II. Paydaş Toplantısı, 29 Eylül 2015- 2 Ekim 2015, Burgaz-Bulgaristan“Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması (HOT BLACK SEA-HBS
Projesi)” Projesi kapsamında 29 Eylül 2015 ve 2 Ekim 2015 tarihleri arasında Burgaz/Bulgaristan’da
“II. Paydaş Toplantısı” düzenlenmiştir. Proje ortaklarından Burgaz Belediyesi tarafından düzenlenen
toplantıya, Bulgaristan’da faaliyet gösteren ilgili devlet kurum/kuruluş, STK, üniversite, Joint
Management Authority (JMA ) ve Merkezi Finans ve Sözleşme Birimi (CFCU) olmak üzere 40 kişi
katılım sağlamıştır. Toplantıya TÜBİTAK MAM’dan Proje Yöneticisi Gülsen Avaz katılmıştır.
Toplantı Burgaz Vali Yardımcısı Sn. Atanaska Nikolova, JMA Başkanı Sn. Laura Bobamac ve Bulgaristan
Çevre ve Su Bakanlığı Daire Başkanı Sn. Georgi Terzo’un açılış konuşmaları ile başlamıştır. Daha sonra
gerçekleştirilen tematik oturumda; Bulgaristan’da ulusal düzeydeki çevrenin korunmasına yönelik
yapılanlar ve yapılması planlananlar ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Sn. Bobarnac, Karadeniz
Havzası ENI CBC Programı 2014-2020’nin kapsamı, stratejisi, hedefleri ve öncelikli alanlarıyla ilgili
bilgilendirme sunumu yapmıştır. Proje ortakları bu bilgilendirme ışığında, bir arada yeni proje
ortaklıkları kurmak için neler yapılabileceği konusunda bir değerlendirme yapmıştır.
İkinci tematik oturumda, HBS Projesinin kazanımları, sonuçları ve çıktıları gerçekleştirilen sunumlarla
paydaşlara aktarılmıştır. Bu kapsamda özellikle “Sıcak Nokta Metodolojisi” ve “Sıcak Nokta
Veritabanı” üzerinde detaylı bir şekilde durulmuş ve paydaşların görüşleri alınmıştır.
Toplantının üçüncü oturumunda, Karadeniz’in korunması için nasıl ortak çalışmalar yürütülebileceği
ve su yönetimi konusunda ulusal politikalar üzerine sunumlar ve değerlendirmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda farklı çevre projelerinin tanıtımı yapılarak, katılımcılar arasında bir
farkındalık yaratılmıştır. Bu kapsamda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:




Bulgaristan’da gerçekleştirilen Karadeniz’in korunmasına yönelik projelerin tanıtımının
yapılması
Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması çalışmalarının aktarılması
Kirlilik riskinin önlenmesi

Toplantıda daha sonra, HBS Projesi kapsamında “Karadeniz’in Korunması” konusunda çocuklarda
farkındalık yaratmak için İngilizce, Türkçe, Ukraynaca, Romence ve Gürcüce olarak hazırlanan
broşürler katılımcılara tanıtılmıştır. Diğer taraftan, 5-8. ve 9-12. sınıf çocuklarının bu konuda
bilinçlenmesini sağlamak üzere hazırlanan filmler katılımcılarla paylaşılmıştır. Büyük bir beğeni ile
karşılanan eğitim setinin, kendileri tarafından da yaygınlaştırılması konusunda katılımcılardan
yoğun bir talep gelmiştir.
Toplantının son gününde projenin görünürlüğü/yaygınlaştırılması ve idari/finansal hususları ile
ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

