
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВОРУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Б Ъ Л Г А Р И Я
ДОБРИЧ

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА

Общи граници. Общи решения.

Търговско-промишлена
палата Добрич
бул. "България" 3
Добрич 9300, България

www.cci.dobrich.net 
e-mail:cci@dobrich.net 

Повишена информираност
на туристическия клъстер за

управление и опазване
на околната среда

www.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от

Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие

Име на проекта: 

Издател на материала:Търговско-промишлена палата Добрич

Дата на публикуване: Ноември 2012

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване

на околната среда

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ул. „Полковник Дрангов“ 3-В-2

гр. Добрич 9300,  

e-mail: 

Европейски институт по

културен туризъм ЕВРИКА

eureka@mail.bg

България

НПО Маре нострум
бул. „Декември 1918" 3-17-А
Констанца 900711, Румъния
e-mail:office@marenostrum.ro
www.marenostrum.ro 



ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 

2007-2013

ПРИОРИТЕТНА ОС НА ПРОГРАМАТА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Да събере заедно хора, общества и 
икономики от трансграничния регион да участват в съвместното 
развитие на зона за коопериране, използвайки своите човешки, 
естествени и природни ресурси и техните предимства. 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски Фонд за регионално 
развитие

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА: 262 милиона евро

ДОПУСТИМИ ЗОНИ: 
7 румънски окръга: Мехидинци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, 
Калъраш, Констанца;

9 оласти в България:
Видин, Враца, Монтана, 
Плевен, Велико 
Търново, Русе, 
Силистра, Добрич и 
Разград. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ДОСТЪПНОТ
Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и 
комуникационна инфраструктура в трансграничния район.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОКОЛНА СРЕДА
Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната 
среда и подобряване на ефективното управление на риска в 
трансграничния район.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно 
определяне и подобряване на сравнителните предимства на 
региона.

ПАРТНЬОРИ

ПОВИШЕНА ИНФОРМИРАНОСТ НА

ТУРИСТИЧЕСКИЯ КЛЪСТЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

18 МЕСЕЦА 

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА: 21.04.2012 

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 20.10.2013

ОБЩА СТОЙНОСТ
НА ПРОЕКТА

455  653,82 €

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: ТПП Добрич (БЪЛГАРИЯ) 

ПАРТНЬОР 2: КТ ЕВРИКА (БЪЛГАРИЯ) 

ПАРТНЬОР 3: MАРЕ НОСТРУМ (РУМЪНИЯ) 

ИМЕ
НА ПРОЕКТА

ЕКИП ПО ПРОЕКТА

Татяна Гичева - Мениджър на проекта (ТПП Добрич, България)

Светлозар СТОЯНОВ -  Административен отговорник (ТПП Добрич, България)

Георги КОЛЕВ - Техническа помощ  (ТПП Добрич, България)

Божанка ДОБРЕВА -  Технически координатор (ЕИКТ Еврика, България)

Мирослава СЛАВОВА -  Административен сътрудник (ЕИКТ Еврика, България)

Павлина ГАНДЕВА - Финансов асистент (ЕИКТ Еврика, България)

Андреа ЙОНАСКУ - Счетоводител (Маре Нострум, Румъния)

Михаела КАНДЕА - Местен отговорник (Маре Нострум, Румъния)
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПЯТСТВИЯ

НАСЪРЧАВАНЕ на устойчивото експлоатиране на природните ресурси 

в трансграничния регион Добрич – Констанца

ОБУЧЕНИЕ на туристическия клъстер и на потребителите на 

туристически услуги в регион добрич и констанца относно нуждата 

от устойчива експлоатация на природните ресурси.

ДА ЗАПОЗНАЯТ туристическия клъстер с нови методи и системи за 

управление и опазване на околната среда (емас и еко маркировки). 

Трансграничният регион Добрич – Констанца притежава най-
богатото природно разнообразие в Европа. 

Регионът е магнит за международни и местни посетители 
поради дългите плажове и атрактивната плажна ивица. 

Култура и история – доказателство за най-старите сгради. 

Силно увеличаване на антропогенния натиск върху морските и 
крайбрежни зони в резултат от развитието на туристическата 
инфраструктура в последните години. 

Безотговорно използване на природните ресурси: хотели с 
неконтролирано изхвърляне на отпадъци и отпадна вода; свръх 
консумация на природни ресурси: електричество, питейна вода и 
използване на интензивни енергийни консумативи)

Като резултат – негативна снимка и репутация на региона, като 
неразвит, с ниски познания за управлението и защитата на околната 
среда. 

Липса на информация за нивото на вредата върху околната 
среда в резултат от туристическия бизнес в трансграничния регион. 

Липса на информация за модели за благоприятно въздействие 
върху околната среда, иновативни еко технологии и оборудване. 

Няма специалисти и експерти в трансграничния регион, които 
да консултират туристическия бизнес относно EMAS и Европейската 

ФАКТИ

еко-маркировка.

Липса на визия и стратегия за устойчиво развитие и опазване 
на околната среда чрез инкорпорирани действия на държавни и 
общински институции, туристически клъстер и неправителствени 
организации.

Повишена информираност на туристическия клъстер и 
потребителите на туристически услуги относно опазването на 
околната среда и борбата с климатичните промени,  защитените 
зони и природните забележителности в трансграничния регион. 

Създадени условия за смесени действия за устойчиво 
развитие на трансграничния регион. 

Повишен капацитет на МСП за устойчиво развитие, опазване 
на околната среда и борба с климатичните промени. 

Повишаване на осведомеността на туристическия клъстер за 
методи и системи за управление на въздействието върху околната 
среда.

Създадени условия за сертифициране на фирмите от 
туристическият клъстер с Европейската еко-маркировка и EMAS.

Създадени условия за развитие на еко-туризма.

Повишен интерес към еко-туризма прилагайки зелени 
практики.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА
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КОМПОНЕНТИ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Публичност и популяризиране на целите и резултатите от 
проекта.

Пресконференции 

Мултимедиини презентации 

Промоционални материали и събития 

Медиини публикации и излъчване на репортажи 

Кръгла маса за екологичните проблеми и устойчивото 
развитие на трансграничния регион. 

Кампания за повишаване на информираността за опазване на 
околната среда и устойчиво развитие. 

Трансграничен  “GREEN WEB PORTAL”

40 минутен филм за опазване на околната среда и 
борбата с климатичните промени 

Промоционални материали 

Повишаване на капацитета на МСП за устойчиво развитие, 
опазване на околната среда и борба с климатичните промени. 

Учебен план за устойчиво развитие на трансграничния 
регион за туристическия клъстер 

Инструмент за обучени и cd за устойчиво развитие 

Система за онлайн дистанционно обучение 

Двудневен семинар за устойчиво развитие 

Трансгранична клъстърна еко мрежа 

Обмяна на добри практики 

Система за онлайн консултиране 

Кампания за повишаване на информираността на туристичес-
кия клъстер за сертифициране с еко маркировка EMAS. 

Учебен план за експерти по еко маркировки и emas

Петдневно обучение за експерти в еко маркировките и 
emas

Двудневен семинар за туристическия клъстер за 
повишаване на информираността за еко маркировките и EMAS
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aНаръчник за сертифициране с еко маркировка и EMAS за 
експерти в туристическия клъстер. 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА 18 МЕСЕЦА 

2012

УСТОЙЧ !АИ ГВ ЕО С Т АО ВЧ Б ОЪ ПД ЗАЕЩЕ 

65

Април

Юли

Август

Август

Септември

Август – Ноември

Август – Декември

Стартиране на проекта

Първа пресконференция в Добрич 

Проучване за околната среда 

Кръгла маса  за  екологичните проблеми 

и устойчиво развитие - 2 пресконференция   

Разработване на стратегия за устойчиво развитие 

Кампания за повишаване на информираността за

опазване на околната среда и борбата с

климатичните промени 

Изграждане на капацитета на МСП за устойчиво

развитие на трансграничната зона 

2013

Януари – Април

Юни

Юни – Юли

Юли – Октомври

Октомври

Учебен план и  ръководство за сертифициране по

EMAS и Еко-маркировка за експерти от трансграничниярегион 

Петдневно обучение за експерти в еко-маркировката и 

Двудневно обучение с представители на туристическия

клъстер за повишаване на информираността  за Европейските

еко-маркировки и EMAS

Обмяна на добри практики 

Онлайн консултиране за туристическия клъстер 

Финална пресконференция в Добрич за промотиране на

резулатите по проекта  


