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НАГРАДА "ИНОВАТОР В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО"
ПОЛУЧИ КМЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Ежегодното събитие за иновации “Иновейшън Стартър” се организира съвместно с в. Капитал и Innovation
Explorer Forum - 2022. На официална церемония на годишния форум за иновации, провела се на 24.02.2022г.,
кметът на община Дългопол г-н Георги Георгиев бе отличен с наградата “Иноватор в българското общество” и
получи статуетка и грамота. Община Дългопол бе номинирана за наградата по четири критерии, които
“Иновейшън Стартър“ отбелязва в категорията - “Иноватор в българското общество”:
 реакцията на общинска администрация при бедствието в с. Рояк - светкавичната организация, преместване,
настаняване и осигуряване на всичко нужно за възрастни хора от дома в с. Рояк; добрата комуникация в
социални медии и информираност за случващото се
 уважението на сегашната администрация към всички предходни кметове, и указаното уважение към всичко
случило се до преди тях
 общински план за развитие 2021 г. - 2027 г на община Дългопол, с ясни, конкретни политики и мерки за
целия период на управление, публикуван на уебсайта на общината
 партньорството на община Дългопол с община Смядово, в предоставянето на смислени и добре
организирани социални услуги
Г-н Георгиев и общинска администрация - Дългопол получиха не само награда, но и признание за проявената
съпричастност към пострадалите, за хуманното отношение и професионално организация по настаняването на
пострадалите.

Източник: ФБ на Община Дългопол
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АБЧО РАЗРАБОТИ ПИЛОТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ
„ДУХОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА НЕСЕБЪР“
В рамките на проект „HERIPRENEURSHIP –
Подобряване на туристическите услуги в обекти на
ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни
възможности в Черноморския басейн“, АБЧО
разработи пилотен проект, озаглавен „Духовното
послание на Несебър“ – туристически маршрут, който
включва 10 културно-исторически ценности в стария
град на Несебър и събира в едно културното наследство,
традициите и емоционалните преживявания.
Туристическият маршрут включва паметници, музеи,
църкви, както и моменти от нематериално наследство на
града – риболова като жива традиция и
забележителното присъствие на „Българския папа”
(Йоан XXIII) и отношението му към Несебър. Всички
тези активи са свързани с културно-историческия
напредък, който до известна степен допринася за
вписването на Несебър като място на световното
наследство на ЮНЕСКО. Пилотната концепция
предлага представяне на историята, културата и
наследството, свързани с духовното развитието на
обществото и отношение към религиозните,
ежедневните и живите традиции. Така посетителите
могат да придобият усещане за историческо признание
и емоционално преживяване по време на престоя си в
Несебър.

Туристическият маршрут „Духовното послание на
Несебър“ ще бъде популяризиран с помощта на
съвременни ИКТ технологии и апликации, които ще
бъдат разработени в рамките на проекта и по този начин
ще се добави още една гледна точка към представянето и
популяризирането на културното наследство на Несебър.
Mаршрутът обединява материални и нематериални
категории и преживявания: паметници (Крепостната
стена, римските терми), музеи (Археологически музей,
Етнографски музей), религиозни и духовни ценности
(църквата Св. Спас, църквата Св. София, църквата Св.
Стефан, църквата Св. Йоан Баптист), културата и
традициите (риболовна рутина, мисията на папа XXIII в
България).

Туристическият маршрут, разработен от АБЧО,
умишлено има за цел да докаже взаимовръзката между
социалното и познавателното преживяване, свързвайки
историите на материалното и нематериалното наследство
в един разказ, изобразяващ еволюцията на живота на това
място. Старият град на Несебър е много привлекателно
място не само със стратегическото си разположение в
централната част на Черноморския бряг, но и с богатата
история, личности и събития, истории и спомени. В
момента се разработват проекти за реставрация и
консервация на църкви и паметници. Освен това
годишната програма на местната власт определя
За подготовката на пилотния проект, екипът на АБЧО
множество дейности за реклама и популяризиране на
проведе редица срещи с експерти по културата и
мястото чрез собствено и външно финансиране,
наследството,
екскурзоводи
и
специалисти
в
партньорски инициативи и участие на общността.
разработването и популяризирането на туристически
продукти и услуги в Несебър. Включените обекти в Идеята е Несебър да бъде признат за целогодишна
маршрута бяха така подбрани, че да се впишат и в дестинация, предлагаща висококачествени и конкурентни
общата концепцията на проекта HERIPRENEURSHIP и рентабилни продукти и услуги. Така и проектът
неговата обща цел да прекрои поколението на „Духовното послание на Несебър” ще даде допълнителен
традиционния туризъм чрез предлагане на нова принос и полза за инвестиционния потенциал на
продуктово-процесна услуга на МСП в места със туризма, популяризиращ Несебър сред другите области,
значителни природни и културни ресурси, като определени от ЮНЕСКО.
Несебър.
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ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ
ПРОВЕДЕ В ИЗГРАДЕНИЯ ДЕМО-ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ CSSC LAB В
ГРАД ВАРНА
В изпълнение на проект „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка
cреда“, АБЧО организира обучение за енергийни специалисти на 18.03.2022г. в град Варна. Проектът се
изпълнява с финансовата подкрепа на: Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“,
Приоритет 3, Специфична цел 3.2. „Повишаване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“.
Обучението е част от първи модул на разработената пилотна програма за изграждане на капацитет на местни
заинтересовани лица (енергийни експерти, специалисти, т.н.) и се води от инж. Тодор Тонев, експерт енергийна
ефективност в Асоциацията и част от екипа за изпълнение на проект CSSC Lab. Обучението стартира с кратко
представяне начините на съхранение на енергия и на идеята за междусекторна свързаност в ЕС и Дунавския
регион, с акцент към предизвикателствата как да се електрифицират различните сектори.
Представена бе и виртуалната платформа (CSSC Lab Platform), която съдържа информация за четирите демо
центъра, изградени и оборудвани в рамките на проекта в Австрия, България, Хърватия и Словения. Различните
демо центрове предлагат набор от решения, всяко от които може да бъде разгледано и изследвано онлайн чрез
платформата, включително данни по индикатори предавани онлайн, които дават възможност да се разберат
предимствата на всяко CSSC решение, което се тества в съответния демо център.

В края на обучението, инж. Кольо Орешков - собственик и управител на фирмата 3К АД, асоцииран партньор в
проектното партньорство за оборудване на демо-центъра във Варна, представи етапите на реализация на
пилотния проект и функционалността на изградените съоръжения.

Участващите енергийни експерти изразиха задоволството си от възможността да се запознаят директно с
иновационния пилотен модел, както и дискутираха възможностите за мултиплициране на добрата практика на
територията на други черноморски общини.
През месеците април и май 2022г предстои провеждането на още два цикъла на обучение за съхранение на
енергия и междусекторна свързаност, предназначени за експерти от бизнеса, както и за общински специалисти.
Повече информация за проекта: http://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/
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СТАРТИРА КОНКУРСА
„ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА“ И „ЗЕЛЕН ЛИСТ“ 2024
#GreeTHiS ФИНАЛЕН ВИДЕО ФИЛМ
Ако не сте успели да участвате лично в някои от
дейностите по приключилия в края на декември 2021г.
проект “GreeTHIS: Зеленият Туризъм и историческото
наследство – като предпоставка за развитие на
Черноморския регион“ или да се запознаете с
резултатите постигнати по проекта, може да намерите
цялата информация в това 5 минутно видео:

Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия стартира конкурса „Eвpoпeйcĸa
зeлeнa cтoлицa“ и „Eвpoпeйcĸи зeлeн лиcт“ 2024, ĸoитo
нacъpчaвaт ycилиятa зa пoдoбpявaнe нa ĸaчecтвoтo нa
живoт нa гpaдcĸитe oбитaтeли и нaмaлявaт въздeйcтвиeтo
им въpxy eĸoлoгиятa и oĸoлнaтa cpeдa в мecтeн и
глoбaлeн acпeĸт. Oтличeнитe гpaдoвe щe пoлyчaт
cъoтвeтнo пo 600 xил. eвpo и пo 200 xил. eвpo финaнcoвa
пoдĸpeпa.
Глoбaлнитe пpeдизвиĸaтeлcтвa нa ĸлимaтa, нaмaлявaнeтo
нa биoлoгичнoтo paзнooбpaзиe и зaмъpcявaнeтo нaлaгaт
глoбaлнo и лoĸaлни дeйcтвия, в ĸoитo poля имa вceĸи oт
гpaдoвeтe. Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия cтapтиpa нaгpaдитe c
цeл дa нacъpчи eвpoпeйcĸитe гpaдoвe дa cтaнaт пo-зeлeни
и пo-чиcти и дa пoдoбpи ĸaчecтвoтo нa живoт нa
гpaдcĸитe oбитaтeли – двe тpeти oт нaceлeниeтo нa
ĸoнтинeнтa.

Промоционалното
видео
GreeTHIS
представя
ценностите и стандартите за популяризиране на
културното наследство за привличане на туристи и
пазарни оператори и постигане на устойчиви на
климата общности в шестите партньорски страни –
България, Гърция, Грузия, Република Молдова,
Румъния и Украйна.
Проект GreeTHiS, финансиран по Съвместна
Оперативна Програма „Черноморски Басейн 20142020“ целеше 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
информация:

Koнĸypcът Еurореаn Grееn Саріtаl Аwаrd e oтвopeн зa
гpaдoвe нaд 100 000 oбитaтeли, a Еurореаn Grееn Lеаf
Аwаrd – зa гpaдoвe oт 20 000 дo 99 999 дyши. B нoвия
циĸъл нa нaгpaдитe e пpeдвидeнo пoвeчe вpeмe зa
пoдгoтoвĸa нa yчacтницитe, ĸaтo cъщo тaĸa щe ce изиcĸвa
oт вceĸи yчacтниĸ дa пoдгoтви и плaн зa дeйнocт в cлyчaй
нa cпeчeлвaнe нa oтличиeтo. Финaнcoвитe нaгpaди имaт
зa цeл дa пoдĸpeпят cпeчeлилитe гpaдoвe зa въвeждaнe нa
инициaтиви и мepĸи в пoдĸpeпa нa cвoитe eĸoлoгични
дeйнocти и дocтигaнeтo им дo гpаждaнитe, ocoбeнo пpeз
2024 гoдинa.
Жypитo e cъcтaвeнo oт нeзaвиcими eĸcпepти пo
ycтoйчивo paзвитиe, ĸoeтo извъpшвa oцeнĸa пo 12
пoĸaзaтeли. Финaлиcтитe ca избpaни нa ocнoвaтa нa
нaпpaвeнитe oцeнĸи и пpeпopъĸи.
Чeтиpинaдeceт eвpoпeйcĸи гpaдa дo мoмeнтa ca пeчeлили
oтличиeтo в пъpвaтa ĸaтeгopия нaд 100 xил. дyши, а от
Българските градове, нocитeл на наградата Еurореаn
Grееn Lеаf Аwаrd е Община Габрово през 2021г.

www.greethis.net
ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
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ЧАСТ ОТ БЮДЖЕТА НА МРРБ ЩЕ БЪДЕ НАСОЧЕН ЗА
РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И ВИК ПРОЕКТИ НА
ПО-МАЛКИТЕ ОБЩИНИ
500 млн. лв. ще бъдат насочени за ремонт на четвъртокласни пътища и ВиК проекти в общини с население между
2000 и 10 000 души. Изработени са критерии за оценка на проектите. Финансирането ще става по опростена
процедура. Първите траншове е възможно да бъдат направени още през месец април тази година. Това ще бъде
първата стъпка към структурирането на фонда за общински проекти. Около 250 млн. лв. ще се заделят от бюджета
на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще бъдат предоставени за общински пътища. Те са също толкова важни като
републиканската пътна мрежа и би трябвало да се поддържат на еднакво ниво. Условие за финансиране ще бъде
наличието на издадено разрешение за строеж и завършени процедури по ЗОП за избор на изпълнители.
Останалата част от средствата ще бъдат инвестирани във ВиК проекти. Бенефициенти по тях ще бъдат общини от
области, в които ВиК услугите се предоставят от един оператор.
Източник: МРРБ

40 СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ОБЩИНИ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ
ЗА 2,5 МЛРД. ЛЕВА ПО ОПРР
40 средни и големи общини ще се състезават с проекти за общо 2,5 млрд. лв.
по новата оперативна програма за регионално развитие. Средствата ще
финансират реализирането на интегрирани териториални инвестиции. Този
ресурс може да бъде надграждан с финансиране от почти всички останали
европейски програми с изключение на три от тях – Програмата за транспортна
свързаност, Програмата за храни и материално подпомагане и Програмата за
техническа помощ.
Интегрираната териториална инвестиция (ИТИ) е териториален инструмент на Кохезионната политика, който за
пръв път се въвежда в България през новия програмен период 2021-2027 г. Той произтича от регламентите на ЕС и
цели да подкрепи предложени проекти на принципа „отдолу-нагоре“. Водеща роля при предлагането на проекти
ще имат местните заинтересовани страни, така че наистина да бъдат идентифицирани и изпълнени най-важните за
териториите инвестиции. Приоритет в тях ще е икономическата насоченост, което отваря възможността за
хибридното финансиране с останалите програми. Предимство при оценяването на предложените инвестиции ще се
дава на проекти, инициирани от повече от една заинтересована страна в съответния регион. Целта е да се постигне
над общинско значение за всяка инвестиция. Друг важен момент в новия програмен период е необходимостта от подобро фокусиране на мерките за публичност и информираност, така че предлаганите проекти и инвестиции да
получат максимално широка обществена подкрепа в съответните територии.
За първи път в програмния период 2021-2027 г. по регионалната програма освен публични администрации,
потенциални бенефициенти могат да бъдат и други заинтересовани страни на местно ниво, сред които граждански
сдружения, неправителствени организации, представители на бизнеса.
Източник: МРРБ

ОПЕРАТОРЪТ НА ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурсът се провежда под формата на извънредна сесия по Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани и е в
отговор на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. Ще бъдат подкрепени
проекти на български граждански организации, допринасящи за преодоляване на негативните ефекти от войната за найуязвимите групи от обществото, включително бежанци и мигранти, за противодействие на дезинформацията и преодоляване
на информационното неравенство, както и за изграждането на капацитет и партньорства и за формулиране на устойчиви
политики в променящия се европейски контекст. Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с
максимален размер на безвъзмездното финансиране до 25 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е
18 април 2022 г./17:00 часа. Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по настоящата извънредна
сесия по схемата за малки инициативи можете да намерите на страницата на Фонд Активни граждани България
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АРТ-ПЛАСТИКА
ЩЕ ПОСРЕЩА ГОСТИТЕ НА
ВХОДА НА БЯЛА

В рамките на проект „Изграждане на
съоръжения за туристическа инфраструктура",
финансиран по Програма за развитие на селските
райони, Община Бяла ще реализира следните
дейности:




издигане на паметник на Васил Левски в
центъра на града
поставяне на метална пластика/арка на
входа на град Бяла от посока Варна
поставяне на пътеуказатели табели,
насочващи към важни обекти в града, и
табели с наименование на улиците

В последния месец активно текат всички дейности
по проекта. Започна изграждането на фундамента
за паметника, като предварително зоната на работа
пред читалището бе почистена и подготвена за
строителните дейности.
На 24.02.2022г. бе монтирана основата на металната
пластика, която ще посреща
всички
пътуващи,
при
влизането
им
града.
Пластиката
представлява
стилизиран елемент от
герба на града.

Предвидени са и допълнителни дейности по
озеленяване и облагородяване на входа на града.

СВЕТОВЕН ДЕН НА
РЕЦИКЛИРАНЕТО В ОБЩИНА
БЕЛОСЛАВ
Ежегодно, на 18 март в различни градове се провеждат
разнообразни събития, свързани с темата за
рециклирането (Global Recycling Day) – работилници и
арт-инициативи, посветени на нуждата от намаляване на
отпадъците и тяхното рециклиране.
Тази година, Световният ден на рециклирането в
Община Белослав премина с много настроение и
усмивки. В Общинския център гостуваха деца от НУ
“Отец Паисий”, като се включиха в инициативата по
проект BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на
иновативен модел за намаляване на количеството
пластмасови отпадъци в морската среда от наземни
източници“, изпълняван от Община Белослав,
Екоинвест Асетс Ад, Фондация „Зелена индустрия,
иновации и технологичен трансфер“ и Интернейшънъл
Девелопмент - Норвегия. Проектът е финансиран по
Програма „Опазване на околната среда и климатични
промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ФМ на
ЕИП) 2014-2021 г.

След презентация за разделното събиране и
рециклиране на отпадъци, децата участваха в забавна
викторина, като определяха кой отпадък къде се
изхвърля. Организирана беше и креативна работилница
за изработка на картини с използвани материали, като
пластмасови капачки, найлонови торбички, сламки и др.
Проведе се и награждаване на участниците в конкурса за
детска рисунка “Нашето чисто море”. Всички деца
получиха грамоти и награди за участието си в събитието.

Туризмът е основен поминък на голяма част от
населението на града. Чрез подобряване на
инфраструктурата, прилежащата към главния път
Варна-Бургас, оформянето на красиви зелени
площи ще се привлече вниманието на транзитно
пътуващите.
В рамките на същия проект ще бъдат монтирани
148 пътеуказателни табели по уличната мрежа на
града. Те ще бъдат разположени на кръстовищата и
освен наименованията на улиците, те ще насочват
към важни обекти в града (Община, Музей, Център
за спешна помощ и др.)

Източник: www.byala.org

Източник: ФБ страницата на проекта

