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СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012  

Зелена икономика и устойчив туризъм  
Проект на НПО въвежда иновативни средства за управление в защитени 

територии в Черноморския регион 

„Зелената икономика - ще се включиш ли и ти?” – това е тазгодишната тема на Световния ден на 

околната среда. Тя съзнателно ни насочва към зелената икономика като алтернатива за начина на 

правене на бизнес и използването на природните ресурси за осигуряването на икономически растеж  

и създаването на по-устойчиво бъдеще наред със социалната справедливост и развитие. Темата е 

адресирана към всеки член на обществото и подчертава  факта, че той е важен за успеха на зелената 

икономика с личното си участие и оценката за решенията на правителството, частния сектор, 

гражданското общество и местната общност, в която всеки участва. На прага на настъпващото лято и 

ваканционния сезон, естествено е да помислим за туризма.  Той е най-големият клон на 

промишлеността в световен мащаб с около 11 на сто от световния бутен вътрешен продукт и осем на 

сто от работните места, затова потенциалът му за въздействие върху устойчивото развитие е 

огромен. Изборът и поведението на туристите и пътешествениците може да окаже положително или 

отрицателно въздействие върху околната среда и социалната структура на местните общности.  

Идеята за устойчив туризъм базиран върху използването на рекреативния потенциал на природата е 

част от идейния замисъл на проекта „Интерпретативни пътеки по крайбрежието: подкрепа за 

управлението на защитените природни територии в Черноморския регион”, финансиран от 

Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007–2013 г.” на ЕС. Проектът се изпълнява 

от пет неправителствени организации от Черноморския басейн. Бенефициент е Черноморска мрежа 

на НПО – Варна, България, а партньорите й са: Маре Нострум, Констанца, Румъния; Черноморски 

клон на Украинската екологична академия на науките, Одеса, Украйна; Фондация за устойчиво 

развитие на Кагул, Молдова и Черноморска екоакадемия, Батуми, Грузия. Продължителността на 

започналия през октомври миналата година проект е две години, а общата стойност е 396 912 евро.  

Проектът предвижда изграждането на интерпретативни пътеки в резервати, природни 

паркове и други защитени територии, описание на ценни природни, географски и културни 

дадености по маршрута им, обучение, обмен на опит между експерти на национално и регионално 

ниво, както и ангажиране на местните общности. Интерпретирането на природата, както е прието да 

се нарича това обобщаване и поднасяне на материала за географските особености, биологичното 
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разнообразие и културно-историческото наследство, е инструмент подпомагащ устойчивото 

управление на защитените територии във връзка с развитието на туристически и образователни 

дейности. Интерпретирането обикновено е свързано с подробно разработени и обособени маршрути, 

по които водач (интерпретатор) развежда посетителите и им помага да научат повече за красотата на 

местната природа и нейни характерни обекти, за многообразието от растения и животни, за 

столетните дървета, за останки от древни цивилизации, църкви, манастири, ритуални места, местни 

предания, легенди или обичаи. Такива маршрути се наричат интерпретативни пътеки. Подкрепата за 

устойчивото управление на защитените зони е от особено голямо значение. В България две от 

пътеките ще бъдат в района на северното крайбрежие и две – в южното.  Създаването на цикли от 

лекции и изграждането на местен капацитет в интерпретирането ще представлява инвестиция в 

капацитета на местната общност и местния екип за управление на защитените зони. Мотото но 

проекта „Природа без граници” подчертава идеята за регионалното значение на опазването на 

околната среда. Проектът може да се превърне в отправна точка за създаването на регионална 

мрежа от защитени територии.  

Черноморското крайбрежие привлича все повече туристи не само с плажовете и топлото си море, но 

и със своята уникална природа и многобройни исторически и културни забележителности. Най-

ценните природни обекти в защитените територии са разположени редом с археологически 

паметници, старинни постройки и съоръжения, селски къщи, ферми и работилници, а освен тях 

местният колорит се допълва от фолклор, предания и легенди. Това многообразие може да бъде 

разработено и поднесено на туристите в подходяща форма, така че те да оценят богатството и усетят 

очарованието на българското Черноморие. 

Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” е регулирана от Инструмента за 

европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС. Нейната стратегическа цел е да допринесе за 

засиленото и устойчиво икономическо и социално развитие на регионите на Черноморския басейн. Трите 

подцели на програмата са: подпомагане на икономическото и социалното развитие в граничните области, 

съвместна работа за справяне с общите предизвикателства на региона и насърчаване на местното пряко 

сътрудничество. Мотото на програмата е „Общи граници. Общи решения.” Програмата финансира 

проекти, които целят да допринесат възможно най-много за развитието на региона. За повече информация 

посетете официалния сайт на проекта: http://www.blacksea-cbc.net/ 

За информация по проекта се обръщайте към Черноморска мрежа на НПО – bsnn@bsnn.org или 

посетете сайта www. trails. bsnn.org  

****** 

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорност за 

неговото съдържание носи единствено Черноморска мрежа на неправителствените организации 

и то по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз. 

 


