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ПОКАНА: Годишно Общо събрание на АБЧО
ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ – ЧЛЕНОВЕ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ
Относно : Годишно Общо събрание на АБЧО
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
С удоволствие Ви информираме, че на 27 септември 2021 г. от 14:00 часа в ресторант „Панорама“ на
хотел „Черно море“– гр.Варна ще се проведе Годишно Общо събрание на Асоциацията на
Българските Черноморски Общини.
С настоящото писмо отправяме покана за участие лично към Вас. При невъзможност за лично
присъствие, молим да изпратите представител на Общината, писмено упълномощен от Вас да Ви
представлява при гласуването на Решения по точките от Дневния ред на ОС.
Предварителен Дневен ред за провеждане на Общото събрание на АБЧО –27 септември 2021 г:
 Откриване на заседанието на Общото събрание на АБЧО. Приемане на Дневен ред.
 Избор на председателстващ и протоколчик на заседанието на ОС на АБЧО.
 Отчет за дейността на АБЧО през 2020 г.
 Информация за внесения членски внос от Общините – членки за 2020 година. Обсъждане на
предложение за намаляване размера на годишния членски внос. Приемане на бюджет на АБЧО за
2022 г.
 Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
 Представяне и обсъждане на бъдещи дейности и инициативи на Асоциацията и на приоритетите
й за 2022г.
 Други
С оглед по–добрата организация за провеждането на събранието, най-учтиво Ви молим да потвърдите
участието си на тел.: 0888/601 500 или е-мейл: office@ubbsla.org до 23 септември 2021 г.
Благодарим Ви предварително и очакваме да Ви поздравим с “Добре Дошли”!
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МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА СЪБРА GREETHIS ПАРТНЬОРИТЕ В ГАЛАЦ, РУМЪНИЯ
На 12 август 2021г. бе организирана 5-та
международна партньорска среща по „GreeTHISЗеленият Туризъм и историческото наследство – като
предпоставка за развитие на Черноморския регион“ с
любезното
домакинство
на
румънския
партньор
Асоциация
за
трансгранично
сътрудничество „Долен Дунав“, ACTEDJ.
Срещата бе проведена в по-различен формат, на
красив понтон на брега на р. Дунав, при който
участниците се включиха, както физически, така и
онлайн, за да обсъдят постигнатото до момента и
очакваните крайни резултати до приключване на
проекта.
На следващия ден партньорите посетиха околностите
на гр. Галац и имаха възможност да се докоснат до
зелените забележителности и историята на региона.
Първата спирка бе в местността Gârboavele, където на
открито участниците обсъдиха следващи стъпки и
начините за продължаване и разширяване на
дейностите
чрез
реализиране
на
различни
инициативи, използване на европейско финансиране
и др.. Неформалната обстановка бе и начин да се
покажат културата и бита в този район на Румъния.
Участниците посетиха музей “Petru Caraman” , който
представя възстановка на традиционни румънски
къщи и костюми.
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В периода 14-15 август 2021г. в Галац, Румъния бе организиран първият от планираните три „Зелен
туристически уикенд“ в изпълнение на проект GreeTHIS. Събитието бе свързано с отбелязване на 23-та
годишнина от учредяване на Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Долен Дунав“,
румънския партньор и домакин на форума. Сред участниците бяха представители на партньорите, сред
които и АБЧО като лидер на проекта, експерти по туризъм и регионално развитие от Румъния,
Молдова (община Кантемир), Украйна (община Измаил), регион Одеса, ръководен състав, академици и
специалисти по културно наследство, историческо развитие и др.

Конферентната част бе съпроводена с посещение на няколко селища в района на Галац: Suhurlui, Ivești,
по време на което гостите се запознаха с историческото развитие и културната трансформация на
населението в тази част от Румъния в истории, легенди от местните жители.
Участниците бяха впечатлени от общото минало, което свързва народите на Румъния, България,
Украйна и Република Молдова.
Повече информация: http://www.ubbsla.org/green-touristic-weekend-in-romania/
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АБЧО ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА
ЕНЕРГИЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО
ПРОЕКТ CSSC LAB

Проект CSSC Lab цели да
повишаване на енергийна
сигурност
и
енергийна
ефективност на средните и
по-малките целеви градове в
Дунавския
регион,
чрез
ускоряване използването на
решения за съхранение на
енергия и секторно свързване.

В изпълнение на проект „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и
разпределение на енергия в градcка cреда“, АБЧО организира
обучение за енергийни специалисти на 26.08.2021г. Обучението бе
част от първи модул на разработената пилотна програма за
изграждане на капацитет на местни заинтересовани лица (енергийни
експерти, специалисти, т.н.) и се води от инж. Тодор Тонев, експерт
енергийна ефективност в Асоциацията и част от екипа за изпълнение
на проект CSSC Lab.
Обучението стартира с кратко представяне начините на съхранение
на енергията и идеята за свързване на секторите в ЕС и Дунавския
регион, предизвикателствата как да се електрифицират различните
сектори. След това детайлно бе представена информация за
съхранение на енергията в отоплителната система и секторно
свързване в отоплителната система.

ПОКАНА
Уважаеми колеги,
най учтиво ви каним на
едночасов
уебинар
по
проекта CSSC Lab, на който ще
бъде представена Обучителната платформа, разработена
в рамките на проекта.
Дата: 14 октомври 2021 г.,
12:00 - 13:00 CET, английски
език Място: онлайн чрез
Microsoft
Teams
Целеви
групи: местни и регионални
публични власти / общини,
секторни агенции, висше
образование
и
научни
изследвания.
Молим да се регистрирате за
участие на линка по-долу в
текста:
https://docs.google.com/forms
Благодарим и ще ви очакваме
на онлайн форума!
Екип за управление на проект
CSSC Lab

В края на обучението, инж. Тонев сподели за реализирания вече
пилотен проект от АБЧО в рамките на проекта – изграденият демоцентър в град Варна за съхранение и разпределение на енергията в
градcка cреда.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на: Програмата за
транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, Приоритет 3,
Специфична цел 3.2. „Повишаване на енергийната сигурност и
енергийната ефективност.
Повече информация: http://www.ubbsla.org/project/cssc-lab-project/
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Прес съобщение
15 септември 2021г.

Специалисти от черноморските държави се
включват в Зеления туристически Уикенд в
рамките на проект GreeTHIS
От 27 до 29 септември 2021 г. Варна ще бъде домакин на петото издание на Туризъм Експо –
Дестинация Варна, като Зеленият Туристически Уикенд, организиран по проект GreeTHIS стартира още
на 26 септември. Форумът е посветен на 100-годишнината от обявяването на Варна за курортен град, а
мотото на изложението е „Варна – 100 години курортен град! Туристическа дестинация с история и
бъдеще“.
Конферентната част и дискусионните панели на 27 септември са посветени на Международния Ден на
Туризма, а организатори са Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ в партньорство с
Варненска Асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, Община Варна и Агенция за маркетингови
комуникации ProVox.
Всяка година в изложението се включват различни лица, които представят своята гледна точка. За
първи път в конферентния блок са представители на държавите-партньори в проекта, част от които ще
се включат онлайн. Идеята е да споделят как те работят и развиват туризма в условията на Covid -19 и
най-вече да се представят добрите практики и идеи за по-лесното преодоляване на кризата.

Повече за събитието, програмата и изложбените щандове може да намерите на следния сайт:
https://www.destinationvarna.com/

