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Проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество 
на черноморските общности в трансграничния регион“ 

е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България 

 
Бюджет на проекта: 427 222,06 евро 

Принос на ЕС: 363 138,74 евро от ЕФРР 
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За проекта 
 
Име на проекта: “Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските 
общности в трансграничния регион” 
Акроним: SMART BSnetwork 
Програма INTERREG V-A Румъния–България 
Приоритетна ос: 5 „Ефективен район“ 
Специфична цел: 5.1 „Увеличаване на капацитета за сътрудничество и ефективност 
на публичните институции в контекста на трансграничния регион“ 
Период на изпълнение: 22.08.2017 г. – 21.08.2019 г. 
Обща стойност: 427 222,06 евро (363 138,74 евро от ЕФРР) 
Водещ партньор: Община Балчик 
Партньор 2: Община Наводари 
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За партньорите 
 
 

Община Балчик 
 
 

Община Балчик е една от трите морски общини в област Добрич. Тя  е 
притегателен център за инвеститори в сферата на морския туризъм и се отличава с 
добър бизнес климат и ефективно административно управление.  

 
Визията на община Балчик е за непрекъснато подобряване  компонентите на 

жизнената среда за гражданите на община Балчик чрез повишаване на 
икономическата активност, развитие на човешките ресурси и подобряване на 
екологичното състояние и опазване на околната среда. 

 
Цялостната политика за изграждане и развитие на Община Балчик е насочена 

към осигуряване на нарастваща ефективност на процесите на управлението с цел 
създаване на всички условия за постигане на икономически и социален растеж на 
общината, в съответствие с потребностите и очакванията на жителите и 
икономическите субекти чрез предлагане на качествени административни услуги, 
законосъобразност в управлението, в условията на прозрачност, ефективност и 
ефикасност в действията на администрацията. 

 
Общинското ръководство полага постоянни усилия за повишаване капацитета 

и ефективността на общинската администрация и за включване на гражданското 
общество в управлението на местната общност. 
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Община Наводари 
 

 
 Община Наводари се намира в окръг Констанца. Със своето население от 31 
550 жители, Наводари е важен център на химическата индустрия, както и на 
морския рекреационен туризъм.   Общината полага непрекъснати усилия за 
подобряване на административните услуги за гражданите и бизнеса, както и за 
увеличаване капацитета на служителите. Има богат опит в работата по проекти по 
различни национални оперативни програми.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

3 
 

Защо INTERREG? 
 

Interreg представлява основен инструмент на кохезионната политика на ЕС, 
която цели да насърчи хармоничното икономическо, социално и териториално 
развитие на Съюза като цяло. Interreg е изграден около три направления на 
сътрудничество: трансгранично (INTERREG A), транснационално (INTERREG B) и 
междурегионално (INTERREG C). 

 
Европейското трансгранично сътрудничество, известно като Interreg A, 

поддържа сътрудничеството между регионите по NUTS III от две различни държави-
членки, намиращи се директно на границите или в близост до тях.  

 
Такава програма е INTERREG V-A Румъния–България: програма за 

трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от 
Европейския фонд за регионално развитие. Стратегическата цел на програмата за 
периода 2014-2020 се фокусира върху тематични области от Стратегията Европа 
2020, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, 
съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната 
ефективност, устойчивия транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на 
работната сила, повишаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на 
сътрудничеството между гражданите и институциите. 

 

 
 

Общият бюджет на програмата е 258 504 126 евро, от които 215 745 513 евро 
от Евопейския фонд за регионално развитие. Средствата са разпределени по 
следните приоритетни оси: 

• Добре свързан регион 
• 3елен регион 
• Безопасен регион 
• Квалифициран и приобщаващ регион 
• Ефикасен регион  

 
         Приоритетните оси на програма INTERREG V-A Румъния–България са 
дефинирани след задълбочени изследвания на потребностите и нуждите на 
региона, на база идентифицирани проблеми и възможности. 

 
Тя има за цел да се справи с общите предизвикателства, иднтифицирани 

съвместно в граничните региони и да стимулира развитието на неизползвания 
потенциал за растеж, като същевременно подобрява процеса на сътрудничество за 
целите на хармоничното развитие на ЕС. 



 
  

4 
 

Нашият принос 
 

В този контекст проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на 
черноморските общности в трансграничния регион” си поставя следната 
 
Основна  цел: 

Да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в 
трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг 
Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните 
заинтересовани страни в процеса на вземане на решения. 
 
Целеви групи: 
 Публични администрации на общините от Черноморския трансграничен район: 

Каварна, Шабла, Ефория, Мангалия, Констанца, Текиргиол, Костинещи; 
 Граждански сдружения, неправителствени организации от черноморските 

общини; 
 Бизнес и браншови асоциации  и инвеститори; 
 Жителите на община Балчик и община Наводари. 

  
 Проектът е насочен към постигане на ефективна администрация, обърната 
към нуждите на местната общност: коопериране на местните и регионални публични 
власти от трансграничния регион Дорбич-Констанца с цел синхронизиране и 
подобряване на политики в социалната сфера, опазване на околна среда и по-
специално Черноморската ивица и акватория, заетост и мобилност на работната 
сила, въвеждане на иновации за ефективно обслужване на гражданите; 
идентифициране на общи предизвикателства и подходи/средства за тяхното 
преодоляване; повишаване капацитета на местните и регионални администрации за 
адаптиране към измененията на климата, иновационни практики в местното 
управление за привличане на инвестиции и разкриване на работни места. 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Управление на проекта 
 

Управлението на проекта има за цел да гарантира правилното изпълнение на 
планираните дейности и да постигне заложените резултати в съответствие с 
Договора за безвъзмездно финансиране и правилата на Програмата.  

 
Дейността се осъществява от съвместен екип, отговарящ за изпълнението на 

целия проект. Екипът на водещия партньор -община Балчик – се състои от 
ръководител проект, финансов мениджър и отговорник за техническото оборудване 
и софтуер. В екипа на втория партньор - Община Наводари – влизат помощник 
ръководител, координатор-събития и счетоводител.   

 
Основни функции на екипа за управление: 1 Извършване на вътрешен 

мониторинг и оценка на напредъка на проекта и постигане на индикаторите; 
предотвратяване на рисковете, които биха могли да застрашат изпълнението на 
договора. Инструменти за постигане: осъществяване на добра комуникация между 
партньорите, организиране на съвместни работни срещи  с цел проследяване 
напредъка на проекта, финансов анализ, отчитане и планиране на предстоящи 
здачи. 2 Финансово управление на проекта: има за цел правилното използване на 
одобрения консолидиран бюджет и се състои в планиране на разходите, проверка  
коректността и законосъобразността на плащанията и спазване на договорните 
клаузи.  

 

 
 
 

Процеса на управление ще бъде оптимизиран с предоставянето на  външни 
услуги за управление на проекта, които ще допълват работата на екипа без да 
дублират отговорности и дейности.  
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Ще бъде закупено оборудване, което ще увеличи оперативния капацитет на 
съвместния екип за управление на проекта: две компютърни конфигурации, 
мултифункционално устройство – копир, принтер, скенер, 3 броя външна памет и 3 
броя флаш памет. 

 
Информация и публичност 

 
Популяризирането на проекта има за цел да осигури публичност и огласяване 

на финансиращата програма, на целите, дейностите и резултатите от проекта,  да  
създаде прозрачност по време на изпълнение на проекта и да  гарантира участието 
на повече крайни бенефициенти. 

 
 
 Отпечатване и разпространение на  брошура за началото на проекта - 1000 

броя на български и 1000 броя на румънски език; тя ще популяризира целите 
на проекта, основните дейности  и очакваните резултати; 

 Провеждане на две  пресконференции - една за началото на проекта в Балчик 
(50 участника) и една за приключване на проекта в Наводари (50 участника);  

 Изготвяне на две прессъобщения; 
 Публикуване на пет статии в местни вестници и онлайн медии; 
 Излъчване на десет радио спота, двадесет видеоклипа и пет публикации в 

България. За Румъния - изготвяне и излъчване на 30 минутен филм, 
отразяващ всички етапи от изпълнение на проекта, както и излъчване на 20 
минутно телевизионно предаване; 

 Брошура с постигнатите резултати от проекта ще бъде публикувана в 50 
екземпляра на български език и 1000 екземпляра на румънски език. 
 

Съвместна мрежа за интелигентно сътрудничество 
на Черноморските общности в трансграничния регион 

 
Сътрудничеството между публичните администрации на Румъния и България e 

все още на ниско ниво. Изграждането на „Съвместна мрежа за интелигентно 
сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“ ще 
стимулира сътрудничеството между администрациите и публичните и частните 
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заинтересовани страни, ще насърчава трансфера на знания и добри практики. В 
контекста на Европейските политики и процесите на глобализация, трансграничният 
регион на черноморските общности се нуждае от координиран процес на планиране 
и развитие, основаващ се на хоризонталност и подход "отдолу-нагоре" за постигане 
на по-добра адаптация към специфичните местни потребности. 

 
Мрежата представлява съвместна структура, която ще стимулира 

трансграничното сътрудничество в дългосрочен план. Тя ще се превърне в двигател 
за прилагане и промотиране на добри практики и пилотни проекти, които 
постепенно могат да бъдат въведени на  цялата целева територия.  

 
Освен партньорите по проекта – общините Балчик и Наводари, ще бъдат 

включени всички други черноморски общини, градове и комуни от трансграничния 
регион - Каварна, Шабла, Мангалия, Текиргьол, Ефория, Костинещи, Констанца и 
други. 

 
Мрежата ще допринесе за: 
 насърчаване на доброто управление;  
 укрепване на институционалния капацитет чрез трансгранично 

хоризонтално сътрудничество между различните звена на публичните 
администрации;  

 трансфер на знания и сътрудничество между заинтересованите страни от 
публичния и частния сектор; 

 сътрудничество между общинските администрации в Черноморския 
регион. 

 

 
 

Мрежата ще улесни трансфера и прилагането на добри практики и иновативни 
решения в областта на публичното управление, социалните услуги, заетост, 
изменение на климата, енергийна ефективност, околна среда и др.  

За участие в мрежата ще бъдат привлечени минимум 20 участници - 
заинтересовани страни от област Добрич и минимум 30  от област Констанца. 
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Всички членове на мрежата ще бъдат включени в по-нататъшните дейности на 

проекта. За успешното функциониране на мрежата ще бъдат реализирани следните 
стъпки: 

 Идентифициране и привличане на потенциални членове; 
 Изготвяне на общ план за комуникация; 
 Изготвяне профил на всеки член на мрежата;  
 Изготвяне на материали по изброените теми, които ще бъдат 

публикувани на съвместната уеб платформа; 
 Издаване на  месечен бюлетин с новини и добри практики; 
 Участие в съвместни семинари и събития. 

 
Семинар "Интелигентно развитие и сътрудничество 

на трансграничните черноморски общности" 
 

Семинарът ще се проведе в община Балчик. Тази дейност ще подпомогне 
процеса на създаване на мрежата, ще даде възможност на публични и частни 
заинтересовани страни за непосредстена среща  и обмен на информация. Ще бъде 
обсъден и приет регламент за работа в мрежата. 

 
Всяка община или град - самостоятелна административна единица, ще 

направи кратка презентация, в която ще заяви своя потенциал за сътрудничество и 
партньорство и ще представи иновации в публичното и административно 
управление. На семинара ще вземат участие представители на минимум 10 местни и 
регионални публични власти, както и асоциации на гражданското общество и 
бизнеса, общо двадесет от Румъния и двадесет от България.  

 

 
Двама лектори – един от България и един от Румъния - ще презентират добри 

практики в областта на трансграничното сътрудничество, възможни сфери за 
коопериране и ползи за местните общности. Ще бъдат представени инструменти за 
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европейско териториално сътрудничество като Европейското групиране за 
териториално сътрудничество (European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC).  
 

Създаване на съвместна уеб платформа 
 

Съвместната уеб платформа "Мрежа за интелигентно сътрудничество на 
черноморските общности в трансграничния регион Добрич - Констанца" е  важен 
инструмент за устойчивото функциониране на мрежата. Тя ще бъде постоянен и 
устойчив източник на новини и добри практики в публичната сфера. Ще бъдат 
публикувани проучвания и анализи, свързани с общите предизвикателства пред 
черноморските общности в областта на социалните услуги, публичната 
администрация, заетостта, здравеопазването, енергийната ефективност, околната 
среда, адаптирането към изменението на климата и др.  
 

 
 

Ще бъдат идентифицирани и анализирани тенденциите на социално развитие 
в трансграничния регион,  в национален и Eвропейски мащаб. 

 
Друга важна цел на платформата е да улесни комуникацията между 

гражданите и институциите. На нея ще се публикуват предложения и мнения на 
заинтересованите страни - бизнес и граждански организации, неправителствени 
организации от целевия трансграничен регион. Ще бъде създаден специален сектор 
за иновации в публичната сфера, където ще бъдат публикувани най-добрите 
практики и предложения от бизнеса и гражданските организации. Платформата ще 
бъде новаторски инструмент за информиране и прилагане на сходни политики за 
сходни проблеми. 

 
Създаване на обща стратегия за сътрудничество и 

свързано териториално развитие на трансграничния Черноморски район 
 

Общата стратегия за сътрудничество и териториално развитие на 
трансграничния Черноморски район обхваща следните аспекти: сближаване в 
социалната сфера, съвместно икономическо планиране и развитие; опазване на 
околната среда, заетост и образование; институционално сътрудничество. 
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Изготвянето на стратегията цели сближаване и сътрудничество на местните 
общности и публичните власти, средносрочна и дългосрочна координация на 
политиките и инвестициите на територията на черноморските общини в 
трансграничния регион. 
 

 
 

Ще бъде отделено специално внимание на съвместни политики и мерки за 
опазване на околната среда и морската акватория, енергийната ефективност, 
икономическото развитие с акцент върху морския туризъм и алтернативните форми 
като културен, еко, винен туризъм. Социално развитие - въвеждане на иновации в 
социалната сфера и образованието, насърчаване на заетостта. 

 
Стратегията ще съдържа конкретни мерки, техники и инструменти за 

дългосрочна координация на политиките и инвестициите на територията на 
черноморските общини в трансграничния регион. Тя ще бъде практически 
приложим работен документ, който ще подпомогне разработването и планирането 
на политики на местно и регионално ниво, ще идентифицира общи проблеми и общи 
решения.  

 
В рамките на тази дейност ще се проведат три срещи с фокус групи и частни 

заинтересовани страни - граждански и бизнес организации, експерти в различни 
области, свързани с градоустройственото планиране и социалното развитие - две 
срещи в Наводари и една в Балчик.  

 
Този документ ще подпомогне процеса на териториална интеграция, ще даде 

възможност за съвместно териториално планиране, комуникации, опазване на 
морската зона.  
В този смисъл Стратегията ще има значителен принос за устойчивото сближаване и 
коопериране на Черноморските общности в дългосрочен план. 
 

Пилотен проект за иновативно електронно управление 
 

Тази дейност има за цел да насърчи и приложи модел на по-ефективнo и 
прозрачно общинско управление. Такъв иновативен модел за обществени услуги и 
електронно управление ще бъде реализиран в рамките на проекта в община Балчик 
и община Наводари. В съвременното общество ефективното функциониране на 
общинската администрация е невъзможно без въвеждането на електронни услуги. 
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Ползите за гражданите и бизнеса са безспорни: по-достъпни услуги, по-ефективна 
администрация, повече прозрачност в управлението, трудова мобилност, 
сближаване на политиките в социалната сфера, здравеопазване, околна среда, 
обмен на добри практики и иновации. 

 
За целта ще бъде въведена интегрирана информационна система за 

управление на община Балчик. Системата е проектирана и разработена като 
единна платформа за управление на финансовите потоци, документооборота и 
обслужването на населението и фирмите в  общината. Тя е инструмент, с който ще 
бъдат постигнати следните стратегически цели: 
 консолидира всички финансови потоци на общината в обща система 
 автоматизира дейността на служителите на общината 
 автоматизира дейността по обслужване на клиентите на общината 
 предоставя възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции 
 предоставя електронни услуги на население и фирми 

 
 Интегрираната информационна система за управление на община Балчик ще 
бъде реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в областта на 
информационните системи, като за работа с данни ще се използват най-утвърдените 
и надеждни Системи за управление на бази данни. Системата предоставя 
възможност за работа в реално време на всички потребители и офиси 
едновременно. Данните се съхраняват в централизирана база от данни. Чрез 
системата е осигурена възможност на гражданите и юридическите лица да 
достъпват информация и услуги, предлагани от Общината, чрез ползването на web 
базиран модул. Системата ще бъде изградена от следните модули: 
 Модул „Управление на документооборота и административни услуги” 
 Модул „Управление на общинската собственост” 
 Модул „Устройство на територията” 
 Модул „Местни данъци и такси” 
 Модул „Управление на проекти и договори” 
 Модул „Труд и работна заплата” 
 Модул „Фсд, планиране и изпълнение на бюджета” 
 Модул „Електронен архив” 
 Модул „Сайт за предоставяне на е – услуги” 

 
Моделът ще даде възможност на всички граждани и заинтересовани страни в 

черноморските общини да използват електронните услуги и информация. 
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Създаването на интегрирана информационна система включва следните 
етапи: отдаване право на ползване на софтуерна платформа, изграждане база-
данни, пускане в действие, обучаване на администрацията за работа със системата.   

 
Със сходни характеристики и функции ще бъде и интегрираната 

информационна система в Наводари. 
 
Благодарение на електронното управление, което увеличава капацитета за 

сътрудничество и ефективност на общинските администрации, проектът ще 
допринесе в значителна степен за изпълнението на резултатния индикатор на 
програмата. 
 

Подобряване  ефективността на обществените услуги 
 
С тази дейност ще бъде оптимизирана работата на общинските администрации 

в община Балчик и община Наводари.  В рамките на проекта ще бъде закупено 
оборудване, което ще улесни работата и подобри услугите и обслужването на 
местните и чуждестранни граждани и инвеститори. 

 
В Балчик, в помещение – общинска собственост, ще бъде инсталирана видео 

стена със сензорен екран с карта на община Балчик. Тя ще се ползва както от 
местни, така и от чуждестранни граждани и туристи, от настоящи и потенциални 
инвеститори. 
 

 
 

В рамките на проекта ще се подобри дейността на кадастралната служба на 
двете общини. Ще бъде закупен плотер за отпечатване на кадастрални карти и 
скенер за формат A3. Закупуването на 10 компютърни конфигурации и пет принтера 
значително ще повиши качеството на услугите за гражданите. 
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Друга иновация в община Балчик - закупуването на Устройство за съхранение 

на информация (тип облак) ще ускори работата и ще намали натоварването на 
общинската администрация. 

 
Два семинара за повишаване капацитета 

на заинтересованите страни от публичния сектор 
 

Община Наводари ще организира и проведе два семинара, насочени към 
подобряване капацитета и ефективността на местните администрации в областта на 
законодателството и управлението на публичните инвестиции в Черноморските 
общини от трансграничния регион. 

 
Първият семинар е на тема "Подобряване капацитета на местната публична 

администрация за трансгранично сътрудничество и разработване и реализиране на 
проекти, съобразени с местните нужди". 

 
Вторият семинар е насочен към въвеждане на иновации в публичното 

управление. Той включва теми като  публично-частни партньорства, въвеждане на 
нови модели и практики на управление, включване на местната общност - частни 
заинтересовани страни, местни инициативни групи -при вземане на решения; 
идентифициране и прилагане на иновативни обществени услуги,  прилагане на 
подход за многостепенно управление на обществените политики; Представяне на 
европейски политики и добри практики. 

 

 
 

Двата семинара ще се съсредоточат върху най-новите политики, методи и 
инструменти. Ще бъдат разглеждани конкретни казуси  и иновативни управленски 
практики; ще бъдат разработени конкретни стъпки за практическо прилагане на 
успешните политики. 

Двама лектори - един от България и един от Румъния, ще подготвят 
информационни и обучителни материали и ще ръководят семинарите. Ще бъде 
подготвен наръчник с допълнителни материали по двете теми. Той ще бъде 
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отпечатан на български и румънски език и ще бъде разпространен сред членовете 
на мрежата, сред всички публични и частни заинтересовани страни. 
 

Семинари „Имам идея“ 
 

В края на проекта ще бъдат проведени два семинара  с наименование „Имам 
идея“ – един в община Балчик и един в община Наводари. Тяхното провеждане има 
за цел да насърчи участието на гражданското общество в процеса на вземане на 
решения от обществена значимост, да привлече  гражданите в процеса на 
планиране и развитие на трансграничния регион.  

 
За участие в семинарите ще бъдат поканени граждани, млади хора, студенти, 

експерти от научноизследователски институти в областта на архитектурата, 
градоустройството, околната среда от България и Румъния, представители на 
черноморските общини и на общинските администрации на Балчик и Наводари. 
Целта е да се генерират новаторски идеи за развитието на черноморските общини от 
трансграничния регион - развитие и модернизация на градската среда, въвеждане 
на иновативни решения и технологии, които ще направят региона по-привлекателен 
за инвестиции, ще подобрят околната среда, ще допринесат за сближаването на 
общностите от двете страни на границата.  

 
В рамките на семинара ще бъдат създадени съвместни екипи от граждани, 

специалисти и представители на общинските администрации, които ще разработят и 
представят своите идеи. 
 

 
 

Материалите и презентациите от семинарите ще бъдат качени на уеб 
платформата и ще станат обществено достъпни; ще бъдат представени на местни 
лидери и заинтересовани страни. Предвижда се някои от идеите да залегнат в 
бъдещите общински планове за развитие и/или да бъдат реализирани от 
потенциални инвеститори.  
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Презентациите с най-оригиналните и иновативни идеи за интелигентно 

съвместно териториално развитие на трансграничните общности ще бъдат включени 
в промоционалния филм за проекта, изработен от община Наводари. Така те ще 
бъдат популяризирани сред широката общественост, което би спомогнало тяхното  
реализиране чрез публични средства,  публично-частно партньорство или частни 
инвестиции. 

 
Този иновативен модел ще бъде реализиран в община Балчик и община 

Наводари, с тенденция да бъде приложен и в други общини от мрежата. 
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Станете и вие част от успешната 
история на проект SMART BSnetwork!
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