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При строги санитарни мерки се проведе
“Туризъм ЕКСПО – Дестинация Варна” 2020
Асоциация на Българските Черноморски Общини
участва активно в тазгодишното издание с изложбен
щанд и презентации в конферентните панели

Кметът на Варна, г-н Иван Портних, Франк Кванте – изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт
Мениджмънт“ АД и Павлин Косев – председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и
хотелиерите откриха четвъртото издание на “Туризъм ЕКСПО – Дестинация Варна“, което се проведе в
периода 18-20.11.2020г. в Хотел и Казино „Черно море“ във Варна.

Организатори на туристическото експо са Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите
(ВАРХ), със съдействието на Община Варна и агенцията за маркетингови комуникации ProVox и със
специалното участие на Министерството на туризма. Домакините бяха взели всички необходими мерки,
отстояния, ограничения и дезинфекция, а две камери предаваха пряко чрез сайта на изложението
destinationvarna.com. Програмата бе изключително богата и интересна, а основен акцент в експото тази
година бе туристическата конференция под надслов „Новите бизнес моледи в туризма по време на Covid19“. Събитието получи подкрепата и от всички организации, работещи в сферата на туризма: Асоциацията
на туроператорите, Асоциацията на екскурзоводите в България, БХРА и др. Не липсваха и компании,
предлагащи стоки и услуги за хотелите и ресторантите. Една от най-атрактивните точки на експото тази
година бе Рок-музеят на Цонко Цонев – Кметъла, а той самият имаше презентация, посветена на
концертния туризъм.
>>>> продължение на стр.2
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Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
участва активно в тазгодишното издание с изложбен щанд и
презентации в конферентните панели като представи
иновативни методи за популяризиране на културно и
историческо наследство от област Варна, както и организира
дискусия – Бизнес закуска на тема „Варна – дестинация на 4
сезона“. Изложението създаде подходяща бизнес среда и за
среща на представители на АБЧО с експерти от
туристическия бизнес и за представяне на постигнатите
резултати от проекти, изпълнявани от Асоциацията в
сферата на културно-историческото наследство.

Вторият ден от “Туризъм ЕКСПО – Дестинация
Варна” 2020 стартира с Бизнес закуска
„Варна –
Туристическа дестинация в 4 сезона“, организирана от
Асоциацията на Българските Черноморски Общини. На нея
присъстваха заинтересовани представители от община
Варна, ВАРХ, тур агенции и туроператори, управители на
хотели и курортни комплекси от областта, Варненска
Туристическа камара, Бизнес агенция Варна, Варненска
Морска камара и др.

В конферентния панел на
туристическото
изложение,
г-жа
Елена
Симеонова
–
координатор
на
проект
INNOViMENTOR,
презентира
зеленият
туризъм и историческото наследство, като
потенциал за развитие на черноморския
туризъм и представи резултатите от проекта.

В последният ден от туристическото
експо тема на деня бе „Новите дигитални
възможности в туризма и как да ги използваме
в условия на пандемия“. Тогава бе представен,
изпълнявания в момента от АБЧО, проект
GreeThis,
финансиран
от
Съвместна
Оперативна Програма „Черноморски Басейн
2014-2020“. Г-жа Елена Симеонова от АБЧО
изнесе презентация на тема „Създаване на
иновативни дигитални продукти в подкрепа на
туристическия
бизнес“,
представяйки
иновативни дигитални продукти в подкрепа на
туристическия бизнес, създадени в рамките на
проект GreeThis.
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Консорциумът по проект CAPonLITTER организира своето 4-то международно учебно събитие на
02.12.2020, отново онлайн посредством платформата ZOOM. Испанският партньор, Университет
ECOAQUA в Лас Палмас де Гран Канария, бе символичен домакин на международната конференцията.
Темата на поредната конференция бе „Ролята на местните общности, подобряване на информираността на
плажуващите и гражданите за предотвратяването, управлението и наблюдението на морските отпадъци в
крайбрежните зони“. В събитието взеха участие партньорите и заинтересованите институции, участващи в
различни инициативи, реализирани в Германия, Франция, България, Хърватия, Португалия, Гърция и
Испания.
АБЧО покани за лектор в събитието г-н Боян Савов от Българска брегова асоциация, който сподели добри
национални практики на местните общности чрез събиране на данни от морето и използване на
иновативен мониторинг и техники за моделиране.

Проект “CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на
морските отпадъци“ цели подобряване на политиките и практиките, които могат да помогнат за
предотвратяване на морските отпадъци, които са резултат от крайбрежния туризъм и отдих. По-конкретно,
проектът ще се съсредоточи върху ключови фракции, като пластмасови отпадъци от храни и напитки,
идващи от плажните заведения и развлекателни съоръжения, поради неправилно поведение на
потребителите, но и поради липса на стимули за предотвратяване, събиране и рециклиране на тези
отпадъци.
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.
Повече за проекта и за 4-та Международна конференция, може да намерите на официалния
сайт на проекта:
www.interregeurope.eu/caponlitter
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DESIRE - Декларация на Шуман:
ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА ЕВРОПА
Среща на партньорите по
проект DESIRE се проведе
онлайн
----------------------

На 01.12.2020 стартира проект имащ за цел да повиши информираността
на хората и особено на младежите за историческата стойност и
значението на Декларацията на Шуман за ЕС, в който АБЧО е национален
партньор. Целта на проект DESIRE е активно да се включат гражданите в
проактивен подход към историята.
Партньорите в рамките на 18 месеца ще включат гражданите в
илюстрирането и споделянето какво представлява Декларацията и каква
е ролята ѝ в конституцията на Общността с другите младежи от
общността. Чрез съвместното създаване на артистични инструменти, като
видеоклипове, театър, игри, аудио разкази, партньорите ще съпроводят
групи от млади граждани при преоткриване на историята и при
обсъждане на ценностите на ЕС като междукултурен диалог, мир и
солидарност.

Партньори:
COMUNE
DI
LAVARONE,
Италия
FONDAZIONE
BELVEDEREGSCHWENT, Италия
Асоциация на Българските
Черноморски Общини (АБЧО),
България
MUNICIPIO DE VALONGO,
Португалия
DANUBE 1245 RSB
ZDRUZENIE INSTITUT ZA
RAZVOJ NA ZAEDNICATA,
Северна Македония
Administration Communale de
Grez-Doiceau, Белгия
Fundació de la Comunitat
Valenciana
de
Patrimoni
Industrial, Испания
KULTURNI CENTAR OSIJEK,
Хърватска
ASSOCIATION DES AGENCES
DE LA DEMOCRATIE LOCALE,
Франция
Продължителност: 18 месеца
(01.12.2020 – 30.06.2022)
С финансовата подкрепа на:
Европа
за
Гражданите,
Направление 1 - Европейска
памет

Проектните партньори от организации от Италия, България,
Португалия, Северна Македония, Белгия, Франция и Хърватска под
ръководството на Община Лаворно, Италия ще информират местните
общности за историята на ЕС, анализирайки стъпките на създаване,
приноса на държавите и текущите предизвикателства, пред които е
изправен ЕС.
Проектът ще се изпълнява в няколко фази. В началото ще се набегне
върху задълбочаване на историческите познания
договорите,
разширяванията и декларациите, които позволиха на партньорите по
проекта да бъдат членове на ЕС. След това партньорите заедно с
младежи и граждани ще бъдат включени в 10-месечен цикъл на
съвместно създаване на визуална / артистична продукция (аудио разказ,
представление, видео). Водени от партньори и експерти, ще се реши,
кой е най-ефективния инструмент за отпразнуване на Декларацията и за
популяризиране на европейските ценности. Чрез своите изпълнения,
гражданите ще се приближат до историята и до произхода на ЕС, за да
повишат осведомеността за възпоменанието и да насърчат мира и
солидарността. В последната фаза, участниците ще направят
представления в училища, театри или публични събития с цел да
допринесат за разбирането на своите връстници и граждани за Съюза,
неговата история и ценности и да обсъдят бъдещите предизвикателства.
Ще се организират местни събития, за да представи Декларацията на
Шуман и историята и ценностите на ЕС около техните общности с цел да
се повиши осведомеността на младежите, семействата и гражданите
относно важността на Европейска история с цел изграждане на по-силен
и по-сплотен ЕС. Ще се организират дебати на теми, свързани с
предизвикателствата пред ЕС (Брекзит, нетърпимост, екстремизъм и
скептицизъм и демокрация).
Повече за проекта: www.ubbsla.org
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АБЧО като национален партньор по трансграничния проект „CSSC - Лаборатория за съхранение и
разпределение на енергия в градcка cреда“, ще стартира през януари 2021 г. своя пилотен модел,
демонстриращ използването на слънчева енергия и биомаса за задоволяване на всички нужди от
електричество и отопление на офис сграда във Варна. В състояние да постигне енергийна
самодостатъчност и да се превърне в единствената енергийно положителна сграда на местно ниво,
пилотния модел ще служи като пример за други собственици на сгради, желаещи да приложат секторни
решения за свързване и съхранение на енергия. Енергийно позитивна сграда е тази която задоволява
нуждите си от електроенергия за оборудването си (компютри, копирни машини, осветление, климатик,
кафемашина и др.), топлоенергия за отоплителният сезон и гореща вода за битови нужди изцяло от
възобновяеми енергийни източници. Вижте в конкретният случай какво ще бъде инсталирано тук: >>>>

Цялата система ще бъде визуализирана чрез система за енергиен мониторинг и мениджмънт. Това е
изцяло нов подход за осигуряване на необходимата енергия на сградата, който всъщност е бъдещето на
енергетиката. Очаква се да се осигури финансиране на европейско ниво за изпълнение на подобни мерки в
близкото бъдеще от т.н. Европейски зелен пакт. Моделът може да бъде репликиран в училища, детски
градини, болници, административни сгради, производствени сгради и др. Резултатите от пилотният модел
ще бъдат много ценни при проектирането, изпълнението и експлоатирането на енергийно позитивни
сгради.
Всъщност демонстрационният модел вероятно ще има положително въздействие върху околната среда,
като:
 увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници с 3% на местно ниво
 намаляване на емисиите на CO2 с 3%
 намаляване на потреблението на енергия от изкопаеми горива с 2% и намаляване на
потреблението на енергия от изкопаеми горива с 2%
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ПОТЕНЦИАЛЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ И
НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ
На 26-и ноември се проведе първото онлайн обучение на тема „Потенциалът на българските общини и
независимите енергийни общности“. Организатори на проявата са „Грийнпийс“ – България в
партньорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на еколозите от
общините в България. Събитието бе предназначено за представители на общините в България, а в него
се включиха 75 участници от 30 различни по големина български общини. Участие взеха както
представители на големите общини като София, Пловдив и Варна, така и по-малки, но силно
заинтересовани от потенциала на енергийните кооперативи населени места като Генерал Тошево,
Златоград, Руен, Драгоман, Кресна и много други. Екипът на Асоциация на Българските Черноморски
Общини (АБЧО) също се включи в събитието.
Пред участниците кратки обучителни панели изнесоха различни експерти с опит и познание в сферата
на ВЕИ. От чуждестранните участници голям интерес привлече Слободан Йеротич от сръбския енергиен
кооператив „Слънчеви покриви“, който говори за ролята на енергийните кооперативи като силен
инструмент в енергийния преход. Той е сред създателите на първия подобен кооператив в съседната
ни държава. Презентация имаха и RESCoop – Европейската федерация на гражданските енергийни
кооперативи, представляващи над 1 милион души, Рая Манева – адвокат по енергийно право, Мария
Трифонова – изследовател и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, Невен
Боянов – енергиен експерт, както и Мариан Мандру от румънския офис на „Грийнпийс“.
Очаква се бъдещето да предложи редица инструменти в областта на местните политики, които да
позволят българските общини да постигат енергийна независимост, високи нива на енергийна
ефективност и справяне с проблемите на енергийната бедност. Въпреки че страната ни разполага с
потенциал за сформирането на подобни общности, все още няма реализиран нито един подобен
енергиен проект. Предстои транспониране на Европейската директива за енергия от възобновяеми
източници (REDII), като България следва да направи това до 30 юни 2021 г., определяйки съответно
правата на гражданите си в областта на енергетиката.
Обучението даде практически насоки в посоки като финансиране, правна рамка и работа с общностите.
Проучвания показват, че половината от гражданите на Европейския съюз, включително местни
общности, училища и болници, могат да произвеждат сами възобновяема енергия до 2050 г.,
задоволявайки 45% от енергийните си нужди. С новите енергийни права за общности и граждани
потенциалът може да бъде напълно разгърнат и България да се насочи по пътя към необходимия
енергиен преход. Местните власти печелят от подкрепата си за енергийните общности, не само защото
осигуряват възобновяема енергия или повишаване на ефективността. В много държави-членки на ЕС,
проектите от енергийни общности помагат на местните власти да се справят с енергийната бедност.
Тъй като проектите, които са собственост на кооперативи, често са ориентирани към каузата, а не към
печалбата, те редовно предлагат по-благоприятни тарифи за уязвимите домакинства, като
едновременно с това реинвестират в енергийна ефективност.
Повече информация: www.greenpeace.org
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Екипът на АБЧО желае на Вас и близките Ви,

здраве, благополучие и приятни емоции!
Нека настъпващата 2021 година
донесе само положителни промени
с надеждни партньори и много
успешни проекти!

