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Международен семинар „Градски транспорт и устойчива
мобилност - обмен на добри практики“ във Варна
в рамките на проект MOBISEC

На 22 и 23.07.2014 г. ЧРАУЕ бе домакин на петата партньорска среща по проект
„MOBISEC – мобилни инициативи за устойчиви европейски общности“, която се
проведе в гр. Варна. В рамките на срещата на 22.07.2014 г. бе организиран
международен семинар, озаглавен „Градски транспорт и устойчива мобилност-обмен
на добри практики“ с домакин община Варна, която е и бенефициент по проект
“MOBISEC”.
В семинара взеха участие техническия ръководител на проекта от ЕК, Главна
дирекция „Мобилност и транспорт“ – г-н Антонио Скала, представител на координатора
от град Мурсия (Испания) в лицето на г-н Фернандо Санчес (ръководител на проекта),
представители на град Олдъм (Великобритания) в лицето на г-н Дейв Катрал – главен
експерт външно финансиране, г-ца Дженифър Холдън – отдел Транспортна политика,
Джим Джонсън – изпълнителен директор на PESHKAR (Олдъм) и Стив Глейзбрук –
експерт „Пътувания“ в „Транспорт в Голям Манчестър“ . От българска страна участници
бяха представители на община Варна, като заместник кметът Бисер Младенов, главния
архитект Виктор Бузев, общинския съветник Жельо Алексиев, кметът на район
Аспарухово – Йордан Николов, експерти от петте районни кметства, експерти от община
Варна, както и експертите на ЧРАУЕ и АБЧО.
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Официалното откриване на срещата бе направено от г-н Бисер Младенов, който
поздрави гостите и подчерта важността на проекта за бъдещото успешно развитие на
транспорта в града и постигане на по-голяма пътна безопасност. След него г-н Антонио Скала
изрази надежда, че подобни проекти и мерки ще бъдат широко разпространени в други
градове на държавите участнички. От името на ЕК г-н Скала припомни, че Комисията не е в
състояние да налага местни политики, но чрез подобни проекти може да насърчава, регулира и
обръща внимание на посоките, в които следва да се развиват обществата в полза на
сигурността, екологичното равновесие и опазването на климата.
По време на семинара всеки град представи своите постижения до момента в проект
МОБИСЕК.

Закрит велопаркинг в Мурсия

В Мурсия са обезопасени няколко кръгови кръстовища, за които
предварителен анализ е показал струпване на пътни инциденти. Също
така, съвместно с Католическия университет в Мурсия е разработено
приложение за смартфон, което отчита в реално време (чрез интернет
връзка) изминатия маршрут с велосипед. Информацията след това се
анализира и ще служи за подобряване на велосипедните трасета или за
изграждане на нови, там където анализът е показал, че има нужда. По
компонента „Интермодалност“ екипът на Мурсия е изградил на ключови
места осем закрити велопаркинги, в които е монтирано осветление,
интернет връзка и видеонаблюдение.

Проект МОБИСЕК в Олдъм се оказва необходимият допълващ щрих на
инфраструктурното обновяване на града при построяването на нови
Интерактивен знак в
театър/кино, колеж и център за спорт и отдих. В рамките на проекта се
Олдъм, маршрут в
допълва изграждането на 4 велосипедни трасета, свързващи различни
Парк Бридж
части на града и включващи съответните трасета в общата транспортна
мрежа.
В допълнение към инфраструктурните мерки, Олдъм работи активно за включването на
гражданите към проектните дейности и използването на велосипед, посредством
изпълнението на различни кампании. В тях се включват дейности като обучения по колоездене
за различни възрастови групи, включително и нарочна кампания за хората над 50 г.,
организирани велопоходи и посещения на националния велосипеден център и др. Другата
интересна инициатива на екипа на Олдъм е свързана с изграждането на интерактивни знаци по
един от велосипедните маршрути, като знаците са снабдени с QR код. QR кодът ще отвежда
велосипедистите към сайт, в който е публикувана информация, свързана с местността.

Изграден тротоар в район
„Владислав Варненчик“ към I ОУ

До момента в рамките на проект МОБИСЕК в град Варна са изградени 7
повдигнати пешеходни пътеки на възлови места в града (р-н Одесос, рн Приморски, р-н Аспарухово), пешеходна алея в район Младост,
пешеходно трасе и тротоар в район Владислав Варненчик; бе
обезопасен тротоар до СОУПЧЕ „Ал. Пушкин“ (р-н Одесос), бе
ремонтирана пешеходна пасарелка в р-н Приморски, а два подлеза
станаха годни за използване (р-н Вл. Варненчик и р-н Приморски).
Освен това, бе изграден тротоар –пешеходна зона около детска
градина в р-н Аспарухово, бе ремонтирано велосипедно трасе в р-н
Аспарухово, а велосипедната алея в р-н Одесос бе пребоядисана и
маркирана с колчета, ограничаващи паркирането на автомобили. На
повечето места вече е монтирана вертикалната маркировка – светещи
LED знаци със слънчев панел, а пешеходните пътеки са обозначени или
със светещи вградени лампи, или с насочено осветление.
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Програмата на партньорската среща продължи с посещение на
райони Аспарухово и Одесос, където гостите разгледаха част от
изпълнените до момента мерки в рамките на проекта и разговаряха с
представители на общинската администрация.

Изграден тротоар в район Аспарухово, ЦДГ
„Пинокио“

Предстои опресняване на хоризонталната
маркировка и обозначение на велосипедно
трасе в морската градина, както и
изпълнение
на
мерки,
улесняващи
комбинираното използване на велосипед и
обществено превозно средство.
По време на семинара бяха представени
политиките на Транспорт за Голям Манчестър
– предприятието, отговарящо за целият
обществен транспорт в Голям Манчестър,
както и проведената в рамките на МОБИСЕК
кампания
„Велосипедни
приключения“,
предназначена за младежи. Чрез социални
мрежи, кратки филмчета и конкурси
информацията
за
възможностите
за
придвижване с велосипед е достигнала до
13000 младежи.

Посещение в район Аспарухово – ЦДГ „Пинокио“
В хода на разговорите районните кметове споделиха
удовлетворението си от участието в проекта, както и получените
положителни отзиви от гражданите. Надежда за продължаващо
сътрудничество между градовете и организациите бе изразена от
всички участници в срещата.

Среща с районна
администрация – Аспарухово

Среща с районна
администрация - Одесос

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ СЪС
СЕРТИФИКАТ ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

6 юни 2014г., Страсбург (Франция)
За своята роля като активен партньор за
развитието на местната демокрация в Европа
и участието си в европейски проекти,
подкрепящи местната демокрация,
АБЧО
получи сертификат лично от Президента на
Конгреса на местните и регионални власти към
Съвета на Европа.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕК ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА
„УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ” КРАЙ ГАБРОВО
Шатрата на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) бе разположена в „Техно
парка“ на Четвърто поредно издание на „Узана Поляна Фест”, което се проведе
край Габрово. То започна на 18 юли и продължи до 20 юли. Представени бяха
проектите изпълнявани от ЧЕК и новоприетите членове на клъстера през
изминалата години.
Шатрата бе посетена от областният управител на Габрово г-н Николай Григоров и
г-жа Галина Симеонова – Изпълнителен директор на ПУДООС.
ЧЕК подкрепи представянето на нова иновационна ракетна печка "Гамера". Печката е разработена от български
изобретатели. Ефективността на печката е с 50% до 80 % по висока от обикновените печки. Като отходните газове
почти изцяло са от водни пари и CO2, което означава че се премахва проблема с ФПЧ 10 изхвърляни от
конвенционалните печки на дърва. Фестивалът се организира от Фондация Тайм-Екопроекти с финансовата
подкрепата на Министерство на околната среда и водите чрез Предприятие за управление на дейности по опазване
на околната (ПУДООС) и Община Габрово.

Експерт към Черноморски Енергиен Клъстер
взе участие на Международна научно-техническа
конференция в Санкт Петербург

Втора международна
научно – практическа
конференция
„Икономика и
мениджмънт’2014”

18-19 юни 2014 г.
Доц. Николай Ангелов, експерт ВЕИ към ЧЕК участва с доклад в
Международната научно-техническа конференция «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в регионах Российской Федерации.

Втората
научно

международна
–

практическа

Энергетическая и экологическая безопасность – новый приоритет
государственной политики» на 18–19 юни 2014 г. в Санкт Петербург.

конференция „Икономика и

На конференцията имаше представители на

мениджмънт’2014” на тема

органите

„Устойчиво

на

ръководители и специалисти на общините,

бизнеса и регионите”, която

представители на заводи, промишлени

ще се проведе на 12 и

предприятия,

13.09.2014г. в хотел „Лилия” –

институти,

к.к-с „Златни пясъци”, Варна.

висши учебни заведения и др.

Организатори на събитието са

В изложбените зали на Ленэкспо беше

катедра

показано

развитие

„Икономика

и

на

изпълнителната

власт,

научно-изследователски
проектантски

инновационно

организации,

оборудване

и

мениджмънт” при Технически

технологии за енергийните отрасли от

университет – Варна.

руски и европейски производители.
Енергоспестяването

и

повишаването

на

енергийната

ефективност

представляват нов приоритет в държавната политика на Русия.
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Първият обучителен e-курс по проект „MARLISCO“
приключи в края на м. Юли
------------------------------------------------------------------------------Първият кръг на е-курса, който бе изцяло базиран на образователния пакет MARLISCO приключи в
карая на месец юли. Целта на курса бе 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. Образователните
материали са разработени на английски език, но много
скоро ще бъдат преведени на различни езици, вкл. и на
български език и ще бъдат качени на официалния
интернет сайт на проекта МАRLISCO www.marlisco.eu.
По време на 8-дневният (16 ч.) електронен курс бе направен детайлен преглед на образователния
пакет и ефективни начини за прилагането му в реалния живот. Обучители и обучаеми имаха
възможността да работят и учат заедно в електронната обучителна платформа, да споделят
мнение за обучителните материали и да обменят добри практики от тяхната работа в реалния
живот.
В първият е-курс по проекта MARLISCO взеха участие 69 човека от 13 страни (България, Кипър,
Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия, Румъния, Турция и
Великобритания). Повечето от участниците в курса имаха опит с морските отпадъци, като бяха
свързани със сферта на формалното или неформалното образование на тази тема (преподаватели
и „полеви“ работници).

! Е-курсът ще се проведе отново за всички желаещи в периода септември-октомври 2014г.
За повече информация – г-жа Полина Антонова, 052 600 266, coordinator@ubbsla.org
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„ЗЕЛЕНО БИЗНЕС КАФЕ“ ВЪВ ВАРНА

Първата по рода си среща у нас – на „зелено” бизнес кафе събра
предприемачи от Варна и областта на 9 юли (сряда) от 17,30 ч. в хотел
„Лондон”.
Кафето бе организирано от Обществения център за околна среда и
устойчиво развитие (ОЦОСУР) в рамките на проект „RECOMMEND Свързване на региони за укрепване и прилагане на еко-системи за
управление като лост за еко-иновации и устойчиво регионално
развитие" с финансовата подкрепа на програма INTERREG IVC на ЕС.
На срещата присъстваха представители на средния и дребния бизнес от
региона. Целта на събитието бе да се представят иновативни екологични
възможности за развиване на бизнес на местно ниво.
„Зелен” иновационен ваучер да подпомага местни екоинициативи във
Варна - това предлагат на община Варна от Асоциацията на българските
черноморски общини (АБЧО) – водещ партньор за България в
международния проект RECOMMEND. АБЧО е разработил регионален план
за изпълнение за внедряване на модела, който успешно се прилага от
години в Бърно (Чехия). Пригоден към българските условия, моделът
изглежда така: бюджет на фонда – 60 000 лв.; стойност на един зелен
ваучер до 5000 лв; до 75% грант за финансиране на проект; до 5 страници
апликационна форма; до 1 месец одобрение; бенефициенти – сдружения с
нестопанска цел и малки и средни фирми. Предимствата на този тип
финансиране са много по-малката административна подготовка и побързото одобрение в сравнение с другите предоставяни грантове в този
сектор, заяви инж. Тодор Тонев от Асоциация на българските черноморски
общини. Основното предназначение на модела е предоставянето на
възможност за закупуване на външна услуга с цел опазване на околната
среда. По този начин печели не само местният бизнес, но в дългосрочен
план - и цялата местна общност.
Защо екоинавации? Все повече компании са изложени на риск от недостиг на суровини за доставка,
нестабилност на цените и висока стойност на материалите, заяви във встъпителните си думи по време
на срещата Илиян Илиев от ОЦОСУР. В същото време световният икономически форум (WEF) и
Докладът за световни рискове от 2012 г. класират драстичните вариации на цените на суровините като
петия най-важен риск по отношение на потенциални негативни въздействия върху бизнеса. Не случайно
САЩ инвестира трилиони долари в изграждането на соларни и фотоволтаични системи.
В бъдеще това ще бъде най-евтиния тип енергия, каза Мирослав Гуцало, мениджър продажби в „3К”
АД. Само преди дни икономически най-развитата държава в Европа – Германия, постига енергиен
рекорд – 70% от консумираната енергия по обяд в страната е от възобновяеми източници.
За да може повече инвеститори да се убедят в ползата от екоиновациите, през октомври „зелени”
бизнес кафета ще се проведат във всички областни градове в Североизточна България.
за
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НОВИНИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОБЩИНИ

Кметът на община Несебър проведе
работни срещи в Москва през м. юли

БОГАТА КУЛТУРНА ПРОГРАМА В
„СЕДМИЦА НА МОРЕТО“
В ОБЩИНА БЯЛА

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

------------------------------------------------„Седмицата на морето“ в гр. Бяла е

Кметът на община Несебър г-н Николай Димитров, направи няколко
дневна визита в Москва, по покана на Директора на Центъра на
промишлеността на Република България в Москва - г-н Илиян Цонев.
В хода на посещениет, г-н Цонев организира среща между г-н Димитров
и проф. Виктор Архипов, който e член на Борда на директорите на

традиция, започнала пред осемдесетте
години на миналия век, продължаваща и
до днес. През годините е търпяла
промени и е придобила днешния си
облик. В последните няколко години, с
цел да се обогати културната програма в
града, постепенно дните се увеличават,
за да се стигне до сегашните 10 дни.
Изложби, концерти на открито, спортни
състезания и детски конкурси са
включени в програмата на Бяла за
традиционната „Седмица на морето“ в
Черноморското градче.

Бизнес съвета към Организацията за Черноморско икономическо
сътрудничество (ЧИС). На нея беше обсъдена възможността да се
проведе Международен черноморски филмов фестивал с домакин община Несебър, като страните се разбраха да се изпратят условията за
домакинство на този фестивал и след преценка на обстоятелствата,
община Несебър ще реши дали е възможно да поеме организацията му.
Също така кметът на Несебър се срещна и със заместник кмета на град
Волоколамск – Андрей Славин, като идеята на това мероприятие бе да се
създаде един бъдещ договор за сътрудничество и взаимопомощ между

Поредица от културни събития през
първите дни на месец август ще
изпрати покана до ръководството на Волоколамск, да посетят община
придадат особен колорит на Бяла и ще
Несебър и да се запознаят отблизо с хилядолетната история на града,
направят почивката на летуващите още
както и с неговите природни и архитектурни ценности. Очакванията от
по-незабравима. От 1 до 10.08 градът ще
посрещне едни от най-популярните
едно такова бъдещо посещение са, да се обменят идеи и да се обсъди
изпълнители и групи в страната.
бъдещо сътрудничество между двата града в сферата на деловото и
Специално в дните от „Седмицата на
културното взаимодействие, както и в това на инвестиционните обмени.
морето“ археологи-ческият комплекс на
В заключение на срещата, директорът на българския промишлен център
нос Св. Атанас отваря врати за нощно
в Москва г-н Илиян Цонев, изрази увереност, че едно подобно бъдещо
посещение. Това е възможност гостите и
сътрудничество между българските и руските общини ще бъде от полза
жителите на града да погледнат
и за България.
ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните
агенции
(ЧРАУЕ,
БРАУЕ
ДУЕА)
Античната
крепост
по един
новиначин
със
9000 Варна, тел./факс:+359
52 600ефектно
266, www.ubbsla.org
специалното
осветление.
двете общини. За тази цел кмета на Несебър – г-н Николай Димитров, ще
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РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА „ПОЛИТИКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА
С ОТПАДЪЦИТЕ В МОРСКАТА СРЕДА“
8 юли 2014 г., гр. Варна, хотел Галерия Графит
Целта на провелата се работна среща в гр. Варна бе да
се идентифицират причините за генерирането на
отпадъци в морската среда и предизвикателствата за
опазване на Черно море, да се съберат мненията и
оценките
на
експерти,
природозащитници,
институции, местни власти и други заинтересовани
страни относно набиращия популярност проблем.
Замърсяването на крайбрежните ивици и морските
води в резултат на човешката дейност е един от
проблемите, на който се обръща все по-голямо
внимание от страна на международната общност по
опазване на околната среда. Хиляди тонове опаковки,
метали, корабно оборудване и други отпадъци се
изхвърлят без контрол в реките и моретата всяка
година. Множество научни изследвания доказват
негативното въздействие на постоянно нарастващите
количества отпадъци не само върху морските видове,
но и върху икономическото състояние и устойчивото
развитие на крайбрежните общности.
На работната среща взеха участие общински
представители от отдел „Екология“ на Черноморските
общини Балчик, Созопол и Несебър, Морска
администрация – Варна, РИОСВ – Варна, Басейнова
дирекция Черноморски район – Варна.
Асоциация на Българските Черноморски Общини
сподели своя опит и добри практики, свързани с
проблема със замърсяване на крайбрежието и водите,
като представи проекта си “MARLISCO - Управление на
отпадъците в европейските морски води: осъзната
обществена отговорност за опазване на околната
среда" (www.marlisco.eu).

Участниците в срещата споделят своя опит
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В резултат на споделените добри практики от
участниците в срещата се оформиха следните
конкретни мерки и предложения за работа в
посока борба със замърсяванията:
Да се събират данни (количествени и
качествени) за отпадъците от редовните
инспекции на корабите от страна ИАМА,
което би подпомогнало БДЧР да оцени
натиска върху морската среда (засилено
сътрудничество между ИАМА и БДЧР)
Да се създаде координация (работна
група) между институциите, за справяне с
проблема с отпадъци в морската среда
При
ежегодните
почиствания
на
плажовете и морското дъно да се събират
качествени и количествени данни, което да
подпомогне
мониторинга
по
РДМС
(съгласуване
на
методиката
между
общините, БДЧР и Институт по океанология)
Концесионерите на плажове да измерват
отпадъците количествено и по видове, което
също да послужи като данни за мониторинга
по РДМС
Да
се
използва
предстоящата
реконструкция на рибарското пристанище в
Созопол и Черноморец, за да се извърши
пълно почистване на морското дъно и
крайбрежната ивица в района
Да
се
организира
едновременно
почистване на крайбрежната ивица и дъното
от всички Черноморски общини за 2 дни
(подобно на инициативата „Да изчистим
България за един ден“)
Общините да си сътрудничат с АБЧО за
провеждането на курс в училищата относно
морските отпадъци (надграждане на
резултатите от проект MARLISCO)
Да започнат да се предлагат пепелници,
предназначени за плажове
Работната среща се организира в рамките на
международен изследователски проект на
Европейската комисия CLEANSEA („За чиста
европейска морска среда чрез научни
доказателства, иновативни решения и добро
управление“), който цели да се ангажират
ключовите заинтересовани страни в отговор на
въпроса какво причинява морските отпадъци и
да очертае мерки за по-добро управление и
политики за постигане на добър екологичен
статус на Черно море - www.cleansea-project.eu.
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Поредицата от срещи за обмен между експерти от Алианс за Климата –
Виена и Черноморската Регионална Агенция за Управление на
Енергията приключиха във Варна

Последната от шестте разменни срещи на експертни екипи между Алианс за Климата – Виена и
Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията – Варна се проведе в периода 13 и 16 юли
2014 г. в град Варна.
Програмата на четиридневната среща включваше няколко посещения в различни общини с цел показване
на резултатите от тригодишното сътрудничество между двете организации по обмен на опит и добри
практики, както и по отношение разработването на качествени Планове за действие за устойчиво енергийно
развитие. Представител на Алианс за Климата бе г-н Георг Прийзнер.
През първия ден бе организирано посещение на Природен парк „Златни пясъци“ и запознаване с
особеностите на Натура 2000, възможностите и пречките пред общините за развитие в защитените
територии. В хода на разговорите възникнаха интересни идеи и предложения за разработване на проекти за
използване на ВЕИ в подобни територии.

През втория ден бе организирано
посещение в община град Добрич,
чийто ПДУЕР се актуализира в
рамките на проект SEAP PLUS. На
експерта от Алианс за Климата бе
предоставена възможност в работна
среща да се запознае с постиженията
на общината в периода от първото
посещение (2012 г.) до сега, както и за новите мерки, включени в актуализирания План.
В началото на м.Юли се проведе обществено обсъждане на Плана и новите мерки, предстои допълнителната му
обработка. Впечатление направиха сериозните амбиции на общината да разработи Пътна карта за енергийно
развитие до 2050 г. Една от целите на община Добрич е всички общински обекти да се превърнат в енергийно
ефективни. До момента 20 от общо 70 са обновени и покриват изцяло нормите за енергийно ефективни сгради.
Работното посещение продължи със запознаване с енергийния потенциал и програмите за развитие на община
Балчик. Общината залага на изпълнение на енергийно ефективни мерки в училища, детски градини в
краткосрочен план. В хода на дискусията се обсъди големия потенциал на община Балчик за биомаса и
предимствата и недостатъците на изграждане на топлоцентрала или завод за биогаз. Тъй като 1/3 от територията
на града е равнинна, а останалата част с голяма денивелация, изграждането на завод за биогаз би било
възможно само за малки групи от сгради. Община Балчик представи и няколко проекта за енергийна ефективност
и устойчива мобилност, по които работи. Част от тях са ENCLOSE, Black Sea Bicycle и др.
В програмата на двустранното посещение бе включена и среща с Асоциацията на производителите на вятърна
енергия, чийто секретариат се помещава във Варна; посещение на модел на пасивна къща, построена от слама, с
чиито собственици бяха обсъдени предизвикателствата и пречките от страна на законодателството при подобно
иновативно строителство; посещение на инсталация на биогаз близо до Балчик; посещение на община Аврен и
работна среща на тема „Енергийни предизвикателства в туризма“
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