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Проект MOBISEC:

ЗАПОЧНА СТРОЕЖА НА ПЪРВИТЕ ЗАКРИТИ ВЕЛОПАРКИНГИ
ВЪВ ВАРНА

След като бяха окончателно определени местата на бъдещите закрити
велопаркинги и получени всички необходими разрешения за тяхното
строителство, бе извършена и процедура за избор на изпълнител съгласно
българското законодателство. През месец Май тази година започна изграждането
на първите закрити велостоянки по проект „MOBISEC - мобилни инициативи за
устойчиви европейски общности“, в който община Варна има съучастие от 50%,
останалите 50% се финансират от ЕК чрез дирекция „Транспорт и мобилност“.
В поредица от срещи с експерти, заинтересовани лица, колоездачни клубове
и районна администрация, бяха определени 10 приоритетни места, измежду
всички предложения. Чрез тях пилотно ще се даде възможност за комбинирано
пътуване (интермодалност) в рамките на града с велосипед и обществен
транспорт.
Местата на закритите велопаркинги са както следва:
* Район „Аспарухово“ – до сградата на кметството и до футболните игрища в
приморски парк
* Район „Младост“ – до Автогарата и пред Мебелната палата
* Район „Владислав Варненчик“ – до районен парк и ОУ ” Патриарх Евтимий ” и до
входа на ОУ ” Стоян Михайловски ”
* Район „Одесос“ – до басейн „Приморски“ и до централна ЖП гара
* Район „Приморски“ – до Икономически университет и до Двореца на спорта и
културата
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* Процес на изграждане на закрития паркинг до входа на ОУ ”Стоян
Михайловски” в район „Владислав Варненчик”

* Процес на монтиране на закрития велопаркинг на жп гара-Варна
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С цел осигуряване на висока степен
на сигурност, велопаркингите ще
бъдат снабдени с видеонаблюдение
и
контрол
на
достъп.
Като
допълнение в тях ще бъдат
изградени стендове за бърз ремонт
на
велосипеда,
wi-fi
точки,
указателни табели и карти, като
някои от тях ще предлагат
възможност
и
за
зареждане
батериите
на
електрически
велосипеди.
Очаква се до края на м.юни 2015 г.
монтажа на всички велопаркинги да
приключи и гр. Варна да стане
първият в България с подобни
съоръжения, позволяващи комбинираното използване на велосипед и
автобус. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ:
„Популяризиране на гражданското участие в демократичното управление на политики на
местно ниво“
Асоциацията на Агенциите за местна демокрация /Association of Local Democracy Agencies /, ALDA,
Франция, организира Заключителна международна конференция „Популяризиране на гражданското
участие в демократичното управление на политики на местно ниво“ в гр. Приедор, Босна и Херцеговина.
Форумът ще се проведе в периода 9-11 юни 2015г. и ще събере представители на местни власти, агенции
за развитие, младежки и граждански организации, асоциации на общини, браншови структури от
региона, които ще обсъдят идеи и предложения за перспективите на гражданското участие в местните
процеси на вземане на решения.
Конференцията се организира съвместно с Национален Младежки Фестивал, в рамките на който
Асоциацията на Българските Черноморски Общини ще участва с представителен щанд и ще
популяризира дейността си.
Повече информация за финалното събитие можете да намерите тук:
http://www.ubbsla.org/uploads/Agenda%20whole%20event.pdf 

ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org
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ПРОЕКТ “AVANT CRAFTS”

Експерти и представители на занаятчийски сдружения, колежи и местни власти от пет
европейски държави (Англия, Франция, Италия, Унгария и Германия) посетиха Варна и Добрич
в рамките на проект „Avant Crafts“ и неговата последна партньорска среща и мобилност. Събитието се
състоя на 16 и 17 април 2015 г. с домакин един от българските партньори - Асоциацията на Българските
Черноморски общини.
Първият ден даде възможност на партньорите от 6-те държави участнички да се запознаят с начините и
условията, в които творят съвременните занаятчии в град Добрич, и с политиките на общината за запазване
на традиционните за района занаяти.

Любезен домакин на срещата бе Регионалният Исторически музей – Добрич, който предостави залата на
възстановено българско килийно училище. Г-жа Лена Кирилова, експерт в Етнографски музей – Добрич
представи с увлекателна презентация с историята на град Добрич, на занаятчийството и съвременните
насоки на неговото развитие.

Делегати от 5 европейски държави взеха
участие в последната мобилност по проект
„Avant Crafts”, проведена в гр. Добрич

Г-жа Лена Кирилова с разказ за историята на
занаятите в Добрич

Г-жа Ивелина Василева, главен експерт в Община град Добрич запозна делегатите с политиките и добрите
практики на общината за насърчаване запазването и развитието на традиционните занаяти на територията на
общината. В допълнение интерес предизвика и представения от нея проект „Пъстрото лице на Добруджа“, в
който участват общините Добрич-град, Добричка община, Балчик и Каварна.
Г-жа Магдалена Петрова-настоящ занаятчия и управител на ателие „Българска шевица“ представи дейността на
организацията във връзка с работата й с най-малките и привличането им към традиционното българско
творчество. Деца на възраст между 7 и 12 години демонстрираха изработени от тях български шевици,
запознавайки аудиторията със символиката на цветовете и формите. Момчетата представиха стрели, лъкове,
прашки и калпаци, изработени и оцветени от тях самите по методите на древните българи.
В края на демонстрационната част, учениците от СОУ „Климент Охридски“ – Добрич изнесоха кратка фолклорна
програма, запознавайки гостите с един от българските народни обичаи – Лазаруване, след което поканиха
всички присъстващи на хорото.
Програмата на партньорите продължи с беседа в музея и разглеждане на занаятчийските ателиета в
Етнографския комплекс „Стария Добрич“, където имаха възможността не само да видят на живо изработка на
много от традиционните занаятчийски изделия, а и да обменят опит със своите колеги-занаятчии.
>>> продължение на стр. 4
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Програмата на партньорите продължи с беседа в музея и разглеждане на занаятчийските ателиета в
Етнографския комплекс „Стария Добрич“, където имаха възможността не само да видят на живо изработка на
много от традиционните занаятчийски изделия, а и да обменят опит със своите колеги-занаятчии.
Вторият ден на срещата състоя в град Варна и
бе посветен изцяло на организацията и
оформлението на Каталог на добрите практики
в занаятчийското образование и обучение,
изработен в рамките на проект “Avant Crafts”.
Неговото електронно издание е вече готово и
можете да намерите публикуван в сайта на
Асоциацията на Българските Черноморски
Общини на английски език:
http://www.ubbsla.org/uploads/CatalogueAvantCrafts.pdf

Демонстрация на тъкачен стан в ателие за българска
шевица и изработка на български народни носии

ПОКАНА ЗА ЕКСПЕРТ: ОП "Черноморски басейн", проект
ALECTOR
Международният Проект ALECTOR (2.1.2.73296.282 MIS ECT
2617), съ-финансиран от Европейската Комисия отправя
покана към ексерти, работещи в областта на културното
наследство с цел включването им в сдружение Черноморски
Институт за Културно Наследство.
Повече информация, може да намерите на интернет
страницата на националния партньор по проекта Асоциация
на
Българските
Черноморски
Общини
www.ubbsla.org.
Желаещите трябва да попълнят своята автобиография в Европейския модел и да я изпратят на:
antrec.alector@gmail.com - Светлана Лазар, Регионален координатор проекти ENPI Национална Асоциация на селски,
екологичен и културен туризъм Молдова; +37369104014
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MARLISCO: Регистрирайте се за участие
в 3-то издание на електронния
обучителен курс

Проект „BET on EU” – втора
международна конференция в
Равена, Италия
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Поради големият интерес за участие в
електронното обучение през м. Януари 2015г.,
за трети пореден път ще се организира курс в
периода 19.05.2015г. – 31.05.2015г.
Желаещите могат да се регистрират на:
https://www.eventora.com/en/Events/e-courseIII-marlisco-educational-material-marine-litter

Целта на курса е да представи новоразработените обучителни материали за формално и
неформално образование на тема „Know, Feel,
Act! to Stop Marine Litter: Lesson and activities
for middle level students" (Разбери, Почувствай,
Действай! как да спрем отпадъци в морските
води: Учебни планове и дейности за ученици на
средно ниво).
Както става ясно от заглавието, учебния материал има за цел да информира, повиши
чувствителността и позволи на европейските
учители и ученици да предприемат действия за
разрешаване на проблема с морските отпадъци,
както в морските води, така и на брегове.
Образователните материали са предназначени
за ученици на възраст 10-15 години, както и за
преподаватели извън системата на формалното
образование. Те са разделени на 17 учебни теми
за
проучване
на
характеристиките,
източниците, ефекти и възможните начини за
справяне с проблема, разгледани от екологична,
социални, културни и икономически гледна
точка.
Завършилите успешно курса на обучение ще
получат сертификат!

Втората международна конференция в рамките на
проект „BET ON EU” събра 18те партньорски
организации в град Равена (Италия) на 14-16
Aприл. От името на града-домакин, партньорите от
Западно Балканските страни, Унгария, Румъния и
България бяха приветствани от г-жа Мартина
Монти, Общински съветник отговарящ за
Сътрудничествата на община Равена и г-жа
Валентина
Мориджи,
Общински
съветник
отговарящ за международното сътрудничество на
общината.
Основната тема на конференцията "Преосмисляне
на Балканите днес: основни предизвикателства и
перспективи" беше представена от г-жа Антонела
Валморбида, генерален секретар на ALDA и от
професор Федерико Монтанари от Университета от
Модена, регион Емилия.
Тематичната сесия беше водена от Западно
Балканските
страни.
Представителите
на
партньорските организации споделиха своя опит,
добри практики в сферата на въвличане на
местните общности в обществените дебати,
свързани с обществените политики на ЕС за
въвличане на гражданското общество.
Водещите на панели от Балканските страни бяха
Jelena Vujovic (община Никсич, Черна гора),
Dzeraldina Milicevic (община Завидивици, Босна и
Херциговина), Dragan Milutinovic (община Княжевац, Сърбия) и Goran Mitevski (община Куманово,
Македония).
По време на посещението на място в град Равена,
участниците успяха да видят много културни
забележителности и институции за социална
защина на мигрантите, финансирани от различни
Европейски програми.
Повече за проекта “BET ON EU: Balkans and Europe
Together: Opportunity for a New Experience towards
Unification” на сайта на Асоциация на Българските
Черноморски Общини www.ubbsla.org
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Тринадесет училищни клуба по устойчива енергия работят
в четири общини в страната
През февруари 2014 г. стартира проект „Повишаване участието на НПО в
създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”, финансиран по
Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се
осъществява от Фондация „Евро-перспективи” в партньорство с ENSI – Energy
Saving International AS, Норвегия. Целта на проекта е създаването на интерес за
формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България.
Вече работят 13 клубове в градовете София, Бургас, Балчик и Ихтиман, и в с. Вакарел. Всеки от училищните клубове е преминал през обучителна програма по ключовите въпроси на устойчивата енергия и
изменението на климата и е разработил свой собствен план за действие - от залесяване до енергиен
мониторинг на училищните сгради, от образователни кампании до практически мерки за пестене на
електричество и вода и придвижване с велосипед - дейности, които ще допринесат за опазването на
природата. В момента повече от 300 ученици – членове на клубовете прилагат конкретните мерки от
своите планове.
Клуб „Мисли в зелено” при СОУ „Христо Ботев” в гр. Балчик получи слънчев панел за външно
осветление на училищния двор.
Клуб „Еко спасители” при 25 ОУ „Д-р Петър Берон” в гр. София, вече има закупени два велосипеда. В
своя план от дейности те са заложили „Ден на велосипедите”, в който ще се придвижват с колела до
училище, вместо да бъдат докарвани с автомобили от роди-телите си. Това ще допринесе за намаляване
на вредните емисии, изхвърляни във въздуха.
Клуб „Еко” при 52 ОУ „Цанко Церковски” в гр. София направи вътрешна изолация на две класни стаи. В
края на месец април децата засадиха дръвчета в училищния двор. Изготвена е изложба с фотоси за
дейността на клуба и са разлепени стикери за енергийна ефективност в училището.
Клуб „Енергийна революция” при 64 ОУ „Цар Симеон Велики” в гр. София закупи енергоспестяващо
осветление и автомат за врата.
За нуждите на клуб „Устойчиво бъдеще” при 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков” в гр. София беше
закупено LED осветление за подмяна на остарели луминесцентни лампи в една от стаите на училището.
Клуб „Енергия за бъдещето” при ПГИЧЕ „Св. Методий” в гр. София получи своите „умни” разклонители,
плафони със сензори и сме-сители за вода. Клуб „Зелено училище” при 103 ОУ „Васил Левски” в гр.
София закупи ПВЦ прозорец за подмяна.
Клуб „Звездичка” при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Бургас подмени част от осветителните тела с
енергоспестяващи такива.
Включването на децата в клубове по устойчива енергия повишава тяхната компетентност как да се
намалява енергийната консумацията и емисиите на парникови газове, допринасящи за изменението на
климата, както и какво може да се направи, за да се адаптираме към промените. Ангажирането с
дейността на клубове по устойчива енергия гради нови умения за работа, мониторинг, оценка и
събиране на данни, които впоследствие да се използват в работата с училищното ръководство и
местните власти за подобряване на политиките и конкретните мерки за енергийна ефективност в
общността. Партньорите по проекта очакват към Клубовете за устойчива енергия да се присъединят
около 6000 ученика, отстоявайки интересите за опазване на околната среда.
>>>>> продължение на стр. 7
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КЛУБ „МИСЛИ В ЗЕЛЕНО“ ПРИ СОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД БАЛЧИК
*** Инсталиране на модел на независимо осветление на вътрешният двор на училището
Съгласно заложените дейности в Плана за действие по устойчива енергия на клуб „Мисли в зелено”, бе
необходимо да се инсталира модел на независимо осветление на вътрешният двор на училището. Основната
идея е да се осъществи осветление на двора като се използва електрическа енергия произведена от слънцето.
Като пилотна мярка бе избрано да бъде осветен входа на училището от към двора.

*** Посещение на инстанция за производство на биогаз „Перпетууммобиле БГ” АД
На 16.03.2015г. децата от клуб „Мисли в зелено” посетиха инсталацията за производство на биогаз
„Перпетуум мобиле БГ” АД. Посещението бе организирано от ръководителя на Клуба г-жа Таня
Давидкова и експерта от ФЕП г-н Тодор Тонев. Целта на посещението бе учениците да се запознаят с
ползите, предимствата и технологията за производство на биогаз.
Местоположението на БиоГаз централата е в местността “Момчил” в покрайнините на гр. Балчик.
Биогазовата централата е изградена от дружеството ПерпетуумМобиле и е първата инсталация в
България, произвеждаща енергия от биомаса чрез ферментация. Инвестицията на стойност близо 4 млн.
евро е въведена в експлоатация през месец юни 2013 г. и оттогава функционира при капацитет от 1 MW.
Планирано е и разширение на капацитета до 1,5 MW. В непосредствена близост до инсталацията има
изграден комплекс за отглеждане на едър рогат добитък, както и оранжерии, които са бъдат отоплявани
от централата.
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АБЧО взе участие в 15-годишната
на
Европейската Асоциаци на Агенциите за Местна Демокрация
Представители на АБЧО участваха в честванията по случай 15-годишната на Европейската Асоциация на
Агенциите за Местна Демокрация (ALDA) в Подгорица, Черна Гора в периода 6-9 май 2015г. Като
асоцииран член и активен участник в специализираните събития и мероприятия, АБЧО има възможност
да присъства на Международната Конференция „Капитализиране и възобновяване“, като една
изключителна възможност за споделяне на постигнатото до момента, както и обсъждане на бъдещи
стъпки от участващите членове и партньори на ALDA.
Първият панел бе посветен на разширяването на ЕС, фокусиран върху постигнатото от ALDA като сред
докладчиците бяха Н.П. Митя Дробнич, Посланик на Представителството на ЕС в Черна Гора, Снежана
Радович – Генерален Директор по Европейските въпроси към Министерството на външните работи и
Европейската Интеграция на Черна Гора и др.
Вторият панел бе насочен към Децентрализацията на активното вклюване на заинтересованите страни в
процеса на разширяване на ЕС и Съседство на ЕС. След докладчиците бяха представители на гражданския
сектор, ПРООН за Черна Гора, местни агенции за развитие, други организации и инициативи.
През този период се проведе и специализирано обучение за Мониторинг и Оценка на проекти за обучение,
насочено към участниците в проект „LADDER – Местните власти като двигатели за образование за
развитие и повишаване на осведомеността“, координиран от ALDA. Целта на обучението ба да представи
практически действия и насоки в процеса на оценка изпълнението на проекти. Бяха споделени и
конкретни примери и дейности, реализирани от партньорите в Италия, Кипър, Полша, България, Чехия,
Черна Гора, Гърция, Сърбия и др. В неформална обстановка участниците – представители на местни
власти, агенции за развитие, неправителствени организации и др. имаха възможност да дискутират и
обменят опит, да обсъждат нови идеи и конкретни проектни предложения.
По същото време се състоя и среща на работната група за Югоизточна Европа по LADDER с любезното
домакинство и активно участие на партньорите от страните от Западните Балкани. През следващите
месеци предстои провеждането на срещата на Работната група за Източно Партньорство, ръководена от
АБЧО като партньор по проекта.

За повече информация: http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
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