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    24-25.06.2021 

По покана на Кмета на Община Габрово, екипът на АБЧО участва           

в Дни на климата и енергията 

 

Като носител на наградата Европейски Зелен лист и посланик на Споразумението на кметовете, Община 

Габрово проведе Дни на климата и енергията на 24 и 25 юни 2021 г. в град Габрово, зала „Възраждане“. 

В хибридната конференция „Климат и енергия: Механизми и международни инициативи в подкрепа на 

местните власти и гражданите“ взеха участие над 200 души, присъстващи в залата и онлайн. Това бяха 

представители на ЕК, Европейския парламент, Комитет на регионите, представители на правителството, 

НСОРБ, АБЧО, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи 

институции и чуждестранни лектори на експертно равнище. 

Кметът на Габрово г-жа Таня Христова даде старт на дискусията, посветена на климата и енергията. 

Събитието бе съвместна инициатива на Община Габрово, ОМ ЕкоЕнергия, ЕнЕфект и Конвентa на 

кметовете. В обръщението си към участниците кметът на Габрово подчерта, че заедно с декарбонизацията 

на транспортния сектор и позеленяване на градовете в Европа, процесът на обновяване на европейския 

сграден фонд, ставащ все по-популярен като Вълна за обновяване, е един от ключовите приоритети на 

Европа в стратегията за растеж и постигане на климатична неутралност. По тази причина, форумът в 

Габрово в голяма степен концентрира експертно и политическо внимание именно върху възможностите и 

предизвикателствата за реализиране на Вълната за обновяване. Таня Христова акцентира върху ключовата 

роля на местните и регионалните власти в целия цикъл на планиране и изпълнение на политиките и 

програмите, свързани с енергийната ефективност, чиято крайна цел е да достигнат до хората. 

Повече за събитието: http://www.ubbsla.org/dni-na-energiata-gabrovo/  

 

ДНИ НА КЛИМАТА И ЕНЕРГИЯТА‘ 2021                           

В ГАБРОВО 

http://www.ubbsla.org/dni-na-energiata-gabrovo/
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АБЧО ОРГАНИЗИРА БИЗНЕС ЗАКУСКА НА 

ТЕМА „РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В 

ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ 

На 22 юни 2021г., АБЧО организира бизнес закуска в 

град Варна на тема: „Развитие на културния туризъм в 

Черноморския регион“ в рамките на проект “GreeTHis 

- Зеленият Туризъм и историческото наследство – като 

предпоставка за развитие на Черноморския регион“. 

Събитието събра представители на туристическия 

бизнес, туристически компании, организации 

работещи за популяризиране на националните изкуства 

и занаяти, публични администрации от общините-

членове на АБЧО, регионални исторически музеи и 

неправителствения сектор. Участниците споделиха 

опит и добри практики реализирани на местно ниво за 

популяризиране на историческия и зеления туризъм 

опазването и съхранението на нематериалното 

културно наследство в местните общности. Бяха 

дискутирани възможностите за безвъзмездно 

финансиране на проекти свързани с използване на 

местни ресурси и най-вече реализирането на 

инвестиционни дейности в културно-исторически 

сгради и забележителности. Настоящите покани за 

проектни предложения целят да стимулират 

предприемаческия подход в културни институти и 

обекти на културното наследство за подобряване на 

управлението и опазването на наследството и 

привличане на посетители чрез ревитализиране на 

помещения пространства, въвеждане на образователни 

програми и др. По-големият брой посетители ще 

стимулира съживяването на периферни територии, 

малки градове и селища и привличане на нови 

потребители на услуги чрез организирани прояви и 

събития по изкуство и творчество. фестивали, изложби 

и инициативи. 

Финансиран по Съвместна Оперативна Програма 

„Черноморски Басейн 2014-2020“, 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. 

Повече за проекта: www.greethis.net 

http://www.ubbsla.org/project/greethis-project/
http://www.ubbsla.org/project/greethis-project/
http://www.ubbsla.org/project/greethis-project/
http://www.greethis.net/
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01-03.07.2021г. 

Представител на АБЧО взе участие в тридневното международно събитие в Каляри, Италия в рамките 

на Проект „ResiliEurope: Островни територии и гражданска устойчивост“. Финансиран по 

Програма „Европа за гражданите“, проектът обединява 20 партньорски организации от 13 европейски 

страни и цели да насърчи междукултурния диалог и участието на европейските граждани в живота на 

Европейския съюз, комбинирайки концепцията за солидарност с тази за устойчивост.  

ResiliEurope възнамерява да даде конкретен принос за настоящия европейски дебат като устойчив ключ, 

превръщайки настоящите трудности, пред които са изправени Съюзът и неговите граждани, в елементи 

на размисъл, способни ефективно да се справят с трудностите. Солидарността също се разбира като 

реципрочност, сравнявайки различни модели, различни икономики, различни трудности, с един-

единствен отговор, вдъхновен от общото споделяне на основополагащите ценности на Европейския 

съюз, по времето на Covid-19. 

Международното събитие се проведе в аулата на Университета в Каляри (UniCa-Università degli Studi di 

Cagliari) и включи публична дискусия и кръгла маса в присъствието на всички делегати на участващите 

организации. Темите на събитието бяха свързани с дискусия за Бъдещето на европейската интеграция, 

Устойчивостта - Укрепване на европейската идентичност, европейска солидарност по време на 

пандемията Covid19, Солидарност и устойчивост, университети, светът на университетите и 

сближаването в Европейския съюз, Последни събития в солидарността в новия пакт за миграция и 

убежище, Устойчивост в селските райони, Мрежата Europe Direct и конференцията за бъдещето на 

Европа, Размисли и сценарии за Европейския съюз от 27. 

https://www.facebook.com/100761535584630/posts/117922053868578/ 

 

 
Тридневно международно събитие по 
проект ResiliEurope се проведе в Каляри 

http://www.ubbsla.org/project/project-resilieurope/
https://translate.google.com/website?sl=it&tl=bg&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=https://www.facebook.com/100761535584630/posts/117922053868578/
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На 18 юни 2021 г. се проведе Юбилейната научно-практическа 

конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, 

иновации и растеж“, организирана от катедра „Аграрна икономика“ 

при ИУ – Варна със съдействието на Асоциацията на земеделските 

производители в България.  

Форумът, по повод 30-годишнината от основаването на катедрата, бе 

официално открит от Ректора на университета, проф. д-р Евгени 

Станимиров, доц. д-р Мария Станимирова – ръководител катедра 

„Аграрна икономика“ и гл. ас. д-р Дамян Киречев. Участници в 

конференцията бяха представители на водещи научни организации и 

университети в страната и чужбина, държавната администрация и 

бизнеса. Основните акценти бяха поставени върху икономическите 

предизвикателства и възможностите за постигане на устойчив растеж 

на аграрния бизнес и селските райони. Представени бяха 

възможностите за иновации и конкурентоспособност на агробизнеса, 

интегрираното развитие на селските райони, Европейски и 

национални аграрни политики, зелена икономика, както и 

аграрикономическото обучение и реализацията му на практика в 

страната. 

От името на АБЧО, инж. Тодор Тонев взе участие в събитието с 

Доклад „Енергиен потенциал в аграрната икономика“ и представи 

възможностите за енергийна ефективност в секторите лозарство и 

овощарство, животновъдство. „В последните години все повече се изучават и 

прилагат възможности за производство на енергия от продукти от аграрната 

икономика. Има възможност да се произвежда електроенергия, топлоенергия, газ 

биоетанол, дизел и др. от земеделски продукти. През последните години се 

забелязва и опасност от конкуренция между хранителните продукти и 

енергийните продукти в земеделието. Поради това, ЕК не подкрепя 

производството на дизел от първични земеделски продукти. Представеният доклад 

разгледа потенциала на Бургас за производство на енергия с цел да се 

демонстрират новите бизнес възможности и добавянето на стойност в аграрната 

икономика“, заключи инж. Тонев в своя доклад. Освен това, той взе 

участие в дискусионните панели на конференцията и сподели опита на 

АБЧО в изпълнението на проекти, свързани с аграрния бизнес и 

намирането на работа в сектора. Една от тези добри практики е 

текущият проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и 

подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от 

малките общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият грант за 

младежка заетост, в който Асоциацията е водещ партньор на 

консорциум от организации от Испания, Италия, Румъния, Унгария и 

Норвегия. 

Конференцията се излъчваше на живо в YouTube, както и предостави 

възможност за присъствено и дистанционно участие. 

 

 

АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ИКОНОМИКА, 

ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ 

Източник снимки: 
ИУ – Варна, Катедра „Аграрна икономика„ 

 

http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2021/06/Todor_Tonev.pdf
http://www.ubbsla.org/project/eneet/
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МЛАДЕЖКИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ                                                                  

В  

СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР  
 

От средата на месец май 2021г., АБЧО предостави възможност за учебна практика на петима безработни 

младежи, заинтересовани от работа в селско-стопанската сфера. Младежите първоначално преминаха курс 

на обучение за базови умения за намиране на работа, създаване на фирма и предприемачество. 

„Градини“ ЕООД със седалище в град Варна е избраният домакин и ментор на младежите, включени за 

участие в проект eNEET Rural, заинтересовани от работа в селското стопанство и предприемачество в 

областта на земеделието. Точно преди година, АБЧО подписа споразумение за партньорство с 

дружеството, на база на което двете организации се споразумяха в условия на трайно партньорство и 

взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейност в областта на работата с млади хора, 

които не учат и не работят, както и са загубили мотивация за включване на пазара на труда. 

Партньорството между страните се изразява в изготвяне на менторска/стажантска програма и 

предоставяне на възможност за учебна практика на петима младежи на възраст 18-29 години, преминали 

успешно обучение “Базови умения” и/или “Агро-професионални умения” по проекта. 

В допълнение към изготвянето на проекти за озеленяване, производство и внос на изключително широка 

гама от градински декоративни растения, „Градини“ ЕООД се занимава и с производство и продажба на 

пресни градински салати, билки, зеленчуци, овошки и други, отглеждани в землището на с. Полк. 

Иваново, област Добрич. През първите седмици от учебната практика младежите се запознаха с 

напоителните системи в зеленчукопроизводството, разсад, техники за засаждане, прибиране на сезонни 

зеленчуци, др. Тепърва младежите ще научат за начините на транспортиране, опаковане и предлагане на 

продуктите на местните фермерски пазари. 

 

 

http://www.ubbsla.org/project/eneet/
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Под формата на интервю, ръководителя на проект „CSSC Lab - Лаборатория за 

съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“, г-н Марко Чавар от 

Регионалната агенция за енергетика в Северозападна Хърватия наскоро сподели 

впечатленията си от проекта до момента.  

 

Марко, проектът стартира преди почти година. Всичко ли се получава според очакванията?  

Всъщност успяхме да се придържаме към планирания график в повечето случаи благодарение на нашето тясно 

сътрудничество с ръководителите на работни пакети по проекта. Както беше планирано, демонстрационните 

лаборатории в Австрия и България са създадени и функционират, а тези в Хърватия и Словения ще бъдат отворени 

съвсем скоро. Те ще демонстрират как CSSC технологиите могат да се прилагат в реалния живот на общината в по-

малките градове в Дунавския регион. След това те ще бъдат споделени на нашата платформа, върху която работим 

усилено! Бяха проведени регионални анализи на потенциала, както и сравнителното проучване на статуквото на 

прилагането на CSSC в регионите на дунавските партньори. В допълнение, значителен брой добри практики в 

Дунавския регион бяха идентифицирани по план и предстои да бъдат публикувани! Също така финализирахме CSSC 

матрицата с различните типове градове и съответните технологични решения, която по-късно беше използвана за 

разработване на 6 моделни решения.  

 

Доволни ли сте от протичането на проекта и какъв е един от основните му успехи до момента?  

Като цяло съм много доволен от реализиранетона проекта и има два аспекта, които наистина се открояват като 

успехи. На първо място, стартирането на демонстрационните лаборатории в Австрия и България, които ще служат 

като пилотни за региона и второ, голямата база данни с информация, събрана за CSSC технологии в района, в който 

работим. Уверен съм, че и двете дейности ще допринесат значително за популяризирането на CSSC технологиите в 

региона в дългосрочен план!  

 

Кои области все още се нуждаят от подобрение?  

Като се има предвид, че консорциумът на проекта се състои от 17 партньори, работещи в различен контекст, 

изпълнението на проекта ще трябва да бъде адаптирано към действителността още малко. Първоначалното 

предложение наистина взе предвид това, но се нуждаем от още повече пространство за маневриране от първоначално 

планираното, тъй като местните обстоятелства се различават съществено.  

 

Защо смятате, че подобни проекти са важни за Дунавския регион?  

Такива проекти са много важни, тъй като дават възможност на голям брой партньори да работят заедно в много 

страни, като позволяват трансфер на знания и опит за съвместно обучение, като същевременно отчитат разнообразния 

местен и регионален контекст. Наистина виждаме много потенциал за репликация, което също е много важно!  

 

Кои са най-интересните и вълнуващи дейности, които се очакват през следващите 12 месеца?  

В предстоящия период ще се съсредоточим върху регионалното планиране на действията и програмата (събития) за 

изграждане на капацитет, където заинтересованите страни ще бъдат включени в голям брой присъствени и уеб семинари 

и обучения. Тези дейности ще се справят с настоящата законодателна ситуация, възприемането на CSSC и ползите от 

неговата интеграция. Специфичните модели решения и инструменти за оценка ще бъдат изготвени и тествани за 

изчисления и за бърза проверка. Освен това ще стартираме хърватския и словенския демо центрове и ще документираме 

това на нашата платформа! 

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МАРКО ЧАВАР, 

 РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ НА CSSC LAB

http://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/
http://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/
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Считано от 09.07.2021г. отново е възстановено приемането 

на Заявления за финансиране на екологични проекти и 

дейности в ПУДООС. В изпълнение на решение на УС на 

ПУДООС за изменение на Вътрешни правила за дейността 

на Предприятието, утвърдени със Заповед от 13.01.2021г., 

считано от 15.01.2021 г. се променя редът на прием на 

заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ, както следва: 

 Прием на заявления се осъществява 2 пъти в текущия 

месец за период от 5 работни дни като началото е 

1-во и 15-то число на всеки календарен месец. 

 След приключване на всеки един от приемите, 

комисия разглежда подадените заявления по 

отношение на окомплектованост на документите – 

наличието на изискуемите документи към 

подадените заявления, съгласно изискванията на 

ПУДООС при кандидатстване за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ. 

В рамките на следващия работен ден, след приключване 

работата на комисията, неокомплектованите заявления се 

връщат на заявителите като в придружителното писмо се 

посочват липсващите документи. Напълно 

окомплектованите заявления подлежат на предварителен 

контрол по реда на Раздел VІ от Вътрешните правила от 

дейността на ПУДООС. 

Изменението на Вътрешни правила за дейността на 

Предприятието влизат в сила от 15.01.2021 г.  

Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на 

изменението ще бъдат разгледани по стария ред на прием 

на заявления за кандидатстване за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Горе цитираното решение на УС на ПУДООС не важи за 

Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ 

на тема „Обичам природата – и аз участвам“ 

При необходимост от повече информация, относно 

новите правила за прием може да се свържете на телефони 

02/940 62 51 и 02/940 63 24. 

Източник: http://pudoos.bg  

 

 

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 

На 6 юли 2021 г. в конферентната зала на 

община Белослав се проведе Откриваща 

прес - конференция, с която се стартира 

работата по проект „Въвеждане на 

иновативен модел за намаляване на 

количеството пластмасови отпадъци в 

морската среда от наземни източници“, 

финансиран по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 

(ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на 

Програма „Опазване на околната среда и 

климатичните промени“. 

Проектът се изпълнява от Община 

Белослав в партньорство с "Екоинвест 

Асетст" АД, Фондация "Зелена индустрия 

иновации и технологичен трансфер" и 

норвежката консултантска компания 

Интернейшънъл девелопмент Норуей. 

Целта на проекта е намаляване на 

пластмасовите отпадъците от наземни 

източници в морските води, чрез прилагане 

на пилотен модел, част от световната 

система Прешъс пластикс за решиклиране 

и оползотворяване на пластмасови 

отпадъци. В рамките на събитието бяха 

представени целите на проекта, основните 

дейности и етапите за изпълнението, както 

и очакваните резултати. 

В конференцията взеха участие 

представители на партньорите, 

изпълняващи проекта, представители на 

Общински съвет Белослав, Областен 

информационен център – Варна, и 

представители на медиите. 

Източник: Община Белослав 

 

http://pudoos.bg/

