
 

Как можем да намалим боклуците на нашите плажове и в морето? Това беше 
основния въпрос, на който се търсеше отговор по време на провелата се 
„Национална обществена дискусия за замърсяване на Черно море“ на 
31.10.2014г. в хотел „Галерия Графит“ – гр. Варна. 
Организиран от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) точно 
на Международния ден на Черно море, националният форум бе финалната 
проява в рамките на европейския проект „MARLISCO – Проблемът с морските 
отпадъци на Европа: социална информираност и съвместна отговорност“, 
финансиран по Седма рамкова програма на ЕК.  
На събитието бяха представени най-съвременните факти за морските отпадъци и 
тяхното въздействие на местно, национално и международно ниво от 
присъстващите специални гости и лектори на форума: Румяна Радилова (еколог, 
зам. Кмет на община Аксаково), Венцислав Николов (експерт по екология, 
Директор на "Басейнова дирекция – Варна“), Венета Георгиева (инспектор по 
държавен екологичен контрол в  „Морска администрация“ – Варна) и Людмил 
Икономов (Изп. Директор на Институт за екологична модернизация) 
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“НАЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ  
НА ЧЕРНО МОРЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В ГРАД ВАРНА, В РАМКИТЕ НА 

ПРОЕКТ MARLISCO 
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Г-н Икономов сподели, че “единственият цивилизован начин за управление на крайбрежието е когато 
всички заинтересовани страни се включат в процеса, всеки каже какви са неговите проблеми, болки и 
да се изясни докъде могат да се простират неговите претенции.” Стратегическият план за опазването 
на Черно море трябва да обедини действията на 6-те черноморски държави, но те често имат 
противоположни интереси и възможности. България също изостава в изпълнението на международните 
конвенции.  
Според експертите черноморските общини трябва да получат пълномощия и финансиране да се 
грижат за Черно море, защото те са най-потърпевши от замърсяването му. Основните замърсители на 
Черно море са отпадните води от брега, липсата на пречиствателни станции, туризмът и 
корабоплаването, категорични са експертите. След бума на курортното строителство в пъти е 
надскочена възможността морето да се самопречиства. 
Форумът се излъчи пряко от Варна по БНТ2, като имаше възможност заинтересованите лица от цяла 
България да го наблюдават и онлайн в специално разработената за целта електронна платформа. 
Медийните партньори на събитието бяха заснели предварително два видео репортажа по темата, 
които бяха представени по време на събитието и предизвикаха горещи коментари сред публиката в 
залата: единият бе с инспектор от РЗИ – Варна, а втория с управителя на Поддържане чистотата на 
морсите води АД – Варна (ПЧМВ) 

  
Водеща на дискусията беше г-жа Зоя Черешарова, а сред публиката бяха авторитетни експерти, 
студенти от Техническия университет - Варна, катедра „Екология и опазване на околната среда“,  
студенти от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, специалност “Мениджмънт на водния транспорт”, общински 
служители от Черноморските общини, представители на неправителствени организации, които работят 
по проекти, свързани с опазването на околната среда. 
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изпълнението на дейностите по проекта "Подобряване 
на интегрираното управление на крайбрежните зони в 
региона на Черно море", финансиран от Съвместната 
оперативна програма «Черноморския басейн 2007-
2013г.» се очаква, скоро техническият екип на 
подизпълнителя (Националният институт за морски 
изследвания и развитие "Григоре Антипа", Румъния) да 
представи на координатора на проекта първоначалния 
проект на Изследването. 
 
По време на тази фаза, избраните експерти ще 
направят оценка и инвентарни дейности и ще 
разработят пълно описание на действителната рамка 
по отношение на интегрираното управление на 
крайбрежната зона във всеки регион, и ще очертаят 
главните аспекти и заключенията на регионално и 
национално ниво. 
 
Съдържанието на изследването ще бъде разделено на 
глави и приложения, в различен набор от теми, плюс 
хоризонталните задачи (картографиране / моделиране 
/ казуси). Всяки едня от тези задачи ще бъде 
представена на ключов експерт, а след това ще бъде 
разгледана от работна група, съставена от 
представителните специалисти на всяка страна 
партньор в проекта. Формулировката на проучването, 
пропуски в базата данни, липсващата информация ще 
се допълва от проектните партньори. 
 
Докладите/предложения ще бъдат обсъдени с 
работните групи и, ако е необходимо, ще бъдат 
преразгледани на базата на получените предложения. 
 
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!” 

 

 

 

 

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 заморски изследвания и 
Фондация за защита на 
природосъобразен начин на живот. 
 
След възлагане на подизпълнител чрез 
провеждане на тръжна процедура 
"Изследване по отношение на 
интегрираното управление на 
крайбрежните зони" в рамките на  
 

Project funded by the 
EUROPEAN UNION 

АБЧО бе домакин на международна работна среща за  
развитие на културния туризъм 

 
 
 

През периода 26-28 ноември 2014 г. международни експерти от Гърция, Турция, Румъния, Грузия, Молдова, 
Украйна посетиха Варна за участие в международна среща за развитие на културния туризъм в 
Черноморския басейн.  Срещата бе организирана в рамките на международен проект „АЛЕКТОР - 
Мрежи за сътрудничество в прилагането на стандарти за развитие на културния туризъм на 
трансгранично ниво“, изпълняван по Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013г.“, 
а АБЧО бе домакин от българска страна.  
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Основна задача на проект             е създаване на т.нар. „Пътека на културното наследство“, която 
обединява туристически маршрути с културно-историческо значение в участващите страни и тяхното 
популяризиране сред широката общественост, национални и международни посетители, туристи и гости 
на съответните туристически дестинации. 

За гр. Варна туристическият маршрут „Варна – отворена за хората“ обединява 10 обекта, обединени под 
мотото: „100 години за 60 минути“, включващи сгради, значими места и обекти с историческо и културно 
значение за развитието на социално-икономическия живот на града през последните 100 години. Идеята е 
чрез пешеходен обход тези обекти и места да бъдат посетени и заснети за около 60 минути в централната 
част на града. Акцент се поставя върху емоционалния и социалния ефект, показващ как тези паметници и 
обекти са оказали върху местното население и гостите на града.  

Част от музеите и пилотните обекти бяха посетени на място, а участниците имаха възможност да се 
запознаят по-отблизо с историята и индустриалното, социалното и културното развитие на гр. Варна през  
годините.  

Туристическите маршрути на други държави-участнички 
включват разнообразие от дейности, инициативи и 
мероприятия свързани с посещението на места с 
културно-историческо значение. Така например в 
Украйна, район Донбас ще предложат посещение на 
забележителности и обекти със солни залежи и 
запознаване с изкуството направено от сол и 
едновременно с това дегустация на местни напитки и 
храни. Молдова залага на гастрономически тур и 
запознаване със стари местни традиции в приготвянето 
на хляб и вино съчетани с археологически факти и 
находки. Турция ще покаже уникалността на природата 
и хабитатите около Истанбул и Самсун в единство с 
историята и културното наследство на поколенията. 
Грузия ще допълни културното многообразие с изкуство, 
традиции и обичаи от региона на Батуми.  По време на 
тридневния форум участниците обсъдиха и 
създаването на т.нар. „открит музей“ с презентации и 
фотографии от пилотните обекти, както и създаването 
на мултимедиен филм, който да бъде разпространен 
сред туроператорите и местните общности. 

 Специално внимание бе отделено и на съпътстващото интерактивно обучение за експерти и 
специалисти за подходите и методите за популяризиране на историческото наследство и културното 
многообразие на народите в района на Черно море.   

В дългосрочен план проектът предвижда създаването на стратегически партньорства отвъд границите 
на Черно море за опазване на местните ресурси и културното единство в спецификата на 
народите. 

За повече информация, моля посетете интернет страницата на проекта: www.alector.org.      
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ЗА ПРОГРАМАТА 
Програма BG04 "Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия" 
се финансира от Финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на 
ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан 
меморандум за разбирателство между 
Република България и Кралство 
Норвегия, Исландия и Княжество 
Лихтенщайн. 

Програмен оператор: Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
(сега Министерство на икономиката и 
енергетиката, МИЕ). 

Програмен партньор на Донора: 
Дирекция за водни ресурси и енергия 
(НВЕ) към Министерството на петрола и 
енергетиката, Кралство Норвегия. 

Цел на програмата: Намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
замърсители на въздуха. Програмата 
ще допринесе за намаляване на 35 хил. 
т СО2. 

ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АБЧО 
18 Декември 2014 г., град Варна 

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, на 18 декември (четвъртък) 2014 г. от 11.00 часа в зала „Graffiti Lounge" на Графити 
Галерия хотел Варна ще се проведе Годишно отчетно-изборно Общо събрание на 
Асоциацията на Българските Черноморски Общини. 

Предварителен Дневен ред за провеждане на Общото събрание на АБЧО - 18 декември 2014г:  
1. Откриване на заседанието на Общото събрание на АБЧО, приемане на Дневен ред.  
2. Избор на председателстващ и протоколчик на заседанието на ОС на АБЧО.  
3. Отчет за дейността на АБЧО за периода 2014 г. и представяне на приоритети за 2015 г. 
4. Отчет за разходване на финансовите средства от членския внос за 2014 г. Информация за 
внесения членски внос от Общините - членки за 2014 година. Приемане на бюджет на АБЧО за 
2015 г. 
5. Избор на Управителен съвет и Председател на УС на АБЧО за мандат 2014/15 г. 
6. Представяне и обсъждане на бъдещи дейности и инициативи на Асоциацията.  
7. Други 

 Очакваме да Ви поздравим с "Добре Дошли" на Годишното Отчетно-изборно Общо събрание 
на АБЧО! 

5 

ПОКАНА  
ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 
ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Министерство на икономиката и енергетиката в качеството му 
на Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“ кани потенциални 
бенефициенти да представят проектни предложения по 
цитираната по-горе покана.  

Основната цел на поканата е изграждане на инсталации за 
производство на твърди, течни и газообразни горива от биомаса 
от малки и средни предприятия. 
 
Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 1 
764 706 евро. 
Размер на безвъзмездната финансова помощ - от 50 000 евро 
до 200 000 евро. 
Безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 60 % от 
общата стойност на проекта. 
С приоритет са проекти в сътрудничество с партньори от 
страните – донори. 
Пълният комплект „Насоки за кандидатстване“ е публикуван на 
интернет страницата на проекта: www.energygrantsbg.org  
 
Краен срок за представяне на проектните предложения:  
7 януари 2015 г., 16:30 часа местно време. 
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Варна - Европейска младежка 

столица през 2017 година! 

 
Варна победи в надпреварата за Европейска 
младежка столица през 2017 година! Това съобщи 
кметът на морската столица Иван Портних. 

Церемонията по обявяване на победителя се състоя 
на 19.11.2014 в румънския град Клуж-Напока, който е 
носител на титлата за 2015 г. Варна изпревари другите 
три града-финалисти: Кашкайш (Португалия), Галуей 
(Ирландия) и Перуджа (Италия). 

Варна кандидатства за трети път за титлата 
Европейска младежка столица. Тазгодишната тема 
на варненската кандидатура, която е и единствена за 
страната ни, бе „Социални иновации и младежко 
предприемачество“. При последните ни две участия 
теми са били „Младежкото доброволчество“ и 
„Младежката безработица“. 

След избора на Варна за младежка столица на 
Европа за 2017, младежките проекти на Община 
Варна, както и на неправителствени организации, ще 
бъдат одобрявани с преференции при 
кандидатстване по европейски програми. Освен за 
вливането на средства титлата ще допринесе за това 
морският град да стане разпознаваем на картата на 
Европа. Получаването на приза младежка столица 
означава, че през 2017 всички значими европейски 
младежки събития ще се проведат във Варна. Това ще 
доведе до голям поток от млади хора и различни 
организации в града, създаването на контакти и 
реализирането на бъдещи съвместни проекти. 

Европейска Младежка Столица е титла, която се 
присъжда на европейски град за период от една 
година. Това е инициатива на Европейския Младежки 
Форум, която стартира през 2009 г. До момента 
Европейски Младежки Столици са били: Ротердам, 
Торино, Антверпен, Брага, Марибор и Солун. Избрани 
са и Европейски Младежки Столици за предстоящите 
две години, съответно Клуж Напока  и Ганджа. 

КОНКУРС за младежки инициативи в 
чест на Варна – Европейска младежка 

столица 2017 

 
Варна ще бъде Европейска Младежка Столица 
през 2017 г.! Градът има 2 г. подготовка, в които 
да развие достатъчно младежки дейности в 
защита на спечеления приз. Община Варна 
вече работи по въпроса като финансира 
младежки проекти единствено в подкрепата 
развитието на Варна като Европейска 
Младежка Столица. 
Инициативите трябва да имат следните цели: 
- предоставят смислено свободно време на 
младите хора 
- осигуряват интересни дейности за младежи от 
15 до 29 години да се включат като доброволци, 
артисти, участници или публика 
- осигуряват възможности за партньорство 
между младежките организации във Варна и 
популяризиране на техните дейности. 
Дейностите трябва да се развиват поне в една 
от следните области: 
- Музика 
- Спорт 
- Танци 
- Сценични изкуства 
- Визуални изкуства 
Поканата е отворена за младежи, 
неформални групи и младежки организации от 
Варна, които имат креативни идеи за младежки 
инициативи. Те ще трябва да планират 
реализирането на своите еднодневни 
инициативи в периода Декември 2014 - Май 
2015 и Септември - Ноември 2015. 


