АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ
проведе заседание на Управителния Съвет
На 1 декември 2009г. в гр. Бургас бе проведено
поредното заседание на Управителния съвет на АБЧО с
любезното домакинство на кмета на община Бургас – г-н
Димитър Николов в качеството си на зам. председател
на Асоциацията. Сред основните теми на дискусия бяха
определяне на приоритети в работата на АБЧО през
2010г., които са в областите регионално развитие,
околна среда, управление на финансите и земеделие.
Други интересни теми за дискусия бяа свързани с
определянето на насоки и приоритети за
взаимодействие на АБЧО с държавните институции и
минитерствата предвид новата политическа обстановка
страната, както и възможностите за организиране и

провеждане на цикъл от работни срещи с министри и
депутати по теми и проблеми от съществено значение за
развитието на Българския Черноморски регион. По време
на заседанието бяха обсъдени и възможностите за
промени в текстовете на закони с ключово значение за
региона, като Закона за устройство на черноморското
крайбрежие и Закона за земите. Бе решено и участието на
по-голям брой общини-членове в Асоциация Черноморски
Еврорегион. ♦

OБЩИНИ, СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НПО - ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА КАПАЦИТЕТ НА ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

По ноември бяха проведени вторите
обучителни сесии на административни
служители за изграждане на
комуникативни умения и практически
взаимодействия между
администрациите и гражданите на трети
страни. Бяха представени и обсъдени
резултатите от анализа на гражданите
на трети страни в черноморския регион
и направените изводи и препоръки за
насърчаване и подобряване на
условията за тяхното пребиваване.
Бяха приложени и ролеви игри и казуси
за изграждане на практически умения за
взаимодействие между
администрацията и гражданите.
Работата с интерактивния интернет
портал бе една от основните теми в
обучението,при което
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Втори обучителни сесии на административни служители бяха
проведени във Варна
административните служители ще могат
сами да работят с базата данни като
публикуват неободимата според тях
информация в полза на имигрантите. В
резултат от обученията бяха изготвени
предложения за подобряване на
нормативната уредба за по-добро
интегриране на гражданите на трети
страни у нас, които ще бъдат
представени по време на срещите на
експертните съвети за мониторинг във
Варна и Бургас, както и на
предстоящите кръгли маси-дискусии в
рамките на проекта. Проект „Общини,
социални институции и НПО –
партньори за изграждане на капацитет
на интеграционната политика” се
финансира от Европейския Фонд за

интеграция на граждани на трети
страни и Министерство на труда и
социалната политика. ♦

www.integracia-bg.com
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“МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО
НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ В СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ”
Официално представяне на проекта
“Модел за ефективно производство на слънчева
електроенергия в Северното Черноморие”
На 21 Декември 2009 г. в сградата на
Черноморската Регионална Агенция за
Управление на Енергията– гр. Варна,
се проведе пресконференция за
официалното представяне на проекта
“Модел за ефективно производство на
слънчева електроенергия в Северното
Черноморие”, договор SGP Grant
Project:BUL/SGP/OP4/Y3/RAF/09/23
финансиран по Програма “Малки
проекти” на Глобалния Екологичен
Фонд.
Черноморската Регио-нална Агенция
за Управление на Енергията /ЧРАУЕ/
направи презентация като посочи
основните проблеми, на които ще бъде
обърнато внимание в проекта:
· Липса
на
информация
за
производителността и ефективността
на
предлаганите
на
пазара
фотоволтаични модули;
· Липса на информация относно
ефективността на различните по вид
конструкции
(слънце-следяща,
фиксирана)
за
закрепване
на
фотоволтаичните модули;
· Недоверие в технологията от страна
на крайните потребители;
· Липса на подходящо практическо
ръководство обхващащо целият цикъл
от проектна идея, изготвяне на проект,
изграждане и експлоатация на
фотоволтаична система;
Бяха изложени и специфичните
подходи за решаване на набелязаните
проблеми:
¾ Експериментално определяне на
производителността
найразпространените соларни модули
(монокристални, поликристални и
тънкослойни);
¾ Експериментално определяне на
ефективността на различните по вид
конструкции (слънце-следяща,
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фиксирана) за закрепване на
фотоволтаичните модули;
¾ Разработване на детайлно
ръководство обхващащо целият
цикъл от проектна идея, изготвяне
на
проект,
изграждане
и
експлоатация на фотоволтаична
система;

¾ Популяризиране на слънчевия
потенциал Североизточният регион.
♦
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SECHURBA Устойчиви енергийни общности в урбанизираните зони

Асоциация на Българските Черноморски Общини проведе анкета за
обществената активност по проект SECHURBA

В рамките на проект SECHURBA
Асоциацията
на
Българските
Черноморски Общини изготви и
проведе анкетно проучване във
Варна и Балчик – в зоните с
исторически значими сгради, обект
на
културно
наследство.
В
проучването се включиха над 200
анкетирани, от които 150 от гр.
Варна и 50 от Балчик. Сред
участниците има собственици и
наематели на сгради, чиято
характеристика
отговаря
на
обектите, участващи в проекта.
Всички анкетирани имат отношение
към този тип сгради, като много от
участниците работят или живеят в
такива. Въпросите, на които залага
анкетата,
изследват
както
цялостната
информираност
на
участниците по темата за околната
среда, така и тяхната ангажираност
конкретно
по
въпроса
с
внедряването на възобновяеми
енергийни инсталации в исторически
и модерни сгради.Някои от изводите,
направени след провеждане на
анкетата, са следните :
Едва 2% от анкетираните посочват,
че не са запознати с изменението на
климата, а изчерпването на
природните запаси е терра инкогнита
за само 0,7%. Устойчивото развитие
като понятие, обаче, е неясно на
23% от учасниците в анкетата.
На въпроса дали притежават или
биха инсталирали ВЕИ или

оптимизиращи консумацията на
енергия технологии, повечето
участници
отговарят
утвърдително. Между 19 и 60%
са хората, които са закупили за
своята
собственост
ниско
емисионни стъкла, изолация за
покрива и стените на сградата,
енергоспестяващи крушки и
други енергийно ефективни
технологии. По различен начин,
обаче,
стои
въпросът
с
алтернативните
енергийни
ресурси като например соларни
фотоволтаични
панели,
слънчеви панели и др., където
средно
около
2%
от
анкетираните признават, че
притежават такива. Причината
за ниския процент потребление
на тези ресурси не е
обществената
незаинтересованост, а по-скоро
недостатъчната информираност
по въпросите, свързани с
възобновяемите
енергийни
източници. 60% от анкетираните
нямат представа какви законови
норми
трябва
да
бъдат
съобразени при планиране на
подобна инвестиция, а 67% са
на мнение, че подобни
инсталации
биха
били
прекалено скъпи. На фона на
това, обаче, 82% смятат, че
такъв тип инсталации биха
задоволили техните нужди от

енергоснабдяване, а 66% смятат, че
настоящото им снабдяване не е
адекватно.
39% от анкетираните посочват, че при
евентуална покупка на ново жилище
по-скоро биха предпочели такова с
инсталирана система за възобновяема
енергия – резултат, който не само
показва едно добро ниво на
позитивност към възобновяемите
енергийни източници, но и като цяло,
че гражданите все повече започват да
се интересуват от оптимизацията на
енергийното потребление и въобще от
опазването на околната среда.
При покупка на ново жилище по- вероятно ли е да взем ете
такова с инсталирана систем а за възобновяем а енергия

33%

39%

Да
Не
Не знам

28%

Може да се направи извод, че
собствениците и наемателите на
сгради, които са обект на културно и
историческо
наследство,
имат
позитивна нагласа към идеята за
внедряване на ВЕИ в тях с цел тяхното
съхранение и оптимизиране на
енергопотреблението. За тази цел
обаче имат нужда от по-голяма
осведоменост по темата за реалното
планиране и изграждане на такива
инсталации, както и от помощ при
тяхното финансиране. ♦

http://www.sechurba.eu/
АБЧО
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„Детска творческа академия България - традиции, бит и култура”
Асоциация на Българските Черноморски Общини
организира Младежки обществен форум

На 11 декември 2009г. в Община Аксаково, се проведе
еднодневен Младежки Обществен Форум, в рамките на
проект „Детска творческа
академия България традиции, бит и култура” по финансова схема за
безвъзмезна финансова помощ
„Да направим
училището привлекателно за младите хора” по ОП
“Развитие на човешките ресурси”, финансиран от
Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. и
Министерство на Образованието, Младежта и Науката.
Форумът беше организиран от Асоциация на
Българските Черноморски Общини с цел
да се
идентифицират потребностите на
младите хора от Община Аксаково
за включванто им в извънкласни
форми на обучение с активното
участие на общността. В събитието
взеха участие представители на
всички заинтересовани страни,
имащи отношение към развитието
и просперитета на учениците. От
страна
на
институциите
присъстваха
кметовете
на
общините от целевия регион на
проекта - г-н Филчев - Кмет на
с.Кичево, г-н Радев - Кмет на
с.Изворско, както и зам. Кмета - гжа Илиева и г-жа Симеонова - секретар на общ.
Аксаково.
От своя страна г-н Филчев постави акцент върху
възможностите за по-разнообразни и интересни начини
чрез въвличане на децата във вземането на решения.
Г-н Радев приветства идеята за създаване на Детската
Творческа Академия и реализацията на проект, който да

е насочен към потенциала на учениците. От страна на
обществеността думата бе предоставена на г-н Кирил
Аспарухов, който си припомни своите първи стъпки в
писането на стихове и поздрави децата с първото,
написано то него стихче. След това той влезе и в ролята
на журналист и направи импровизирано интервю с част
от децата.
Г-жа Ваня Липке, вицепрезидент на асоциация "Alpes et
Balkans”, член на Лионския дом на писателя пожела на
учениците да имат увереност в себе си и да представят
всичко онова, което е
скрито в тях. Специален
гост на форума бе и г-жа
Росица Бърдарска от
Детския куклен театър във
Варна,
която
насочи
вниманието на гостите към
творческият подход, с
който децата съумяват да
се справят и с доста
трудни ситуации, а така
също и необходимостта
този подход да бъде
стимулиран
от
обществото.
Основна цел на форума бе въвличането на всички
заинтересовани страни, мобилизиране на местните
реасурси и овлястяване за участие при вземане на
решения, свързани с просперитета на младите хора и
качеството на живота в Община Аксаково. ♦
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