
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Ролята и значението на Черноморския регион и  
връзката му с Дунавската стратегия 

14 – 15 юни 2018 г., к.к. „Албена“, хотел Фламинго Гранд, зала АРА 

Осигурен е симултанен превод английски-български език 

 

14 юни 2018 г. 

 

08.45 – 09.30 Регистрация на участниците 

09.30 – 09.50 

Откриване на конференцията 

 Г-н Радосвет Радев, Председател на УС на Албена АД и Заместник-председател на 
УС на БСК 

 Д-р Милена Ангелова, Вицепрезидент на ЕИСК, отговарящ за бюджета 

 Г-н Яцек Кравчик, Председател на Група 1 на Европейския икономически и 

социален комитет 

09.50 – 10.10 

Значението на морското пространствено планиране за провеждане на интегрираната 

морска политика в Черноморския регион 

 Г-жа Мария Георгиева, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

10.10 – 10.30 

Състояние на морската околна среда- мерки и постигнати резултати  

 инж. Десислава Консулова, Директор на Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ 

10.30 – 10.40 Въпроси и отговори 

10.40 – 11.00 Кафе пауза 

11.00 – 11.20 

Дунавската стратегия – значение на макрорегионалните стратегии в европейски 

контекст, приоритети на Българското председателство и др. 

 Г-жа Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и 

благоустройството и национален координатор за Дунавската стратегия 

   



11.20 – 11.40 

Асоциацията на дунавските общини "Дунав" - модел на трансрегионално 

сътрудничество в Дунавския регион 

 Г-жа Мария Цанкова, изпълнителен директор на АДО „Дунав“ 

11.40 – 12.00 

Добавена стойност на Дунавската стратегия за насърчаване на сътрудничеството и 

транснационалните проекти в Черноморския и Дунавския региони 

 Г-н Раду Горинчой, Национален координатор по Дунавската стратегия, 

Министерство на външните работи на Румъния 

12.00 – 12.20 

Координация и взаимодействие в Дунавския регион и отвъд него – погледът на 

Австрия 

 Г-н Арно Рийдел, Национален координатор по Дунавската стратегия, Федерално 

министерство за Европа, интеграция и външни работи на Австрия 

12.20 - 12.40 

Дунавската стратегия – становища на ЕИСК 

 Проф. Михай Манолиу, Член на на Група 1 на Европейския икономически и 

социален комитет, Президент на Национална конфедерация на румънските 

работодатели (CNPR) 

12.40 – 12.55 Въпроси и отговори; Дискусия и изводи 

13.00 Тръгване от Албена за чуждестранните гости (за членовете на Група I на ЕИСК) 

14.15 
Среща с кметовете на Балчик и Каварна (посрещане на гостите на нос Калиакра и 

Двореца в Балчик) 

15.00 – 18.00 Посещение на обекти, свързани с темата за нетрадиционните форми на туризъм 

 

  



15 юни 2018 г. 
 

Сътрудничество в областта на туризма и връзката между Черноморския регион и Дунавската 

стратегия 

09.00 – 09.30 

Приветствени слова 

 Г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма 

 Г-н Олег Петков, Заместник-министър на Българското председателство на Съвета 

на ЕС 

 Г-н Майкъл Христидис, генерален секретар на Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество  

09.30 – 09.50 

Потенциалът на малките семейни и традиционни предприятия да стимулират 

развитието и икономическия растеж в регионите 

 Г-н Димитрис Димитриадис, член на Работодателската група на ЕИСК 

09.50 – 10.10 
Програми за обучение на работодатели от България и Румъния в областта на туризма 

 Г-н Фолкер Фалш, вицепрезидент „Международни операции“, „Образователни 
дейности в Баварската икономика“ 

10.10 – 10.30 
Нетрадиционни форми на туризъм и развитие на сътрудничество 

 Г-жа Дарина Аргирова-Митева, Сдружение „Черноморска Ривиера – Добруджа“ 

10.30 – 10.40 Въпроси и отговори 

10.40 – 11.00 Кафе пауза 

11.00 – 11.20 

Устойчиво развитие на туристическата инфраструктура и селски туризъм, чрез  

изграждане и укрепване на регионите във фокуса на Дунавската стратегия 

 Проф.д.н.инж. Красимир Ениманев, Русенска Стопанска Камара 

11.20 – 11.40 

Как да се развие маркетинга и популяризирането на туристически дестинации – 

добри практики от Гърция 

 Г-н Аристотелис Томопулос, член на Работодателската група на ЕИСК, Член на УС 

на Гръцката туристическа конфедерация и бивш Председател на УС на Солунската 

хотелиерска асоциация 

11.40 – 11.50 Въпроси и отговори 

11.50 – 12.10 

Обсъждане на възможности за съвместни проекти Черно море – Дунав в областта на 

туризма 

Обща дискусия за развитие на сътрудничеството между Черноморския регион и 

Дунавската стратегия в областта на туризма 

12.10 – 12.30 

Заключения – Край на конференцията 

 Д-р Милена Ангелова, Заместник-председател на ЕИСК 
 

Заключителният документ ще бъде предаден на следващите страни председатели 

на Съвета на ЕС и на Стратегията на ЕС за Дунавския регион – Румъния и Австрия. 

 


