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CAPonLITTER: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Регулаторни инструменти за предотвратяване на специфични морски отпадъци
Германската агенция за околната среда (UBA), организира Петата международна
тематична конференция за обмяна на опит по проект CAPonLitter на 13 април
2021г.
Темата на поредното събитие бе „Как могат да се използват регулаторните инструменти за
предотвратяване на специфични морски отпадъци“, а за участници бяха поканени партньорите по
проекта и заинтересовани организации от Германия, Португалия, Гърция, България, Франция, Испания
и Хърватия.

По време на събитието ще бъдат презентирани различни европейски дейности и регулаторни
инструменти за намаляване на морските отпадъци. Общинска пилотна схема на град Нибюл (Германия) за
предотвратяване на отпадъците при организирани събития бе представена от г-н Холгер Хайнке,
представител на администрацията на град Нибюл.

Г-н Рейналдо Силхеу, директор по качеството, околната среда и безопасността на верига хотели Vila Galé,
S.A., Португалия представи различни схеми за сертифициране за осведоменост за устойчивостта и
намаляване на пластмасите за еднократна употреба в хотели, разположени на плажа по Португалското
крайбрежие. Tea Kuzmičić Rosandić, асоцииран педагог и ръководител на проекта „Асоциация за природа,
околна среда и устойчиво развитие Sunce“ представи инициативи за намаляване нa пластмасовите
отпадъци в Адриатическо море и управлението на отпадъците по крайбрежието. Costa Nostrum Устойчиви плажове: Иновационен сертификационен протокол за устойчиво управление и развитие на
средиземноморските плажове. Маркетинг менидгъра на Costa Nostrum, Виктор Кумантакис, направи
презентация на тема „Устойчиви плажове: Иновационен сертификационен протокол за устойчиво
управление и развитие на средиземноморските плажове“.
>>> продължение на стр.2
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От Българска страна, г-н Людмил Икономов, Директор на
„Института за екологична модернизация“ представи Закона
за управление на отпадъците и местните планове за
действие за предотвратяване на морските отпадъци.
Конференцията привлече над 40 експерта по опазване на
околната среда от държавни и местни администрации,
бизнес и частен сектор от различни Европейски страни и
бе част от поредицата международни събития за обмен на
опит в рамките на Interred Europe проект „CAPonLITTER:
Капитализиране на добри практики и подобряване на
политиките за управление на морските отпадъци“.
Проектът цели подобряване на политиките и практиките,
които могат да помогнат за предотвратяване на морските
отпадъци, които са резултат от крайбрежния туризъм и
отдих.

Да
изберем повторно използване:
#WeChooseReuse еко-кампания за общини и фирми, организирана от
#WeChooseReuse
ЕКО-КАМПАНИЯ ЗА ОБЩИНИ И ФИРМИ, организирана от
глобалното движение Break Free From Plastic
Кампанията има за цел да повиши осведомеността и да събере подкрепа от ключови заинтересовани
страни в подкрепа на системите за повторно използване на ресурсите в Европа.
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) застава зад каузата #WeChooseReuse и моли
граждани, фирми и общини от България да подкрепят глобалната еко-инициатива като подпишат
Писмо за подкрепа и се присъединят към нарастващия клуб на „шампионите за повторно използване“
в Европа.
Подписвайки писмо за подкрепа, вие казвате „Стоп на еднократната употреба!“ Нека да заставим нашите
управници и големите индустриални компании да предприемат по-големи действия и да предоставят
повече алтернативи за многократна употреба.
Кампанията ще се проведе през цялото лято на 2021, след което Break Free From Plastic ще бъде домакин
на голямо международно събитие, с което да отпразнува онези, които са подписали писмата, и да ги
представи на вземащите решения в ЕС, показвайки необходимостта и подкрепата за действие от цяла
алтернативи за многократна употреба.
Европа.
Кампанията ще се проведе през цялото лято на 2021, след което Break Free From Plastic ще бъде
 Физическите лица могат да се подпишат тук: https://wechoosereuse.org/commit-to-reuse
домакин на голямо международно събитие, с което да отпразнува онези, които са подписали писмата,
 Бизнесът
да подпише
тук: https://wechoosereuse.org/busзнача-for-reuse
и да ги може
представи
на вземащите
решения в ЕС, показвайки необходимостта и подкрепата за действие
 Общините
могат
да
се
подпишат
тук:
https://wechoosereuse.org/munitiesunities-for-reuse
от цяла Европа.
Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с организаторите на кампанията на
Физическите лица могат да се подпишат тук: https://wechoosereuse.org/commit-to-reuse
имейл на jack@zerowasteeurope.eu!
"Заедно можем да създадем здрави системи за повторно използване и да дадем възможност за една наистина кръгова
икономика "
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Съхранение на енергия и секторно свързване
(CSSC) – нов подход за общините
Един от първите резултати, разработени по проект “CSSC Lab - Лаборатория за съхранение и
разпределение на енергия в градcка cреда”, е инструмент-матрица, която дава възможност на общините
да идентифицират различни решения за съхранение на енергията и свързване на сектори за дадения
тип град. Това е важно, тъй като някои общини в Дунавския регион не са запознати с наличните
подходи на CSSC, докато други се двоумят как да прилагат такива решения поради предполагаемата
техническа сложност и финансови разходи. Поради тази причина, проект CSSC Lab е посветил цял
работен пакет за намиране и представяне на възможни решения за кандидатстване от тези общини.

Регионалните анализи и класификацията на типовете градове комбинираха възможността да се
разработи матрица, показваща съществуващото приложение или потенциалното използване на CSSC
технологиите за петте различни типа градове. Тази матрица позволява на общинските представители
да определят своя град към градски тип и да получават предложения за подходящи CSSC технологии.
Въпреки, че списъкът с решения не е изчерпателен и се основава на информацията, предоставена от
партньорите по проекта за отделни, представителни градове в региона, той предоставя преглед на
различните технологии. Представителите на общините се съветват да ги приемат като насока и след
това да извършат по-подробна оценка, като вземат предвид пълния набор от характеристики на техния
град. Освен това общините се възползват от потенциала за трансфер на технологии.

В момента се разработват информационни бюлетини, така че заинтересованите страни от общината да
могат да ограничат избраните мерки до градско ниво. Тези информационни бюлетини ще опишат - от
гледна точка на общината - по-подробно изискванията на отделните технологии и ще предоставят
информация за разходите, ефективността и други фактори. След това те ще бъдат публикувани в
предстоящата платформа на CSSC Lab, за да се осигури широко разпространение.
В допълнение към информационните бюлетини ще бъдат избрани няколко моделни решения за
особено подходящи CSSC технологии (например фотоволтаични инсталации за зареждане на
електронни автомобили в селските общини). В хода на проекта тези примерни решения ще бъдат
допълнително описани и ще бъдат специфични за всяка държава, като се вземе предвид политическото
многообразие в региона.
Следвайте ни във Фейсбук и официалната интернет страница на проекта, за да сте в течение на всички
проектни продукти и резултати!
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Проектът стартира с изготвяне на

Проект HERIPRENEURSHIP търси
мнението на заинтересованите лица –
тур оператори, тур агенти, компании с
цел подобряване на търсенето и
предлагането на туристически услуги
по иновативен, забавен и въздействащ
за туристите начин, така че да ги
мотивира и да ги накара да посещават
обектите отново.
За целта се разработва специален
въпросник, който да оцени нуждите от
подобряване
на
уменията
и
способностите
на
туристическия
бизнес
в
разработването
и
представянето на продукти и услуги.
Разработва
се
и
обучителна
платформа,
която
да
обедини
желаещите да научат повече на
начините
и
инструментите
за
подобряване и повишаване на
туристическото предлагане.
В рамките на проекта ще бъде
създаден „Черноморски коридор на
културното наследство на ЮНЕСКО“,
който ще включва представянето на 50
пилотни обекта от шестте участващи
страни чрез специално разработени
дигитално-информационни приложения: електронна книга, достъпна чрез
системите IOS/Android iBook, Онлайн
платформа за резервации, театрални
игри
свързани
с
културното
наследство,
визуализационни
материали и документи.
За повече информация моля посетете
специално създадената интернет
платформа: www.heripreneurship.eu

Шестте партньорски организации по проект GreeTHIS
създадоха „Пътна карта на културния туризъм“ като
иновативен инструмент за засилване на сътрудничеството,
интереса и посещенията на туристи в черноморските държави.
Целта на Пътната карта е да пренесе туриста в историческото
минало и античността и едновременно с това да се влее в
съвременните постижения в областта на икономическото,
дигиталното и информационното развитие. Пътната карта на
културния туризъм в Черноморския регион обединява общия
стремеж на партньорските държави: България, Гърция, Грузия,
Молдова, Румъния и Украйна в популяризирането на
културния и зеления туризъм чрез представянето на местни
идентичности, анализи и тенденции в развитието, опазването,
съхранението и управлението на културния и зеления туризъм.
Пътната карта включва също така оценки за ефективността на
разходите и спестената енергия в бюджета на Черноморските
регионите: картографиране на исторически сгради в защитени
от околната среда зони с цел определяне на приоритети за
бъдещи инвестиции в енергийно ефективни действия; оценка
на други рискови фактори на историческите сгради, участващи
в проекта, начини и предложения за подобряване на
взаимосвързаността между регионите особено тези, които
участват в проекта; предложения за подобряване на
достъпността на всички посетители, включително хора със
специални нужди; временни планове за управление за
петгодишен период за всички участващи сгради, за да се
осигури устойчивост на самия проект и продължаване на
неговата философия и действия.
За повече информация можете да ни следите на:
www.greethis.net
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Interreg NEXT Black Sea Basin Programme 2021-2027
ДОКЛАД ОТ КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ

Като част от процеса на подготовка за новия програмен период 2021-2027 г. е
разработен проект на териториален анализ, обхващащ допустимата зона на новата програма Interreg
Next Black Sea Basin, като продължение на Съвместна оперативна програма за трансгранично
сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
За да се изследват очакванията на заинтересованите страни като първа стъпка за тематична
концентрация на програмната стратегия, е проведено онлайн проучване в периода 11.01.2021г. до
12.02.2021г, за да се получат данни относно политиката, Interreg и конкретни цели, считани за важни
за получаване на подкрепа. В проучването са взели участие 340 заинтересовани страни, в т.ч.
академични институции, организации за подкрепа на бизнеса, международни/междурегионални
организации, консултанти, предприятия, както и обществеността. В допълнение към онлайн
проучването, през февруари 2021 г. във всички участващи страни са проведени и консултативни
събития с националните работни групи (НРГ) в онлайн среда.
Заключенията от консултациите (от онлайн проучването, така и от събития с НРГ) на
заинтересованите страни от участващите страни по отношение на териториалния анализ, разработен
за допустимата област на програмата, са обсъдени по време на Съвместния комитет по програмиране
на 25.02.2021 г. Въз основа на тези заключения, като взе предвид разпоредбите на новото
предложение за регламент на Interreg относно тематичната концентрация и след анализ на нуждите и
потенциала за развитие на района, Съвместният програмен комитет постигна съгласие по следните
Политически цели (PO) и Специфични цели (SO), които ще бъдат финансирани по бъдещата
програма:

 PO 1 - По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа и нейното съседство, с една
конкретна цел: SO 1 - развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и
внедряване на модерни технологии;
 PO 2 - По-екологичен, нисковъглероден преход към нетна нулева въглеродна икономика и
устойчива Европа и нейното съседство, с две специфични цели: SO 4 - насърчаване на
адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия,
устойчивост, като се отчита екосистемата подходи и SO 7 - подобряване на защитата и
опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура,
включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Тези избрани конкретни цели ще бъдат предмет на втория кръг от консултации със заинтересованите
страни от участващите страни през Април 2021г., с цел по-нататъшно тематично концентриране.
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) ще участва в тематичните групи като
заинтересована страна.
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Нa 20.04.2021 с официална церемония в местността „Герените“,
община Девня отбеляза успешния край на проекта за техническа
рекултивация на депото за твърди битови отпадъци. След
приключване на дейностите теренът, който е с площ от над 20 хил. м2,
вече има съвсем друг вид. Предстои мястото да бъде озеленено и по
този начин да придобие подобен на околното пространство
ландшафт.
Приключилият успешно проект „Закриване и рекултивация на депо за
твърди битови отпадъци – гр.Девня“ на общата стойност е 1
220 484,71 лв беше реализиран с помощ от Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.“ Проектът е стартирал на 15.05.2020 г. и
ще продължи до 15.02.2022 г.
Дейностите включваха изкопаване и предепониране на отпадъците,
полагане на запечатващ почвен слой, техническа рекултивация,
изграждане на газови кладенци и полагане на дрениращ слой.
Целта на проекта е да се ограничи замърсяването на околната среда и прилежащите поземлени имоти, да
се възстановят нарушените терени и да се постигне подобряване на ландшафта, чрез извършването на
техническа рекултивация, включваща комплекс от инженерни дейности на депото за отпадъци, намиращо
се в местност "Герените", гр. Девня. Техническата рекултивация се реализира на два етапа.
 Първият етап, който се проведе в периода декември 2020 год. – януари 2021год., включи мерки за
отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния
терен и отпадъците с недопустим откос, подравняване на терена след експлоатацията,
предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото, подравняване на откосите,
полагане на подравнителен почвен слой над подравнените отпадъци, подравняване на почвения
слой и други.
 Във втория етап, който се проведе в периода януари 2021 год. – март 2021 год. беше изградено
финалното покритие (горния изолиращ екран), полагане на слой за улавяне на евентуален
сметищен газ (биогаз), защитен слой срещу проникване на повърхностни води, полагане на
основен пласт почва.
След приключилата техническата рекултивация Община Девня предстои да извърши и биологична
рекултивация на депото, в срока на дълготрайност на проекта.
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