Дейност 2: Идентификация и приоритизиране на
hot spots. Целта на тази дейност е да подкрепи
изпълнението на следващата дейност номер 3, както и да
създаде и тества
Методология, която да унифицира
определянето на ‚горещи точки‘ в Черноморския регион за да
се подпомогне актуализирането на списъците на hot spots в
Грузия и Украйна, и да се верифицират тези на България,
Румъния и Турция.

Със съвместни усилия да опазим
Черно море
http://www.bs-hotspots.eu/

Черно море
е наше общо
безценно богатство!

Контакти
Виж: http://www.bs-hotspots.eu/Partners

Photo

Партньори по проекта:
Национален институт за проучване и
развитие в електроинженерството,
Букурещ, Румъния – водеща организация;

Дейност 3: Разработване на Hot Spots база данни
за да се подпомогне процеса на вземане на
решения. Целта на тази дейност е да се изработи

TUBITAK – Изследователски център Мармара, Истанбул, Турция
Кавказка Екологична Фондация – FCE,
Сухуми, Грузия;
Център по Океанологиа, Украйнска
Академия на Науките, OC-NASU, Севастопол,
Украйна;
Община Бургас, България;
НПО за устойчиво регионално развитие и
опазване на околната среда - SuRDEP, Варна,
България.

инструментариум за информиране на заинтересованите страни
при управлението на hot spots и планиране на инвестиции.

Дейност 4: Повишаване на опита на партньорите.

Целта на тази дейност е да допринесе за гладкото протичане
на дейности 1 - 3 чрез повишаване на експертния капацитет
на партньорите по проекта, основан на трансфера на знания и
опит, както и да допринесе за увеличаване на
компетентността
и
осведомеността
на
съответните
заинтересовани страни относно интегрираното и устойчиво
управление на Hot Spots.

Проект: Интегрирано управление на
приоритетни наземни източници на
замърсяване (горещи точки, hot
spots) и опазване на Черноморската
екосистема - HOT BLACK SEA

Дейност 5: Повишаване на информираността на
целевите групи и визуализация на проекта.
Промотиране на проекта, финансиращата програма,
развитие на партньорски отношения;
Повишаване на информираността на обществеността за
настоящото състояние на Черноморската екосистема,
съществуващите заплахи и начините за справянето с тях;
Сътрудничество със съществуващи работни мрежи;
Изготвяне на обучителни материали;
Разпространение на резултатите по проекта.
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Проектът

Проблемът

Проектът цели опазване на Черно море, така че
ние, нашите деца и нашите внуци да могат да му се
наслаждават.

Замърсяването
свързано
с
наземни
източници
отрицателно влияе върху екосистемата на Черно море,
като исторически е обуславяло, и сега също продължава
да обяснява над 80% от екологичните проблеми на
морето и неговия бряг.

Проектът е финансиран от Европейската
Комисия
в
рамките
на
Съвместната
Оперативна Програма „Черноморски басейн
2007-2013“, http://blacksea-cbc.net/.

Проектът ще подпомага споделяне на опит и знания с
цел повишаване капацитета в управлението на наземни
източници на замърсяване чрез възприемане на
адаптивен подход и пазарно-ориентирани инструменти
за контрол на негативно влияние върху Черно море.
Повишаване на информираността на обществеността и
заинтересованите страни, както и консултации с тях по
всички задачи, са сред най-важните цели на проекта и в
основата на неговата методология на внедряване.

Проектът цели създаването на продукти,
които релано ще подпомогнат опазването
на Черно Море.

Приоритетна област 2:
Споделяне на ресурси и познания за опазване

Photo

и съхранение на околната среда

Продължителност на проекта:
28.03.2013 г. – 28.03.2015 г.

Photo

Общ бюджет на проекта:

Photo

479 761,39 евро

Партньорски организации от: България,

Цели на проекта

Грузия, Румъния, Тутция и Украйна

Проектът насърчава трансграничното сътрудничество
за развитие на хармонизирана политика и научнообосновано управление на наземните източници на
замърсяване на Черноморския басейн.
Специфични цели на проекта са:

Photo
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Дейности
За постигане на поставените цели проектът работи по
общо 5 основни задачи:

Хармонизиране на програмите за мониторинг на
речните басейни;
Хармонизиране на идентифициране и приоритизация
на наземни източници на замърсяване;
Създаване на база данни, която ще улесни
управлението на наземни източници.

Дейност 1: Хармонизиране на политики
Дейността е насочена към развитие на Методология за
идентификация и приоритизиране на наземни
източници на замърсяване, както и определяне на
нуждите при хармонизиция на мониторинг (в частност
на реките, които се вливат в Черно море) и управление
на „горещи точки“.
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