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„ДНИ НА ЕКОЛОГИЯТА – БУРГАС 2011”: Eкологичните
проекти, изпълнявани в Черноморския регион

В рамките на ежегодната инициатива на община Бургас „Дни на
екологията”, проведена от 17 до 30 септември 2011г., бяха
реализирани поредица от прояви на "зелена" тематика. Акцент в
програмата на еко дните в Бургас тази година бе алтернативната
мобилност. В рамките на две седмици жителите и гостите на града
взеха участие в дискусии и уъркшопи, видяха изложби и бяха
съпричастни към различни други инициативи, насочени към
популяризиране на екосъобразния начин на живот.
Семинар на тема „Добри практики и модели за изпълнение на
екологични проекти в Черноморския регион” бе проведен на 27
септември. Участие в него взеха зам.‐кметът по евроинтеграция и
екология в община Бургас ‐ Атанаска Николова, представители на
Асоциацията на българските черноморски общини /АБЧО/,
Регионалната агенция за управление на енергията /БРАУЕ/,
Черноморската регионална Агенция за Управление на Енергията
/ЧРАУЕ/, общински служители, специалисти и експерти по екология
и енергийна ефективност от общинските и областната
администрации, неправителствени организации в областта на
екологията, опазаване на околната среда и устойчивото развитие,
както и бизнес организации. Семинарът бе разделен на четири
работни панела, като бяха презентирани редица екологични
проекти, представящи алтернативни начини за придвижване в
градска среда, възможности за дистанционно обучение, примери за
зелени сгради и др. В първият работен панел на семинара беше
представен проекта „Energy for Mayors: Мрежа на устойчивите
поддържащи структури на Споразумението на Кметовете” и
практическите стъпки за изпълнение след разработване на
Öпродължение стр.2
общински планове за устойчива енергия.
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АБЧО е партньор по проекта
„Насърчаване на добровол‐
ческата дейност в градовете”.
Двугодишният проект стар‐
тира в средата на 2011г. и е
финансиран по програма
„Европа за гражданите”
Цел на проекта VIT
Проектът се фокусира върху
доброволчеството и демокра‐
цията в разширена Европа и
има за основна цел да създаде
платформа, която включва
различните заинтересовани
страни за дебат, действие и
размисъл
за
това
как
гражданите могат да подобрят
управлението в Европа. В
същото време, проектът има
за
цел
съживяване
на
съществуващите отношения
на партньорските побрати‐
мени вече градове и да
инициира нови побратимява‐
ния.
Дейности
• Организирани и проведени
18 работни срещи на местно
ниво в целевите градове. В
работните срещи ще бъдат
застъпени
темите
за
доброволческите дейности и
управление чрез местните
граждани, както и теми като
активното стареене. Срещите
ще бъдат с продължителност
два дни и ще бъдат поканени
много
международни
участници
• Организирани и проведени 3
международни конферен‐ции с
цел обмяна на опит, ефективно
сътрудничеството
и
изграждане на мрежи
• Публикации

Вторият панел представи възможностите за дистанционно обучение
и примери за зелени сгради, в рамките на проект „REFORME ‐
Европейска електронно обучителна платформа за енергийната
ефективност на сгради”. След това бе представена европейската
инициатива „RELACS – Европейска мрежа от зелени хотели.
Възможности за присъединяване.” Семинарът приключи с
представяне на проект „ISEMOA – Достъпна и енергийно‐ефективна
мобилност за всички” и обсъждане на иновативните модели за
придвижване в градска среда.
В последния ден от Еко дните, зам.‐кметът в ресор Екология и
евроинтеграция Атанаска Николова представи екологичните
проекти, изпълнявани от Община Бургас, като подчерта, че
Общината е лидер в разработването и провеждането на модерни
екологични политики и една от малкото общини в страната с
одобрена Стратегия за устойчиво енергийно развитие /2011‐2020 г./
и план за действие. Това е в основата на постигането на
положителни резултати по посока подобряване качеството на
околната среда.
Основен организатор на Дните на екологията бе Община Бургас.
Проявите тази година бяха реализирани в партньорство с Фондация
"Биоразнообразие", Енергийна агенция Пловдив ‐ Програма
"Екоучилища", Регионална агенция за управление на енергията ‐
Бургас, Асоциация на Българските черноморски общини, Българско
дружество за защита на птиците, Младежка екологична организация
и др.

VIT – Very Important Twinning, Volunteering In Town

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ГРАДОВЕТЕ
Партньори по проекта
От Франция: Association of Local Democracy Agencies ; Association Française du Conseil
des Communes et Régions d'Europe
От Румъния: Romanian Municipalities Association
От Полша: Municipality of Bydgoszcz
От Словакия: Centre for Community Organizing
От Словения: Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto
От Италия: Consortium for Development of Polesine; Municipalities of Monfalcone, Brindisi,
Reggio Emilia; Province of Milano; Associazione Solo Uguali Diritti
От Латвия: Municipal Training Centre at Kaunas University of Technology; Latvian
Association of Local and Regional Governments
От Малта: Local Councils' Association
От Македония: Municipality of Tetovo
От Дания: Municipality of Vejle
От Англия: Wolverhampton City Council
От Албания: Local Democracy Agency Shkodra, Albania Association of Municipalities
От България: АБЧО, Болкан Асистс (София), Национален форум алтернативи
(Пловдив)
От Гърция: Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou
От Хърватска: Municipality of Novigrad
Oт Испания: RECREATURA arts&culture
От Ирландия: Donegal County Council
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В рамките на проект „CoastLearn‐Black Sea” се събраха за трета поредна среща румънските, турските,
българските и испанските експерти по интегрирано управление на крайбрежните зони.
Партньорската среща се проведе от 3 дo 6 септември 2011 г. в конферентната зала на Хотел
„Булевард” в Констанца, Румъния. Домакини на срещата беше
„Черноморски крайбрежен център” от Констанца.
Целта на партньорската среща бе да се представи напредъка по
проектните дейности, както и да се представи самия проект
„CoastLearn‐Black Sea” пред обществеността в Румъния.
До края на месец октомври трябва да са готови и първите
резултати от проекта: адаптирани за Черно море 5те тематичнит
електронни
пакети
(Модул
„Въведение:
принципи
на
интегрираното управление”; Модул „Устойчив туризъм”; Модул
„Управление на биоразнообразието”; Модул „Участие на
обществеността” и Модул „Анализи на политиките”) за
интегрирано управление на крайбрежните зони и разработен един нов Модул „Качеството на
водата”. Управление на крайбрежните зони е ценен инструмент за устойчивото развитие, с цел
преодоляване на проблемите на околната среда.

Обучителният семинар за ISEMOA одитори
събра общински специалисти и експерти по
планиране, проектиране и осигуряване на
достъпност на обществената среда. Събитието
се проведе на 7‐9 септември 2011г. в
Словенския град Любляна.
По двама експерти от всяка партньорска
страна по проекта бяха тренирани как да
осъществят одит на обществената среда и
транспорт
в
тяхната
пилотна
община/град/регион.
Черноморската
Регионална
Агенция
за
Управление на Енергията (ЧРАУЕ) като

партньор по проекта ще направи оценка на
достъпността на община Бургас на база на
ISEMOA метода.
ISEMOA метода е система за управление на
качеството, която предлага структурирана
рамка за оценка достъпността и за
подобряване на градската среда и обществения
транспорт като има в предвид всички
категории хора с намалена подвижност,
цялостен поглед върху достъпността, всички
видове бариери, непрекъснатата верига и
устойчив начин на придвижване.
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ISEMOA твърди: “Местните и регионалните
власти, с подкрепата на съответните служби
по транспорт и
местните
организации,
могат
да
подпомогнат
жителите
и
посетителите на
техните общини,
градове и региони
да
бъдат
по
малко зависими
от
автомобилите.
По този начин гарантирайки, че градската
инфраструктура и обществения транспорт са
напълно достъпни за всички, ще се насърчи
използването на устойчиви начини на
транспорт”.
Трудноподвижните хора или хората с
ограничена мобилност (сред тях са майки с
детски
колички,
инвалиди,
хора
с
тежки/обемисти багажи, възрастни хора, хора
със слухови и зрителни увреждания, др.), които
представляват една трета от населението на

Европа, ежедневно се сблъскват с много
пречки при придвижване в градската среда и
използване
на
обществения
транспорт.
Поради
съществуващите
бариери, за тези хора
е трудно и дори
невъзможно да се
придвижват
самостоятелно
в
градската среда. Те
основно разчитат на
личните
си
автомобили
за
повечето ежедневни пътувания.
ISEMOA надгражда известни методи за
управление на качеството – например ISO9000
и моделите CAF. Те са успешно пресъздадени в
инструменти за управление на мобилността
(MaxQ), велосипедно планиране (BYPAD) и
достъпност в обществена среда (MEDIATE).
За повече информация: www.isemoa.eu

Курс „Как да кандидатстваме за работа в ЕС”
Подготовка за конкурсите на EPSO (Европейска службата за подбор на кадри)
56 ноември 2011 в гр. София
Защо да участвате в този курс?
Този курс ще ви помогне да получите пълна
представа и яснота как да кандидатствате за
работа
в
европейската
публична
администрация и как ефективно да се
подготвите за провежданите за целта
конкурси.
Курсът
предоставя
детайлна
информация за начина на кандидатстване за
работа в ЕС, за новостите в конкурсните
процедури през 2011‐2012 г. и ви дава
практически указания и материали за успешна
подготовка и представяне на конкурсните
изпити.
За кого е подходящ този курс?

Курсът е широко достъпен за всяко
заинтересовано лице, което иска да получи
практическа информация за пътя на
кандидатстване за работа в европейските

институции и за начина на успешна
подготовка за конкурсните изпити. Той е
особено подходящ за българи, които имат
амбицията да работят
в една от найпрестижните международни организации –
Европейския съюз.
Обучението
предоставя
информация
и
материали за:
• пътя на кандидатстване в европейските
структури
• предстоящите конкурси на ЕПСО през 2011‐
2012г.
• практическа подготовка за конкурсните
изпити
Курсът ще се проведе на 5 и 6 ноември 2011 г.
в гр. София, Венус Бизнес център (адрес бул.
Дондуков № 9
За контакти и информация: www.bulgarians‐in‐
eu.com
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