
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

EЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН 
Асоциация на Българските Черноморски Общини 

ФЕВРУАРИ Брой 02/2013 

ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА АБЧО 

      В периода 21 - 28 Февруари 2013 г. се проведоха 
последователно в областните Чернономорски градове Добрич, 
Бургас и Варна семинари на тема „Добри практики за 
ефективно сътрудничество в социалния сектор” с участието на 
повече от 70 представители на неправителствени 
организации, работещи в социалната сфера, експерти и 
общински служители. Събитията се организираха от АБЧО в 
рамките на проект BG051PO001-7.0.01-0032-C0003 
“Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество”, 
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Партньори на АБЧО в проекта са 
Асоциация „Да съхраним жената”, Сдружение с нестопанска 
цел „Вяра и надежда” - Варна и италиански социален 
консорциум от гр. Анкона. 
Целта на проведените семинари бе да се повиши капацитета 
на ръководителите и служителите на социалните НПО в 
Черноморския регион, като взаимно си споделят добри 
практики и опит националните социални организации, а 
участвалите в работното посещение в Италия да представят 
пред своите колеги придобития от тях опит, знания и 
впечатления относно италианските модели.   
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        На 22.01.2013 г. в офиса на 
Черноморската Регионална Агенция за 
Управление на Енергията (ЧРАУЕ) се 
проведе завседание на Местната 
работна група по проект MOBISEC. 
На срещата присъстваха представители 
на неправителствени организации на 
пешеходци и велосипедисти, експерти 
от всички районни кметства в гр. Варна 
и координаторите на проекта от ЧРАУЕ. 
Сред участниците бяха Нели Петрова, 
Милена Апостолова и Юлиян Арнаудов 
от НПО "Карай умно-искам живот", 
Христо Димитров от БАЗК, Здравко 
Василев - велоклуб "Устрем", Христина 
Манева - община Варна, граждани и др. 
Координаторът на проекта, Милена 
Налбанчева, представи завършените до 
момента задачи и предстоящите такива. 

Една от най-важните бе да се определят 
мерки, които да бъдат пилотно 
изпълнени в града. Заедно с това, целта 
на заседанието бе да се 
обсъдят начините и средствата за 
получаване на информация, необходима 
за изработване на План за действие за 
безопасност на пешеходци и 
велосипедисти в гр. Варна. 
По време на срещата бяха обсъдени и 
подходящите мерки за интермодалност 
в транспорта, касаещи предимно 
свързването на велосипеден и автобусен 
транспорт. Бяха обсъдени вариантите за 
пилотно монтиране на стойки за 
велосипеди на автобусна линия, 
свързваща центъра на града и кв. 
Аспарухово, предвид високата опасност 
за велосипедистите по Аспарухов мост, 

    » » » продължение стр. 1 
 На семинарите беше представена разработената 
електронната платформа „Черноморска Социална 
Мрежа” в рамките на проекта, както и доклада с 
потенциала за ефективно сътрудничество между 
НПО, работещи в социалната сфера на 
територията на Българските Черноморски 
общини. 
Платформата „Черноморска Социална Мрежа» е 
електронно приложение на  интернет страницата 
на АБЧО) и представлява информационен портал 
за неправителствените организации, работещи в 
социалната сфера на територията на Българските 
Черноморски Общиние и детайлна базата данни с 
членовете на Черноморската социална мрежа 
(ЧСМ), които към настоящият момент са 36 
социални организации. 
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както и изграждане на велопаркинги на 
някои от спирките на тази линия. 
В дискусията по отношение на мерките 
за безопасност взеха участие всички 
присъстващи и при определяне на 
мерките бяха взети под внимание 
специфичностите на хора с увредено 
или лиспващо зрение, на децата, майки 
с колички и трудноподвижни 
пешеходци, велосипедисти. 
 
По време на дискусията, бяха дадени 
следните предложения:        
1/ Изграждане на модерни пешеходни 
пътеки на възлови места в града, които 
да бъдат съобразени с най-новите 
стандарти за безопасност. Заедно с това 
те ще служат за модел за бъдещо 
изграждане на унифицирани 
пешеходни пътеки, с цел изгледът на 
улиците в града да бъде в един дизайн и 
еднаква визия, която ще придава на 
града уникален изглед. 
2/ Поставяне на вертикална 
маркировка със светещи LED знаци със 
соларно захранване; поставяне на 

хоризонтална маркировка по 
велосипедни и пешеходни алеи 
3/ Поставяне на ограничителна 
вертикална маркировка за спиране 
паркирането върху тротоари и 
затрудняване пресичането на опасни 
места 
4/ Подобряване достъпа до училища и 
детски градини, чрез изграждане на 
модерни тротоари и обезопасяване на 
кръстовища до входовете на учебните 
заведения 
Участниците в срещата бяха 
единодушни за нуждата от обучителна и 
информативна кампания, както към 
шофьорите, така и към пешеходците. В 
много случаи, възрастните са 
едновременно пешеходци и шофьори, и 
са еднакво нетолерантни на пътя. Друг 
аспект на информативната и 
обучителна кампания е работа с деца и 
ученици, с цел възпитание на основни 
умения и знания за движението по 
пътищата. 
По този въпрос присъстващите изразиха 
своята подкрепа в предстоящите 
дейности.  

 
В края на дискусията бяха набелязани за проучване и по-детайлно изследване (като 
възможност за изграждане, материали и цени) следните съоръжения: 
1. Повдигнати и осветени пешеходни пътеки, маркирани със съответните знаци 
(светещи, със соларно захранване), светлоотразителна боя и улеснения за незрящи (с 
релеф) 
2. Изграждане на шумови неравности 
3. Ограничителни мерки, които затрудняват пресичането на улици от пешеходци 
на места, където има подлези и/или забрана за пресичане 
4. Вкопани пешеходни пътеки 
5. Подобряване достъп до училища и детски градини – изграждане на алеи и 
тротоари с LED осветление 
6. Съоръжения възпрепятстващи паркирането върху тротоарите 
7. Разделителни съоръжения за обезопасяване велосипедистите – бетонни тръби 
и/или парапети; еластични мантинели 
8. Подобряване настилката на велоалеите и поставяне на хоризонтална и 
вертикална маркировка 
9. Хоризонтална и вертикална маркировка по пешеходни пътеки и маршрути 
10. Обучителни мероприятия и кампании за безопасност на движението 
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Черноморска Регионална 
Агенция за Управление на 
Енергията (ЧРАУЕ) организира 
сертифицирано обучение за 
ISEMOA одитори на 
достъпността в градска среда и 
обществения транспорт. 
Обучението бе напълно 
безплатно и бе предназначено 
за местни власти, транспортни 
оператори, представители на 
организации с намалена 
мобилност, неправителствени 
организации, експерти по 
енергийна ефективност. 

Следващата среща на работната група ще се 
състои на 08.02.2013 г.  
Основните въпроси за разглеждане ще бъдат 
набелязване на конкретни места, нуждаещи се 
от спешни мерки, които могат да бъдат 
включени като пилотни в проект MOBISEC. На 
заседанието са поканени зам.кмета арх. 
Димитър Николов и представители на МВР, 
отдел "Сигурност и безопасност". 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучението за одитори, което бе в рамките на 
проект „ISEMOA – Достъпна и енергийно-
ефективна мобилност за всички!”, финансиран 
по програмата Интелигентна енергия – Европа, се 
проведе в гр. Варна в заседателната зала на 
Агенцията на 04 Февруари 2013г. В него взеха 
участие 6-ма представители на целевата група – 
двама енергийни експерта от община Варна, 
експерт ВЕИ към Черноморски Енергиен 
Клъстер, ОЦОСУР, Агенция за Управление на 
енергията – Добрич и представител на фирма 
„Енергоодит” ООД.  
Всички  лица, преминали обучението са 
сертифицирани ISEMOA одитори и са 
квалифицирани за извършване на одити на 
достъпността  в общини, градове и региони. 
Повече информация за проекта и за 
сертифицираните одитори може да намерите на 
интернет страницата на проекта www.isemoa.eu, 
както и на електронната страница на 
Черноморска Регионална Агенция за Управление 
на Енергията (www.bsraem.org), кaто национални 
координатори на проект ISEMOA 


