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ПРОЕКТ -  LIMEN: КУЛТУРНИ ПРИСТАНИЩА ОТ ЕГЕЙСКО ДО ЧЕРНО МОРЕ 

Акроним: LIMEN 

Наименование: „Културни пристанища от Егейско до Черно море” 

Водеща организация:  

ГЪРЦИЯ: Европейски център за византийско и пост-византийско наследство (EKBMM), 

Солун 

Партньори: 

 Истанбулски университет (Турция) 

 Община Кавала (Гърция) 

 Музей за национална история и археология в Констанца (Румъния) 

 Отдел „Култура и туризъм” при Общинския съвет на Одеса (Украйна) 

 Национален изследователски център за Грузинска история на изкуството и 

опазване на културното наследство “Г. Чубинашвили” (Грузия) 

 Община Варна (България) 

 Университет “Коч” в Истанбул (Турция) 

Проектът се подкрепя от важни международни организации, които участват като 

асоциирани партньори:  

 Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (BSEC) и Бизнес 

съвета към нея, базирана в Турция 

 Международната асоциация на пристанищата по Черно и Азовско море (BASPA), 

базирана в Украйна 

 Международен Черноморски клуб (IBSC), базиран в България 

Изпълнени дейности: 

 Проведени четири срещи на Управителния комитет на проекта;  

 Проведено обучение „Устойчив културен туризъм” във Варна; 

 Изработени печатни информационни материали за Варна, като дестинация за 

културен туризъм: каталог – културен гид, флайери, дипляни, DVD дискове; 

 Изработени електронни бюлетини, публикации в печатни и електронни медии, 

както и две медийни събития с цел популяризиране целите на проекта, 

включително заключителна пресконференция за постигнатите резултати;  

 Създаден е интернет портал на проекта, който представя градовете партньори 

като привлекателни дестинации за културен туризъм: 

http://www.limenproject.net/;  

 Изработени и монтирани информационни табели за културни обекти във Варна на 

Пристанище Варна. 

http://www.limenproject.net/
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Постигнати резултати: 

 Създадена местна мрежа от заинтересовани организации и експерти за 

увеличаване на икономическия ефект от културния туризъм; 

 Шест български градове-пристанища са включени в единния интернет портал на 

проекта с цел популяризирането им, като дестинации за културен туризъм – 

Варна, Несебър, Балчик, Каварна, Калиакра и Бяла;  

 Проведена международна работна среща във Варна с участието на партньори по 

проекта и заинтересовани страни от местната администрация и сектора на 

културата и туризма; 

 Организирана среща за обмен на добри практики в сферата на културния 

туризъм; 

 Проведен международен научен симпозиум „Градски пристанища от Егейско до 

Черно море. Средновековни – модерни мрежи” с участието и на варненски 

експерти в сферата на културата, туризма и археологията, които обмениха опит и 

идеи за съвместни инициативи; 

 Поставена е основата на нова инициатива „Културно пристанище на Черно море”, 

която по примера на „Европейска столица на културата” е иновативно средство за 

промотиране на градовете пристанища по Черно море и техните културни 

дадености; 

 Подписано бе споразумение за партньорство между Община Варна, Икономически 

университет - Варна, Колеж по туризъм – Варна, Варненска туристическа камара, 

Варненски археологически музей и Областен информационен център – Варна, 

което е в подкрепа на тази нова инициатива. 

Постигната обща цел:  

В рамките на проект LIMEN бе създадена инициативата „Културно пристанище на Черно 

море”, която да послужи като иновативно средство за промотиране на градовете 

пристанища по Черно море и техните културни дадености. Тази идея стартира пилотно в 

Истанбул, използвайки финансовия ресурс на проекта. Тя ще се запази, като 

дългосрочно насърчава сътрудничеството между тези градове.  

Проектът допринесе за създаването на мрежа за сътрудничество между сферите култура, 

туризъм, икономика и социални дейности, за увеличаване на административния 

капацитет на местно равнище, както и за създаването на условия за промотиране и 

подкрепа на малките и средни предприятия, функциониращи в сферите на културата и 

туризма.  

Специфични цели: 

 Проектът спомогна за промотирането на културните ценности в Черноморския 

регион и за увеличаване на привлекателността на градовете партньори като 

атрактивни дестинации за културен туризъм; 

 Засили международното присъствие на град Варна в Черноморския регион и 

спомогна за затвърждаване на позициите му като важен партньор; 

 Подкрепи малкия и среден бизнес в сферата на туризма в процеса на 

промотиране на специфични културни продукти в района. 

Бюджет на проекта: 1.198.871, 87 евро   

Бюджет на Община Варна: 92 864, 23 евро, като 90% от тях се осигуряват като 

безвъзмездно финансиране от програмата 

Продължителност на проекта: 30 месеца, 01.07.2013 г. – 31.12.2015 г.  

Статус на проекта: Приключил 


