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ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ ЗОНИ:

Приоритет на АБЧО
за новия програмен период
На провелото се на 19 май 2016 г. в Община Бургас Заседание на УС на АБЧО,
кметовете - членове на УС на сдружението изведоха Интегрираното Управление на
Крайбрежните Зони (ИУКЗ) като основен приоритет в дейността за настоящия програмен
период.
На заседанието присъстваха 6 от 7-те члена на УС: Атанас СТОИЛОВ - Кмет на
Община Аксаково и Председател на УС на АБЧО, Нина Ставрева - Кмет на Община
Каварна и Зам. Председател на АБЧО, Красимира Анастасова - Кмет на Община Долни
Чифлик, Член на УС, Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, Член на УС, Панайот
Рейзи - Кмет на Община Созопол, Член на УС, Иван Гургов - Зам.кмет на Община
Несебър, упълномощен от Кмета на Несебър
В Дневния ред на срещата, Изп. Директор Марияна Кънчева представи
информация за проект „Подобряване на ИУКЗ в региона на Черно море", който екипът
изпълнява през 2014/2015г. Проектните дейности са носочени към подобряване
качеството на морската среда чрез използване на общи иновативни методологии за
планове за интегрираното управление на крайбрежните зони в рамките на региона на
Черно море, за да се гарантира икономично използване на общите природни ресурси по
устойчив начин.
Представен бе и Доклад с оценка на ИУКЗ, административни схеми, индикатори,
методологии, актуални данни, информация и анализи от 6-те Черноморски държави.
Документът съдържа оценка на политическите стратегии, ангажименти и действащи
планове, във връзка със задълженията ни към ЕС.
Членовете на УС на АБЧО споделиха изключителната важност и значимост на
проблема с управление на крайбрежието за Черноморските Общини и необходимостта
от привличане на ресурс и подкрепа от ресорните Министерства и заинтересовани
институции в страната.
Според Председателя на УС на АБЧО Атанас Стоилов, ИУКЗ е тема, която
категорично предполага обединените усилия на всички Общини от Черноморското
крайбрежие и следва тя да бъде един от основните приоритетти в дейността на
Сдружението.
Кметът на Община Созопол Панайот Рейзи подкрепи важността на прилагането
на мерки за брегоукрепване и противодействие на ерозията по крайбрежието ни, което
всъщност се явява и граница на Европейския съюз.
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ALDA: Годишно общо-изборно събрание’ 2016
„Изграждане на Европа „отдолу-нагоре” е възможно,
благодарение на сътрудничеството на местните
власти и гражданското общество”

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
СЪБРАНИЕ НА АБЧО
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
С удоволствие Ви информираме, че в
съответствие с чл.24, ал.1 от Устава на АБЧО
и чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и решение на УС на
АБЧО от заседанието проведено на
19.05.2016г, на 30 юни 2016г. (четвъртък) от
11.00 часа в зала „Graffiti" на хотел
„Галерия Графити"- гр. Варна ще се проведе
Годишно отчетно-изборно Общо събрание
на
Асоциацията
на
Българските
Черноморски Общини.
Предварителен Дневен ред:
1. Откриване на заседанието на Общото
събрание на АБЧО. Приемане на Дн. ред
Ат. Стоилов - Председател на УС на АБЧО
2.
Избор
на
председателстващ
и
протоколчик на заседанието на ОС на АБЧО.
Ат. Стоилов - Председател на УС на АБЧО
3. Отчет за дейността на АБЧО през 2015г. и
представяне на приоритети за 2016г.
Марияна Кънчева - Изп. директор на АБЧО
4. Отчет за разходване на финансовите
средства от членския внос за 2015г.
Информация за внесения членски внос от
Общините - членки за 2015 година.
Приемане на бюджет на АБЧО за 2016 г.
Марияна Кънчева - Изп. директор на АБЧО
5. Избор на Управителен съвет и
Председател на УС на АБЧО за мандат
2016/17г.
Ат. Стоилов - Председател на УС на АБЧО
6. Представяне и обсъждане на бъдещи
дейности и инициативи на Асоциацията.
Марияна Кънчева - Изп. директор на АБЧО
7. Други
Благодарим Ви предварително и очакваме
да Ви поздравим с "Добре Дошли"!

Общото събрание на ALDA (Европейската асоциация за местната
демокрация), се проведе на 12 май 2016г. в Париж във
Френското министерство на външните работи.
Към днешна дата, Асоциацията има над 200 членове, сред които
местни власти, асоциации на местни власти и организации на
гражданското общество, както и техните мрежи в разширена
Европа.
Над 80 членове присъстваха на събитието, което тази година се
фокусира върху децентрализираното сътрудничество и неговия
потенциал като инструмент за засилване на доброто местно
управление.
По време на събранието се взеха решения, касаещи статута на
трите бивши местни агенции за демокрацията в Хърватия
(Verteneglio/Brtonigla, Osijek, и Sisak), които сега са оперативни
Партньори на ALDA. Общото събрание също така одобри
препоръките за справяне с миграцията, изведени в рамките на
различни инициативата по темата по проект „LADDER - Местните
власти като двигатели на Образование за развитие и
Повишаване на осведомеността".
"Активното включване на нови членове в нашата
партньорска мрежа година след година не може да не ни
изпълни с гордост и надежда", заяви Антонела Валморбида,
генерален секретар на ALDA. "Новият Управителен съвет е
перфектен синтез на душата на ALDA - местните власти и
гражданското общество, жени и мъж, Европейския съюз,
Балканите, Източното партньорство, и средиземноморска
зона. Те споделят знания, умения и желание за насърчаване на
местната демокрация, подобряване на живота на своите
граждани, и изграждане на Европа „отдолу-нагоре”.
Изключително съм уверена, че ние ще се справил страхотно с
работата ", заключи г-жа Валморбидa.

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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АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА – ДОБРИЧ (ДУЕА)
участник в VIII Конференция на Еко Енергия, София 5-6 април 2016г.
На 6 април 2016г. в рамките на Годишната
Конференция на общинската мрежа за
енергийна ефективност – Еко Енергия се
проведе работна среща-дискусия посветена на
Споразумението
на
кметовете
и
предизвикателствата, които новият закон за
обществените
поръчки
поставя
пред
българските общини.
Чрез активното модераторство на ДУЕА по
време на първата сесия бяха представени
успешни проекти и инициативи свързани с
изпълнението на общински планове, програми
за развитие на устойчивата енергия и климата.
Представителят
на
Секретариата
на
Споразумението – г-жа Кристина Дели говори за
новите задачи пред Споразумението.

В следващите сесии вниманието бе фокусирано върху
устойчивите и зелените обществени поръчки и връзката
им със Закона за обществените поръчки и начина на
прилагането му в българските общини.
Презентации бяха направени от Благой Станчев, НСОРБ,
Евелина Стойкова, Енергиен център София, Десислава
Колева, община Габрово, Станислав Андреев, управител
на ЕнЕфект Консулт.

Г-жа Елена Симеонова, мениджър проекти в
ДУЕА и модератор на панела представи проект
„SIMPLA – Устойчиво интегрирано управление
на местни енергийни политики“, изпълняван
заедно
с
Асоциация
на
Българските
Черноморски Общини (АБЧО).
Представен и споделен бе опита на други
български и украински общини в изготвянето и
изпълнението на Планове за устойчиво
енергийно развитие: община Добрич – г-н
Йордан Йорданов, кмет на общината, ЕнЕфект
Груп – г-н Павел Манчев, директор и ЕнЕфект –
г-н Драгомир Цанев, директор.

6.04.2016г., гр. София
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ПРОЕКТ „SIMPLA: УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА
МЕСТНИ ЕНЕРГИЙНИ ПОЛИТИКИ“ – ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА В ГР. ВАРНА

На 21 април 2016г. в гр. Варна бе проведена работна среща на тема: „Устойчиво и интегрирано управление
на местните енергийни политики в Черноморския регион“. Работната среща – дискусия е част от
изпълнение на дейностите по проект: „SIMPLA – Устойчиво интегрирано управление на местни енергийни
политики“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската Комисия.

По време на срещата присъстваха представители на местните власти от региона, научните институти,
университети, агенции за регионално развитие, енергийни агенции и компании, които имат опит в
разработването и изпълнението на местни дейности и практически проекти.
Събитието е част от програмата на проекта, в рамките на който следват серия от срещи за идентифициране
на специфичните проблеми, свързани с енергийното управление, околната среда, транспорта и устойчивото
развитие в общините. Целта е да се извлекат предизвикателства и трудности, които срещат общините в
изпълнението на местните енергийни и екологични политики, като се търсят начини за тяхното решаване
чрез предлагане на конкретни адекватни мерки, дейности и инициативи.
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УУВВААЖ
ЖААЕЕМ
МИИ ККО
ОЛЛЕЕГГИИ ИИ
ЧЧЛЛЕЕННО
ОВВЕЕ ННАА
ЧЧЕЕРРННО
ОМ
МО
ОРРССККИИ ЕЕННЕЕРРГГИИЕЕНН ККЛЛЪЪССТТЕЕРР,,

Напомняме Ви,
че е отворена ранната регистрация за Националната клъстерна конференция 2016: "Интелигентни клъстери
за интелигентен растеж".
Националната клъстерна конференция с международно участие е организирана от Асоциация на Бизнес
Клъстерите и ENTERPRISE EUROPE NETWORK, с подкрепата на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯТА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ и съдействието на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР.
Възползвайте се от нея до 08.06.2016 г.
За повече информация посетете сайта на Конференцията: http://conference.abclusters.org/#registernow
По време на Националната клъстерна конференция "Интелигентни клъстери за интелигентен растеж" ще
бъдат засегнати следните теми:






Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (НОИР)
Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК)
Рамковата програма Хоризонт 2020 на ЕК
Златен, сребърен и бронзов лейбъл за добро управление на клъстер

ДЕН НА УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ 2016 – ПОКАНА ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪБИТИЯ
Смятате ли, че дадено лице или организация, биха могли да повишат информираността ни за
устойчивото използване на енергията и възобновяемите източници на енергия? Поканете ги да се
включат със събитие или дейност в организираното от ЕК през м. юни 2016 г. ежегодно събитие
„Ден на устойчивата енергия”. Миналата година в иницитивата бяха включени обиколки на
вятърни паркове, индустриални конференции и консултационни сесии за това как да се пести
енергия у дома.
Насоки за вида на събитието/дейността са разработени и предоставени от организаторите на
събитието, и регистрираните събития ще бъдат оповестени на интернет страницата на EUSEW16.
Няма краен срок, но ранна регистрация осигурява максимална видимост.
За повече информация отидете на http://www.eusew.eu - да ни помогнете да оформим
енергийното бъдеще на Европа!
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