ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Асоциация на Българските Черноморски Общини
Oктомври 2009

Като водеща организация
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ
стартира нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

П
Пррооеекктт:: Д
Дееттссккаа
ттввооррччеессккаа ааккааддееммиияя
„„ББъъллггаарриияя –– ттррааддииццииии,,
ббиитт ии ккууллттуурраа””
Мащабен проект на АБЧО за 196 133.92 лв
започна в община Аксаково. В него ще се включат
учениците от 10 училища до 16 годишна възраст.
Целта на проекта е да се подобри качеството на
живот на младите хора от Област Варна чрез
разширяване достъпа и повишаване активността
им при включване в атрактивни и полезни
извънкласни форми, изградени на принципа на
индивидуалната
оценка,
утвърждаване
на
практиката за ефективно образование и учене през
целия живот с цел формиране на социални
компетенции за бъдеща успешна реализация
Партньори на Асоциацията на Българските
Черноморски Общини в този проект са: Общински
Детски Комплекс – гр. Аксаково, ОУ „Свети Климент
Охридски” - с. Кичево и ОУ ”Свети Климент
Охридски” - с. Изворско. Продължителността на
проекта е 12 месеца и се финансира от
Европейския социален фонд и РБългария по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ:
BG051PO001-4.2.03
“Да
направим
училището привлекателно за младите хора”,
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013г.

АБЧО

Дейности по проекта са определени в следните
модули:
Модул 1 “Управление и популяризиране”
Очаквани резултати: Пресконференции; Информационни материали; Работни срещи
Модул 2 “Идентифициране на интересите и
изграждане на информационна среда на проекта”
Очаквани резултати: Сформирани 10 извънкласни
форми на дейност (факултета); Интернет сайт;
Проведено анкетно проучване в най-малко 10
училищата
Модул 3 “Създаване и функциониране на Детска
Творческа Академия”
Очаквани резултати: Фестивал за откриване на
Детската академия
Модул 4 “Иницииране на партньорство на местно
ниво”
Очаквани резултати: Проучени 3 европейски и 1
национална практика за реализация на извънкласни
форми в партньосрство с местни власти и бизнеса;
Проведена Кръгла маса; Меморандум от детски
обществен съвет
Модул 5 “Разпространение и мултиплициране на
резултатите от проекта”
Очаквани резултати: Проведен Регионален базар
„България – традиции, бит и култура”; Изготвен филм
и списание за Академията; Алманах и Наръчник.
Проекта има за цел, да отговори на нуждите на
децата да изявят себе си, не само като участници в
училищния процес, а и като личности с разнообразни
умения, полезни за обществото.♦
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„ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ КУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ ЗА ОБЩО
ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ„

Международна конференция на побратимените на
Балчик градове
На 23 - 25 Октомври 2009г. в
конферентната
зала
на
хотел
„Мистрал” - гр.Балчик, се проведе
тридневна международна конференция
на побратимените на Балчик
градове в рамките на проект
„Побратимяване на градове с
цел насърчаване на културния
диалог за общо европейско
бъдеще”, Програма Европа за
гражданите на Европейска
Комисия.
Главната цел на конференцията бе, да се споделят
добрите
практики
между
пробратимените градове, да се
открият бъдещи възможности за
съвместни проекти, да се
постави началото на ново
побратимяване и да се подпише
меморандум между всички
участващи градове.

Участие
в
международната
конференцията взеха Кметовете
на градовете - Стара Любовна
/Словакия/,
Чезин
/Полша/,
представители
от
Мангалия

/Румъния/, както и новопоканения
испански град Кунит.

Те разказаха за съвместните си
инициативи с град Балчик досега и
дадоха предложения за бъдещи
такива.
Гости на срещата бяха и
представители на Общините Бургас, Варна и
Добрич с дългогодишен
опит в процеса на
побратимяване.
Финалният
етап
от
конференцията приключи с подписването на
Меморандум за бъдещо
партньорство
между
всички градове, побратимени и новопобратимени
на Балчик. В атмосферата на приятелство и
взаимно желание бе
подписано
и
ново
споразумение за сътрудничество между Община Балчик и
испанския град Кунит.♦

“МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЪНЧЕВА
ЕНЕРГИЯ В СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ”
Финансираща организация:
Програма “Малки проекти” на
Глобалния Екологичен Фонд
Общата цел на проекта е
стимулиране
използването
на
слънчева енергия в Североизточното
Черноморие
чрез
повишаване на капацитета и
знанието на местните специалисти и
население и иницииране на политики
на национално ниво за премахване
на пречките пред развитието на
фотоволтаиката. В настоящото
проектно предложение се набляга на
изследване на мощностните характеристики на фотоволтаичните системи и експериментално определяне

АБЧО

на най-подходящата система за
местните климатични условия, а
също
така
изготвяне
на
ръководство относно инсталирането
и
въвеждането
в
експлоатация и обслужването на
фотоволтаична система.
Водеща организация: /ЧРАУЕ/
Черноморска регионална агенция
за управление на енергията –
Варна
Партньори:
· Архитектурен факултет към
Варненски свободен университет;

· Асоциация на Българските Черноморски Общини;
· Българско дружество за защита на
птиците;
Период на изпълнение: Октомври 2009
г. - Март 2011 г
В настоящият проект ще бъде обърнато
внимание на следните проблеми: Липса
на информация за производителността и
ефективността на предлаганите на
пазара фотоволтаични модули; Липса на
информация относно ефективността на
различните по вид конструкции (слънцеследяща, фиксирана) за закрепване на
фотоволтаичните модули; Недоверие в
технологията от страна на крайните
потребители. ♦
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SECHURBA: Устойчиви енергийни общности в урбанизираните зони
Енергийната ефективност в исторически урбанизирани
райони – семинари по проект SECHURBA

Балчик, 16.09.2009 г.

Недостатъчна информираност по
въпросите, свързани с ВЕИ; неясни
законови рамки и тежки процедури
по въпросите с реконструирането на
исторически сгради и паметници –
това са само част от темите, които
бяха засегнати по време на първите
семинари по проект SECHURBA,
проведени в община Балчик и
община Варна съответно на 16 и 23
септември 2009 г. Семинарите се
организират от АБЧО.
Основен фокус на семинарите бе
представянето
на
проект
SECHURBA и възможностите, които
той предлага за решение на
проблемите
на
историческите
градски райони, що се отнася до
енергийната
ефективност.
Комуникацията
между
заинтересованите страни, обменът
на идеи и опит бяха сред
приоритетите на организаторите на
събитията.
В дискусиите се включиха граждани
и собственици на защитени сгради,
за коите темата е сравнително нова
и непозната. В гр. Балчик, чието

културно наследство е наситено
с исторически паметници и
сгради, темата предизвика
изключителен интерес, а самата
община участва в проекта с три
пилотни сгради.
Водеща по време на семинарите
бе местната ръководна група,
създадена през юни 2009 г., а
като официални говорители
участваха представители на
АБЧО, на Община Балчик и
Община Варна, Камарата на
архитектите и Българската
строителна камара. Активно се
включиха и представители от
трите сгради в Балчик - обект на
проекта; представители от
Варненския
Археологически
музей; както и собственици на
защитени сгради, граждани,
строителни
фирми,
ВЕИ
компании, енергийни агенции и
асоциации.
Темата на семинарите се оказа
изключително интересна и почти
всички представители, като като
изключим
официалните
говорители, успяха да вземат
думата и да изкажат своята
гледна точка, да зададат
въпроси или да предложат
възможни решения.
Основните изводи, до които се
стигна по време на семинарите,
се свеждат до следното:
- Националната правна рамка е
твръде стара, неясна и

обвързана със сложни процедури,
които затрудняват действията по
реконструкция на архитектурни сгради
и паметници. Законодателството и
бюрокрацията бяха посочени като
основна пречка при подаване на
заявления за ВЕИ, а липсата на
финансиране допълнително утежнява
положението
- Все още няма висока информираност
по въпроса за ВЕИ в защитени сгради;
- Взе се решение в община Варна
официално да бъде представено
предложение за предприемане на
мерки по отношение на общинските
наредби, свързани с ремонта на
исторически паметници. Целта е
процедурата по получаване на
разрешения за внедряване на ВЕИ в
исторически обекти да се улесни, за да
се подпомогне тяхното съхранение.
Общото мнение е, че разработването
на Програма за Изчисляване на
Интелигентната Енергия в рамките на
проект
SECHURBA
е
важен
инструмент
за
прилагане
на
енергийноефективни
мерки
към
защитени сгради и обекти. ♦

Община Варна, 23.09.2009 г.

http://www.sechurba.eu/
АБЧО
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ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ
BG051PO001- 4.1.03 Интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система
Краен срок: 21 декември 2009 г.,
16.00 часа
Целта на настоящата схема е да
създаде условия за по-успешната
социална и трудова реализация на
децата и учениците от етническите малцинства, които са
попаднали или са застрашени да
изпаднат
в
състояние
на
изключеност, чрез:
- подобряване на условията за
равен достъп до образование и
обучение;
- засилване на мотивацията за
включване в образователния
процес.
Дейностите, които ще получат
подкрепа включват:
1.Подобряване на вътрешната и
външната среда в приемните
детски градини и училища.
2.Продължаване на процеса по
извеждане
на
децата
от
сегрегираните ромски училища.
3.Адаптиране към учебния процес
на отпаднали и необхванати от
училището ученици.
4.Дейности,
насочени
към
съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата
и учениците от етническите
малцинства.
5.Дейности,
насочени
към
взаимното опознаване на културното многообразие чрез съвместно провеждане на традиционни
празници на различните етноси с
активното участие на родителите.
6.Обучение и подготовка на
учители и възпитатели за работа в
мултикултурна
среда.
7.Организиране и осъществяване
на информационни кампании за
етническа толерантност в детските
градини и училищата.
8.Осигуряване на информираност
и публичност по проекта (със
задължителен характер).

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 50
000 лв, а максималния размер 390 000 лв.
По
настоящата
схема
за
предоставян на безвъзмездна
финансова помощ не се изисква
съфинансиране от кандидата.
Кандидатите могат да бъдат:
община или звено на община
смисъла на чл.5,ал.2 и параграф
1,т.8 от Доп. разпоредби на ПМС;
училище; детска градина; висше
училище или звено на висше
училище по смисъла на чл.5,ал.2 и
параграф 1, т.8 от Доп. Разпоредби на ПМС или НПО. В случаите,
когато кандидатът е община, НПО
или
висше
училище,
той
задължително трябва да има за
партньор училище/а и/или детска
градина/и.
BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане
на обучението на деца и ученици
със специални образователни
потребности”
Краен срок: 22 декември 2009 г.,
16.00 часа
Целта на схемата е подпомагане
на образователния процес на
децата и учениците със специални
образователни
потребности
(СОП), развитие на интегрираното
и включващото обучение както и
на обучението в специални
училища, чрез:
създаване на подкрепяща среда,
включваща разработването на
програми за обучение и развитие и
за професионална подготовка;
специализирана подготовка на
учители за работа с деца и
ученици със СОП;
промяна на обществените нагласи
в подкрепа на интегрираното и
включващото обучение и др.
Дейностите, които ще получат
подкрепа включват:
1.Обучение и подготовка на
учители и на специалисти с
педагогически функции в детските
градини и училищата за оценяване

на образователните потребности и
за работа с деца и ученици със
специални образователни потребности.
2.Обучение на координатори на
екипи
и
координатори
на
индивидуалните
програми
в
детски градини и училища.
3.Разработване на нови специализирани образователни софтуери
и дидактически материали за
обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности.
4.Осигуряване на специални
учебно-технически
средства,
апаратура, транспорт, дидактически материали за обучението на
деца и ученици със специални
образователни
потребности.
5.Дейности,
насочени
към
подпомагане социализацията и
интеграцията на децата и
учениците със СОП.
6.Разработване и осигуряване на
методическа
литература
и
пособия за учители и специалисти,
работещи с деца и ученици със
СОП.
7.Работа с децата в детските
градини и училищата за приемане
на различието.
8.Осигуряване на информираност
и публичност по проекта (със
задължителен
характер).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50
000 лв, а максималния - 390 000
лв.
По
настоящата
схема
за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ не се изисква
съфинансиране от кандидата.
Кандидатите могат за бъдат:
- община или звено на община по
чл.5,ал.2 и параграф 1, т.8 от
Допълнителните разпоредби на
ПМС 121 от 31.05.2007, училище,
детска градина, НПО.
Ако общини или НПО са водещи
организации, те следва задължително да са в партньорство с училище/а и/или детска градина/и.
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