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АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПУДООС
В СЕКТОРИТЕ ОТПАДЪЦИ И ВОДИ
На заседание, проведено на 03.05.2022 г., Управителния съвет на ПУДООС
прие актуални приоритетите за финансиране от ПУДООС на проекти в
сектори „Управление на отпадъците“ и „Управление на водите“, в едно с
Изисквания при кандидатстване пред Предприятието.
Изискванията и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за
управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в
Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“.
Актуализираните приоритети, както следва:

„Управление на отпадъците“


Изграждане на регионално депо за битови отпадъци за регион за управление на
отпадъците - Дупница или разширение на съществуващи регионални депа за
битови отпадъци, при които са възникнали аварийни ситуации, свързани с
опасност от нарушение на качеството на компонентите на околната среда, живота и здравето на
населението, състоянието на екологичната инфраструктура;



Реализиране на проекти за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и изграждане
на инсталации за производство на биогаз от тези отпадъци;



Съфинансиране на техническата рекултивация на общински депа, неотговарящи
на нормативните изисквания. ПУДООС ще предоставя 65 % от стойността на
проекта за техническа рекултивация, съгласно минимални изисквания и при
максимална стойност на м2 до 55 лв. /м2 без ДДС за площ на сметищното тяло;



Безвъзмездно
биоотпадъци.

предоставяне

на

домакинствата

на

компостери

за

зелени

и

други

„Управление на водите“


Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 000 екв. ж.,
за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване
на отпадъчни води;



Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10
000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за
пречистване на отпадъчни води;



Изграждане/доизграждане на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни води от населени
места, селищни и курортни образувания до 2 000 постоянни жители, които заустват в Черно море
и/или оказват негативно въздействие върху състоянието на Черно море;



Финансиране или съ-финансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при изпълняване
на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или
държавни/общински средства;



Проекти за подобряване ефективността при използване на природния воден ресурс чрез
гарантирано намаляване на загубите при експлоатация на водоснабдителните системи,
постигнато чрез: реконструкция на водоснабдителна мрежа за населени места между 50 и 2 000
жители; и/или изграждане на нови водоизточници и/или изграждане/реконструкция на
довеждаща инфраструктура към съществуващата водопреносна система при констатиран
недостиг на вода и/или липса на резервни водоизточници
Източник: www.pudoos.bg
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СРЕЩА НА ЕКИПА НА АБЧО
С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОН
ТАРАКЛИЯ

АБЧО ДОМАКИНСТВА РАБОТНА СРЕЩА
СЪС СПЕЦИАЛНА ПРОВИНЦИАЛНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ – СИНОП, ТУРЦИЯ

На 23.05.2022г., екипът на АБЧО посрещна
делегация от Турция, представители на
Специална провинциалната администрация –
Синоп,
професори
и
преподаватели
от
университети в града.
На 15.04.2022 година във Варна се проведе среща на
екипа на Асоциацията и делегация от Република
Молдова, начело с Председателя на район Тараклия,
г-н Иван Паслар. „В района има 26 населени места, от
които 2 града – Тараклия и Твърдица и 24 села. Град
Тараклия е административен център на Тараклийски
район с население над 12 хил. души, предимно
етнически българи“, сподели г-н Паслар.
По време на срещата бяха засегнати въпроси, касаещи
нашите сънародници в Молдова, проблемите на
бесарабските българи и бе подчертана важната роля
от поддържане на активни връзки и сътрудничество
във всички аспекти на културата, местното
самоуправление и финансиране за развитие на
региона. Тази среща бе поредна стъпка, която АБЧО
прави за указване на подкрепа в различни и важни
посоки като обмяна на опит, с цел постигане на
ефективност и ползотворност по въпроси, касаещи
българската диаспора в град Тараклия, Република
Молдова. Обсъдени бяха редици Европейски
програми, по които район Тараклия и организации от
региона могат да се включат в партньорски проекти с
Асоциацията и други международни партньори с
приоритет в сферата на енергийната ефективност,
климат, зелената енергия, както и за засилването на
бизнес-контактите между България и населения с
българи молдовски район.

„Синоп е един от най-красивите черноморски
градове. В провинция
Синоп, почти цялото
население, наброяващо около 230 000 жители е
заето в селското стопанство и риболовната
промишленост. Поради изключително големият
брой на регистрираните рибари в района и
тяхната дейност, в тази част на крайбрежието
изключително много пострадват делфините.
Голяма част от проектите ни в момента са
свързани именно с опазването им и различни
иновативни методи на предотвратяване на
попадането им в рибарските мрежи“, сподели г-н
Юмит Айдън, ръководител проекти от Специална
провинциалната администрация – Синоп.

Преди повече от 10 години Асоциация на
Черноморските общини има успешно изпълнен
съвместен проект със Специална Провенциална
Админстрация – Синоп с цел повишаване нивото
на участие на обществеността в процеса на
вземане на решения за околната среда с помощта
на новаторски методи и подходи. В краят на
срещата присъстващите представители на
организациите от двата черноморски града Варна
и Синоп си обещаха още много съвместни
инициативи за опазване на крайбрежието ни и
морската среда.
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CONN (E +) CTING: CONNECTIng aNd exchanGeing
Проектът стартира официално на 1 април 2022г.
На 09.05.2022г. се проведе първата партньорска среща по ново стартиралия едногодишен проект
„CONN (E +) CTING: CONNECTIng aNd exchanGeing“, финансиран по Програма Erasmus+ (KA210-YOU-Small
scale partnership in youth).
В онлайн срещата взеха участие представители на
всички партньорски организации от Румъния
(Asociatia Psihologilor Gorjeni и Асоциация CPDIS),
България (АБЧО), Гърция (iED), Турция (Belen
Kaymakamligi), Латвия (Active Youth) и Испания
(Ingalicia).

Проектът цели да повиши уменията на 30 експерта за
работа с неформални образователни методи чрез
обмяна на опит и семинари в партньорските страни.
Експертите ще придобият и развият умения за работа
с млади хора в неравностойно положение.
За целта ще се проведат две обучителни визити за
обмен на добри практики - международни семинари
за придобиване на нови умения за работа с методи на
неформално образование, национални семинари за обучение на експерти да работят с възрастни с помалко възможности, както и Финално събитие в Румъния за създаване на нови контакти и среща с
потенциални партньори за сътрудничество.

CSSC LAB СТАРТИРА СВОЯТА ПРОГРАМА
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ОБУЧЕНИЕ

ЗА

От ноември 2021 г. партньорите по проект CSSC Lab /Лаборатория за съхранение и разпределение на
енергия в градcка cреда“/ са провели 11 „базови“ обучения в 7 държави в партньорския регион. Над 250
участници са посетили обученията, а до края на м. юни 2022г. са планирани още 14 допълнителни
обучения.
Условно разделени на два вида „базови“ обучения и обучения „за напреднали“, CSSC Lab програмата за
изграждане на капацитет обхваща различни технически и икономически аспекти на свързването на
сектора и съхранението на енергия в градска среда. Основната им цел е да засилят местното ноу-хау и да
позволят развитието на повече проекти за свързване на сектори и съхранение на енергия в партньорския
регион по поречието на р. Дунав – Хърватска, Словения, Словакия, Австрия, Румъния, България, Чехия,
Германия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Молдова.
Разработен е допълнително обучителен пакет, който е адаптиран към обучения в онлайн среда (предвид
covid-пандемията) и също така съдържа инструкции, позволяващи репликация.
Ако проявявате интерес да участвате в някое от обученията в България, моля, свържете се с екипа на
проекта от АБЧО: energy@ubbsla.org
Повече информация за проекта: http://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/
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Проект DESIRE: ВТОРО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ
Конференция в Сремски Карловци – Сърбия 8-11 май 2022

Двудневната международна конференция в Сремски Карловци (Сърбия) бе финалното събитие по проект
„DESIRE – Декларация на Шуман: Инициатива за съживяване на Европа“, реализиран с финансовата
подкрепа на Програма „Европа за Гражданите“ (Направление 1 - Европейска памет). В продължение на 18
месеца, партньорите по проекта реализираха редица дейности за повишаване информираността на
младежите за историческата стойност и значението на Декларацията на Шуман за Европейския Съюз.
Целта бе активно да се включат гражданите в споделянето на това какво представлява Декларацията и
каква е ролята ѝ в конституцията на Общността. Във всяка от партньорските страни се организираха
дебати на теми, свързани с предизвикателствата пред ЕС като Брекзит, нетърпимост, екстремизъм и
скептицизъм и демокрация, както и местни събития, за да се представи Декларацията на Шуман,
историята и ценностите на ЕС с цел да се повиши осведомеността на младежите, техните семейства и
гражданите относно важността на Европейска история и изграждането на по-силен и по-сплотен ЕС.
Във финалната фаза на проекта, партньорите координираха групи от младежи при преоткриване на
историята и при обсъждане на ценностите на ЕС чрез съвместното създаване на артистични инструменти,
като видеоклипове, театрална постановка, игри, танци, аудио разкази, т.н. Водени от експерти, всяка
партньорска организация сама реши, кой е най-ефективния инструмент за отпразнуване на Декларацията
и за популяризиране на европейските ценности на национално ниво.
По време на финалната конференция в Сърбия партньорите представиха своята съвместно създадена с
младежите визуална и/или артистична продукция (аудио разказ, представление, презентация, видео, т.н.).
На национално ниво, АБЧО се довери на танцовото изкуство, за да достигне до младежите от България и
да привлече тяхното внимание и отношение към историческата стойност и значението на Декларацията
на Шуман за Европейския Съюз. Чрез танц, създаден под ръководството на група “Creators” от Варна и под
звуците на химна на ЕС, младежи от различни възрастови групи представиха своите танцови умения.
Вижте видеото тук: https://www.youtube.com/watch?v=yIAvhgT1nG4
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Неоткритите ценности на Република Молдова

Културни туристически атракции от Молдова, интегрирани в
трансграничния бизнес проект в сферата на туризма – HERIPRENEURSHIP
Партньорите на HERiPRERENEURSHIP се запознаха с Mолдовските обичаи и фолклор по време на
тридневната визита в Кишинев в периода 15-18 май 2022 г. Това беше третата по ред партньорска среща
от стартирането на проекта до сега, пълна с положителни емоции и ценна информация. Партньорите по
проекта от Гърция, България, Румъния, Грузия и Турция се срещнаха в Кишинев, за да обсъдят важни
въпроси и особености, които отличават Молдова като забавна и атрактивна туристическа дестинация.
На 16 май с любезното домакинството на партньорската организация от Молдова (ANTRIM), участниците
в международната визита се запознаха с националните обичаи и фолклор, като посетиха комплекс „Арта
Рустика“, мястото, празнуващо „националния килим“ и „Мотивът на килима“ (национален символ) и Шато
Вартели – една от най-големите винарни в страната. Тези забележителности са част от 10 пилотна обекта,
включени в HERiPRERENEURSHIP маршрута по проекта
В духа на признаване на културното наследство, на 17 май партньорите посетиха едни от найвпечатляващите музеи в столицата Кишинев – Националния етнографски и природонаучен музей и Музея
на историята на Молдова, просветени от националното достойнство и идентичност.
По време на проведения международен семинара, срещи и дискусии, консорциумът обсъди състоянието
на културните обекти в Молдова, перспективите за развитие и специфични технически детайли, които ще
концептуализират HERIPRENRUSHIP в дългосрочен план. На пресконференцията присъства и държавният
секретар на Министерството на културата г-н Андрей Чистол. Министерството на културата на Република
Молдова е най-важният партньор на ANTRIM в промотирането и изпълнението на проект
HERiPRERENEURSHIP на национално ниво, както и в позиционирането на Република Молдова в
Черноморския басейн. Повече информация на сайта на проекта!

© 2022, Асоциация на Българските Черноморски Общини

16 ОБЩИНИ ЩЕ ПРЕВЪРНАТ СВОИ СГРАДИ
В ТАКИВА С БЛИЗКО ДО НУЛЕВОТО
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

На 13.04.2022 г. бяха одобрени за финансиране
шестнадесет проекта по процедурата BGENERGY2.002 „Енергийна ефективност в сгради“,
финансирана
по
програма
„Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“ на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014–
2021г.
От тях три са черноморските общини-членки на
АБЧО: Шабла, Добрич и Малко Търново. Всички
проекти ще бъдат изпълнявани с партньори от
страните-донори. Безвъзмездната финансова
помощ по тази процедура покрива 100 % от
допустимите разходи по проектите. Целта е с
приложените мерки да бъдат подобрени
енергийните характеристики на сградите и те да
бъдат трансформирани в сгради с близко до
нулево потребление.
За финансиране по процедурата кандидатстваха
51 общини, от които 47 бяха допуснати до етапа
на техническа и финансова оценка.
Първоначално обявеният ресурс в размер на
10 700 000 евро, с включено национално
съфинансиране,
бе
увеличен
за
сметка
на спестявания по програмата. Това позволи да
бъдат финансирани повече проекти на обща
стойност 12 368 675 евро, като всеки от тях е
между между 250 000 евро и 1 200 000 евро.
Срокът за изпълнението им е до 30 април 2024
година.
Резултати от проведената оценка на проектни
предложения по процедурата BGENERGY-2.002
„Енергийна ефективност в сгради“, можете да
намерите ТУК.
Източник: www.eeagrants.bg

Отворени са новите покани за
подаване на проектни
предложения по Програма LIFE

Европейската изпълнителна агенция за
климата, инфраструктурата и околната среда CINEA обяви новите покани за подаване на
проектни предложения по програма ЛАЙФ.
 По
покана LIFE-2022-CET
(LIFE-2022CET) от подпрограма „Преход към чиста
енергия“ са отворени за кандидатстване 18
теми с краен срок – 16.11.2022 г., 17:00 часа,
централно европейско време.
 По покана LIFE Projects for addressing ad
hoc Legislative and Policy priorities (PLP)
(LIFE-2022-PLP) (за
проектни
предложения, свързани със законодателни
приоритети и политики) са отворени три
теми
по
подпрограмите
„Кръгова
икономика“, „Природа и биоразнообразие“ и
„Преход към чиста енергия“. Крайният срок
за кандидатстване е 7.09.2022г., 17:00 часа,
централно европейско време.
 Покана LIFE-2022-SAP-CLIMA, „Действия за
климата“ включва три теми, ориентирани
към постигане на дългосрочната визия на
новата стратегия на ЕС за адаптиране към
изменението на климата. Крайният срок за
подаване на проектни предложения е
4.10.2022г./ 17:00 часа
 По покана Nature & Biodiversity - Standard
Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAPNAT) по
подпрограма
„Природа
и
биоразнообразие“ са отворени две теми с
краен срок за кандидатстване – 4.10.2022г.,
17:00 часа централно европейско време.
 По покана Circular Economy and Quality of
Life - Standard Action Projects (SAP) (LIFE2022-SAP-ENV) по подпрограма „Кръгова
икономика и качество на живот“ за
стандартни проекти за действия са обявени
две теми с краен срок за кандидатстване –
4.10.2022г., 17:00 часа
Източник: www.life-bulgaria.bg

