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АБЧО е организация, обединяваща
интересите на 21 Черноморски
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ефективно местно
самоуправление и активно
гражданско участие
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР И РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ВАРНА С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО BGCULTURE-1.001

На 29.03.2022 г. бяха публикувани резултатите от оценката по Резултат 1 „Подобрено управление на
културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани,
реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Съгласно публикуваната информация, 14 са одобрените за финансиране проектни предложения. От тях 7
са на общини, на обща стойност от 4.7 млн. лв. От Черноморските общини с одобрен проект е община
Несебър, която със средствата по Механизма ще ревитализира и подобри достъпа до обекти от културно
- историческото си наследство (Старинен град Несебър – Етнографски музей). А със средства по
програмата, Регионален исторически музей – Варна ще развие обекта като мултифункционално
обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване.
Източник: www.eeagrants.bg

ПОКАНА ДО БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
В ИНИЦИАТИВАТА ЗА КРЪГОВИ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ (CCRI)
Институт „Кръгова икономика“ кани българските общини, които проявяват интерес към проблемите на
устойчивото развитие и въвеждането на принципите на кръговата икономика, до 29 април 2022 г. да се
включат в инициативата. Целта на CCRI е да подкрепи зеления преход на Европа чрез насърчаване на
кръгови решения на местно и регионално ниво, както и да бъдат стимулирани иновациите и
повишаването на мащаба, които са от съществено значение за превръщането на кръговата икономика в
по-широко разпространена. Ползите за българските общини от присъединяването в инициативата:
 Експертна подкрепа по проблемите на кръговата икономика за прилагане на конкретни системни
решения, планове за действие за кръгова икономика и инвестиционни планове
 Изграждане на капацитет чрез присъединяване към тематични работни групи и уебинари на
CCRI, за помощ по специфични теми, свързани с кръговата икономика
 Достъп до информация, включително картографиране на заинтересованите страни, база данни за
ключови публикации, доклади и методически указания, др.
Повече за инициативата, както и да попълните анкета-заявление тук:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CCRICall#page0
Източник: НСОРБ
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Конференцията-дебат
„ЕС във времена на криза,
солидарност и процес на
разширяване / Европейският
корпус за солидарност“
в снимки

Следващото голямо международно
събитие по проект ResiliEurope е
планирано да се проведе в град
Варна под домакинството на АБЧО
в началото на месец Юни 2022г.!

МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ
ResiliEurope СЕ ПРОВЕДЕ В АЛБАНИЯ

В периода 31.03.2022г. - 03.04.2022г. се проведе 3-то поред
Международно събитие по проекта в Шкодра, Албания. В
събитието взеха участие представители на всички 20
партньорските организации от Кипър, Франция, България,
Албания, Италия, Германия, Гърция, Черна гора, Малт а,
Португалия, Полша, Испания, Швеция и заинтересовани
лица от тези страни.
Международната
конференция,
организирана
в
сътрудничество с Младежки център Арка в Албания се
излъчваше също така и онлайн. А темите, които бяха
застъпени по време на събитието и предизвикаха
интересна дискусия между присъстващите представители
на местните власти бяха:
 Европейският съюз във времена на криза,
солидарност
и
процес
на
разширяване
на
Европейския съюз
 Европейският корпус за солидарност
 Младежки дейности и устойчивост
 Следващото поколение технологии
В контекста на диалога, който се провежда на общоевропейско
ниво за справяне с кризата, укрепване на солидарността и
задълбочаване на европейската идея с местните общности,
представители на АБЧО взеха участие в международното
събитието, което предизвика голям медиен интерес в албанския
град Шкодра. По време на дискусията, Изпълнителният директор
на АБЧО, г-жа Кънчева подчерта стойността на подкрепата за
сътрудничество и съществуването на правила, които да се
спазват от всички държави. Проект ResiliEurope се финансиран по
Програма „Европа за гражданите“ и цели да насърчи
междукултурния диалог и участието на европейските граждани в
живота на Европейския съюз, комбинирайки концепцията за
солидарност с тази за устойчивост.
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Гръцката Община Орестиада, която е официален партньор в ръководения от АБЧО проект “GreeTHIS:
Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на
Черноморския регион“ и финансиран по Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 20142020“ бе отличена на официалната церемония за най-добър град Best City Award 2022.
Благодарение на пилотния си обект по проект #GreeTHis (Виртуален
Орестиада беше отличена в категория Култура и туризъм | Виртуални
паметници, пещери, археологически и исторически обекти и получи
официалната церемония Best City Award 2022 (Наградата за най-добър
10.03.2022 г.

музей в Неа Виса), Община
обиколки на музеи, галерии,
Сребърен приз по време на
град), провела се в Атина на

Наградите за най-добрия град
2022 откроиха най-добрите
практики и решения
от
изминалата
2021,
година
изключително
трудна
за
местното самоуправление, в
която
беше
тествана
устойчивостта
на
администрациите и местните
жители.
Въпреки
това
местното
самоуправление
със
сътрудничещите
компании
отговори
на
предизвикателствата
на
годината и доказа, че с
гъвкавост,
иновации
и
увереност
могат
да
се
постигнат
най-добрите
резултати.

Източник: Община Орестиада
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На о.Крит се
проведе 7-мата
междурегионална среща на партньорите по
проекта в периода 12-13 април 2022 г.
Целта на двудневното събитие бе да се представят и
дискутират разработените в рамките на проект
CAPоnLITTER Регионални планове за действие за
предотвратяване и по-добро управление на
пластмасите и морските отпадъци от туристически
дейности на нашите плажове.
Тригодишният проект CAPonLITTER насочен към
подобряване на политиките и практиките, които
могат да помогнат за предотвратяване на морските
отпадъци, резултат от крайбрежния туризъм и отдих,
се съсредоточи по-конкретно върху ключови
фракции, като: пластмасови отпадъци от храни и
напитки, идващи от плажните заведения и
развлекателни съоръжения, поради неправилно
поведение на потребителите, но и поради липса на
стимули
за
предотвратяване,
събиране
и
рециклиране на тези отпадъци.

През последната година от изпълнението на проекта,
всеки един от партньорите разработи План за
действие
под
ръководството
на
водещата
организация на проекта - Университета NOVA
Лисабон.
По време на партньорската срещата, организирана от
Регион Крит в Ираклион, представители на АБЧО,
презентираха разработения „Регионален план за
действие на област Варна“.

В него са капитализирани добри практики за
подобряване на политиките за управление на
морските отпадъци в област Варна по примера
на страни като Португалия, Испания, Франция и
Хърватска. Взаимстваните добри практики
(като Zero Beach, Plastic free events, др.) бяха
представени от проектните партньори в
предишни международни събития и са напълно
приложими за подобряване качеството на
плажовете по Българското Черноморие.
Регионалният план за действие на област
Варна, разработен от екипа на АБЧО се
съсредоточава върху следните цели:
 Намаляване на отпадъците по време на
фестивали и събития, провеждани на
крайбрежните зони;
 Управление на най-често използваните
пластмасови отпадъци (напр. пластмасови
чаши за напитки) чрез подобряване на
политиките за управление на специфични
опаковъчни артикули, които са сред найчесто срещаните видове морски отпадъци;
 Обществена ангажираност и кампании за
намаляване на отпадъците: въвличане на
ключови
заинтересовани
страни
и
насърчаване на отговорно поведение сред
крайбрежните власти, потребителите и
бизнеса, свързани с туризма
Регионалният план за действие на област Варна
е все още в работен вариант, предстои да се
съгласува с местните власти и подобри, преди
да бъде официално представен на широката
общественост.
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ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ
ГРАДОВЕ ПО ИНИЦИАТИВАТА
EUROPEAN BAUHAUS
На 30 март 2022г. стартира набирането на
кандидатури за подкрепа на проекти по
инициативата New European Bauhaus. Поканата
„Support to New European Bauhaus Local Initiatives” е
насочена към малки и средни градове/ общини (до
100 хил. души) и има за цел идентифицирането на
проекти, които ще насърчават трите допълващи се
ценности на New European Bauhaus: устойчивост,
естетика и приобщаване. 20 проекта ще получат
техническа помощ от интердисциплинарен екип от
експерти. Експертизата, която ще им се предостави,
включва:
 Разнообразие от методологии и инструменти
за комбиниране на природата, културата,
включването и изкуството в проектирането
на места и сгради, подходящи за живеене;
 Опитни координатори на проекти и експерти
на високо ниво за устойчиви места за живеене
и за ангажиране на заинтересованите страни
(например цифрово активирани и базирани на
данни антропологични методи);
 Разработване на проектни предложения,
базирани на най-добрите практики, базирани
на място и планиране и разработване на
проекти.
Допустими по поканата, са проекти в 4 области:
 Ремонт
на
съществуващи
сгради
и
обществени пространства в дух на кръговост
и въглеродна неутралност;
 Опазване и преобразуване на културното
наследство;
 Адаптиране и преобразуване на сгради за
достъпни жилищни решения;
 Регенериране
на градски или селски
пространства.
По поканата ще могат да кандидатстват малки и
средни градове от ЕС с жители до 100 хил. д.,
партньорства от агломерации, групи градове и
функционални
области
(включително
трансгранични).
Крайният срок за подаване на проектни
приложения е 23 май, 17:00 часа CEST чрез
попълване на онлайн формуляр на английски
език.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА
УСЛУГИ ПО „ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +“

С допълнителни 25 млн. лв. от механизма
REACT-EU
ще
бъде
гарантирано
предоставянето на услуги по мярката
„Патронажна грижа +“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
до края на 2022 г. Средствата ще бъдат
осигурени от алокацията на финансов ресурс
по мярката „Запази ме +“, по която се очаква
значителна икономия заради намаляващия
брой заболели от COVID-19 и постепенното
отпадане на противоепидемичните мерки.
Допълнителните 25 млн. лв. по „Патронажна
грижа +“ ще бъдат използвани за анексиране
на договорите на 142 общини. По-голямата
част от договорите приключват до средата
на 2022 г., а с анексирането ще се гарантира
предоставянето на услугите за още 6 месеца.
С допълнителния финансов ресурс общият
бюджет на мярката „Патронажна грижа +“ се
увеличава до 110 млн. лв.
По операция „Патронажна грижа +“ се
предоставят почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за нуждаещи се
хора с увреждания, възрастни хора или
поставени под карантина във връзка с
COVID-19. Осигурява се психологическа
подкрепа и консултиране, доставка на
хранителни продукти и продукти от първа
необходимост, закупени със средства на
потребителите, както и съдействие за
неотложни административни услуги. По
мярката се осигурява подкрепа и за
социалните услуги, делегирани от държавата
дейност,
за
да
отговорят
на
предизвикателствата,
породени
от
разпространението на COVID-19. Средствата
се използват за мерки за дезинфекция в
социалните услуги, тестване на персонала и
потребителите, преграждане на помещения
при необходимост от карантиниране на
заразен потребител и др.
Източник: https://esf.bg/
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ОБЩИНА БЯЛА
С ОФИЦИАЛЕН КАНАЛ В
ПРИЛОЖЕНИЕТО ВАЙБЪР

Община Бяла пуска свой официален
канал в приложението Вайбър, в който
потребителите ще могат да получават
актуална информация за случващото
се в морската община.
Чрез въвеждането на новия канал за
комуникация Община Бяла ще е поблизо до гражданите. Общинска
администрация
планира
чрез
платформата
да
провежда
и
периодични проучвания по важни за
обществото теми. Благодарение на
функционалностите на приложението,
хората
ще
получават
актуална
информация по най-бързия начин.
Присъединете се към канала напълно
безплатно чрез този линк
Източник: ФБ страницата на община Бяла

ОБЩИНА ДОБРИЧ закупи нови

Община
Добрич
представи
новитес
електробуси
и зарядни
станции
европейски средства

Община Добрич представи четири нови електробуса и
зарядните станции за тях, закупени по проект „Развитие
на интегрирана система на градския транспорт на
Добрич“. Новите превозни средства имат пробег от 210
километра. Електрическите автобуси са нископодови,
което ги прави достъпни за майки с колички и
трудноподвижни хора, и достатъчно широки, за да могат
пътниците да се разминават. Общата стойност на
договорите възлиза на 1 958 696,40 лева с ДДС, като
сумата включва и доставка на силов маслен
трансформатор, който предстои да бъде въведен в
експлоатация. Основната цел на проекта е ограничаване
вредните въздействия върху околната среда, повишаване
качеството на живот в града чрез подобряване условията
за движение, повишаване ефективността на обществения
транспорт.
Източник: БТА

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ НА ПРОГРАМАТА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ IV 2021-2027
Министерският съвет одобри проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ IV 20212027 с общ бюджет за периода в размер на близо 106 млн. евро.
С решението на правителството се осигурява пълноценното участие на страната ни в програмата, която
насърчава обмена на знания и добри практики между градовете и различните нива на управление,
интегрираното устойчиво развитие, ефективността на политиката на сближаване в градовете и др.
Страните ще могат да изпълняват съвместни проекти в рамките на единствения й приоритет „Насърчаване
на интегрираното устойчиво градско развитие чрез сътрудничество”. Допустими партньори са градове
(общини), сдружения и местни агенции, отговорни за разработването и прилагането на градски политики в
сферата на икономическо развитие, енергийно снабдяване, здравни услуги, транспорт и др. УРБАКТ IV
обхваща всичките 27 държави – членки на Европейския съюз, както и Норвегия и Швейцария като
партньори.
Източник: МРРБ

