
         
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

   

 Електронно издание на  
Асоциация на Българските Черноморски Общини 

21 Черноморски Общини 

 
ЯНУАРИ  БРОЙ 01/2014 

ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

АСОЦИАЦИЯТА  

СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВАРНА 
 

На 13.12.2013г. в хотел „Галерия Графити“ в град Варна се проведе 

редовното Годишно Общо събрание на Асоциация на Българските 

Черноморски Общини. На събранието присъстваха Кметове и 

представители на 13 общини-членове. 

 

Председателстващият и председател на Управителния съвет на АБЧО, 

г-н Атанас Стоилов откри Общото събрание, а г-жа Марияна Кънчева – 

Изп. Директор представи дейността на Асоциацията през изминалата 

година. Г-жа Кънчева сподели, че за период от една календарна 

година АБЧО е оказала значителна експертна и техническа помощ на 

своите членове, като е разработила Планове за енергийна устойчивост 
  »»» продължение на стр. 2 
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на 7 общини (Аврен, Аксаково, Несебър, 

Белослав, Вълчи дол, Каварна, Созопол), 

изготвила е Програма за насърчаване 

използването на ВЕИ на общините Аксаково и 

Аврен и е подпомогнала общинска 

администраци Белослав при разработване на  

ОПР на общината за периода 2014 – 2020. 

През всички 20 години от създаването си, 

АБЧО работи в тясно сътрудничество с всички 

регионални сдружения, НСОРБ и Европейски-

те институции за постигане на мисията на 

асоциация, да координира действията на 

общините-членки в областта на икономиката, 

науката, екологията и устойчивото развитие, 

да организира усилията на общините – членки 

за решаване на общи за Черноморския регион 

проблеми. През отчетната 2013г., 

Асоциацията участва активно в партньорства и 

подкрепя редица инициативи, организирани 

от общините: Европейска седмица на 

мобилността, Седмица на екологията, Дни на 

енергията, др.  

По случай Международния Ден на Черно 

море’2013, АБЧО организира мащабни 

съвместни акции с екологични организации 

(ОЦОСУР, ТД „Родни балкани” и  Морски клуб 

„Приятели на морето”) за почистване на 

плажовете по Черноморието. 

В края на месец ноември, Асоциацията бе 

домакин на двудневен международен форум 

за „Устойчиви партньорства в Дунавския и 

Черноморския регион“, който  обедини 

интереса на над 60 заинтересованите лица – 

местни, регионални, пристанищни 

администрации, институции, бизнеса, 

клъстерни и търговски организации, морски 

браншови структури, сдружения в сферата на 

енергийната ефективност, ВЕИ, опазване на 

околната среда и др. организации от 

България, Румъния, Гърция, Турция, Молдова 

и Украйна.  

Над 15 проекта са реализирани от АБЧО през 

последната година. Голяма част от тях са в 

процес на изпълнение, а четири проекта са 

стартирали в края на 2013г. Два от 

новоодобрените проекти, финансирани по 

Съвместна оперативна програма 

"Черноморски басейн 2007-2013г." предиз-

викаха истинска дискусия в залата по време 

на Общото Събрание. Единият от тях касае 

интегрираното управление на крайбрежните 

зони и ще предложи на Черноморските 

общини от България, Румъния и Турция 

съгласуван подход за прилагане на ИУКЗ 

като основа за устойчиво развитие на района 

и подобряване качеството на околната среда.   
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Местните власти от Черноморския регион се 

обединиха около становишето, че този 

проект на АБЧО предлага изключителна 

възможност за предприемане и реализиране 

на съвкупни и съгласувани мерки за 

укрепване на българското Черноморско 

крайбрежие чрез прилагане на интегриран 

подход за всички заинтересовани общини, а 

не изпълнение на единични дейности на 

„парче“.  

В края на Събранието, Председателят на УС 

представи приоритетите на Асоциацията за  

2014 г. 
 

ПРИОРИТЕТИ НА АБЧО ЗА 2014 

 подпомагане на общините при изготвянето 

на проектни предложения за кандидатстване 

за финансиране през новия програмен 

период 2014 – 2020;  

 съдействие за установяване на контакти и 

експертна помощ за привличане на 

международни партньори за кандидатстване с 

проектни предложения;  

 подкрепа за иницииране на партньорски 

взаимоотношения и побратимяване на 

Черноморските общини с Европейски 

градове;  

 експертна и техническа помощ за 

общините при разработването на планови и 

стратегически документи;  

 изготвяне на експертни становища по 

закони, касаещи развитието на Българското 

Черноморие за осигуряване на по-добра 

законодателна среда за работа на местните 

власти;  

 организиране и провеждане на семинари и 

обучения по актуални законодателни 

промени и приложението им. 
 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 

„БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ” 

ЗАСТАВА ЗАД СПРАВЕДЛИВИТЕ 

ИСКАНИЯ НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ 

КМЕТОВЕ 

 
„ЧЕРНОМОРСКИТЕ КМЕТОВЕ СКОЧИХА СРЕЩУ ЗЕЛЕНИЯ РЕКЕТ“ 

С това заглавие на пресъобщението си излязоха колегите от Национална асоциация 
„Българско Черноморие“ в медиите в края на м. Декември 2013г. 
Асоциацията на Българските Черноморски Общини поиска от МОСВ провеждане на нова 

конференцията и повторно отчитане на резултатите по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. Кметовете 

заявяват, че не са били информирани за конференция. Резултатите от проведените 

изследвания пряко влияят върху приемането или неприемането на ОУП на всяка Черноморска 

община. Кметовете от асоциацията изразяват недоверие в представените на конференцията 

отчети. Градоначалниците обмислят да учредят сдружение „Да защитим хората на България”. 

 „Считаме, че е редно МРР или МТСП трябва да поемат аналогични на МОСВ защитни функции 

над общините. Не сме далеч от мисълта, че е необходимо създаването на сдружение „Да 

защитим хората на България”, предвид узурпаторските действия и поведение на 

природозащитните организации”. 
                                                                                                             »»» продължение на стр. 4 
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Кметът на община Шабла проф. Райна Бърдарева прогнозира, че скоро Европейският съюз 

трябва да обяви хомосапиенс за изчезващ вид на територията на Р България и да финансира 

програми за неговото опазване.  

„Отново екология,  заради самата екология и както обикновено, хомосапиенс не присъства 

никъде и не е далеч времето когато Европейският съюз ще трябва да финансира проекти за 

неговата защита, като изчезващ вид”, казва проф. Бърдарева. 

Ние от Национална асоциация „Българско Черноморие” заставаме зад справедливите искания 

на Черноморските кметове. Целта на псевдоеколозите от коалиция „За да остане природа в 

България” не е опазване на природата, а завземане на общинските и частните земи, които сме 

наследили от нашите деди. В неистовия си стремеж да усвоят над 1 милиард лева от нашите 

данъци и от европарите за новия програмен период 2014-2020 година, „еколозите” посягат 

върху свещената частна собственост и правото на всеки един притежател да развива всякаква 

икономическа дейност позволена от закона. Защо групата кресливи екомилионери не закупят 

частните земи и тогава да източват европари за техните кухи европроекти? Всички псевдо 

протести, маскирани зад зелена кауза, означават само едно - да приберем колкото може 

повече чужди милиони за чужда сметка и на гърба на обикновените хора. 

Покана - Обществено обсъждане на проекта 

на Общинския план за развитие 2014год. - 

2020 год. 

Общинска администрация Белослав кани 

представители на местния бизнес и гражданите 

на общината на 30 януари 2014 

година от 15.00 часа в конферентната зала на 

община Белослав за участие в публично 

обсъждане на проекта на Общинския план за 

развитие 2014-2020 година. 

Общината разчита на активно участие на 

гражданското общество в процеса на 

изготвяне на този важен стратегически планов 

документ. 

Експерти на Асоциация на Българските 

Черноморски Общини, които подпомогнаха  

Общинска администрация Белослав в 

подготовката на плановия документ, ще 

представят приоритетите за развитие на община 

Белосав за периода 2014-2020г. 
 

НОВИНИ 

от Черноморските общини 

ПОКАНА 
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Приключи проект по 

ОПАК на община Бяла  

На 05.12.2013 г. в залата на Община 

Бяла беше проведена заключителна 

пресконференция по проект А10-13-

30/18.06.2012 г. „Подобряване на 

процеса по разработване и 

прилагане на качествени, съгласу-

вани и ефективни политики в 

община Бяла” е финансиран от 

ОПАК. Екипът за управление на 

проекта направи подробен отчет за 

постигнатите резултати от 

проведените дейности. 

На пресконференцията присъства и 

кмета на община Бяла – г-н Анастас 

Трендафилов, който сподели 

мнението си относно реализацията 

и ползата на проекта. Според Кмета, 

това е проекта, реализиран на 

територията на община Бяла, който 

изисква толкова силно присъствие 

на гражданския сектор при 

формиране на политиките в 

общината. „Беше направена оценка 

дейността на Общината до 2013 г., 

бяха събрани мнения и идеи от 

гражданите за бъдещото развитие. 

Това е много важно за 

ръководството на Общинска 

администрация, защото ни дава 

възможност да разберем по-добре 

нуждите на нашите съграждани, 

както и техните мечти свързани с 

бъдещето. След това е наш ред да 

направим така, че да превърнем 

идеите в реалност“ сподели Кмета. 

 

Община Балчик подписа договор за 

нова социална услуга  

Община Балчик подписа договор за безвъзмездна 

финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане 

за изпълнение на проект „ЦНСТ – Балчик“.  

Проектът ще се изпълнява по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, процедура 

“Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: 

Разкриване на социални услуги в общността, бюджетна 

линия: BG051РО001-5.2.12 

Срокът на изпълнение на  проекта е 13 месеца, а обща 

стойност -  136 626,70 лева. 

Основна целева група са 14 деца, от които 12 в момента 

са настанени в специализирани институции (ДДМУИ) и 

са лишени от родителска грижа. За тях е установено, че е 

невъзможно да бъдат върнати в семействата си или да 

бъдат настанени при приемен родител, защото са с 

комплексни увреждания и/или с хронични здравни 

заболявания. Стремежът е тези деца  приоритетно да 

бъдат изведени от институциите. При необходимост ще 

бъдат настанявани по спешност в Центъра за настаняване 

от семеен тип в Балчик до 2  деца с увреждания от 

общността в града с цел  осигуряване на  закрила на 

помощ за преодоляване на изолацията и за социална 

интеграция в обществото.   

До този момент на територията на Община Балчик 

нямаше изградена специализирана институция за 

отглеждане на деца, лишени от родителска грижа. По 

тази причина, децата, родом от Балчик, са настанени в 

Дома за деца с умствена изостаналост "Св. Николай 

Чудотворец" - с. Крушари", област  Добрич. 

Другата целева група е персоналът, който ще бъде нает 

да работи в центъра. В него ще бъдат включени както 

служители, идващи от закритите институции, така и 

напълно нови за системата служители. С предимство ще 

бъдат приети на работа, безработни лица, регистрирани в 

бюрото по труда.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КМЕТОВЕ ЗА МОБИЛНОСТТА НА 

МЕСТНО НИВО В ЕС 
 

„Конференция за кметове за мобилността на местно 

ниво в ЕС“ 

11 февруари 2014 г., Брюксел.  

Организирана от ЕК и Комитета на регионите. 

Българският е единият от езиците на конференцията 

------------------------------------------- 

Свободно движение на гражданите на ЕС от целия 

Европейски съюз предлага много възможности, както 

за тези, които се движат и тези, които си стоят вкъщи.  

Местните власти са в предните редици да 

приветствам гражданите на ЕС. Редица градове са 

разработили конкретни политики за справяне с 

новодошлите, било то за да ги информира по време 

на тяхното пристигане, за да ги интегрират в местната 

икономика или за противодействие на потенциални 

предизвикателства включване. Европейският съюз 

също предлагат някои инструменти на разположение 

на местните власти.  

Съвместната конференция, организирана от Европейс-

ката комисия и Комитета на регионите ще събере 

кметове и представители на местните власти, за да 

обсъдят въздействието на мобилността в рамките на 

ЕС на местно ниво и да обменят най-добри практики, 

за да се максимизират полезни въздействия. 

Предварителната програма за събитието, както и 

мястото за провеждане на конференцията могат да се 

намерят на интернет страницата на Европейската 

Комисия . 
 

Конференцията се организира 

въз основа на заключенията от 

независимо проучване, поръчано 

от ЕК относно въздействието на 

свободното движение на 

гражданите на ЕС на местно 

ниво.  

Проучването анализира 

ситуацията в шест Европейски 

градове: Барселона, Дъблин, 

Хамбург, Лил, Прага и Торино.  

Конференцията представлява 

една от петте действия, 

определени от Комисията в 

отговор на въпроси на някои 

държави-членки по отношение 

на свободното движение на 

гражданите на ЕС. 

 

Кметовете, желаещи да участват 

в конференцията могат да се 

регистрират на: 

http://ec.europa.eu/justice/event

s/intra-eu-mobility-

2014/registration_en.htm  

 

http://ec.europa.eu/justice/events/intra-eu-mobility-2014/registration_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/intra-eu-mobility-2014/registration_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/intra-eu-mobility-2014/registration_en.htm

