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Успехът на петте събития със заинтересованите 

страни в цяла Европа 
 

Повече от 150 души посетиха петте организрани събития в рамките на проект ArtReefs за 
"Лаборатории за Сини Иновации - изкуствени рифове за отдих и син разстеж в Средиземно 

море и Черно море" 

Организирани в България, Франция, Италия и 
Испания през ноември и декември 2017 г., 
събитията бяха с висока степен на участие и дадоха 
възможност за споделяне на постигнатите 
резултати от европейския проект "ArtReefs - 
Иновативни инструменти за крайбрежен 
туризъм". 

 
Около 150 участници се включиха в събитията и те главно представляваха компании, морски власти, 
публични администрации, мениджъри на рифове, университети, туристически оператори, 
асоциации, НПО, рибарство и аквакултури, водолази, яхтени пристанища и клубове за любителски 
риболов. Това показа нарастващ интерес към темата, както се вижда от увеличения брой реални 
проекти, насочени към опазване на околната среда, както и от общностите и бизнеса, благодарение 
на моделите с множество потребители. 

Дебатът беше най-оживен за пропуските и предизвикателствата, свързани с регулирането, 
лицензирането и управлението на изкуствените рифове. Също така, липсата на основни 
икономически и екологични данни на местно ниво за изясняване дали такива структури могат да 
предоставят достатъчни доходи и услуги, нещо, което е от съществено значение за социалната 
подкрепа и за мобилизиране на инвестициите. По време на събитията бяха идентифицирани някои 
необходими действия: 

 сравними проучвания за анализ на икономическото въздействие на съществуващите рифове 
за отдих; 

 ефективни и жизнеспособни компенсаторни мерки за финансиране на управлението на 
изкуствени рифове; 

 по-голяма яснота и сближаване на различните регламенти на национално равнище, за да се 
помогне на МСП и администрациите да разберат изискванията по време на процеса и да 
подобрят съгласуваността на международно равнище; 

 повишаване на осведомеността относно устойчивото планиране на крайбрежието и 
потенциалните възможности, свързани с изкуствени рифове, като се насърчава най-добрата 
практика; 

 по-добро количествено определяне на екологичните и икономически услуги и 
взаимодействия, които да помогнат за интегрирането на изкуствени рифове в регионалното 
планиране на стратегиите за устойчиво развитие и брандинг. 
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ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА – 12 Юни 2018 г. 

В Пескара (Италия) ще се проведе финалното събитие със заинтересовани страни и B2B 
срещи за изкуствени рифове в Средиземноморието и Черно море 

Това събитие ще бъде уникална възможност за общуване и популяризиране на нови проекти и 
партньорства между дестинации и заинтересовани страни на международно ниво. 

Моля, следете официалната страница на проекта (www.artreefs.eu) за практически постигнати до 
момента резултати и не се колебайте да се свържете с info@artreefs.eu за всякакви въпроси, 
свързани с мултифункционални изкуствени рифове. 

Ако се интересувате от разработването на туристически пакети, включително изкуствени рифове, сега 
е налице ново ръководство. 

Ако искате да се присъедините или да се информирате за създаденото за публично-частното 
партньорство за популяризиране на устойчивите изкуствени рифове в Средиземно море и Черно 
море, моля, подкрепете нашата инициатива. 

Ръководител на проекта: г-н Luis LOZANO llg@innogatetoeurope.eu 

За европейския проект ArtReefs  
ArtReefs е 24-месечен съвмес-тен проект, финансиран от Европейския съюз чрез Изпълнителната 
агенция за малки и средни предприятия и Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Целта му е да насърчи използването на изкуствени рифове по поръчка като универсална 
инфраструктура за генериране на иновативни туристически пакети, допълващи се икономически 
дейности и благоприятни услуги за природата, водещи до създаване на работни места и по-тясно 
сътрудничество между съответните заинтересовани страни. 

Проектът обединява експертния опит на шест организации: 

 Innogate to Europe: МСП от Испания, специализирано в областта на иновациите и 
предприема-чеството; 

 CNR-ISMAR: морския клон на Националния Изследователски Съвет на Италия; 
 Pôle Mer Méditerranée от Франция, най-големия морски клъстер в региона; 
 Национален туристически клъстер "Български пътеводител", специализиран в устойчивия и 

алтернативен туризъм; 
 Областна администрация Абруцо (Италия), водеща интегрираното управление на 

крайбрежните зони в Адриатическо море; 
 Асоциация на Българските Черноморски Общини, обединение на 21 общини по Българското 

Черноморие 

Повече информация:  www.artreefs.eu 
Ръководител на проекта: Mr. Luis LOZANO llg@innogatetoeurope.eu 
Връзки с обществеността: Mr. Colin RUEL ruel@polemermediterranee.com  
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