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ХЕРМЕС: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ КРАЙБРЕЖНИ ОБЩНОСТИ
В този контекст HERMES ще използва тествани научни експертни знания за 
изграждане на капацитет от най-ниското административно ниво (подход 
„отдолу-нагоре“) и по този начин ще повиши устойчивостта на крайбре-
жието и ще засили териториалното сътрудничество на всички нива между 
средиземноморските общности за насърчаване на съвместни действия.
Това ще бъде постигнато със съвместното разработване и прилагане на 
хармонизирана методологична рамка, състояща се от

• съгласувани модули за обучение,
• използване на съществуващите комплексни инструменти  

(системи и модели за мониторинг),
• тясното сътрудничество между учените и бизнеса
• преодоляване на празнината в интерфейса за научна политика и
• непрекъснатото участие на обществените и частните заинтересовани 

страни.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И УЧАСТИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТБРЕГОВИ ЗОНИ: РЕСУРСИ В РИСК
HERMES обединява шест партньорски организации от 4 държави, които 
ще реализират проектните дейности в четири избрани пилотни терито-
рии, като:

• споделят общи стандарти за оценка на крайбрежната и морската  
динамика и ерозия;

• приемат общи стратегии за мониторинг на крайбрежието;
• прилагат общи показатели на устройството за управление  

на бреговете и действия за опазването им;
• прилагат общи инструменти за изграждане на сценарий за защита  

от ерозия;
• насърчават екологосъобразни технологии („меки“ техники)  

за справяне с ерозията на бреговете.
В четирите пилотни обекта, разположени в крайбрежните райони на об-
щина Паггайо (Гърция), Ларнака (Кипър), Варна (България) и Скодра (Алба-
ния), партньорството ХЕРМЕС ще извърши аналитична оценка на обхвата и 
причините за крайбрежната ерозия и ще представи конкретни решения на 
участващите местни общности.
Семинарите и работните срещи ще обучават регионални и местни ръково-
дители за използването на системата HERMES

Крайбрежните райони на Балканите и Източното Средиземноморие са 
изправени пред все по-сложната задача за балансиране на развитието и 
управление на рисковете за крайбрежието.
Крайбрежните зони представляват обект на все по-интензивна икономи-
ческа дейност, но също така са изправени пред предизвикателството да 
запазят уязвимите природни ресурси.
Конвенцията от Барселона и нейните протоколи, подходът за управление 
на екосистемите и съответните политики на ЕС в управлението на край-
брежните зони отчитат тяхната роля като доставчици на екологични функ-
ции и социално-икономически активи.

Кулата на Аполония, община Паггайо

ПРАВИМ ПРОМЯНАТА ЗАЕДНО
Очакваният резултат е разработването на модели и инструменти, мрежа 
от мониторингови станции и обществени процеси на участие, подкрепени 
от уеб базирани приложения, като всички те ще допринесат за промяна в 
начина, по който местните власти се справят с ерозията на бреговете.

По този начин HERMES 
предлага иновативни, ин-
телигентни и екологосъо-
бразни технически реше-
ния за възстановяване на 
бреговете в комбинация 
с многосекторно, много-
степенно и транснацио-
нално сътрудничество

Крайбрежие Шенджин 
в Албания

filadio hermes_bg.indd   2 12/9/2018   4:54:06 μμ



ПАРТНЬОРСТВОТО „HERMES“ 
Водещ партньор
Община Паггайо, Гърция
http://www.dimospaggaiou.gr

Партьор 2
Университет на Тракия „Демократус“, 
Дирекция „Екоинженеринг, Лаборатория  
за Екоинженерство и Технологии< Гърция
http://www.env.duth.gr/labs/ecological.en.shtml

Партьор 3
ORION- Център за развитие и проучвания, 
Кипър
http://www.orioncyprus.org/

Партьор 4
Асоциация на Българските Черноморски 
Общини /АБЧО/, България
http://www.ubbsla.org/en/

Партьор 5
TEULEDA, Местна Агенция за икономическо 
развитие, Албания
http://teuleda.org.al/english/

Партьор 6
Институт за гео-проучвания, енергия,  
води и екология 
www.geo.edu.al

Партньор Наблюдател
Сдружение на общините в Кипър

 

Хармонизирана рамка за 
овладяване на ерозията 
на крайбрежните райони, 
насърчаваща изпълнението 
на Протокола 
за ИУКЗ

Проектът се съфинансира от ЕС и Националните бюджети на държавите – участнички

Август 2018
Бюджет на проекта: 1.012.629,69 €
Контакти: hermes.bmp@gmail.com

https://www.facebook.com/HermesBalkanMedProject/
http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/18/

filadio hermes_bg.indd   3 12/9/2018   4:54:09 μμ


