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Александруполис 29/7/2019 
 

Прессъобщение 
 

Тема: Трета среща на Съвместния комитет за мониторинг на проект „Плаване през 
Черно море - SaBS“ по програмата за Черноморски басейн. 
 
Във вторник, 23 юли 2019 г., в сградата на пристанището на Александруполис беше 
проведенa 3-та среща  на Съвместния комитет за мониторинг на проекта „Плаване през 
Черно море - SaBS” по програмата за Черноморски басейн. 
  
Водещ партньор на проекта е Пристанищна администрация Александруполис. Другите 
партньори са Сдружение клуб по спортен риболов „Гларус” от Бургас (България) и 
Международен център за социални изследвания и анализ на политиката от Батуми 
Грузия. 
 
На срещата присъстваха следните представители на тримата партньори: 

- Председател и Изпълнителен директор на Пристанищна администрация 

Александруполис, г-н Христос Дукас 

- Ръководител на проекта г-н Христос Газепис, 

- Финансов мениджър г-жа Агелики Цолакиду, 

- Ръководител на проекта на Гларус, г-н Георги Събев, 

- Официален представител на Гларус Янко Янков 

- Официален представител на Гларус Милен Димитров, 

- Председателят на ICSRPA д-р Джордж Иваняшвили-Орбеляни 

На срещата на Съвместния комитет за мониторинг присъстваха и Изпълнителният  
директор на пристанище Бургас г-н Диян Димов, маркетинг мениджъра на пристанище 
Бургас г-н Стойчо Димов, други представители на партньорите и на заинтересованите 
страни (граждани) по проекта.  
 



  

 

По време на срещата беше обсъден напредъкът по изпълнението на проекта от началото 
(22/8/2018) до момента, възникнали пречки и бъдещата стратегия за изпълнение с 
крайна цел успешното завършване на проекта. Комитетът прие следното: 

 Изпълнението на проекта досега като цяло следва предвидения график; 

 Изникналите пречки бяха успешно преодолени, без съществени последствия за 

изпълнението на проекта; 

 Усвояването на европейските средства протича по план; 

 Основните резултати от проекта, свързани с изграждането на нови плавателни 

докове в пристанище Александруполис и изграждането на нова лодка за 

екотуризъм в пристанище Бургас, се изпълняват по план, въпреки забавянията с 

издаването на нови лицензи. Резултата от двете дейности се очаква да бъде 

постигнат през зимния период на 2020 година. 

Всички присъстващи определиха  нивото на комуникация и сътрудничество като добро и 
се ангажираха да положат необходимите усилия за успешното завършване на проекта. 

 
 


