
  

 

Прессъобщение  
 

ОТНОСНО: ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ПЛАВАНЕ ПРЕЗ ЧЕРНО МОРЕ - SABS" ФИНАНСИРАН ПО СЪВМЕСТНА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020" 
 

На 16 ноември 2018 г., петък, в сградата на пристанищната администрация на 
Александруполис (POA) в Гърция се проведе въвеждаща среща по проект Плаване през 
Черно море - SaBS. Проектът се изпълнява в рамките на Съвместната оперативна програма 
"Черноморски басейн  2014-2020" на Европейския съюз. 
На срещата присъстваха председателят и главен изпълнителен директор на Пристанище 
Александруполис, Г-н Христос Дукас, изпълнителният директор на пристанище Бургас, г-н 
Диан Димов, представител на община Александруполис, капитанът на пристанището, лейт. 
Евстатиос Цирас, както и технически персонал на партньорите, участващи в изпълнението 
на проекта.  
Пристанищната администрация на Александруполис (POA) от Гърция е водещият партньор 
на проекта. В проекта участват като партньори Клуб за спортен риболовен "Гларус" от 
Бургас, България и Международен център за социални изследвания и политически анализ от 
Батуми, Грузия. 
Проектът беше одобрен за финансиране с една от най-високите оценки по време на 
оценителния процес по Поканата за набиране на проектни предложения от 2016 г. и е с общ 
бюджет от 1,237,786.00 евро.  
По проекта са предвидени дейности по закупуване на оборудване и изграждане на 
инфраструктура, които ще бъдат на разположение в пристанищата на Александруполис, на 
Бургас и на Батуми.  
Крайната проектна цел е улесняване на партньорството между трите пристанища и 
изграждането на разширена транспортна мрежа включваща пристанища от Северно 
Егейското крайбрежие и Черноморския регион.  
Тази транспортна мрежа ще насърчи и улесни морския туризъм в двата региона. 
Ключовите елементи на проекта са:  

-  изграждането на нови плавателни докове за туристически кораби в   пристанище 
Александруполис; 

-  закупуването на еко- туристическа лодка, домуваща в пристанище Бургас; 
-  разработване на 6 нови морски туристически маршрута  (по 2 във всяка страна,   
  чиито представители са партньори по проекта); 
- изграждане на интерактивна база данни за виртуализиране на маршрутите, с 
осигурен свободен достъп до информацията; 

- изграждане на 3 информационни точки (по една във всяко пристанище); 
- разработване на пълен наръчник / ръководство за собствениците на плавателни 
съдове, които искат да пътуват между тях пристанищата на Черно море и 
пристанищата по северното  Егейско крайбрежие.  

Mr Doukas President of POA at his welcome speech highlighted that this project is the first 
tangible result of the cooperation of the three ports in maritime tourism sector. В своето 
приветствено слово, г-н Дукас, председател на POA, посочи, че този проект е първият 
осезаем резултат в сектора на морския туризъм от сътрудничеството на трите пристанища.  


