21 Черноморски Общини

Електронно издание на
Асоциация на Българските Черноморски Общини
AБЧО получи приз в годишните награди
на БХРА в категория "За най-добро
партньорство през 2015г."
На 1 декември 2015 г. Българската хотелиерска и ресторантьорска
асоциация (БХРА) връчи в „София Хотел Балкан” своите юбилейни
20-ти Годишни награди за професионални постижения в областта на
хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта. От 1996г. БХРА
избира носителите на най-престижните и дългогодишни отличия в
туризма, които са част от най-успешното предприемачество.
По време на официалната церемония, AБЧО получи приз в годишните
награди на БХРА в категория "За най-добро партньорство през 2015 г."
Наградата

получи

лично

г-н Атанас

Стоилов, председател на

Асоциация на българските черноморски общини.

Сред гостите на официалната церемония присъстваха министри и
народни представители, представители на общини, партньори на БХРА
от

туристически

организации,

партньори

от

бизнеса,

водещи

мениджъри, и собственици в туризма, членове на асоциацията от
»»» продължение на стр. 2

БРОЙ Ноември – Декември 06/2015
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цялата страна, представители на националните и регионалните средства за масова
информация.
През изминалите години Управителният съвет на БХРА отличи с награди както утвърдени
имена в туристическият бранш, така и иновативни концепции, туристически атракции и др.
Постигнатите професионални успехи и положителни резултати на нашите колеги и
партньори допринесоха за утвърждаването на положителния имидж на дестинация България.

VIII Черноморски Туристически Форум
Варна, 05-07 ноември 2015г.
„Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в
многообразието“
АБЧО стана съ-организатор на VIII– то издание на Туристически Форум във Варна в периода
5-7 ноември 2015г., който бе проведен под патронажа на Министъра на туризма и кмета на
гр.

Варна.

Международна

научна

конференция

на

тема:

"Туризмът

в

епохата

на

трансформации", отбеляза 50-я юбилей на специалност “Туризъм” към Икономически
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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Университет – Варна, а специални гости на събитието бяха Николина Ангелкова – Министър
на туризма,

Иван Портних – кмет на гр. Варна, Н.П. Ванеса Калвърт, посланик на ЮАР,

кметове на общини, представители на научните среди, туристическия бранш и др. гости.
Лектори от Московски Държавен Универститет В.М. Ломоносов, Matej Bel University, Банска
Бистрица, Словакия и Икономическия Унивесрситет в Краков, Полша споделиха тенденции в
развитието на туризма и сътрудничеството между заинтересованите лица в условията на
преход на страните в развитие.
Значителен интерес за местното туристическо развитие предизвика представянето на
туристическото райониране на България от експерти към Министерство на туризма, наскоро
откритото край Варна Неолитно селище като иновация в развитието и популяризиране на
културно-историческото наследство на Варна, и Варненския халколитен некропол като
атрактивен туристически продукт.

В рамките на тази сесия бе
представен и Проект „ALECTOR –

Мрежи за сътрудничество за
развитие на културния туризъм“,
изпълняван от АБЧО. Туристическият
маршрут „100 години в 60 минути“ с
10-те пилотни обекта в гр. Варна бе
презентиран пред аудиторията с
изнасяне на малко известни факти и
цифри свързани с икономическия и
социалния напредък на Варна в края
на XIX и началото на XXв.

Маршрутът е част от интеркултурния пътеводител „Пътека на културното наследство“, който ще
рекламира Варна като атрактивна туристическа дестинация наред с други градове от Румъния,
Гърция, Турция, Грузия, Украйна и Молдова.
Повече информация може да бъде намерена на: www.alector.org.
Паралелно с лекционната част бе организирано изложение на туристически продукти и услуги,
представяни от фирми, туроператори и общини от региона и България за рекламиране на
туристическия потенциал на страната.
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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На

7 ноември

2015г. част от гостите обиколиха

някои

от

културно-историческите

забележителности на гр. Варна, които са включени и в туристическия маршрут по ALECTOR.
Под ръководството и с помощта на задълбочените познания на г-н Християн Облаков,
специалист по краезнание,

участниците научиха много за историята на знакови сгради и

исторически паметници във Варна още от времето на Римската империя до наши дни.

 ИЗТЕЧЕ ПЪРВИЯТ СРОК ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
На 31.12.2015 г. изтича първият от трите възможни срока за актуализация на Интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).
Такива планове имат общо 67 общини – 39 общини – допустими бенефициенти по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 и 28
общини бенефициенти на Приоритетна ос 2 на Програмата.
Общините – бенефициенти на Първа ос на ОПРР, които все още не са подали
своите инвестиционни
програми,
следва
да
имат предвид, че след 01.01.2016 г.
няма да могат да правят изменения в ИПГВР

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 „LADDER - Местните власти като
двигатели за образование за развитие и
повишаване на осведомеността“
Специална Инициатива за Източно
Партньорство: енергийна ефективност,
миграция, устойчиво земеделие
---------------------------------------------------------------------------От 1 до 4 Декември 2015г., в Грузия се проведе
втората специална инициатива свързана с
Източното Партньорство.
Събитието бе организирано от Националната
Асоциация на Общините в Грузия / NALAG/ в
партньорство с Европейската Асоциация на
Агенциите за Местна Демокрация /ALDA/ и
АБЧО и бе структурирано в 3 фази.
В първата фаза участниците се срещнаха в
Тбилиси
на
еднодневна
конференция
за
представяне на проект LADDER – постигнатите
резултати и постижения.
В рамките на
конференцията бе проведена среща на Работната
Група за Източно Партньорство по проекта и три
пленарни сесии с фокус върху: 1) ролята на
местните власти в популяризиране концепцията
за развитие, образование и повишаване на
информираността; 2) развитие на образованието в
страните от Източното Партньорство и ролята на
гражданското общество; 3) обобщения на
анализите и заключение.

Във
втората
фаза
участниците
разделени на три тематични групи:

бяха

1. Група А – “Енергийно ефективни общини.
Засилване сътрудничеството с градовете и
общините чрез новата концепция за климат и
енергия на Инициативата Споразумение на
Кметовете“.
Тази група посети Боржоми и известния
минерален извор и забележителности в
района. По време на сесиите бяха
представени добри практики от Словакия и
Грузия за ефективното управление на
ресурсите по отношение на природата,
енергийната ефективност и устойчивостта.
Двудневното
посещение
завърши
с
разработване на препоръки по метода на
Мозъчната атака.

2. Група Б – “Миграция и Мобилност –
предизвикателство или възможност за
местно развитие.
Тази група посети гр. Кутаиси, както и
местния
Информационен
център
по
миграция. Представители на местната
власти участваха в дискусиите като
споделиха
местната
политика
за
повишаване на информираността по темата
сред гражданите. Бяха споделени практики
и от Азърбайджа, Беларус и др.

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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Тази група посети гр. Кутаиси, както и
местния

Информационен

център

по

миграция.
Представители на местната власти участваха
в

дискусиите

като

споделиха

местната

политика за повишаване на информираността
по темата сред гражданите.
Бяха споделени практики и от Азърбайджа,
Беларус и др.

3. Група C – “Устойчиво земеделие –
успешни модели за селските обищини”.
Тази група посети гр. Телави и местната
винарна „Кооператив вино Шуман“.
Дейностите бяха насочени към споделяне на
опита на общини от селските райони в
Италия, Австрия и т.н. в развитието на
устойчивото земеделие.

Третата фаза на проекта съвпадна с последния работен ден, когато участниците споделиха мнения и
идеи въз основа на посещенията и обсъдиха бъдещи дейности в рамките на тази Специална
Инициатива за Източно Партньорство по проект LADDER.

Училищата в действие!
Младежки конкурс за СЛОГАН за ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ.
В периода октомври – декември 2015г. бе проведен европейски
конкурс за слоган (текст), снимка или видео на тема: Европейското
Развитие.
Кокурсът бе организиран в рамките на проект „LADDER“

сред

учениците и младежите между 10 и 18 години от 27 европейски
страни по повод Европейската Година за Развитие 2015. Първите 5
национални победители ще спечелят IPAD AIR. В момента протича
оценяване на представените слогани, а победителите ще бъдат
обявени съвсем скоро. За повече информация моля посетете:
http://www.ladder-project.eu/.
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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Сдружението на общините на Словения бе домакин на втората партньорска среща по проект GreenS,
която се проведе на 24 – 25 ноември 2015 г. в Марибор. Тя бе съпътствана от още едно интересно
събитие – международна кръгла маса, организирана в рамките на проекта на 25.11.2015 г.
Участници в кръглата маса бяха експерти от страните-партньори по GreenS. По време на събитието
бяха обявени резултатите от мащабно проучване на политиките и опита на местните власти и
централни институции при подготовката и изпълнението на зелени обществени поръчки.
За осъществяване на проучването, всяка партньорска организация имаше задача да разпространи анкети
сред публичните власти – възложители на обществени поръчки, чиято цел бе да се събере информация
за съществуващите зелени обществени поръчки в страните-партньори и добри практики при
изпълнението им; дали съществува специално законодателство в тази област и каква подкрепа оказват
централните институции на местните власти при изпълнението на зелени обществени поръчки.
Заедно с това, местните власти също бяха попитани за необходимостта им от повече информация и
подкрепа при изпълнението на ЗеОП, както и за съществуващите пречки при подготовката и
изпълнението на тези процедури, както и обвързаността им с Плановете за действие за енергийно
развитие.
Проучването бе проведено в осем държави (Италия, България, Кипър, Германия, Словения, Латвия,
Испания и Швеция), като във всяка от тях бяха проучени по 15 Планове за действие за енергийно
развитие (общо 120), и бяха анкетирани общо 106 публични възложители на обществени поръчки. Бе
изготвен сравнителен анализ на резултатите, чиято окончателна версия ще бъде публикувана в края на
м. февруари на сайта на проекта.
Получените резултати налагат няколко основни извода:

Във всички държави имащи приет план за зелени обществени поръчки, има политическо
споразумение за изпълнение на зелени обществени поръчки и разпределени отговорности за
зелени поръчки на национално ниво.
Повече от половината респонденти са подчертали, че в държавите им съществуват ясни цели и
времева рамка за изпълнение на зелени поръчки, приоритетни продукти, услуги и дейности за
тези поръчки и популяризиране на ползите от изпълнението на зелени поръчки.
Като най-голям недостатък се очерта липсата на популяризиране и използване на т.нар. жизнен
цикъл на продукта (LCC-Life Cycle cost), а като слаби места могат да се определят две: едното е
слаба информираност за съществуване на статистически портали за ОП (и ЗеОП) и договори;
второто е, че практически само две държави биха могли да определят процента на
осъществените ЗеОП през 2014 г. и никакви задължителни изисквания за изпълнение на ЗеОП.
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По отношение на институционалната
ЗеОП

се

подкрепа

на

определиха

три

основни категории, определящи добрите практики, и те са:
наличие на ясни указания и
инструменти
изпълнение
ЗеОП,
подкрепа

за

ЗеОП,

на

и
от

пилотни
юридическа
отговорните

власти.
Наред с това, в повечето държави липсва реална оценка на нуждата от обществени поръчки, липса на
пазарни проучвания на приоритетни продукти/услуги/дейности и липса на база данни за зелени търгове.
Към слабите места можем да причислим също и липса на анализ „цена/полза“ при ЗеОП,
техническа/експертна подкрепа, липса на платформи за съвети и помощ на възложители на ЗеОП, на
доставчици; липса на редовни бюлетини за ЗеОП и специализирани публикации за ЗеОП, интернет
семинари и платформи за обмен на опит.
Пълният доклад от проучването ще можете да видите публикуван на сайта на проект GreenS в края на
месец февруари, 2016 г.
www.greensproject.eu

ЕКИПЪТ НА АСОЦИАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ
Ви поздравява с настъпващата 2016г.
Нека тя бъде
по-щастлива,
по-успешна,
по-благодатна
за българските общини!!!
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