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ICZM - Подобряване на интегрирано управление
на крайбрежните зони в региона на Черно Море

Join Operational Programme Black Sea Basin 2007 – 2013 – ICZM
Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г."
е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за
добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ
Националната администрация по водите в Румъния, Басейнова дирекция (National
Administration Romanian Waters, Dobrogea – Litoral Water Basin Administration ABADL) e бенифициент по проект номер 2.2.1.72773.238 MIS-ETC 2646 «ICZM Подобряване на интегрирано управление на крайбрежните зони в региона на
Черно Море», реализиран с финансовата подкрепа на Съвместна оперативна
програма "Черноморския басейн 2007-2013г.“ Проектът се осъществява в
партньорство с България – Асоциация на Българските Черноморски Общини
(АБЧО), Украйна - Център за регионални изследвания, Молдова - Екологичен
консултантски център Кахул и Турция - Специална провинциалната
администрация – Синоп, Турската Фондация за морски изследвания и Фондация за
защита на природосъобразен начин на живот.
Целта на проекта е да се постигне по-ефективно партньорство и сътрудничество в
Черноморския басейн и е насочен както към институциите с роля при вземане на
решения в крайбрежната зона на Черно море, така и към заинтересованите страни
(местни и регионални власти, неправителствени организации и т.н.)
Общата цел е да се подобри 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. Като се
започне от общата цел, бяха установени и специфични цели, които ще бъдат
изпълнени в рамките на пет групи дейности.
Най-важната част на проекта представлява оценката на ИУКЗ-административните
схеми, индикатори, методологии, фактори за вземане на решения; оценки, които
ще позволят на анализа и изготвянето на институционална, нормативна и
стратегическа рамка, специфична за всеки партньор.
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Поради тази причина, в рамките на този проект, ще се направи проучване, за да се анализират
проблемите на ИУКЗ във всеки регион, а също и едно пилотно проучване, фокусирано върху Румъния
- за да се анализира въздействието на геоложки фактори и източници на замърсяване.
Проучването е възложено от координатора на проекта ABADL на подизпълнител - Националният
институт за морски изследвания и развитие "Григоре Антипа", Румъния.
Технически подробности за проекта и за напредъка по проучването могат да бъдат намерени на сайта
на проекта: http://blacksea-iczm.eu, където всички желаещи могат да изразят становищата си или да
задават въпроси.

„Together we build the future!”

MЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“Черноморско и Дунавско сътрудничество за развитие на интермодалния транспорт”
12.09.2014г., Букурещ
Представители на АБЧО взеха участие на Международния
Форум „Платформа за интермодален транспорт между
Дунав и Черно море – нови алтернативни маршрути между
Европа и Азия“, който се провед на 12 септември в Букурещ,
Румъния.
Форумът бе организиран от Асоциация на Румънските
Вътрешни Пристанища /Union of Romanian Inland Ports/ и
съвпадна със заключителната работна среща по проект
„Дунавско и Черноморско сътрудничество на Европейската
и Азиатската Икономика - стъпка към съществен растеж на
Черноморския регион“ /DABS/.
Основната цел на проекта бе да идентифицира
възможностите за икономическо сътрудничество между
пристанищата на Черно море и р. Дунав и да очертае перспективите за устойчиво развитие на мултимодалния
транспорт в търговските връзки между Европа и Азия.
Участващите организации и представители на транспортни и търговски компании обсъдиха съществената
роля на железопътния транспорт между морските и вътрешните пристанища. Представени бяха
Националната Стратегия за железопътен транспорт в Румъния и транспортната част от Стратегията за Макро
регион Дунав за задълбочаване на връзките по вода. Президентът на органзиацията – доманик представи
ролята на морските и дунавските пристанища в Румъния, като част от общоевропейските транспортни
коридори за пренос на стоки и услуги.
Форумът бе продължение на последователни срещи, състояли се през периода август-септември съответно в
Самсун, Турция и Солун, Гърция, по време на които партньорските организации имаха възможността да се
срещнат и да обменят идеи и инициативи с местни транспортни компании, пристанищни власти и
администрации, публични институции и бизнес центрове. В резултат, бяха установени бизнес партньорства за
насърчаване и развитие на транспортните връзки и увеличаване на товаропотока между пристанищните
градове на Черно море и р. Дунав в изпълнение на общата политика и приоритети, заложени в Дунавската
стратегия.
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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АБЧО БЕ ДОМАКИН НА ФИНАЛНАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА ЕКОИНОВАЦИИ ВЪВ ВАРНА
Международната конференция се проведе на 11 –
12 септември 2014г. в град Варна (Хотелгалерия Графит), с финансовата подкрепа на
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представител на програма INTERREG JTS).

Черноморски Общини (АБЧО) и Обществения
център за околна среда и устойчиво развитие
(ОЦОСУР).
Официален старт на конференцията бе даден от
г-н Добромир Джиков, общински съветник от
община Варна, който в приветствените си слова
сподели, че „община Варна има какво да се учи от
добрите практики за еко управление и еко
иновации, споделени и прилагани в другите
страни партньори по проекта“

В рамките на двудневното събитие бяха представени 8те регионални плана за изпълнение (RIP), разработени
пилотно в рамките на проекта, които включват различни
мерки за подпомагане на околната среда в отделните
страни.
Партньорите в консорциума, въз основа на наученото в
В двудневната финална конференция по проекта
вземаха
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рамките на проект RECOMMEND са твърдо убедени, че
подобряването на екоуправление и екоиновациите на
регионално ниво, ще спомогне за постигането на
настоящите

екологични

и

икономически

предизвикателства на европейско ниво!

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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ПУБЛИКУВАНА Е
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2015 Г.
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
ЗА 2014-2020 Г.
На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващите органи на Оперативните програми, в
периода 15-17 Септември публикуваха за обществено обсъждане проекти на Индикативните годишни
работни програми за 2015 г. по:
 ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - бележки и коментари по проектите могат
да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 15 октомври 2014 г.
 ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 - предложения и коментари по
публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 15.10.2014 г. (включително) на
следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg
 ОП „ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020 - Коментари/предложения/допълнения по проекта на Индикативна
Годишна работна програма по ОП „Околна среда" 2014-2020 могат да бъдат представени в срок до
15 октомври 2014 г. (сряда), на електронен адрес: programming@moew.government.bg
 ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА 2014 И 2015 - Коментари/предложения/допълнения по
проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 за 2014 г.
и 2015 г. могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. (сряда), на електронен адрес:
oprd@mrrb.government.bg
 ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА 2015 – повече информация може да намерите:
http://eufunds.bg/bg/oicnews/7178/1



МИЕ популяризира 50 малко познати




Тракийско светилище Бегликташ, гр.
Приморско
Скални манастири край Провадия
Чудните скали, община Дългопол

туристически обекта в България
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ)
стартира инициатива за популяризиране на малко
известни културни и природни забележителности в
България. В списъка на обектите са подбрани 50
исторически
паметника,
природни
феномена,
етнографски комплекса.
Част от тях са разположени на територията на
Черноморските общини, като:
 Теке и култово място, с. Оброчище
 Раннохристиянска базилика, м. Джанавара
 Крепостта Маркели, Карнобат
 Антична куполна гробница, гр. Поморие
 Крепостта Русокастро, общ. Камено
 С. Бръшлян, общ. Бургас

Идеята на кампанията е да се предложат
интересни маршрути, които ще стимулират
всички сектори на вътрешния туризъм.
Онлайн формулярът
http://www.mi.government.bg/files/useruploads
/files/vop/formul-50-obekta-110914.pdf с 50-те
обекта е качен на сайта на МИЕ. Всеки, който
иска да се включи в инициативата, може да го
изтегли оттам. Във формуляра има място за
печат от всеки обект. Запалените туристи,
които съберат минимум десет печата при
посещенията си, могат да участват в томбола с
награди пет таблета, пет фотоапарата и десет
туристически раници.

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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Представяне на проект “BET ON EU:
Балканите и Европа заедно: Възможност за нов
Опит за Обединение!”
-----------------------------------------------------------------------

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

Партньори
Водеща организация:
Община Суботица
Партньори:
АБЧО, (България)
ALDA (Франция)
Община Равена (Италия)
Община Ерд, (Унгария)
City of County Right (България)
Град Осижек
The Mountain Community Iezer Muscel Association
(Румъния)
Международната платформа за гражданско участие
(България)
Община Княжевец (Сърбия)
Община Завидовици (Босна и Херциговина)
Wolverhampton City Council (Великобритания)
Община Лече (Италия)
Municipiul Odorheiu Secuiesc (Румъния)
Община Бижело поле (Сърбия)
Община Ниш (Сърбия)
Община Жегев (Унгария)
Община Аеродром (Македония)
Община Ново место (Словакия)

Кратко описание на проекта
Проектът обединява 19 партньори от страни на
Балканите и ЕС и има за цел да представлява
обективна платформа за обмен, обсъждане и
действия за бъдещето на Европа, като посланици на
мотото "Единство в многообразието!".
Структурата на проекта следва метафората за залог:
на първо място, е важно да се знаят правилата на
играта, на второ място е важно да се разгледат
вашите собствени ресурси и това, което желаете да
инвестирате и в крайна сметка ще трябва да се реши
на какво да се обзаложите.
Партньорите на проекта " BET ON EU " ще играят
ролята на по-добрите за бъдещето на ЕС, напълно
поемащи своите отговорности за оформянето на
Проектът се реализира с финансовата
Съюза и ще действат като "разпространители" в
подкрепа на: Програма „Европа за гражданите“,
техните собствени общности, за да се включи широк
Действие 1 - Активни граждани за Европа, Мярка
кръг заинтересовани страни: граждани, организации
1.2 Мрежи от побратимени градове
на гражданското общество, държавните органи и
Бюджет: 148.000,00 €
институции, и т.н.
Продължителност на проекта: май 2015 – април
В края на проекта, ще бъде изготвена "Книга с
2016
правилата на играта", която ще представи
резултатите от "залога" и ще представляват ценен
Първото международно събитие в рамките на
инструмент за разпространение на ангажимента на
проекта ще се проведе в периода 1-3 Декември
европейските и балкански местните власти в
процеса на разширяване на ЕС.
На 17.09.2014 г. Атанас Кузев, кмет на Община Девня, направи
официално откриване на завършения обект “Социални жилища” и
връчи “ключ към бъдещето на България” на новодомците - хора в
неравностойно положение, в рамките на проект „Подкрепа за
осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други
групи в неравностойно положение на територията на община Девня”, по
Договор BG161РО001/1.2-02/2011/002 от 18.01.2013 г., който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ“
22-23 Септември 2014, Брюксел
В рамките на европейския проект „GeoDH - Промоция на геотермални системи за централно
топлоснабдяване в Европа“ беше организирана двудневна конференция, която се проведе в Брюксел в
периода 22-23 септември. Конференцията бе структурирана в две сесии:
 Първата сесия се фокусира върху перспективите и потенциала за геотермална топлофикация в
Европа, както и предостави информация относно финансирането, иновативни бизнес модели и
регулиране (примери за добри законодателни промени), влияние на на европейската политика на
пазара на геотермална енергия.
 По време на Втората сесия бяха представени технологичните разработки и работната програма
на Хоризонт 2020 за 2015 г.
В рамките на европейската конференция бяха представени стратегията на ЕС за енергийна сигурност и
пакетът за климата и енергетиката до 2030.
На конференцията взеха участие представителя на национални, регионални и местни власти, в това
число Европейски политици, университети и центрове за обучение, финансови участници (банки и други
инвеститори), топлофикационни проектанти и инсталатори, собствениците и наемателите на големи
сгради.
Целта на 30-месечния проект GeoDH бе да стимулира използването на геотермална енергия за
отопление и логично да замени използването на изкопаеми горива в топлофикационните дружества.
Дейностите, които реализираха партньорите по проекта (девет организации от девет страни членки на
ЕС) бяха насочени към предлагането ан ефективни инструменти и ръководство за заинтересованите
лица да достигнат амбициозни цели за повишаване на броя на геотермални системи, чрез насърчаване
собствениците на топлофикационни дружества да модернизират инсталациите и повишат делът на
геотермалната енергия в централното топлоснабдяване. Партньор за България е Асосоциация на
Българските Черноморски Общини (АБЧО). Европейската конференция за геотермална енергия бе и
финалното събитие по проекта.
Снимки от заключителната среща на партньорите на проекта:
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Проект „CHARM: Творчество и Здравословен начин на Живот чрез
Музиката като инструмент за Неформално обучение“
Новостартиралият проект CHARM, в който АБЧО е национален
партньор се финансира по Програма „Младежта в действие“,
Дейност 4.6 Партньорства.

Снимки на участващите младежи
в курса на обучение в община Арзигнано
(Италия)

Включвайки специфичен курс на обучение, транснационални
младежки инициативи, както и заключителен семинар, CHARM ще се
фокусира върху подпомагане на младите хора от пет различни
държави да подобрят своите умения и активно да участват в живота
на техните общности.
Отвъд формата на изкуството, музиката ще бъде използвана като
инструмент за неформално обучение и развитие на младите хора:
музикалните дейности ще се фокусират върху такива теми като
самостоятелно предприемачество, популяризиране на добри
взаимоотношения, както и предотвратяване на лоши поведения.
Проектът също така планира да разпространява тази "нова идея" за
музиката, както и за повишаване на осведомеността относно
значението на политиките за трудовата заетост на младежите.
CHARM цели да постигне следните цели:
 да се стимулира участието на община Aрзигнано и други
общини и партньори в европейската политика за младежта и
неформални образователни дейности;
 да се насърчава активното гражданство на младите хора и да
се развиват младежки умения и компетенции, както и да
улесни навлизането им на пазара на труда;
 да се сподели общ начин на мислене за използването на
музиката като средство за насърчаване на неформалното
образование в Европа, и да се разработи дългосрочна мрежа
фокусирана върху тази тема;
 да обменят най-добри практики между партньорите и да се
учат от опита един от друг.
През месец май 2014 г., бе организиран 6-дневен курс на обучение от
водещия партньор на проекта - община Арзигнано (Италия) с
участието на 40 души. Целта на обучението бе да послужи като
платформа за дискусии и обмен на добри практики, свързани с
музиката като средство за обучение.
Транснационални младежки инициативи с домакинства в Италия и
България ще се проведат в периода октомври – ноември 2014. Целта
на тези инициативи е да се даде възможност за пряко и активно
участва в процеса на разработване на музиката като инструмент за
неформално обучение на участниците. И накрая на проекта, ще се
проведе финален семинар в Страсбург - през пролетта на 2015г.
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Работна среща – дискусия по проект „MARELITT“
На 26 септемеври 2014г. община Несебър бе домакин на работна среща – дискусия „Опазване чистотата
на моретата – отговорност за всички“, организирана съвместно с Асоциация на Българските
Черноморски Общини.
Срещата бе организирана по европейския проект MARELITТ, имащ за цел да представи и разпространи
добри идеи и практики за изчистване на отпадъците от морето и да инициира пилотни
демонстрационни проекти за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците при риболовната
дейност.
След предварителна селекция България, в частност
Черноморския регион бе избран като един от целевите
райони за разработването и изпълнението на пилотен
проект, в който ще бъдат включени активно
представители на рибарските сдружения, местните и
публичните власти, иниституциите, отговорни за
контрола и управлението на сметосъбирането и
сметоизвозването.
Официални привествия отправиха г-н Николай
Димитров, Кмет на община Несебър, който даде
началото на работната среща, г-н Янчо Янев –
Изпълнителен Директор на ИАРА и г-жа Марияна
Кънчева – Изпълнителен Директор на АБЧО.

Г-н Стен Ламберт от белгийската компания ARCADIS, която е администратор на проекта, представи
дейности и начини за събиране на отпадъци в западните страни, като даде конкретни примери за
стимулиране на рибарите да извършват тези дейности чрез различни финансови, административни и
технически инструменти.
На срещата присъстваха представители на местните инициативни рибарски групи Несебър-Поморие и
Созопол-Приморско-Царево, Изпълнителна Агенция Рибарство и Аквакултури, Изпълнителна Агенция
Морска Администрация, черноморските общини, пристанище Несебър, др.
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Участниците обсъдиха начините за извозване на отпадъците, събиране при риболовната дейност,
административните процедури за контрол и управление от съответните отговорни институции. Обсъдени
бяха и съществуващите проблеми, пред които са изправени рибарите в изпълнението на своите дейности. В
края на срещата бяха дефинирани конкретни стъпки за изпълнението на мерки и дейности, които ще бъдат
заложени в конкретизирането на предложение за проект:
 Организиране и провеждане на широка иноформационна кампания насочена към местните
инициативни рибарски групи за техните ангажименти и задължения с управлението на отпадъците
след тяхното изваждане на сушата.
 Изпълнение на пред-проектно проучване за обема на изгубени в морето риболовни съоръжения и
принадлежности, напр. рибарски мрежи, др.
 Разработване на варианти на стимули, вкл. и финансови, насочени към рибарите за правилното
събиране, съхранение, управление и контрол на отпадъците от редовната риболовна дейност.
 Организиране на последователни срещи с активното участие на всички рибарски сдружения, по време
на които да се обсъдят проблемите, които възпрепятстват правилното управление на риболовната
дейност и да се търсят конкретни инвестиционни решения.
АБЧО ще работи в сътрудничество със съответните администрации и институции като за практичекото
реализиране на дейностите ще търси финансиране по линия на националните и международните фондове –
напр. Оперативна програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Европейско Икономическо Пространство,
Европейски фондове и програми, др.

Приключиха дейностите по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА АВРЕН“
Приключиха дейностите по Проект „Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръжения в
Община Аврен“ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони. Проектът възлезе на стойност 165 640,00 лв. По време на реализирането му бяха
извършени строително - ремонтни дейности на обектите Базова Астрономическа обсерватория в с. Аврен
и Скалния манастир „Благовещение“ в местността „Кешишлика“, явяващ се историческа културна
атракция на общината.
На 15.09.2014 г., кметът на община Аврен Емануил Манолов и зам.-кметът Боян
Георгиев прерязаха лентата на туристическия обект.
С обновяването на инфраструктурата на двата туристически обекта, се постигнаха
важни за община Аврен цели, а именно да се създаде интерес към община Аврен като
се популяризира местното културно, историческо и природно богатство, поднесено
на посетителите по възможно най-атрактивния, но не натрапчив начин,
разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и
съоръженията за посетители в района и подпомагане развитието на интегриран
селски туризъм.
Община Аврен вече разполага с два завършени туристически обекта, които ще предизвикат интерес за
посетителите на региона. Наличието им предполага развитието на малкия местен бизнес, а именно
посетители на местни ресторантчета и гостилници, осигуряване на посетители за местните семейни
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА MOBISEC
След като през м. Юли 2014 г. бяха завършени предварително одобрените ремонтни и строителни
дейности по проект „MOBISEC - мобилни инициативи за устойчиви европейски общности“, бе установено,
че са реализирани спестявания на стойност 35 000 лв.
За да бъдат оползотворени по предназначение, на 01.08.2014 г. Черноморската Регионална
Агенция за Управление на Енергията организира работна среща с представители на районните кметства,
експерти от община Варна, която се проведе в зала “Варна” в сградата на общината. Целта бе районните
кметства да дадат и обосноват допълнителни предложения за осигуряване безопасност на пешеходци и
велосипедисти в подопечните им райони от позицията на най-запознати с конкретните ситуации в
районите си.
На срещата присъстваха също и Ани Николова – Директор дирекция „ЕНОП“, инж. Бистра Димова –
Началник отдел ПП в Дирекция „ЕНОП“, Звездин Стоилков – управител ОП „ИП“, Десислава Пеева –
експерт КБХ в община Варна.

Снимки от срещата с
експерти от община Варна
и представители на
районната администрация.

Участниците в срещата се съгласиха във всеки район да бъдат направени по още два обекта, и
средствата да бъдат разпределени поравно, така както е възприето още от началото на проектните
дейности. В район Аспарухово ще бъдат изградени рампи за достъпна градска среда на повдигната
пешеходна пътека на ул. „Народни будители“ пред МВГ „Св. Николай Чудотворец“, както и тротоарни
пътеки за инвалиди пред поликлиниката и пред магазин „Билла“.
Тези мерки бяха предложени още в началото на проекта, и бяха одобрени заедно с всички
останали и затова може да се пристъпи към тяхното незабавно изграждане. В район „Одесос“ ще бъдат
изградени повдигнати пешеходни пътеки пред детска ясла „Щастливо детство“ на ул. „Славянска“ и пред
ЦДГ 16 на ул. „Стефан Караджа“. В район „Приморски“ ще бъдат изградени две повдигнати пешеходни
пътеки на улиците „Д-р Железкова“ и „Братя Бъкстон“, и една пешеходна пътека на ул. Подвис до IЕГ.
За район „Младост“ предложенията са 4, и поради липса на техни представители обектите ще
бъдат уточнени до края на идващата седмица. В район „Владислав Варненчик“ бяха предложени две
повдигнати пешеходни пътеки на бул. „Света Елена“ и пред блок 405 в III микрорайон.
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