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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
МЕСТАТА ЗА ВРЕМЕННО РАЗПОЛАГАНЕ НА ПАЛАТКИ, КЕМПЕРИ
ИЛИ КАРАВАНИ
Ясни са правилата, по които ще могат да бъдат разполагани палатки, кемпери или каравани по
Черноморското крайбрежие извън категоризираните къмпинги. Те са определени в проект на
Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки,
кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" съгласно Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и
категоризираните къмпинги, която трябва да бъде издадена от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на
околната среда и водите и министъра на туризма.
Местата за временно разполагане не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за
туризма. Те могат да се обособяват за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани
в поземлени имоти или в части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни
физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в
незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на
предназначението им.
Обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани се
разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май
до 30 септември.
Предложения, коментари и становища по проекта на наредба могат да бъдат публикувани и
изпращани на:


Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/



E-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg
Източник: МРРБ
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HERMES Е ПУБЛИКУВАН В ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ЕАОС
КАТО ЕДНА ОТ НАЙ–ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ В
ЕВРОПА
Проект HERMES, който се изпълни в периода 28.08.2017г. – 26.12.2020г. беше публикуван
в Годишния доклад (стр. 143-145) на Европейската агенция за околна среда като една от
11-те най-добри практики и екологични решения в Европа. Докладът на тема „Адаптиране
към изменението на климата: Биоразнообразие – екосистеми“ беше публикуван на
15.04.2021г. и заключава, че иновативните природни и екологични решения могат да
помогнат за предотвратяване на въздействието на изменението на климата, както и на
биологичното разнообразие и загубата на екосистема.
„Науката и политиката започнаха да разпознават техния потенциал. Базата от знания се
разширява бързо, като се откриват пропуски и се планира да се запълнят. Предизвикателст
вата пред прилагането обаче остават на местно ниво, както се вижда от казусите в този
доклад“, се обобщава в Годишния доклад на Европейската агенция за околна среда.
Проект HERMES-Хармонизирана рамка за смекчаване на ерозията на крайбрежните райони,
се финансира от Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО
МОРЕ 2014-2020″ и включваше партньори от Гърция (ДЕМОКРИТСКИ УНИВЕРСИТЕТ НА
ТРАКИЯ – Катедра „Околна среда“), България (АБЧО), Кипър (ORION – Съвместен център за
изследвания и Сдружение на кипърските общини), Албания (ТEULEDA, Агенция за местно
икономическо развитие и IGEWE, Институт по геология, енергетика, вода и околна среда) с
координатор Община Пагайо, Гърция. Проектът се фокусира върху разработването на
единна методологична рамка, вкл. поредица от модели за прогнозиране, софтуерни
инструменти и индикатори, както и внедряването на системи за онлайн мониторинг, които
могат да подпомогнат идентифицирането на местата, където местните власти трябва да
разработят и приложат мерки за намаляване на ерозията. В допълнение,
екологосъобразните технически работи за възстановяване на бреговете са широко
проучени, изпълнени и оценени (напр. пясъчни огради, монтаж на геотръби, др.).
>>> продължение на стр.3
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>>> продължение от стр. 2

Проектът също така анализира тенденциите на бреговата ерозия и идентифицира „горещи
точки“ на бреговата ерозия, използвайки сателити на исторически изображения и Google
Earth; оценява показателите за уязвимост на ерозията и изменението на климата и оценява
относителното влияние на човешките намеси (напр. язовирната река, незаконният добив на
пясък, неконтролираната урбанизация, пристанищата); и интегрира екологични и социалноикономически данни в крайбрежна географска информационна система (GIS).
Разполагането и експлоатацията на четири океанографски станции в пилотни обекти в
Албания, България, Кипър и Гърция осигури постоянен поток от данни и информация за
местните заинтересовани страни и по-широката океанографска общност. Резултатът е да се
задейства процес, който да ангажира всички участващи страни на местно ниво да търсят
екологично чисти технически решения на сложни, основни предизвикателства, които могат
да съчетаят ефективност на разходите и устойчиво развитие

http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/18/
Пълният текст на Доклада: https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-ineurope
Поздравления за добре свършената работа на партньорите по проект HERMES!
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МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР
„ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ В РЕГИОНИТЕ
НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН“

На 28 май 2021г. в община Кобулети, Грузия беше
организиран третият международен семинар в
рамките на проект GreeTHIS. Събитието беше
организирано в хибриден формат, местни
участници от Грузия присъстваха на място, а
представителите от страните партньори по
проекта участваха чрез платформата Zoom.
Въпреки факта, че заинтересованите страни и
партньорите нямаха шанс да се срещнат
физически, конференцията беше изключително
ползотворна и успешна.

Участниците в международното събитие имаха
чудесна възможност да обменят идеи и опит с
колегите си, споделяйки спецификата на темите за
опазване на националното наследство, като
същевременно го използват като туристическа
атракция и като средство за обединяване на
нациите по отношение на културата и историята.
Дискусиите и презентациите бяха базирани на
темата „Потенциал за зелен туризъм в регионите
на Черноморския басейн“.

Заинтересованите страни от всичките
шест партньорски
държави имаха
възможност да споделят собствен опит по
отношение на потенциала за зелен
туризъм в техните региони.
Асоциация на Българските Черноморски
Общини покани представители на
Варненската туристическа камара и
Бургаска
регионална
туристическа
камара да представят добри примери от
Българското Черноморие и местния
потенциал за развитие на зелен туризъм.

По време на семинара беше излъчено
специално подготвено по проекта видео
„Община Кобулети - люлка на древни,
исторически и природни наследства“.
Видеото
представи
уникалния
туристически потенциал на общината и
енергийно ефективните мерки на сгради
от културното й наследството.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС

На 12.05.2021г., Европейската комисия прие плана за действие на ЕС: „Към нулево
замърсяване на въздуха, водата и почвата" – ключов елемент на Европейския зелен пакт
и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС. В него се определя интегрирана
визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за
човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това.
Планът свързва всички съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и
предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на
цифрови решения за справяне със замърсяването.
Предвидени са прегледи на съответното законодателство на ЕС, за да се установят
оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане,
за да се изпълнят тези правни задължения. За да се насочи ЕС към целта за 2050 г. за поздрави хора и планета, в плана за действие се определят ключови цели за 2030 г. за
намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение, и са
очертани редица водещи инициативи и действия.
Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, приета миналата година,
планът за действие е израз на амбицията на ЕС за нулево замърсяване за постигане на
нетоксична околна среда. Той съответства на целите на ЕС за неутралност по отношение на
климата, здраве, биологично разнообразие и ефективно използване на ресурсите и се
основава на инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността,
храните, кръговата икономика и селското стопанство.
Източник: ЕК, https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf

ДОБРИЧ ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ
МРЕЖАТА „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“
На 03.06.2021г. в град Добрич официално бе откри информационен център, който е част от
мрежата в страната, създадени от Европейската комисия, за да имат гражданите по-лесен и
пряк достъп до информация за Европейския съюз.
Още в края на миналия век Европейският парламент и Европейската комисия, разбраха, че
много граждани не получават информация за това какво правят Европейският съюз и
неговите органи. Затова Комисията предприе редица стъпки, за да стигнат по-близо до
гражданите. И една от тези форми е „Европа Директно“ – информационни центрове в цяла
Европа, заяви по време на откриването председателят на ТПП-Добрич, г-н Лъчезар Росенов.
>>>> продължение на стр.6
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УЧЕНИЦИ ОТ СУВОРОВО ИЗОБРЕТИХА
ФОТОВОЛТАИЧНА ПЕЙКА ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА
Ученици
от
Професионалната гимназия по
селско
стопанство
„Св.
Георги
Победоносец“
изобретиха фотоволтаична
пейка с биофилтър за
почистване на въздуха от
специално
селектирани
растения. С нея спечелиха
призовото първо място в
националния
конкурс
„Енергетиката и ние“.
Благодарение на слънчевата енергия пейката
предоставя безплатен интернет и възможност
за
зареждане
на
мобилен
телефон.
Оборудвана е с табло, което предоставя
информация за времето и качеството на
въздуха. Лампа осветява пейката през
тъмната част от деня, а диодна лента свети в
различни цветове. Устройството светва в
червен цвят, когато засече високи стойности
на замърсяване и наличие на твърди чaстици
във въздуха.
Съоръжението е снабдено с капково
напояване и сензори за влажност. Има и
соларен панел, който събира и конвертира
слънчевата светлина в енергия, която се
съхранява в акумулатори. Конструкцията
позволява автоматични управления. Тя е
подходяща за паркове и градини, спирки на
градския транспорт, пешеходни зони и други.
Състезанието беше организирано от ТУ–
Варна под мотото „Приносът на България за
Европейския зелен пакт“. Интерактивното
изобретение
беше
представено
от
дванадесетокласниците Калин Великов, Акиф
Ахмед, Георги Георгиев и Кристиян Иванов.
Те ще продължат образованието си в
Техническия университет – Варна.
Източник: ФБ на МОН

>>> продължение от стр.5

Открити са 13 информационни центъра от
ново поколение в различните области на
страната - Благоевград, Бургас, Варна, Видин,
Враца, Габрово, Добрич, Дупница, Пловдив,
Русе, Смолян, Стара Загора и Шумен. Те са част
от общо 424 информационни центъра,
подкрепяни от Европейската комисия в целия
ЕС. Целта на тези центрове е да укрепят
важната връзка между институциите на ЕС и
гражданите, независимо къде живеят те.
Екипите ще помогнат да се обясни как Европа
се бори с пандемията от COVID-19, ще
стимулират
възстановяването
чрез
информация за плана NextGenerationEU и ще
се насърчават зеления и цифровия преход.
Търговско-промишлената палата успя да се
пребори за новия програмен период такъв
информационен център да има и в Добрич.
Основата задача на центъра ще бъде да
предоставя информация от Брюксел към
Добрич, да информира гражданите за техните
възможности, естествено чрез помощта на
медиите, каза Бойко Благоев - Ръководител
отдел Информация и комуникация към
Представителството
на
Европейската
комисия в България. Центърът обаче ще има
и обратната задача от Добрич към Брюксел.
Затова приканваме гражданите да бъдат
активни, да дават своите мнения, коментари
и предложения, които чрез центъра да
достигнат до европейските институции, каза
Благоев.
Той изрази надежда центърът да работи с
младите хора, с училищата, университетите и
да бъде един събирателен пункт на всички
хора, които се интересуват от европейските
въпроси.
Източник: ИА Добруджа
@EuropeDirectDobrich

