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интересите на 21 Черноморски 

общини, стимулираща силно и 
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самоуправление и активно 

гражданско участие 
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Местни власти и организации от цяла Европа споделиха своя 

опит в управлението на отпадъците по крайбрежието 

 

09.07.2020г. 

Асоциацията на черноморските общини бе домакин на международна конференция „Управление на 

отпадъците от плажовете, с фокус към тяхното събирането и преработване“ на 9 юли 2020г. Събитието бе 

част от изпълнението на проект „CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на 

политиките за управление на морските отпадъци“, чиято основна цел е подобряване на политиките и 

практиките, които могат да помогнат за предотвратяване на морските отпадъци, които са резултат от 

крайбрежния туризъм и отдих. Проектът обединява местни власти и организации от Португалия, Испания, 

Франция, Хърватия, Гърция, България и Германия, на чиито територии крайбрежният туризъм е ключова 

икономическа дейност и се генерират големи количества неуправляеми отпадъци. 

Международното събитие бе  планирано да се проведе като учебна визита в България на всички партньори 

и национални заинтересовани страни, но поради спецификата на пандемичната обстановка в цяла Европа 

партньорите се обединиха около идеята, то да се раздели на две части: на 09.07.2020 онлайн конференция 

със заинтересованите лица от партньорските страни, а през 2021 г. – да се организира работна визита в 

България. 

 

В програмата на събитието бяха застъпени теми като генериране на отпадъци от плажните зони, тяхното 

сепариране и преработка, като всяка една от страните партньорки сподели своя опит и добри практики. 

Всички презентации от събитието могат да бъдат изтеглени оттук: www.ubbsla.org/caponlitter-2nd-ile-

online/                                   

     >>>продължение на стр. 2 

 

АБЧО домакинства онлайн международна конференция за 

управление на отпадъците от плажните зони 

http://www.ubbsla.org/caponlitter-2nd-ile-online/
http://www.ubbsla.org/caponlitter-2nd-ile-online/
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>>>продължение от стр. 1 

Международната конференция бе официално открита от Изп. 

Директор на АБЧО, г-жа Марияна Кънчева и координатора на 

проекта от Университет NOVA Лисабон (Португалия), г-н 

Клаудио Дуранте.  

Като символични домакини на международното събитие, 

добрите практики от България бяха споделени първи в 

програмата. АБЧО бе поканил г-жа Нора Стефанова от НПО 

„БГ бъде активен“ да сподели своя опит във въвличането на 

младите хора и местните граждани в прилагането на 

стратегии за защита на плажовете и управление на плажните 

отпадъци в Черно море. Международният фестивал за 

късометражно кино „Карантината“ бе представен от Кристияна 

Георгиева, част от екип на фестивала, като средство за 

активиране на местните общности в управлението и  

опазването на плажовете. 

Над 55 заинтересовани страни и партньори по проекта 

участваха в еднодневната конференция, като сред тях бяха: 

Община Торес Ведрас и община Оайрас от Португалия; 

Биосферен резерват Фуертевентура и Проект „Чист океан“ от 

Испания; ОЦОСУР – България;    BUND – Приятели на земята, 

неправителствена организация с повече от 480 000 членове и 

поддръжници за насърчаване на опазването на природата и 

опазването на околната среда; North Sea Bath Spiekeroog 

GmbH, Германия. Опитът на Хърватия бе представен от г-н 

Марин Павлич, Ponikve Eko Otok Krk, който сподели за 

инициативата BlueBag. Жулиен Лубет, ръководител на 

операциите в (Югоизточна) регионална дирекция на CITEO и 

Жан-Марк Санчес, ръководител на отдела за събиране и 

сепариране на отпадъците на провинция Метрополе Екс-

Марсилия шредставиха някои от добрите практики на Франция. 

Citeo е организация създаден от бизнеса, за да намали 

въздействието на опаковъчните материали и хартия върху 

околната среда, като ги превърне в ресурси. Citeo предоставя 

съвети и решения на своите клиенти - производители, фирми, 

дистрибутори и потребителски услуги, за да им помогне да 

изпълнят отговорностите си, свързани с опаковъчни 

материали и хартия. Повече от 28 години бизнесът инвестира 

повече от 11 милиарда евро за финансиране на селективно 

събиране и за създаване на индустрии за рециклиране в 

партньорство с общини и промишлени организации. Община 

Ретимнон (Крит) и Отделът за управление на отпадъците и 

градската околна среда предоставиха проекта Interreg Europe 

PLASTECO. Емилио Бланко, служител по въпросите на 

отпадъците в Legambiente, част от „Break Free from Plastic 

Network“ и координиран от Waste Europe, представи опита на 

Италия.  

Основната цел на онлайн събитието бе местните власти и 

организациите от цяла Европа да споделят своите добри 

практики и опит в управление на отпадъците, така че в 

рамките на проект CAPonLITTER, те да бъдат капитализирани 

и подобрени. 



     © 2020, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В началото на м. Юли 2020г., АБЧО подписа договор за изпълнение на 

30 месечен проект, свързан с подобряване на туристическите услуги в 

обекти на ЮНЕСКО.  

Проектът „HERIPRENEURSHIP – Подобряване на туристическите услуги 
в обекти на ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни 
възможности в туристическата, културната и творческата индустрия в 
Черноморския басейн“ се финансира по Съвместна оперативна програма 

за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за 

съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, приоритет 1.1 „Съвместно 

насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и 

културата“.  

Трансграничният проект включва 6 организации от Гърция, България, 

Румъния, Армения, Грузия и Турция. Водеща организация на проекта е 

„Агенция за развитие на Кавала“, Гърция, а национален партньор за 

България е Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО).  

Проектът цели да повиши привлекателността на туризма в 

Черноморския регион, чрез създаване на нов модел на популяризиране 

на културния туризъм основан на опита и изграждане на туристически 

инкубатори на местно ниво в районите на ЮНЕСКО. Проектът ще 

обедини местни заинтересовани страни: икономически оператори, 

политици, местни и регионални власти, експерти и преподаватели, за 

да се възползват от екологичните предимства на културния туризъм и да 

предадат ценностите на културното наследство на ЮНЕСКО на местните 

жители и посетителите и гостите на дадените територии. Това ще 

допринесе за повишаване на осведомеността относно ценностите на 

паметниците на културата като фактор за устойчиво развитие и 

привличане на нови инвестиции. В резултат на изпълнението на 

дейностите по проекта се очаква да бъдат постигнати следните 

резултати:  

 Обмен на знания между партньорите чрез споделяне и обмяна на 

опит, разработване на препоръки в прилагането на най-добри 

практики  

 Създадена мрежи за сътрудничество и разработване на иновативни 

инструменти за обозначаване, оценяване и използване на местния 

културен туризъм 

 Създаване на познавателен модел за поддържане на иновативните 

модели при планирането и разработването на продуктите за културен 

туризъм. 

 Разработване на пилотни проекти, свързани с достъпа до 

туристически продукти и услуги и съответствие на търсенето и 

предлагането. 

 

 

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА 

СРЕЩА 
 

 

 

На 15.07.2020г. се проведе 

онлайн среща на партньорите 

по ново стартиралия проект 

HERIPRENEURSHIP. 

Представители на Агенция за 

развитие на Кавала (Гърция), 

АБЧО (България), Държавен 

университет Теляви (Грузия),  

Национална асоциация за 

развитие на туризма в 

Молдова, Университетската 

фондация „ДУНАВ ЧЕРНО 

МОРЕ“ (Румъния) и Агенция за 

развитие на Черно море 

(Турция) се събраха виртуално 

за първи път, за да обсъдят 

началните стъпки при 

изпълнение на проекта.  

HERIPRENEURSHIP  се очаква 

да създаде „Туристически 

коридор на културното 

наследство на ЮНЕСКО“, 

който да включва: 50 пилотни 

културно-исторически обекти; 

Електронна книга, достъпна 

чрез системите IOS/Android 

iBook; 6 забавни игри в 

културното наследство; 

Онлайн платформа за 

резервации; утвърждаване на 

трансгранична марка за 

културно наследство и др. 

 

 



     © 2020, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 14 юли 2020г., екипът на АБЧО проведе информационна 

беседа с ученици и подрастващи млади хора на възраст 17-18 г. 

относно ползите от разделното събиране и съхранение на 

пластмасови опаковки, капачки и шишета за справяне с 

предизвикателствата на климатичните промени и опазване на 

околната среда. Инициативата бе част от изпълнението на проект 

“EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно 

планиране“, финансиран по програма Еразъм+; Ключова област 3 

-  Подкрепа за политическа реформа, социално включване и 

общи ценности. Проектът цели да включи група млади хора до 

29г. възраст в местното енергийно планиране, като обърне по-

специално внимание на уязвимите групи младежи. 

По време на беседата за събиране на пластмасови отпадъци с цел опазване на околната среда, младежите 

имаха възможността да споделят за участията си в подобни дейности, като показаха своята ангажираност към 

проблемите на природата. Бяха демонстрирани практически указания за разделно съхранение и събиране на 

битови пластмасови изделия. EYES беседата бе част от обучението по дигитални умения, организирано от 

Института за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) от Варна. 

 

🏡 🏡 БЕСЕДА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ 

ОТПАДЪЦИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 🏡 🏡 

 

 

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ ЗА КУЛТУРНИ ОБЕКТИ 

АБЧО обявява конкурс за разказване на истории, свързани с 10 културно-исторически  забележителности в 

област Варна. Ако имате история, която искате да споделите с нас, то имате уникалната възможност да 

станете част от общността на INNOViMENTOR. Конкурсът е насочен към участници над 16 години, отделни 

лица или група от хора, млади предприемачи, експерти и специалисти по културно наследство и туризъм, 

местни лица от територията, където се намират обектите, доброволци и активисти, свързани с темата на 

културното наследство и желаят да споделят истории, приказки, легенди и др. 

Кандидатите могат да изпратят своите истории, снимки и/ли видеа на е-мейл: assistant@ubbsla.org, не по-

късно от 10 август 2020г. Най-добрите истории ще бъдат публикувани в транснационалните платформи на 

INNOViMENTOR, както и в социалните мрежи: facebook, twitter, Linkedin. За повече информация относно 

културно-историческите забележителности и условията на конкурса, моля посетете официалната страница 

на АБЧО: www.ubbsla.org  

 

http://www.ubbsla.org/project/eyes/
http://www.ubbsla.org/project/eyes/
mailto:assistant@ubbsla.org
http://www.ubbsla.org/


     © 2020, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание на КС по Морско пространствено 

планиране ще се проведе в края на м.Юли 
 

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), като 

заинтересована страна, ангажирана с опазването на морската среда, 

ефективното и безконфликтно използване на морските ресурси и 

устойчивото развитие на българските морски пространства в Черно 

море и като подкрепящ партньор на МРРБ при разработването на 

Морски пространствен план на Република България (2021 г. – 2035 г.) 

излъчи трима упълномощени представители на Асоциацията, които 

да бъдат включени в състава на КС по Морско пространствено 

планиране. Това са инж. Атанас Стоилов – председател на 

Управителния съвет на АБЧО, кмет на община Аксаково, г-н 

Димитър Николов – член на  УС на АБЧО, кмет на община Бургас и г-

н Мариян Жечев – член на  УС на АБЧО, кмет на община Шабла.    

Второто заседание на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране ще се състои на 30 юли 

2020 г. от 10.00 ч. в сградата на МРРБ (ет. 1, зала Пресцентър А). На заседанието ще бъдат 

обсъдени  напредъкът в разработването на Морския пространствен план на Република България, както и 

специфичните темите за морския трафик и морски граници, подводното културно наследство и ГИС-

платформа за морско пространствено планиране, ще бъде представено изпълнението на проект 

„Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ (MARSPLAN-BS II) с 

водещ партньор: МРРБ.  

До края на 2020 г. следва да бъде готов морският пространствен план, обхващащ българските териториални 

води в Черно море. Той е първа стъпка и основополагащ документ за изпълнение на морската политика. 

МРРБ вече има изграден известен капацитет, както и специално звено, фокусирано върху стратегическото 

планиране на морското развитие. Ведомството участва като водещ партньор и във втора фаза на проект по 

трансгранично морско пространствено планиране в Черно море МARSPLAN-BS  между България и Румъния. В 

рамките на пилотната първа фаза беше изготвен цялостен анализ на румънските и  български териториални 

води и прилежащи територии, изведени бяха основни акценти за визията на националните морски 

пространствени планове на двете страни, беше направен опит за съвместно разработване 

на  пилотен  морски  пространствен  план за  трансграничната зона  Мангалия – Шабла. С допълващо 

финансиране се цели разработване на проектите на морските пространствени планове на двете страни с 

актуализирани ГИС модели и съвместими бази данни и обща стратегия за интегрирано управление на 

морските дейности в трансграничния регион. 

Морски пространствен план на Република България (2021 г. – 2035 г.) ще обхваща вътрешните морски води, 

териториалните морски води и прилежаща зона, шелфа, изключителната икономическа зона и крайбрежните 

морски води. Тематичният обхват включва всички дейности, които се изпълняват, мобилността, ползването 

на ресурси в акваторията – корабоплаване, пристанища и зони за риболов, културно наследство и подводна 

територия, линейни обекти на техническата инфраструктура, защитени зони, местата за туризъм, водни 

спортове и яхтени пристанища, мултифункционални зони и защитените зони по „Натура 2000“, военните 

пристанища и полигони и др.  
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ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ИМА ОДОБРЕН ПРОЕКТ 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 

 

Белослав е първата община във Варненска област, която 

ще изгради подземни контейнери за сметосъбиране. С 

Решение №111/ 07.07.2020 г. на Ръководителя на УО 

НА ОПОС 2014 – 2020 г., е одобрен за финансиране 

проекта на Община Белослав, с наименование 

„Демонстрационен модел за предотвратяване и 

рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. 

Проектът е на стойност приблизително 400.000 лв. и 

предвижда мерки, които са насочени, както към 

предотвратяване образуването на битови отпадъци, така 

и към увеличаване на количествата на разделно 

събрани битови рециклируеми отпадъци с цел тяхното 

последващо рециклиране. 

Обхвата на основните дейности по проекта са насочени 

към въвеждане на система за разделно събиране на 

рециклируеми битови отпадъци на територията на град 

Белослав /подземни контейнери/ 

Проектът предвижда на 11 места в града да бъдат 

поставени по 3 подземни контейнера, предимно около 

търговски обекти, жилищни, общински и 

административни сгради. При почистване те ще бъдат 

издигани чрез хидравлична система. Всеки контейнер 

ще има датчик, който ще подава сигнал до 

сметоизвозващата фирма, че е запълнен и така 

фирмата ще бъде своевременно осведомена, че е 

необходимо боклука от него да бъде изхвърлен.  

Източник: община Белослав 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

СЪДЕБНАТА КАРТА НА СЪДИЛИЩАТА В 

СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН 

СЪД – ВАРНА 
 

 
 

На 17 юли 2020 г., представител на АБЧО взе 

участие в публично обсъждане на съдебната 

карта на съдилищата в съдебния район на 

Апелативен съд – Варна. Събитието бе част от 

дейностите на проект „Създаване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на българските 

съдилища и прокуратури и разработване на 

ЕИСС", финансиран по Оперативна програма 

„Добро управление", с бенефициент Висшия 

съдебен съвет.  

Публичните обсъждания са насочени към 

представители на районни, окръжни и 

апелативни съдилища, регионални и местни 

власти, нотариални камари, съдебни 

изпълнители, юристи, представители на 

гражданското общество и др.  

Представиха се и се обсъдиха разработените 

модели за реформа на съдебната карта на ниво 

Районен съд за всеки от апелативните райони в 

страната. В рамките на проекта ще се проведат 

пет публични обсъждания. Въз основа на 

резултатите от тях, ще бъде изготвено крайно 

предложение за избор на конкретен модел за 

оптимизация на съдебната карта на ниво 

Районен съд, в едно с план за реорганизация на 

съдебните структури. 

 


