
 

Работна среща 

Дунавското наследство като ресурс за 

туризъм 
Дата и час: 02.09.2021, четвъртък, 14:00 ч 

Място: Зала 26 в Административната сграда на Община Белене, 

 ул. “България” № 35, гр. Белене 
 

Кратко описание: Основната цел на работната среща е да се дискутира с местни заинтересовани хора и 

организации как богатото, но и все още малко познато културно и историческо наследство в Белене може 

да бъде използвано за създаване на нови възможности за туризъм и бизнес в региона. На събитието, 

организирано от БлуЛинк,  с  любезното домакинство на Община Белене, са поканени за участие 

представители на местни институции, граждански организации, културни и образователни институции, 

бизнеси, производители, медии и местни жители, които са ангажирани в или се интересуват от опазване 

на местното културно и историческо наследство или свързаното с него развитие на местния туризъм. 

Срещата се организира в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience 

through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+)/ Градски бранд Дунав+: Изграждане 

на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав. 

Проектът се осъществява от партньорски консорциум в рамките на програмата на ЕС за транснационално 

сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и включва партньори от 6 дунавски държави (България, Румъния, 

Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия). Основната цел на проект DANUrB+ е подобряване на 

качеството на живот и търсенето на туристически услуги в периферните райони на р. Дунав, за да се спре 

обезлюдяването на населените места в региона чрез  популяризиране на устойчивото ползване на 

културното наследство и ресурси в дунавските общности. Асоциран партньор по проекта е Асоциацията 

на дунавските общини „Дунав“. 

Формуляр за регистрация, най-късно до 01.09.2021 (сряда): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_sXur3uyCmlaq93yOUeLUyX8WoBCtWv4p0f

QAp3-JlSm9g/viewform 

За допълнителна информация: Наталия Димитрова, Ръководител на проект, фондация 

Блулинк, 0888366803, natalia@bluelink.net 
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Дневен ред на работна среща  

 

13:30-14:00 Регистрация 

14:00–14:05 Приветствие, Милен Дулев, кмет на община Белене 

14:05-14:10 Приветствие, Мария Цанкова, Изпълнителен директор на Асоциацията на 

дунавските общини „Дунав“, асоциран партньор по проекта 

14:10-14:20 Откриване и представяне на проекта, целите и метода на работната среща, 

Павел Антонов, фондация “Блулинк” 

14:20-14:40 Възможностите за развитие на местния туризъм в община Белене чрез 

използване на природните и културните забележителности в региона, Румен Драганов, 

директор на Институт за анализи и оценка в туризма 

14:40-15:00 Примери за устойчив местен туризъм в Дунавския туристически район, 

приложими към местния контекст в община Белене, Гавраил Гавраилов, главен редактор на 

платформа за популяризиране на селски и алтернативен туризъм ruralbalkans.com 

15:00-15:20 Потенциалът на културното наследство - възможност за развитие на 

културния туризъм в община Белене, Зоя Микова, Сдружение “Непознатите - Пловдив” и 

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив 

15:20-16:20 Исторически и културен туризъм в Белене - Практическа дискусия и обмен на 

опит и добри практики от общината 

16:30 Закриване, Павел Антонов, фондация “Блулинк” 

 

 

 

 

 

 

Събитието се организира в рамките на проект DANube Urban 

Brand + Building Regional and Local Resilience through the 

Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за 

предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния 

бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
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