - чиракуване във ферми. 

Благодарение на всички тези дейности до момента, 

проектът допринесе за създаването на повече от 30 нови 

работни места и 775 безработни младежи, 

ангажирани в активно търсене на работа.  

Всички партньори постоянно организираха лични срещи 

и присъстваха на подходящи събития, за да се свържат и 

да привлекат заинтересовани страни за целите на проекта. 

Някои от най-важните събития, посетени от партньорите 

до момента, са: Денят на фамерите в Szentlorinc и 

Конференция за биологично земеделие в Кечкемет в 

Унгария, панаир INDAGRA и Международен бизнес 

форум - IBF, насочени към предприемачите в Румъния, 

AGRA Международен панаир на земеделието и Храна в 

Словения, Селскостопански панаир „Панаир на 

хилядолетието Гонзага“ в Италия, Национална среща на 

фермерите и Международен панаир Пловдив - Agra, 

Vinaria and FoodTech 2020 в България, ЛИАР - Местна 

иновационна работна група за умения от ново поколение 

в Словения.  

Въз основа на осемте двустранни споразумения за 

сътрудничество, подписани между партньори по проекта 

и подкрепящи организации от Гърция, Латвия, Словакия 

и Хърватия, се надяваме, че проектът eNEET Rural ще 

успее да пренесе постигнатите резултати в други региони 

и в други общности, извън тези заложени по проекта! 
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АБЧО бе домакин на 2-рото 

международно събитие по проект 

HERIPRENEURSHIP 

Поредното събитие в рамките на проект „HERIPRENEURSHIP – 

Подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО 

чрез иновации и сътрудничество за създаване на нови 

инвестиционни възможности в Черноморския регион“ се проведе 

онлайн на 12.05.2021г. и символично бе домакинствано от АБЧО. 

Над 20 представители от партньорските организации и 

заинтересовани експерти от България, Гърция, Румъния, Молдова, 

Грузия и Турция взеха участие на международното събитие.  

Целта на срещата бе да се представи развитието на българския 

черноморски регион по отношение на използването на 

туристическите ресурси, в т.ч. и старият град Несебър като 

единственият обект на културно-историческото наследство на 

ЮНЕСКО в региона. По време на събитието представители в 

туризма, туроператори и пазарни оператори, агенции и учени 

споделиха опит в управлението и експлоатацията на местния 

туристически ресурси в българския Черноморски регион. Темите 

бяха ориентирани към възможностите за дигитализация в туризма 

и визуализация на основната история и наследство на Несебър 

като единствения обект на ЮНЕСКО в българския Черноморски 

регион. Г-жа Ивелина Тодорова от Икономическия университет 

във Варна разказа повече за технологиите в туристическия сектор 

и възможностите, предоставяни от цифровите услуги, пригодени 

за възрастни хора и туристически актьори. Г-н Мартин Желев, 

експерт от Музея на древен Несебър, представи ландшафтната 

археология и модели за реконструкция на древната жизнена среда 

около Несебър, последван от промоционален филм за този обект 

на ЮНЕСКО. 

Заинтересованите страни обсъдиха възможностите за 

сътрудничество в рамките на срока на проекта, така че цифровите 

приложения да служат за по-широкото популяризиране на 

Несебър в онлайн средата в района на Черно море и извън него. 

Проектът се финансира по Съвместна Оперативна Програма 

Черноморски Басейн 2014-2020. 
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Kак да говорим за Декларацията на Шуман? Как да насърчим 

гражданската ангажираност на по-младите поколения? Как 

изкуството може да помогне да се говори за солидарност, 

многообразие и гражданство?  

Това е целта на европейския проект „DESIRE - Декларация на 

Шуман: Инициатива за съживяване на Европа“, финансиран 

от програма „Европа за гражданите”. Изпълнителният директор на 

АБЧО участва онлайн в първата среща на партньорите по проекта 

DESIRE.  

Консорциумът, събиращ общини, неправителствени организации и 

културни центрове от различни части на Европа (Белгия, България, 

Хърватия, Франция, Италия, Северна Македония, Португалия, 

Сърбия и Испания), се ръководи от Comune di Lavarone (Италия). 

Този проект иска да привлече младото поколение по темите за 

солидарността, многообразието, гражданството и по-специално за 

изграждането на Европейския съюз и Декларацията на Шуман. 

Основната цел е активното включване на младите хора в 

проактивен подход към историята.  

Чрез съвместното създаване на артистични инструменти, като 

видеоклипове, театър, игри, аудио разкази, партньорите ще 

придружават групи от младежи при преоткриване на историята и 

при обсъждане на ценностите на ЕС като междукултурен диалог, 

мир и солидарност. 

Всеки партньор ще създава, представя и изпълнява арт дейности с 

всяка група млади хора. 
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На 10.05.2021г., Министерството на енергетиката обявява покана за 
набиране на проектни предложения по процедурата "Енергийна 
ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата 
"Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна 
сигурност". Целта на процедурата е обновяване на сградите и 
превръщането им в такива с близко до нулевото потребление на 
енергия. 

Процедурата е на обща стойност 10.7 млн. евро. Бенефициентите ще 
могат да получат 100% от стойността на всеки проект, като 
минималният размер на помощта е 200 хил. евро, а максималният – 1.2 
млн. евро. Допустими кандидати са общински администрации и 
държавни институции. Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2021 г. 

Пълните условия по процедурата могат да бъдат намерени тук. 

До 10.11.2021 г., общински администрации и държавни структури могат 
да кандидатстват с проекти за реконструкция на сгради с цел намаляване 
близо до нула на потреблението на енергия.  

Поканата е в рамките на Програма "Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност и енергийна сигурност. Повече информация можете да 
откриете в новината. 

Източник: www.eeagrants.bg   

 

Покани за кандидатстване 

ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 

 
 

 

Министерството на енергетиката 

обявява 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). 

Въпроси към процедурата и 

отговорите на Програмния оператор 

може да намерите ТУК. 

 

 

 

 

 

На 21.05.2021 г., Програмният оператор на Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви втора покана 

нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до 

изкуства и култура“. Проектни предложения могат да се подават от 

21.05.2021 г. до 17.30 ч. на 23.08.2021 г. Допустими кандидати са всички 

нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, 

установени като юридически лица в България, включително общини, 

чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия 

сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на 

Програма „Творческа Европа“. 

Източник: www.eeagrants.bg   
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