EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ бе домакин на
ежегодната среща на регионалните сдружения
на общини с НСОРБ

Асоциация на Българските Черноморски Общини бе домакин на ежегодната
среща на регионалните сдружения на общини с НСОРБ, която се проведе на
26.08.2013г. във Варна. По време на среща Националното сдружение на
общините и регионалните сдружения работиха по посока финансова
децентрализация на общините и предложения за промяна на 16 закона.
По думите на г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е направило
проучване сред министерствата за предложения, касаещи децентрализацията.
Такива обаче няма, с изключение на предложение на Министерството на
отбраната за прехвърляне на собственост на земи.
„Нашите представители в Съвета по
децентрализация
ще
напускат
заседанията, ако те са само проформа.
Искаме пътна карта – какво правим през
2013 съответно през 2014 и 2015 година
в сферата на бюджета“, изтъкна
Чавдарова. Тя добави, че Националното
сдружение на общините заедно с
партньорските организации предлага
конкретни решения в кратки срокове.
Едно от тях е промяна в Закона за
подоходното облагане до края на тази
година, с която процент от тези 10%
(плосък данък) да влиза в местния
бюджет.
По думите на Чавдарова трябва да се променят 16 закона. Такъв е
примерът със Закона за публичните финанси, който влиза в сила от 1
януари 2014 година. С него се предвижда общините да са приравнени като
подчиненост на финансовия министър, а вече страната е критична от
СЕПТЕМВРИ Брой 09/2013

европейска гледна точка по отношение на зависимост на общинските
бюджети.
»»» продължение на стр. 2
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»»» продължение от стр. 1
Законът за управление на отпадъците също
трябва да бъде променен, тъй като дава право с
наредби двама министри да определят
непосилни такси. Такава е санкционната такса за
депониране на отпадъци, която бърка в джоба на
всички граждани и бизнеса. От 3 лв. тя е скочила
на 15 лв., а през 2014 година размерът й се
очаква да стане 35 лв. на тон. Този въпрос ще
бъде дебатиран с депутати на 30 септември по
време на Ден на диалога между местна и
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ако действията бъдат обосновани от нашите
представители.
От Националното сдружение на общините
настояват и за нов закон за местните данъци и
такси. Според тях трябва да се смени схемата, по
която се определя данъчната основа на имотите,
която да се обвърже с пазарната стойност.
Акцент на работната среща бе и следващия
програмен период. Изпълнителният директор на
Националното сдружение на общините в

централна власт. От Националното сдружение на
общините предлагат този данък да се замрази до
2016 година на 15 лв. до изграждането на
система за компостиране на отпадъци. България
е заложила до 2009 г. да закрие регионалните
депа за отпадъци, което се оказва непосилно.
Според Гинка Чавдарова обаче европейските
санкции в тази насока биха могли да се отложат,

Република България обърна внимание на факта,
че от този програмен период не са взети поуки
от грешките. В същото време е важно за какво
ще бъдат използвани европейските средства.
Според Чавдарова, България също споделя
Европейските приоритети, тъй като първата цел
е социално включване и намаляване на
бедността – проблем, с който страната ни би
трябвало да се бори.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Проект:
“Дунавско и Черноморско сътрудничество
на Европейската и Азиатската Икономика
- стъпка към съществен растеж на
Черноморския регион (DABS)”

---------------------------------------------------------------------На 1 август 2013г. в гр. Галац, Румъния се партньорски организации: Асоциация на
проведе международна работна среща на Българските Черноморски Общини (АБЧО),
стартиралия проект: „Дунавско и Черноморско Специална
провинциална
администрация
сътрудничество на Европейската и Азиатската Самсун, Турция, Общинска агенция за трансИкономика - стъпка към съществен растеж на гранично сътрудничество «Еврорегион Долен
Черноморския регион“, който се финансира чрез Дунав», Румъния, Международен Център за
Съвместна Оперативна Програма „Черно море Социални Изследвания и Политически Анализи,
2007-2013“.
Грузия, Европейска Регионална Рамка за
Проектът ще се изпълнява през следващите 12 Сътрудничество, Гърция, Община Инеболу,
месеца, като се координира от Асоциация на Турция,
Агенция
за
Трансгранично
Румънските Вътрешни Пристанища, Румъния. Сътрудничество и Европейска Интеграция,
На срещата присътваха представители на всички Молдова.
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Основната цел на международния проект е да
допринесе за икономическото развитие на
териториите на участващите партньори чрез
поддръжка на достъпа и по-добри връзки между
Европейската и Азиатската икономика и между
пристанищата в Дунавската и Черноморската
зона.
Основните
дейности
са
свързани
с
разработването на предпроектни проучвания за
намиране на най-подходящите решения за
осигуряване на редовна морска линия свързваща
Черно море и Дунав; анализ на интензитета на
товарните превози в регионите и разработване
на база данни с техническа информация, която
да бъде използвана от вземащите решения;
подпомагане работата на заинтересованите лица
чрез организиране на работни срещи-дискусии с
цел защита на идеята за създаване на нови
туристически маршрути; популяризиране на
проекта.
През месец септември 2013 година предстой
провеждането на втора международна среща в
гр. Самсун, Турция с представители на местните
заинтересовани лица, браняови организации,
морски оператори, пристанищни администрации, бизнеса и частни лица.
-----------------------------------------------------------------------КРАЙБРЕЖНАТА АЛЕЯ НА ГРАД БАЛЧИК
СВЕТНА С LED ЛАМПИ

Приключи реконструкцията на уличното осветление на крайбрежната алея „Дамбата“, гр. Балчик по
проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в
Черноморските общини”, изпълнен от Черноморски енергиен клъстер в партньорство с община
Балчик и Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО).
Фокусът на проекта бе пилотно изграждане на напълно ново като концепция улично осветление,
което да използва най-новите технологии в областта на осветлението и захранването от местен
енергиен източник - улично осветление със светодиодни лампи (т.н. LED лампи) и захранвано от
фотоволтаични панели.
»»» продължение на стр. 4
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»»» продължение от стр. 3
Изградената система е уникална за България с това, че за първи
път, основният захранващ източник е генерираната от
фотоволтаичните панели електроенергия, а като резервен
източник в аварийни случаи е предвидено да се използва
електроенергия от електропреносната мрежа.
Преди прилагането на мерките за енергийна ефективност и ВЕИ,
осветлението на алеята се осъществява от 51 броя осветителни
тела тип «Gamma tohrn”, 12 броя фенери “Noemi” и 10 сферични
осветителни тела. Всички осветителни тела са с натриеви лампи с
високо налягане (НЛВН), с обща мощност 5,75 kW. Уличното
осветление работи 3650 часа годишно при средна годишна
консумация 21 MWh.
Осветителните тела на алея „Дамбата“ преди и „след“
реконструкцията

Новата улична осветителна уредба PV-LED включва 68 улични
осветителни стълбове със светодиодни лампи. Всяка лампа е с
мощност от 20 W, като общата инсталирана мощност е 1 360 W.
Зарядната фотоволтаична станция се състои от 18 броя
поликристални фотоволтаични панели с единична мощност от
240 Wp. Общата инсталирана мощност е 4,32 kWp.
Гаранционният срок на фотоволтаичните панели е 25 години, на
LED лампите – 35 000 часа.
Икономическият и екологичният ефект от новото улично
осветление ще се изразяват в годишното спестяване на 23 MWh
електроенергия и 47,3 t вредни емисии CO2.
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ПРЕДСТОЯЩО
През м. Октомври 2013г.
Асоциация на Българските
Черноморски Общини (АБЧО)
ще стартира два нови конкурса
с потенциални бенифициенти:

МЛАДЕЖИ на възраст
между 12 и 18 години
Конкурс за кратък видео
филм на тема „Да опазим
морето чисто от замърсявания“.
Конкурсът се организира в
рамките на европейския проект
„MARLISCO“ и е насочен към
младежите от 14 европейски
държави с крайбрежни ивици.
Младежите трябва да направят
кратък видео филм, в който да
изразят
мнението
си
по
проблема с отпадъците в
морските води и да станат
катализатор на промяната в
обществото. Видео конкурсът
ще се осъществи на национално
ниво във всяка една от 14-те
държави, т.е. участниците се
конкурират само с другите
участници от една и съща
държава. Към момента екипа на
АБЧО подготвя условията за
участие
и
регламент
на
конкурса. »»»
НПО сектора в България
Покана за предоставяне на
проектно предложение, насочено към създаването на силни
партньорства между местните
власти и НПО сектора и
гражданското общество. »»»
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