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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА АБЧО И КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО С ПОЧЕТЕН
ЗНАК ЗА „ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НСОРБ“

На тържествена церемония по повод 25-та годишнина от създаването на Националното
сдружение на общините в Република България бяха връчени почетни отличия на
дългогодишни кметове, общински съветници, председатели на общински съвети и партньори
със заслуги за изграждането и утвърждаването на НСОРБ. Отличие „Цялостен принос за
развитие на НСОРБ“ получиха всички досегашни председатели на Управителния и
Контролния съвети на НСОРБ и дългогодишният изпълнителен директор на Сдружението
Гинка Чавдарова. Сред носителите на паметния знак на НСОРБ са членове на УС и КС, които
са били в ръководните и контролни органи на НСОРБ повече от 3 мандата, кметове на
общини с над 4 мандата в местното самоуправление и действащи председатели на общински
съвети в продължение на повече от 4 мандата.
Кметът на община Аксаково и Председател на УС на АБЧО, инж. Атанас Стоилов получи
почетен знак за „Цялостен принос за развитието на НСОРБ“. Отличието връчи Десислава
Тодорова, член на УС на НСОРБ. Г-жа Детелина Николова - член на УС на НСОРБ – 3 мандата
и кмет на община Добрич – 3 мандата също получи отличие за „Цялостен принос за
развитието на НСОРБ“.

Специален гост на събитието беше президентът на Република България Румен Радев,
чуждестранни партньори, представители на институции и неправителствени организации.
Източник: НСОРБ
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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ БИЗНЕС
С ПОГЛЕД КЪМ СЕЗОН‘ 2022

На 14 декември 2021г. се проведе последната от
серията бизнес закуски на АБЧО, организирани по
проект
„GreeTHIS”,
финансиран
по
програма
„Черноморски басейн 2014-2020“.
В хибриден формат събитието събра представители на
местните власти, културни и научни институции и
бизнеса. Акцент в дискусиите бе дефинирането на нови
дестинации през предстоящия туристически сезон, в
унисон с поставената тема: „Дестинации с потенциал и
бъдеще“, обединявайки и постигнатите резултати по
проекта.
По време на първата част бяха представени
постигнатите
резултати
и
продукти:
виртуални
платформи и приложения, рекламни материали,
ръководства, виртуални турове и филми, които да бъдат
използвани от бизнес компаниите, тур оператори,
агенти и др. при предлагането на туристически
продукти и услуги.

www.greethis.net

Втората част бе насочена към споделянето на добри
практики
и
научени
уроци
след
изминалия
туристически сезон. Представители на малките общини,
които в известена степен остават отдалечени и
изолирани от основните туристически потоци, също
споделиха опит и нуждите си в рекламирането на
туристически продукти. Като положителна бе посочена
тенденцията, насочването на българските туристи към
къщи за гости и малки семейни хотели и по този начин
допринасят за развитието на селския туризъм.

Последната част бе посветена на възможностите за използване на финансовите
инструменти през следващия програмен период 2021-2017г. чрез участие в съвместни
проекти основно в Черноморския регион. Бе осъществена онлайн връзка с БългароМолдовски бизнес клуб, с който бяха обсъдени взаимното сътрудничество, както и
включването на молдовски дружества в проектни предложения. Участниците обсъдиха и
специфични идеи и дейности, които да бъдат реализирани на местно ниво чрез участието и
на други организации от Черноморските държави.
Проект „GreeTHIS – зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за
развитие на Черноморския басейн“, се реализира през периода 2018 – 2021г. и се
финансира по програма „Черноморски басейн 2014-2020“, и участващите държави:
Армения, България, Гърция, Грузия, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
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През периода 6-10 декември 2021г. се проведе СЕДМИЦА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ФОНДОВЕ:
иновативна инициатива за сътрудничеството между двата фонда на норвежката програма,
Fund for Youth Employment (YE) § Fund for Regional Cooperation (RC). Опитвайки се да
надхвърли ограниченията, наложени от Covid-19, операторът на двата фонда организира
виртуални и изключително полезни събития по най-актуални теми, работни срещи,
конференции и атрактивни изложбени щандове на всички текущи проекти финансирани
по двата фонда. Виртуалните щандове съдържат видео презентации на проектите,
информационни материали и брошури, постигнати резултати и научени уроци по време на
изпълнение на финансираните проекти.

Всичките 27 щанда за иновативни проекти за заетост на безработни младежи до 29г.
(NEETs )и 19 проекти за регионално сътрудничество могат да се видят до края на годината
на виртуалната платформа: www.eeagrants.evento-digitale.it
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АБЧО УЧАСТВАХА
НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО
ДЕМОКРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА СОЛИДАРНОСТ

В периода 11-13 ноември 2021г. в Аячо, о. Корсика се проведе второто събитие-дебат по
проект ResiliEurope, финансиран по Програма „Европа за гражданите“, направление 2:
Демократична ангажираност и гражданско участие”. Основните теми на международната
конференция бяха островните територии на Европа и гражданската устойчивост и
демокрация, междукултурния диалог, европейска солидарност по време на криза.
Събитието се проведе в историческия Palazzo Lantivj в централата на префектура Корсика
с участието на всички партньори по проекта: 20 общини и асоциации на общини от
Албания, България, Италия, Германия, Гърция, Франция, Полша, Черна гора, Испания,
Швеция. Международният форум се откри официално от президента Rodolfo Cancedda на
водещата организация по проекта, Асоциация на общините на Сардиния (ASEL).
В три отделни сесии бяха засегнати най-актуалните въпроси от цялостните отношения
между Средиземноморските острови и Европейския съюз. Г-жа Марияна Кънчева,
Изпълнителен директор на АБЧО участва с презентация на тема „Демокрация на
участието, европейска солидарност по време на криза“
„Насърчаването на солидарността на ЕС няма
да бъде лесно: това ще бъде силно оспорван,
дълъг и досаден процес. Кризата Covid-19 обаче
подчерта необходимостта от солидарност:
неравенствата ще продължат да нарастват в
и между обществата, докато рискът от понататъшно фрагментиране между ЕС-27 е
висок.
Променената логика на ЕС към солидарността би ни позволила да преминем от
настоящата употреба на солидарност като обикновена дума към приложима
политическа концепция, която се бори с дезинтегриращите сили в ЕС. Държавите-членки
на ЕС трябва да разширят разбирането си за солидарността и да я подчертаят като
основна ценност на сътрудничеството на ЕС. ЕС трябва да осигури условията за
възникване на междуличностна солидарност: само ако Съюзът успее да консолидира
своето вътрешно ядро, той ще може да се изправи пред бъдещето“, заключи г-жа
Кънчева.
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Умни и устойчиви общности с поглед към
2030“ се проведе в Орестиада, Гърция
На 18 ноември 2021г. Община Орестиада бе домакин на международната конференция за
Умни и Устойчиви градове и общности с поглед към 2030г. Събитието бе организирано в
рамките на проект „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство, като
предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран в рамките на Съвместна
Оперативна Програма „Черноморски басейн 2014-2020“, в който АБЧО е водещ партньор.
Това бe и финалният форум по проекта, който се проведе в хибриден формат при спазване
на противоепидемичните мерки и събра експерти и представители на партньорите от
България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна. Участващите делегати споделиха
постигнатите резултати по проекта за популяризиране на културния туризъм, зелени и екотеритории и внедряването на специфични мерки в исторически сгради, както и тяхното
въздействие върху местните общности в черноморските държави. Акцент бе поставен и
върху постигане на целите и приоритетите в концепцията за управление на морските
територии и екологичната награда Син Флаг, към която се стремят и морските градове и
пристанища.

Част от събитието бе посещение на Изложбен център в Неа Виса, близо до Орестиада и
представяне на изпълнените мерки по реконструкция, модернизация и реновиране на
сградата в рамките на проект GreeTHIS. Участниците станаха свидетели на Виртуалния
музей, създаден в сградата, който представя исторически личности и събития, свързани със
създаването и развитието на Орестиада.
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