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МРЕЖА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ 

ОБЩНОСТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 

БЮЛЕТИН  ЮНИ 2018 г.  

Мрежата за интелигентно сътрудничество обсъди своите цели и план за 

комуникация 

На 06.06.2018 г. в рамките на семинар, проведен в гр. Балчик, над 50 участници от 

целевите общини на проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на 

черноморските общности в трансграничния регион“, финансиран по Програма за 

трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. имаха 

възможност да се срещнат и да коментират правилата за участие в мрежата.  

Българската страна идентифицира 20 членове на мрежата от общини Балчик, 

Каварна, Шабла, представители на публични администрации, граждански 

сдружения,  бизнес и браншови асоциации, а румънската страна – 30 членове от 

общини Наводари, Ефория, Мангалия, Констанца, Текиргиол и Костинещи. 

Участниците се обединиха около мнението, че членството в мрежата не е 

ограничено  по отношение на   количество членове и срок на членуване.   

Обсъдени бяха целите, за които се създава мрежата и очакванията от нейното 

съществуване, а именно: да създаде условия за сътрудничество в трансграничния 

регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца; да подобри 

ефективността и да стимулира участието на заинтересованите страни в процеса на 

вземане на решения; да насърчи доброто управление; да работи за укрепване на 

институционалния капацитет чрез трансгранично хоризонтално сътрудничество; чрез 

трансфер на знания и иновации между публичния и частния сектор, между 

администрациите в Черноморския регион да се превърне в двигател за прилагане и 

промотиране на добри практики и пилотни проекти, които постепенно могат да бъдат 

въведени на цялата целева територия.  

С особена загриженост бяха дискутирани възможностите за комуникация и 

насърчаването на диалога, за да е устойчива мрежовата работа.  За  основен 

комуникационен канал беше приета уеб-платформата  SMART BS network, която се 

изгражда в рамките на проекта. Очакванията от нея са да се превърне в социална 

медия, отговаряща на нуждите и потребностите от информация не само на своите 

членове, но и на широката публика от двете страни на границата. Освен профили на 

своите членове, които всъщност презентират активното гражданско общество от 

двете страни на границата и имат възможност да търсят партньорство и 
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сътрудничество в подкрепа на своите инициативи, платформата ще предложи 

новини, възможности за проучвания и анализи, добри практики. Основното 

предизвикателство пред нея е да способства за по-доброто познаване на ресурсите 

на целевия регион и тяхното пълноценно промотиране и използване за целите на 

дългосрочно и ефективно трансгранично сътрудничество.  

В интерактивната среда на семинара с интерес беше прието предложението на МИГ 

Балчик – Генерал Тошево за акцентиране върху местната идентичност, която в много 

отношения почива на обща история и култура. 

Предстоят нови срещи на мрежата, които ще допринесат за  нейното 

институционално укрепване и обмен на идеи и практики.  

 

ИНТЕРЕСНО ОТ РЕГИОНА  

АЛБЕНА – ЕВРОПЕЙСКИ КУРОРТ НА СПОРТА?  

Европейска столица на спорта е награда връчвана от „ACES Европа“ (Асоциация на 

европейските столици на спорта). Званието се връчва от 2001  година и се получава 

за период от 1 година.  София е избрана от „ACES“ за спортна столица на Европа за 

2018 г.    

От 2019 г.  „ACES“ включва в своите класации нова категория „Европейски курорт 

на спорта“.  Това е така, защото световните тенденции се променят. Туристите вече 

не търсят само добро обслужване по отношение на храна, плаж, хотел, а държат все 

повече на възможностите за спорт и активна почивка.   

През м. юни представители на „ACES“ посетиха ваканционно селище АЛБЕНА, 

разглеждайки условията за спорт, създадени в курорта, който се намира на целевата 

трансгранична територия на мрежата за интелигентно сътрудничество на 

черноморските общности от трансграничния регион. Гостите разгледаха 

многофункционалната зала, огромния аквапарк, конната база, тенис – комплекса, 

футболните игрища, спа – центъра, игрището за хокей на трева и останалите 

многобройни спортни съоръжения на ваканционното селище . 

Ако бъде избрана, Албена  ще стане първият в историята Европейски курорт на 

спорта.  

( по материал на в-к „Балчишки телеграф“ )  

АКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА ПРЕДЛАГАТ:  

1. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”, което е член на Мрежата за 

интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион, 

отправя  

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”,  



 

                                                 

   
 

който ще се проведе от 24 до 26 август 2018 г. в град Балчик  

Форумът е свободен за участие и представя автентичен фолклор, литература, 

занаяти, трудове на учени и краеведи за съхраненото национално наследство – език, 

традиции, култура. Дава се  трибуна и за художниците, които рисуват съхранения 

бит и обичаи. 

Подробности по настаняването и цялостната организация на форума ще намерите в 

сайта на сдружението: www.bgnasledstvo.com, или на телефони ТЕЛ.+359 579 7 28 62  

МОБ.ТЕЛ. +359 899 655 249 
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Зеленият образователен център, гр. Шабла предоставя туристическа, 

образователна и природозащитна информация за района на Приморска 

Добруджа. Услугите, които се предлагат:  

1. Туристическа интерпретация „Един ден в района на Шабла” – 4-ри 

специализирани маршрути, представящи местни природни и културно-

исторически забележителности: 

№1: Природните територии около ЗМ „Шабленско езеро“, исторически данни и 

легенди 

№2: Природните територии, историческите данни и легенди около Шабленска Тузла, 

историята на Фара и крепостта Кария 

№3: Природните територии, подводната археология и легендите за пирати около 

село Тюленово 

№4: Природните територии около ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и археологическия 

обект на Големия остров. 

Центърът отдава под наем велосипеди, оборудване за наблюдение на птици, 

екипировка за къмпинг и организиране на пикник. 

2. Еко училище 

Зелен образователен център предлага полудневни/еднодневни и няколко дневни 

пакети за посещения на деца и ученици с многобройни извънучилищни занятия, 

забавни и образователни игри и кино прожекции с цел опознаване и опазване на 

богатото биоразнообразие на района. 

3. Организиране и провеждане на събития 

http://www.bgnasledstvo.com/


 

                                                 

   
 

Центърът предлага възможност за наемане на помещенията в сградата и на 

парковото пространство за провеждането на семинари и работни срещи, 

организиране на различни тържества и събития - концерти, изложби, фирмени 

представяния, коктейли и др. 

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ: тел/факс:05743/4200; e-mail: greencenter@ob-

shabla.org,www.shabla-greencenter.info 
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