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СПІЛЬНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОГРАМА ЧОРНОМОРСЬКОГО 
БАСЕЙНУ 2014-2020 “Стратегія нульових відходів – досягнення 
сприятливого екологічного статусу-BSB 257 (ZEWSGES)”Проект 

Проект Першого конгресу 

Перший семінар проекту 

Прес-конференція проекту та 

Проект шостої координаційної зустрічі 

Перший проект конгресу Прес-конференція і проект Перша конференція та проект Шоста 
координаційна зустріч відбулася 14 та 15 травня 2019 року у Виставковому центрі «Флора» в 
Бургасі-БОЛГАРІЇ. 

Проект Першого конгресу 

Конгрес з 3 етапів модерувала Соня Енілова (член проекту Ради з розвитку туризму в м. 
Несебр, Болгарія). 

ЕТАП 1 

Вітальні промови 

Пані Івеліна Васильова - член болгарського парламенту, голова Комітету з питань 
навколишнього середовища, колишній міністр охорони навколишнього середовища в 
Болгарії – Пані Васильова привітала учасників з'їзду та висловила вдячність за реалізацію 
природоохоронних заходів у регіонах Чорноморського басейну. Пані Васильова прагне 
розробити та прийняти довгострокову стратегію розвитку Чорноморського регіону. Як і в 
Бургасі, відкриється європейська лабораторія для контролю вмісту пластмас і мікропластів у 
морській воді. Івеліна Василева також працюватиме над впровадженням європейського 
сертифікату про вільну зону від пластиків, щоб мати престижну  позначку для пляжів, 
ресторанів, готелів, адміністрацій тощо. 
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Всі ці зусилля необхідні тому, що через забруднення водних басейнів пластиковими 
відходами, мікрочастинки з них потрапляють в рибу, яку ми споживаємо. Крім того, Чорне 
море є внутрішнім морем і циркуляція води в ньому недостатня. Крім того, в нього впадає 
Дунай, що протікає через 10 країн. 

Проф. Д-р Севдаліна Турманова - заступник губернатора Бургаського району – Проф. 
Турманова привітала учасників з'їзду від імені районного губернатора Бургаського району. 
Вона подякувала всім партнерам проекту та учасникам конгресу за розробку цього проекту. 
Проф. Турманова висловила вдячність за те, що проект орієнтований на залучення дітей віком 
від 7 до 16 років у проектну діяльність. Будучи членом Комітету з питань освіти в рамках 
проекту, вона прагне підтримати розробку Програми освіти екосистем в Болгарії та її 
поширення в школах регіону. 

Пан Нурай Іньонтепе - Генеральний консул Турецької Республіки в Бургасі - Пан Нурай 
Іньонтепе також привітав учасників першого з'їзду Проекту «Стратегія нульових відходів- 
досягнення сприятливого екологічного стану». Відмінно, що країни, що розташовані навколо 
Чорного моря, беруть участь у реалізації проекту. Пан Нурай Іньонтепе проінформував 
учасників, що Болгарія та Туреччина працюють над відкриттям регулярного морського 
сполучення між Бургасом і Стамбулом. 

Короткі презентації бенефіціарів проекту 

Пані Соня Енілова - Координатор Програми освіти екосистем проекту виступила з 
презентацією болгарського партнера проекту TDCNM. Вона представила членів групи проектів 
ТМТПМ - пані Фані Семерджієва - Координатор проекту  морського середовища та Костянтин 
Лефтеров - координатор проекту. 

Проф. Фатіх Конукку представив провідного партнера проекту НКУ. Він представив учасників 
проектної команди НКУ на першому з'їзді в Бургасі - проф. Сельчук АЛЬБУТ, представник 
Керівного комітету, п. Алі Сіррі Орен, координатор проекту, проф. Д-р Фатіх КОНУКЦУ, 
координатор програми освіти проектів, професор Д-р Локман Хакан ТЕЦЕР, Координатор 
проектного морського середовища, Семін Альп ТУНКЕР, Підрядник з екосистемного навчання, 
СУМ, пані Мерве Факчичі, діяльність з очищення морських акваторій. 

Пан Володимир Філін - координатор проекту представив партнера проекту УКРМЕПА. Він 
представив учасників команди проекту УКРМЕПА на першому з'їзді в Бургасі - Вадим ВОЛКОВ 
- координатор проекту з морського середовища та Олександр ЯЦЕНКО - координатор освітньої 
програми екосистем проекту. 

Пан Мамука Гвілава - координатор проекту представив партнера проекту CIVITAS. Він 
представив учасників проекту CIVITAS на першому з'їзді в Бургасі - Тамар ЦАМАЛАШВІЛІ - 
Координатор проекту з морського середовища, Олександр КАЛАНДАДЗЕ - Координатор 
освітницької програми екосистем проекту та пан Джорджі МЕШІДЗЕ - представник Керівного 
комітету проекту. 
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Впровадження проекту ZEWSGES 

Пан Алі Сіррі Орен - керівник проекту ZEWSGES зробив коротку презентацію проекту «Стратегія 
нульових відходів досягнення сприятливого екологічного стану». Він представив Спільну 
операційну програму BSB 2014-2020 - конкретні цілі та пріоритети та основні регіони. Після 
цього він представив Проект - Партнери, Загальні цілі Спільних дій, Конкретні цілі Проекту, 
Цільові групи Проекту, Тривалість та бюджет Проекту, Оцінені результати діяльності та 
Основні заходи Проекту. 

ЕТАП 2 

Дії в регіонах партнерів проекту ZEWSGES 

Пані Фані Семерджієва, Координатор морського середовища проекту ZEWSGES TDCNM, 
Болгарія представила проектну діяльність, реалізовану в Болгарії. 

Пан Мамука Гвілава - Координатор проекту ZEWSGES в Грузії, Civitas Georgica, Національний 
контактний центр МУПЗ, Грузія, представив Чорноморську стратегічну програму досліджень 
та інновацій. 

Пані Тамар Цамалашвіл - Координатор морської середовища ZEWSGES в Грузії зробила 
презентацію дій ZEWSGES у прибережній Грузії. 

Володимир Філін - Координатор проекту ZEWSGES УКРМЕПА, Україна, зробив презентацію 
внеску молодого покоління до проекту ZEWSGES у довгостроковій перспективі. 

Проф. Д-р Фатіх КОНУКЦУ - Координатор Програми освіти екосистем провів презентацію 
проектної діяльності в Туреччині. Він презентував соціально-економічний статус регіону 
Тракия, екологічний стан регіону, внесок НКУ в регіональний соціально-економічний 
розвиток та проектну діяльність ZEWSGES та його переваги для регіону. 

ЕТАП 3 

Студент початкової школи «Христо Ботев» в м. Поморіє привабливо презентував проект, 
драматизувавши казку «Сливи для сміття». За допомогою студентів Помор'я прибирали пляж 
між Чорним морем і Поморією, і були зібрані відходи - 220 кг, включаючи пластикові пакети, 
склянки, пляшки, соломинки, сигарети, рибу і санітарні відходи. 

Проф. Д-р Севдаліна Турманова, заступник губернатора Бургаської області, зробила 
презентацію «Місцеве партнерство для побудови Чорноморського синергетичного центру для 
росту та інновацій» Місія полягає в розробці морської ідеї Болгарії на основі досліджень, 
технологічних рішень та інновацій. Діяльність: створення науково-дослідних лабораторій, 
розробка методології моніторингу елементів морського середовища, розробка системи та 
технологій для ліквідації розваг і, розробка системних і технологічних боротьби з пластиком, 
морськими відходами; розробка технологій для ефективного використання морських ресурсів 
- сіль, водорості, луги, дослідження біоресурсів Чорного моря. 
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Пані Радостіна Ценова, Болгарська Фонд Біорізноманіття представила діяльність Фонду щодо 
збереження навколишнього середовища в Атанасівському озері та Чорноморському 
узбережжі. 

Після всіх етапів відбулися обговорення, запитання та відповіді. Останнє соціологічне 
опитування показує, що 92% респондентів підтримують ідею термінових заходів проти 
забруднення моря пластиком. Ця причина об'єднує людей, 90% з яких заявляють, що особисто 
намагаються не кидати відходи на пляжі і на морі, а 44% жителів Бургаса намагаються 
обмежити використання пластмаси. 

Перший семінар проекту 

Семінар проекту модерувала пані Соня Енілова (член проекту Ради з розвитку туризму в м. 
Несебр, БОЛГАРІЯ). 

Проф. Д-р Фатіх КОНУККУ - Координатор Програми освіти екосистем, НКУ, Туреччина 
презентували програму екосистемної освіти. 

Сімь кроків для соціальних змін (ЮНЕСКО) були виконані під час підготовки Навчального 
набору EEP: Знання: Знаючи, що існує проблема; Бажання: уявіть інше майбутнє; Навички: 
знати, що робити, щоб досягти уявного майбутнього; Оптимізм: вірте і довіряйте успіху; 
Сприяння: Джерело та підтримка інфраструктури; Стимуляція: переконливий стимул, який 
починає дію; Підсилення: Регулярні комунікації, що зміцнюють оригінальне повідомлення. 

Принципи EEP - конструктивний підхід до навчання; Активні перехожі учні, а не пасивні 
одержувачі; Пряме навчання; Стимулююча цікавість у навчальному процесі; Встановлення 
нових зв'язків з інформацією, яка повинна бути вивчена, та встановлення зв’язків між 
інформацією; Використання аудіовізуального матеріалу та демонстрації, анімації та 
обговорення в малих групах. 
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Навчальні етапи: Моделювання з ECC; Формування об'єктивно-орієнтованої та концептуальної 
бази; Створення моделі навчання; Інтеграція інформації в модель навчання; Створення 
методу застосування; Створення програми на належному рівні для цільових груп; 
Представлення моделі до ЕСС; Пілотне застосування; Моніторинг та оцінка; Застосування 
програми на місцях та моніторинг та оцінка. Вміст::  

1. Що таке екосистема? 

2. Які компоненти екосистеми? 

3. Як відбувається природний баланс в екосистемі? 

4. Що таке Басейн? 

5. Де знаходиться басейн р. Ергене? 

6. Як сформувався Ергенський басейн? 

7. Які загальні кліматичні характеристики басейну р. Ергене? 

8. Які компоненти екосистеми р. Ergene? 

9. Які загрози екосистемі Басейну р. Ергене? 

10. Які заходи, що забруднюють басейн р. Ергене? 

11. Чи я також забруднюю? 

12. Хто забруднює басейн р. Ергени? 

13. Що потрібно зробити, щоб захистити екосистему р. Ергени? 

14. Що я можу зробити, щоб захистити екосистему? 

15. Де я перебуваю в екосистемі? Які мої юридичні права та обов'язки? 
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16. Чи існують добровільні організації, які працюють з метою захисту екосистеми басейну 
Ергене? 

17. Які національні та міжнародні дослідження захищають екосистему басейну р. Ергени? 

Переваги - Повідомляється про захист екосистем і морського середовища серед студентів, 
вчителів, рибалок і місцевих жителів; У майбутньому також буде використано комплект 
підготовки вироблюваних екосистем. 

Було проведено коротку презентацію партнерів Проекту щодо реалізації даної проектної 
діяльності. 

Представник підрядника пояснив їхню діяльність. Незабаром вони направлять проект EEP 
кожному партнеру проекту. Зміст EEP буде складатися з порталу, відеоігор та відеофільмів. 

Друга частина семінару полягала в відвідуванні сайту Пляжу Поморіє; Зустріч мера м. 
Поморіє; Відвідуванні музею солі в м. Поморіє. Учасники семінару змогли побачити вибраний 
пляж в Болгарії, який контролюється і очищається. Зустріч з мером муніципалітету м. Поморіє 
була корисною для обміну досвідом щодо відповідальності місцевих органів влади в Болгарії 
щодо природоохоронних заходів та заходів з очищення пляжу. Музей солі в Поморіє - хороший 
приклад використання моря для отримання солі і в той же час для збереження навколишнього 
середовища. 

Проект шостої координаційної зустрічі 

Під час проекту Координаційної зустріч 4 Комітет організував: 

Засідання Наглядової ради відбулося за участю проф. Сельчука АЛБУТ, Костянтина 
Лефтерова та пана Георгія МЕСХІДЗЕ. 

Засідання Групи координації проекту відбулося за участю пана Алі Сіррі Орена, пана 
Володимира Філіна, Костянтина Лефтерова та пана Мамуки Гвілави. 

Засідання підрозділу з очищення морського середовища відбулося за участю пані Фані 
Семерджієвої, професора Локмана Хакана ТЕКЕР, Вадима ВОЛКОВА та Тамара ЦАМАЛАШВІЛІ. 

Засідання групи EEP відбулося за участю п. Соня Енілова, проф. Д-ра Фатіх Конукку, 
Олександра Яценка та Олександра КАЛАНДАДЗЕ. 

Була обговорена реалізація проектної діяльності. 
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