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Финална среща по проект ESP - Английски За
Специфични Цели в Туристическия Сектор,
e-Learning“ се проведе в Турция

В периода 16-17 октомври 2014г. се проведе финалната партньорска
среща по проекта в град Адана, Турция. По време на двудневното
събитие, партньорите по проекта споделиха за постигнатите резултати
по проекта в техните страни и придобития опит по време на
реализиране на проектните дейности.
24 месечният проект бе насочен към разработване на обучителни материали и
електронна-платформа за обучение на английски език по специфични за
проектния консорциум сектори: туризъм и финансов – структороопрделящи за
Черноморския регион сектори.
Проектът целеше да допринесе за устойчивото развитие в региона на страните
партньори (България, Турция, Гърция и Италия) чрез насърчаване на
туристическите дейности в тези региони.
Разработеният CD-ROM, цели да провери напредъка на обучаемия -студенти,
служители и учители по английски език, които се занимават с повишаване
ефективността на работата.
E-learning платформата (http://esptrainingcourses.eu/moodle) бе успешно тествана в България в една от паралелките на „Английската езикова гимназия – Варна“,
по време на учебните им часове по информатика.
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ИНТЕРМОДАЛНОСТ ВЪВ ВАРНА – ПЪРВИ ОБЩЕСТВЕНИ
ВЕЛОСЪОРЪЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Продължавайки работата си по проект „MOBISEC - мобилни инициативи за устойчиви европейски
общности“, Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията инициира работна
среща с представители на районните кметства, експерти от община Варна и главния архитект на
общината Виктор Бузев, която се проведе на 09.09.2014 г. в офиса на организацията. Целта бе да се
определят мерките, които ще бъдат изпълнени за популяризиране и улесняване на интермодалността в
града, т.е. създаване на възможност за комбиниране на велосипеден и обществен транспорт. По
предложение на експертите от ЧРАУЕ и следвайки изготвения през м.г. доклад за възможностите за
развитие на интермодалността в гр. Варна, работната група се обедини върху една от най-новите,
модерни и полезни мерки, изпълнявани в Европа – изграждане на закрити велопаркинги. Имайки
предвид модела, разработен от координатора на проекта – град Мурсия (Испания), участниците в
работната група се обединиха около решението в гр. Варна да бъдат изградени 10-12 закрити
велопаркинги, всеки с капацитет 20 велосипеда.

Моменти от срещата
с експерти и районна
администрация

Във всеки район на града бяха определени по 3 приоритетни места, на които ще бъдат изградени
иновативните съоръжения, с което Варна ще стане първия град в България предлагащ подобна услуга
на своите граждани.
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.
Някои от местата, определени по време на срещата са плувен комплекс „Приморски“, Дворец на
културата и спорта, Алея първа (до плажа), Мебелна палата, Кметство Аспарухово и др.

Закритият велопаркинг в Мурсия, по чийто модел ще бъдат
изградени и тези във Варна.

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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БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПРОВЕДОХА ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ С
НОРВЕЖКИ ФИРМИ, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BANCAGE
07 - 11 Октомври 2014г.
Делегация от български фирми, членове на Черноморски
енергиен клъстер посетиха своя проектен партньор в
Норвегия - NCE Smart Energy Markets. Петдневната работна
визита се проведе в рамките на проект “BANCAGE: България
и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото
предприемачество”, който се реализира с финансовата
подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия
Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна
област БГ 10 - „Иновации в зелената индустрия”.

Този процес е почти напълно завършен в
Норвегия. Осъществените дейности бяха
представени от един от основателите на
енергийния пазар в Норвегия - г-н Ханс
Арилд
Бредсен.
Процесът
на
дерегулация е стартирал 1991 година и е
завършил 2013 г. Към настоящия момент
тази система за енергиен пазар се
използва
от
Скандинавските
и
Прибалтийските
държави,
Западна
Европа, Централна Европа, Румъния и
Турция. Опитът показва, че необходимото
време за въвеждане на свободен
енергиен пазар отнема около 10 години.
Цената
на
електроенергията
се
формира на основание количество
използвана енергия, час от денонощието
на ползване, предварителна заявка на
ползване.
В рамките на работното посещение
българската делегация посети редица
фирми-членки на Норвежкия клъстер:

Енергийният клъстер NCE Smart е с компетенции по
развитието на интелигентни енергийни пазари. Негови
членове са редица високотехнологични норвежки и световни
енергийни компании. Клъстерът е локализиран в гр. Халден в
близост до местния енергиен университет. Чрез участието
си в клъстера компаниите получават възможността за
развитие на нови партньорства, разработване на иновации
и проучвания и повишаване на компетенциите.
Целта на визитата бе да се установи двустранно
сътрудничество между норвежкия и българския енергиен
клъстер и техните фирми-членки, да се обмени опит и
добри практики в областта на енергийния мениджмънт,
прилагането
на
устойчиви
енергийни
политики,
електрическа мобилност, пасивни сгради, използване на
местни енергийни източници, енергийни пазари и
управление на енергийни процеси. Тенденцията за развитие
на европейския енергиен пазар е постепенна дерегулация,
докато цените на енергията се определят на напълно на
пазарен принцип. Целта е да се създаде среда за
стимулиране на чисто производство на енергия и отговорно
ползване.

Представителят на Tiny Mesh, гр. Халден- гн Стиг Отесен запозна участниците с
възможностите
за
изграждане
на
безжична мрежова инфраструктура за
енергийния
сектор.
Фирмата
е
разработила радиоустройство с микро
размери, което може да предава и
записва данни относно консумация на
електроенергия.
В
допълнение
е
разработила облачна система за запис
на базата данни. Протоколът от данни се
предава
безжично,
което
спестява
значителен ресурс за изграждането й.
Като краен продукт се получава богата
база от данни относно енергийна
консумация на изследваният обект.
Базата данни е възможно да бъде обект
на изследвания и създаване на модел на
консумация. По този начин се повишава
енергийната култура на потребителите,
използва се енергията по оптимален
начин и се предоставя достатъчна
информация
за
целесъобразни
инвестиции.
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Г-н Тор Моен – ръководител на проект в Smart Energi Hvaler, гр. Фредрикщат представи разработена от
фирмата съвременна измервателна система за управление на електрическата мрежа, коята позволява
тя да става все по-интелигентна. Така наречените „интелигентните електромери“ могат да предоставят
информация за домашното електропотребление дори и на мобилния Ви телефон. По този начин всеки
клиент получава пълна информация за консумираната от него електроенергия, да се правят анализи на
консумацията и предложения за оптимизиране на разходите.
Участниците посетиха и различни видове отоплителни централи: Fjernvarme AS – гр. Фредрикщат отоплителна централа на биомаса, MOVAR в гр. Мос – на земен газ, Statkraft Varme Mosseporten в гр. Ас
– на био газ и Електрическа компания за производство на енергия, собственост на окръг Østfold и
местните общини, която управлява 8 ВЕЦ 2 ВяЕЦ и две централизирани топлофикации.
Голям интерес сред членовете на делегацията предизвика посещението във фирма Mosseporten
Frysehotell в гр. Мос, където с помощта на биогаз, естествения планински масив се използва за
съхранение на замразени продукти.
Представителите на Черноморския енергиен клъстер се запознаха с норвежката политика по отношение
на стимулиране използването на електрически автомобили, като средство за намаляване на
замърсяването на околната среда: въведени са намалени данъци за електромобилите, предоставена е
възможност за безплатно зареждане, безплатно паркиране в централни зони. Направено е проучване за
подходящо разположение на зарядна инфраструктура в гр. Осло. Предложените места са приети в
плана за градско развитие и е предоставена възможността на частните инвеститори да изграждат
зарядни колонки. Към настоящия момент три големи инвеститори са разположили около 2000 колонки в
Осло.
Всички заинтересовани български фирми ще имат възможността да се срещнат с норвежките фирми
през месец Март 2015г., когато Черноморски енергиен клъстер ще организира съвместен енергиен
бизнес форум в гр. София.
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ПЪРВА КОПКА НА ДЕТСКА ГРАДИНА В СЪРЦЕТО НА СТАРИЯ НЕСЕБЪР
ПО ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНИТЕ НЕСЕБЪР И КЪРКЛАРЕЛИ“
На 22 Октомври бе направена първата
копка на сградата на детската градина
от кмета на Несебър Николай Димитров,
председателя
на
Общински
съвет
Несебър - Благой Филипов, почетния
вицеконсул на Турция в Бургас Мустафа
Йолдаш и Адем Севим, председател на
Общинския съвет в Къркларели.
Сградата ще е двуетажна, със скатен
покрив. Тя ще бъде построена върху
общински терен с площ 523 кв. метра.
Крайният срок за завършването й е 19
февруари 2016 г.
Тази детска градина ще е с насоченост към изкуствата, творческите изяви, ще има много
образователни програми, някои от които с особено внимание към екологията. Тя е знакова за
стария Несебър, специална, какъвто е и статутът на града на ЮНЕСКО.“, бяха заключителните думи
на кмета Николай Димитров.
Сградата ще е с традиционен
архитектурен образ, съответстващ
на
архитектурата
на
Стария
Несебър. Тя ще се вписва в
заобикалящата я среда и ще е в
синхрон с околните постройки. Ще
бъдат
използвани
съвременни
материали
и
облицовки,
наподобяващи
материалите,
вложени в постройките в Стария
Несебър. За първия етаж ще се
използва дялан естествен камък, а
вторият ще е с дъсчена обшивка с
хоризонтален растер. Капацитетът
й е две групи от по 25 деца.
Сред гостите на събитието бяха: Марияна Кънчева, изпълнителен директор на АБЧО, Тайлан Севим главен съветник на Мехмет Сиам Кесимоглу - кмет на Къркларели, заместник-кметовете Виктор
Борисов, Иван Гургов и Лазар Япаджиев, Стойко Стоянов, секретар на община Несебър, началници
на отдели от общината.
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Детската градина ще бъде реализирана по проект „Трансгранично сътрудничество за
подобряване на социално-образователната инфраструктура в общините Несебър и Къркларели“.
Той е на стойност до 398 663,40 евро, като Община Несебър е водеща организация, а партньор е
Община Къркларели
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Експерти на АБЧО ще представят
инициативите за опазване на
Черно море в рамките на проект MARLISCO
по време на фестивала „Есенни пасажи“
31.10 – 02.11.2014, гр. Несебър

Първият ден на фестивала, 31 октомври, ще започне
с голямото откриване от организаторите, дружеството
на несебърските художници ще представят своята
изложба-базар, ще бъде открит и празничния базар за
риба, морски дарове и произведения на изкуството с
морско вдъхновение. По случай Международния ден
на Черно море ще бъдат представени редица еко
инициативи и добри практики, в това число
европейския проект „MARLISCO – Проблемът с
отпадъците на моретата на Европа: социална
информираност
и
съвместна
отговорност“,
финансиран
по
Седма
рамкова
програма.
Експертите на АБЧО ще споделят защо е толкова
важно да пазим морето чисто. По време на
фестивала ще се връчат наградите от конкурса „Аз
обичам Черно море“.
ВАЖНО е да знаете:
1. Всички събития на фестивала ще се случват между
11:00 и 17:00 ч. на Пристанище Несебър.
2. Всички събития на фестивала, които не се случват
на Пристанище Несебър, се случват в „Новата сграда
на Старото Кметство“ и в зала „Сочи“.
3. Конкретна информация по часове се получава на
Инфо-пунктовете на фестивала.
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Община Шабла: Приключи проект
„Благоустрояване и подобряване на
инфраструктурата на терен в полза на
малка рибарска общност и развитието на
туризма в с. Тюленово, община Шабла“
22.10.2014г.
С водосвет и тържествено срязване на лента
днес бе открит поредният успешен проект на
Община Шабла, а именно: „Благоустрояване
и подобряване на инфраструктурата на терен
в полза на малка рибарска общност и
развитието на туризма в с. Тюленово, община
Шабла“,
финансиран
по
Договор
№216/13.08.2013г. по мярка 1.4 „Подкрепа за
инфраструктура и услуги, свързани с малките
рибарски стопанства и туризма, в полза на
малки рибарски общности” от Местната
стратегия за развитие на МИРГ „ШаблаКаварна-Балчик“. Стойността на проекта
възлиза на 263 387,67 лв. без ДДС и
представлява 100% от одобрените и реално
извършени разходи.

Кметът на община Шабла проф. Райна
Бърдарева пожела на всички жители и гости
на с. Тюленово да се радват, пазят и
поддържат прекрасната придобивка.

АБЧО ЩЕ Е ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА
ПРЕЗ НОЕМВРИ 2014г.
На 26-29 ноември АБЧО ще приеме представители от Гърция, България, Румъния, Турция, Грузия, Молдова,
Украйна за участие в среща-дискусия на практики и модели за развитие на културно-историческото
наследство. Участниците ще посетят няколко значими за региона културни обекти, които предпоставят
развитието на туризма. Предвижда се и дефинирането на конкретни инструменти за реклама на културното
многообразие. Срещата се организира по проект ALECTOR (www.alector.org), финансиран по Съвместна
Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007-2014“, в който АБЧО е партньор
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