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ArtReefs МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ВЪВ ВАРНА
10.10.2017г.

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) бе домакин на провелия се в зала „Перла“ на хотел
Swiss-Belhotel – Варна международен семинар за експерти в областта на иновативни съоръжения за
брегоукрепване, а именно изкуствените рифове.
Събитието се организира в рамките на проект „ArtReefs - Иновативни инструменти за крайбрежен туризъм“,
финансиран по програма EASME (Европейски фонд за морско дело и рибарство на ИАНМСП) на ЕС.

Проект ArtReefs има за цел да промотира идеята за новативни изкуствени рифове като универсален инструмент
за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно
влошаването на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони. Освен основната
им предназначение за рибарство и екологично възстановяване, изкуствените рифове могат да спомогнат за
управлението на крайбрежните зони и реализиранието на подходящи дейности като гмуркане, любителски
риболов, аквакултури, мониторинг или изследвания, които допринасят за повишаване на привлекателността и
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устойчивостта на дадена територия. През последните месеци, проектът изследва важни предизвикателства,
свързани с внедряването на изкуствените рифове, насочени към законодателството, възприятието на
заинтересованите страни, възможните бизнес модели и успешен опит в целия свят.
На събитието в гр. Варна се включиха над 30 участника измежду, които представители на Института по
Океанология, Варненската компания Sea Harmony, Международния черноморски клуб, ОЦОСУР, главният
архитект на община Варна и гл. експерт "Свлачища и укрепване на територии" – община Варна, Черноморски
енергиен клъстер, архитекти и експерти в областта. В семинара участваха и всички проектни партнори: Innogate
to Europe (МСП от Испания, специализирано в областта на иновациите и предприема-чеството); CNR-ISMAR:
морския клон на Националния Изследователски Съвет на Италия; Pôle Mer Méditerranée от Франция, найголемия морски клъстер в региона; Национален туристически клъстер "Български пътеводител", специализиран в
устойчивия и алтернативен туризъм; Областна администрация Абруцо (Италия), водеща интегрираното
управление на крайбрежните зони в Адриатическо море и АБЧО.
В първата част на семинара всички учасници се
включиха в симулационната игра “Предизвикателство за
морско пространствено планиране“ (MSP Challenge www.mspchallenge.info), транспортирана до България с
любезното съдействие на холандското Министерство на
строителството и архитектурата.
MSP Challenge е игриво учебно преживяване, "стратегия
за игра на маса", предназначена за политици и стратези,
работещи в областта на екосистемното морско
пространствено планиране, устойчив син растеж и къси
морски доставки. Основното предизвикателство за
участниците бе постигането на "син растеж" и добро
състояние на околната среда в техните национални и
общи
морски
зони
чрез
пространственото
разпределение на икономическите и екологичните
функции и развитието на морския транспорт на къси
разстояния. Това ставаше чрез поставяне на символи на
игралната дъска. Знаците символизират всички видове
човешки
дейности,
екологични
функции
и
корабоплаване. Участниците бяха разделени на три
отбора и всеки от тях трябваше да направи
демонстрационен модел на изграждане на ArtReefs,
така че да се получи баланс между морската и наземна
изфраструктура в полза на развитието на туризма на
дадена местност и опазване на околната среда.
В края на семинара Варненската компания „Sea Harmony
Ltd.“, която е разработила свой патент за изкуствени
рифове, презентира работа си по развитието на
вертикални ферми за миди „Pisa Reef“, които вече са
отличени в няколко международни конкурса. Тяхната
разработка дава възможност за инсталиране и извън
заливите.
>>>> продължение на стр. 3
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Вертикалните рифо-подобни мидени ферми, които са неуязвими от бури и не пречат на мореплаването, са
направени от издържливи материали, които не замърсяват водите с микропластмаси. Пилотен модел на Pisa
Reef, има потопен вече на акваторията на Кранево (d 3,3м / h 12,5м – 2015-2016г.).

В началото на м. октомври 2017 г. българска делегация взе участие в петдневно посещение в гр. Газо, Италия, в
рамките на проект "SOLI.D.EUROPA - Солидарност между жените в Европа". Проектът се финансира по
Програма „Европа за гражданите“ и се реализира от община Gazzo в сътрудничество с провинция Падуа.
Партньори по проекта са: община Газо и провинция Падуа от Италия, община Баскалмас (Унгария), гръцката
община Агиос, испанската асоциация “Xano” и Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО).

Проектът постави на дневен ред проблемите свързани с равенството между половете и солидарността на
жените, борбата срещу домашното насилие и оказването на помощ на икономически, социално и физически
необлагодетелствани хора. Международните участници бяха посрещнати от провинциалния съветник на Падуа
- Винченцо Гортардо и кмета на гр. Газо - Орнела Ленарди.
Стотици хора присъстваха на различните моменти на петдневния обмен "Solideuropa" в Gazzo, с основна тема равните възможности. Партньорите споделиха добри практики в техните градове в тази област.
Обменът съвпадна с традиционния открит панаир на производителите в Газо, на който България бе
представена с богат кулинарен щанд.
На празника на доброволчеството в Газо, членовете на четирите чуждестранни делегации заедно с около 350
местни доброволци се срещнаха с евродепутат Elisabetta Gardini. На събитието бе представен младежкия живот
на Варна чрез видео клип, специално предоставен от Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“.
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„КЛЪСТЕРЕН ПОДХОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СФЕРАТА НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
7-8.11.2017г:
ШЕСТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА
ПО ПРОЕКТ “GREENS“
Предпоследната среща
на
партньорите по проект “GreenS
- Подкрепящи структури за
зелени обществени поръчки за
иновативна
и
устойчива
институционална промяна“ се
проведе в град Кадиз (Испания)
в началото на месец ноември.

На 03.11.2017 г., по време на редовното Общо събрание на Черноморски
енергиен клъстер (ЧЕК) бе официално представен шестнадесет
месечният проект „Клъстерен подход за подобряване използването на
човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради
и съоръжения“.
На събитието присъстваха управителите, както и служителите на
фирмите-членки на клъстера, представител на Технически Университет –
Варна, Асоциация на Българските Черноморски Общини – официален
член на клъстера, както и административното тяло на ЧЕК.

Представители на ЧРАУЕ взеха
участие в партньорската среща
и съпътстващото събитие за
представяне на пилотните
зелени обществени поръчки
(ЗеОП),
реализирани
в
участващите страни по проекта.
По време на срещата бе даден
пълен отчет за реализираните
дейности в рамките на проекта,
който приключва през май
2018г. (www.greensproject.eu)
ЧРАУЕ като водещ партньор на
пакета, свързан с разпространение
и
визуализация,
представи разработения на
интернет страницата на проекта
“GreenS онлайн каталог“ с
данни
на
доставчици
и
производители,
които
предоставят своите зелени
продукти на нашето общество и
как се работи с него.

В консорциума на GreenS
участват седем енергийни
агенции и седем институционални органи от всяка
държава, което гарантира
сътрудничество на няколко
нива и подобряване на
политиката в областта
ЗеОП.

Като бенифициент по проекта, Черноморски енергиен клъстер ще си
партнира със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si) и Фондация
„Оландия“ (www.fundacjaolandia.org) от Полша с цел обмяна на опит,
трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на
човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.
В рамките на настоящия проект ще се проведат обучителни визити до
Любляна и до регион Великополско войводство с цел взаимстване от
опита на чуждестранните клъстерни организации по отношение на
управление на човешките ресурси и организацията на труд.
Основавайки се на тезата за „споделено управление на човешките
ресурси” в клъстерната организация ще бъде разработена електронна
обучителна платформа на сайта на ЧЕК с цел споделено обучение на
кадри на фирмите-членки, предвижда се сформиране на „временни
екипи от специалисти“ с цел обмен на експерти между фирмените
членове и др. Над 140 заети лица на трудови правоотношения във
фирмите-членки на клъстера ще могат да се възползват от резултатите
по проекта.
Проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз и ще приключи в края на м. Декември 2018г.
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На официална церемония в гр. София на 12 октомври 2017 г. бяха наградени общините лауреати във второто
издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“. Инициативата се организира от посолството на Република Франция в
България и има за цел да отличи общините с най-добри практики в областта на устойчивото развитие.
Домакин на събитието бе Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Официални гости бяха Нено
Димов, министър на околната среда и водите и Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството. Двете министерства са основни партньори на инициативата.
Н. Пр. Ерик Льобедел благодари на министрите за ползотворното сътрудничество и подкрепата. „Можем да
споделим задоволството си от отличното партньорство, което изградихме. Този конкурс илюстрира отличното
ниво на българо-френските двустранни отношения, откроени с посещението на президента Еманюел Макрон
в България през месец август тази година, както и добрите практики на българските общини в областта на
устойчивото развитие“, каза той в обръщението си пред гостите.
В конкурса са взели участие 37 общини, като повече от 50 кандидатури са подадени в четирите
категории: „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Енергийна
ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност”.

Лауреатите бяха наградени от официалните лица, както и от представители на корпоративните партньори на
„ЕКООБЩИНА“ 2017. Те получиха специалните награди – учебно пътуване във Франция за двама
представители на общината, осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
от Министерството на околната среда и водите, чрез оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в
растеж“.
Източник: http://ecoobchtina.bg

ИЗМЕЖДУ ЛАУРЕАТИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОБЩИНИ Е ЕДИНСТВЕНО
ОБЩИНА БУРГАС – ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ“
С НАСЕЛЕНИЕ НАД 40 000 ЖИТЕЛИ
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПРЕДСТАВИ 19 ЗНАКОВИ
ПРОЕКТА С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

XIX-ТА МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕКОЕНЕРГИЯ
СЕ ПРОВЕДЕ В БУРГАС
Повече от 70 участници присъстваха
на редовната „XIX МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕКОЕНЕРГИЯ“,
която се проведе на 26-27.10.2017г. в
Бургас.

19 важни проекта, осъществени с европейско финансиране в община
Дългопол за периода 2007 – 2017 г. бяха представени по време на
среща, посветена на десетгодишнината от присъединяването на
България към ЕС и предстоящото председателство на страната ни.
Срещата се проведе на 27 октомври в с. Аспарухово и на нея
присъстваха Георги Георгиев кмет на Дългопол, кметове и кметски
наместници на населените места от общината, представители на
администрацията и местнитите общности.
Сред знаковите за общината е проектът за пълна реконструкция на
централния площад и парка на града на стойност 412 446 лв.
финансиран от ПРСР 2007-2013г. В рамките на проекта „Съвременни
образователни институции – гарант за устойчиво местно развитие на
община Дългопол по ОПРР 2007-2013г. (976 896, 23 лв.) са основно
ремонтирани училище и детска градина. Друг важен проект е за
изграждане на общински информационен и комуникационен център,
включващ мобилен модул за обслужване на населените места на
територията на община Дългопол” по мярка 321 на ПРСР (720 182 лв.).
С тези средства е модернизиран центъра, осигурени са с техника
изнесените работни места и е закупен микробус. По проекта
“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства “Заедно към знание” по ОПРЧР 2007-2013г. са
квалифицирани 34 предучилищни педагози за работа в мултикултурна
среда, подобрена е средата в детски градини, закупени са учебни
помагала, играчки, пособия и материали. Създадени са и 20 центъра по
интереси в направления “Заедно опознаваме природата”,“Заедно от
векове”, “Заедно изучаваме български език”, „Заедно рисуваме”,
“Заедно спортуваме”, “Заедно в света на приказките”. Партньори по
проекта са всички общински детски градини на община Дългопол.

В събитието взеха участие Малина
Крумова, заместник-министър на
регионалното
развитие
и
благоустройство, Жечо Станков,
заместник-министър
на
енергетиката,
изпълнителните
директори на НДЕФ и ФЕЕВИ
Камелия Георгиева и Димитър
Дуков, представители на АУЕР,
НСОРБ, АБЧО, Агенция за управление
на енергията – Добрич (ДУЕА),
Черноморска Регионална Агенция за
Управление на Енергията (ЧРАУЕ),
КСБ, БАИС, Черноморски енергиен
клъстер, кметове, заместник-кметове
и общински специалисти от 25
български общини.

Като резултат от конференцията
представители на общините и
специалисти в енергийния сектор
подкрепиха с Декларация готовността си да участват съвместно с
държавата за продължаване на
политиките
в
областта
на
енергийната
ефективност
като
основа за създаване на реални
пазарни
механизми,
с
които
качествено да се подобрят условията
на живот в българските градове.

