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Название на практиката

между Община Поморие и Българската
академия на науките

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

От 22 юни 2014 г. до 22 юни 2019 г.
Ефективност и ефикасност, Иновации и
отвореност към промени, Устойчивост и
дългосрочна ориентация,
На 22 юни 2014 г. кметът Иван Алексиев и
заместник-председателят на БАН проф. дмн
Николай Милошев, подписаха споразумението
за сътрудничество по време на
Международната конференция по вероятности
и статистика на БАН, която се проведе в
Поморие. В рамките на петгодишното

Подробно описание на практиката

споразумение общината ще получава
постоянна информация относно научни
достижения и изследвания, имащи отношение
към регионалното й развитие и ще информира
БАН за своите проекти, програми и
инициативи. Двете институции ще си
съдействат за разработване на прогнози и
екологични оценки на околната среда и за
рационалното използване и възобновяване на
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природните ресурси, ще си оказват
методическа и ресурсна помощ за използване
на слънчевата енергия и повишаване на
енергийната й ефективност. Важна част от
съвместното сътрудничество между Общината
и БАН ще бъде изготвянето на непрекъснат
мониторинг на състоянието на Поморийското
солено езеро и природните местообитания в
защитената зона.
Доказателствен материал

Снимков материал на публикации от уеб сайта
на Община Поморие и от местни медии.
Партньори са Община Поморие и Българската

Преки участници, партньори и
целеви групи

академия на науките. Преки участници:
експерти от Българската академия на науките и
служители на Община Поморие. Целеви групи:
жители и посетители на Община Поморие
Към момента, в рамките на споразумението е
проведена дискусионна среща между експерти
от Община Поморие, експерти от БАН,

Постигнати резултати.

граждани и неправителствени организации, на
която бяха представени възможностите за
правилна експлоатация на езерото и съхранение
на биологичния му баланс.
За изпълнение на споразумението ще се

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

използват иновативни научни достижения, на
базата, на които ще бъдат разработени
механизми за опазване на околната среда,
възобновяване на енергийната ефективност и
експлоатация на Поморийското солено езеро.
Очакваното развитие, в резултат на

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

споразумението, е да бъде изготвена конкретна
програма за опазване на околната среда,
възобновяване на енергийната ефективност и
управление на Поморийското солено езеро.
2

След изготвянето на мониторинговите доклади
ще бъдат изведени поуки относно сегашното
състояние на тези сектори и предстоящите
дейности за тяхното развитие.
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