
 
  ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА 

Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), 052/820  911, 820 955, oic.varna@еufunds.bg, www.varna.bg 

 

„Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021г.“ по договор BG05SFOP001-4.004-0010-

С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ФИЛМ, СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ, ПОПУЛЯРИЗИРА 

ЕКОЛОГИЧНИЯ ТУРИЗЪМ В ТРИ ВАРНЕНСКИ ОБЩИНИ 

 
Филм, популяризиращ 

екологичния туризъм, културата, 

занаятите и историческите обекти 

на територията на общините 

Аврен, Бяла и Долни чифлик, бе 

заснет по проекта „Маркетинг, 

екология и партньорство в 

развитието на туризма - 

предпоставки за инвестиции и 

устойчив растеж“. Той се 

финансира от Програмата за 

морско дело и рибарство 2014-

2020 г. чрез МИРГ БЧС „Бяла-Долни чифлик-Аврен“, Мярка 4 „Подкрепа за създаване 

на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за 

инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през 

целия живот и придобиване на знания и умения”. Общият бюджет на проекта е 28 264 

лв. Бенефициент е Фондация „Николаевка“. 

Във филма са заснети туристически обекти на територията на местната 

инициативна рибарска група, като акцентът е поставен върху екологичния туризъм. 

Представени са исторически, природни, културни, инфраструктурни и морски обекти. 

Целта е лентата да послужи за реклама и популяризиране на потенциала на трите 

общини сред инвеститори и туристи. Достъпът до продукцията е свободен. Филмът 

може да бъде гледан на следния линк: Маркетинг, екология и партньорство за развитие 

на туризма - YouTube. 

Освен заснемането на лентата, по проекта е създадена и онлайн платформа, 

посветена на забележителностите на територията на МИРГ. Тя представя по интересен и 

атрактивен начин и добри практики в тази сфера. Целева група са представители на 

бизнеса, свързан с морето, неправителствени и екологични организации, читалища и 

местни общности, представители на науката и морското историческо наследство, заетите 

в сектор „Рибарство и аквакултури“, държавни институции, работещи в морската сфера. 

Проектът е стартирал на 26.04.2021 г. и ще продължи до 26.01.2022 г. 

 

 

Областен Информационен Център – Варна 

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg 

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/ 

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg 

група във FB: Областен информационен център - Варна 
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