
 

 

Група на Прогресивния алианс 

на 

социалистите & демократите 

в Европейския парламент 
 

 

Делегация на българските социалисти в 

Европейския парламент 
 

с любезното съдействие на 

 

Сдружение „Черноморски институт” 

 

 
ДИСКУСИЯ 

 

ОТ ЧЕРНОМОРСКА СИНЕРГИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯ НА ЕС 

ЗА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

24 февруари 2017 г., петък, от 10:00 ч. до 16:00 ч. 

Интерхотел „Черно море“, гр. Варна 
 

09.30 ч. Регистрация на участниците и кафе 

10.00 ч. Откриване 

Модератор: tbc 

 

Първи панел: Черноморски регион – перспективи и заплахи 

10.10 ч. Черноморският регион в политиката на ЕС 

Георги ПИРИНСКИ – член на Европейския парламент 

10.30 ч. Черноморски регион - перспективи и заплахи пред развитието 

Проф. д-р Нина ДЮЛГЕРОВА – Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“ 

10.50 ч. Приоритети на Румъния в региона на Черно море 

.................................. – член на Европейския парламент (S&D, 

Румъния) 

11.10 ч. Дискусия 

 

Втори панел: Развитие на морския транспорт в Черно море 

11.30 ч. Политики за развитие на морския транспорт 

 Петър КИРОВ – главен секретар на ИА „Морска администрация“ 

11.50 ч. Черноморско икономическо сътрудничество 

Свилен КРАЙЧЕВ – член на Управителния съвет на Българска 

морска камара 

12.20 ч. Дискусия 

12.30 ч. Обяд 

 

 

В Европейския съюз за региона на 

Черно море действа т.нар. 

Черноморска синергия /ЧМС/, 

утвърдена от Съвета по 

предложение на Комисията през 

април 2007 г.; т.е. бе избрана по-

ограничена рамка за териториално 

сътрудничество. Независимо, че в 

утвърдения документ на първо 

място бяха поставени политически 

по същество теми /демокрация и 

човешки права, укрепване на 

сигурността, „замразените“ 

конфликти/, още в отчета на 

Комисията от юни 2008 г. за 

първата година от реализацията й 

основно място се отделя на 

въпросите на околната среда, 

морската политика и 

рибарството, както и 

транспортът и енергетиката. 

 Същевременно, в резолюция на 

Европейския парламент още от 

януари 2011 г. се подчертава, че 

„…предвид стратегическото 

значение на Черноморския регион за 

ЕС  и скромните резултатите от 

ЧМС, необходимо е да се инициира 

стратегия за засилване на 

кохерентността и открояването 

на действията на ЕС в региона…“ 

Днес районът на Черно море се 

превръща в една от точките на 

повишено напрежение, част от 

нарастващата конфронтация 

между НАТО и Руската федерация, 

което се добавя към 

съществуващите конфликти и 

нерешени проблеми, наследени от 

предходни периоди. Възниква 

реалната заплаха за трайното 

превръщане на региона в сфера на 

съперничество и 

противопоставяне, увреждащо 

развитието на Черноморските 

държави и обричащо крайморските 

местни и регионални общности на 

трайно изоставане. 

В отговор на създалата се 

обстановка на нарастващо 

напрежение и противопоставяне е 

наложително да се предприемат 

решителни инициативи за 

поетапно развитие на практическо 

сътрудничество в конкретни 

области от взаимен интерес, 

което същевременно да се вписва в 

по-цялостна стратегия за 

развитие на целия макро-регион на 

Черно море. 

 



Трети панел: Екология и биоразнообразие 

13.30 ч. Интегрирана морска политика на ЕС 

доц. д-р Маруся ЛЮБЧЕВА – Сдружение „Черноморски институт“ 

13.50 ч. Екологична сигурност и биоразнообразие в Черно море (tbc) 

-Институт по рибни ресурси, ССА 

14.10 ч. Изследване  на  Черноморското  крайбрежие (tbc) 

–Институт по океанология, БАН 

14.30 ч. Дискусия 

 

Четвърти панел: Развитие на туризма 

14.50 ч. Морският туризъм – предпоставки за развитие на престижни туристически дестинации 

Желю ДУШЕВ – председател на Варненска туристическа камара 

15.10 ч. Състояние, проблеми и перспективи за подготовка на кадри за туризма 

проф. д-р Стоян МАРИНОВ – Икономически университет - Варна 

15.30 ч. Дискусия 

15.50 ч. Обобщаване на дискусиите и закриване  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              


