
„Този документ е създаден в рамките на проект “Круизен трафик и градско обновяване”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма URBACT II, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи  от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на програмаURBACT II.” 

 

 

 

 

 

 

 

„ КРУИЗЕН ТРАФИК И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ” 

 

Акроним: C.T.U.R. 

Наименование: Круизен трафик и възстановяване на градското пристанищно наследство като 

ключов фактор за устойчиво икономическо, социално и градско развитие 

Приоритетна ос 2: Атрактивни и сплотени градове  

Тема 2.1: Интегрирано развитие на бедните райони и районите в риск 

Продължителност на проекта:  30 месеца, 19.01.2009 г.- 19.07.2011 г. 

 

Водеща организация: 
Италия: Община Неапол  

 

Партньорство: 

ИСПАНИЯ, Община Аликанте 

ИРЛАНДИЯ, Община Дъблин 

ИСПАНИЯ, Генералитет Валенсиана 

ФИНЛАНДИЯ, Община Хелзинки 

ПОРТУГАЛИЯ, Община Матосиньос 

ПОРТУГАЛИЯ, Пристанищни власти на Лексоа, Португал 

ИТАЛИЯ, Пристанищни власти на Неапол 

ГЪРЦИЯ, Община Родос  

ГЕРМАНИЯ, Община Рощок 

ИТАЛИЯ, Община Триест 

БЪЛГАРИЯ, Община Варна 

ТУРЦИЯ, Истанбул – наблюдаващ партньор 

 

Бюджет: 667 885 37 евро общо за проекта; 55 000 евро партньорски бюджет на Варна, от които 80% 

финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 20% съ-финансиране от Община 

Варна. 

 

Oбща цел: 

Изпълнението на проекта подпомогна круизното движение и градската регенерация на 

пристанищното наследство на градовете да се затвърдят като ключови за устойчивото 

икономическо, социално и градско развитие. По време на проекта се проведоха различни курсове 

на тема “Как пристанищните градове могат да бъдат продуктивни и да станат нещо повече от 

обикновени транзитни зони, посредством круизна туристическа дейност” 

 

Специфични цели: 

 Трансформиране, регенерация и адаптиране на физическите и екологични компоненти на 

системата „град-пристанище”, като резултатът е повишена атрактивността на пристанищния 

град. 

 Установяване на круизното движение и пристанищното наследство като икономически и 

социални ползи. 

URBACT II THEMATIC NETWORK 



www.urbact.eu/ctur 

 

 Планиране и управление на круизното развитие в рамките на глобален проект пристанище-

град. 

 

Целеви групи: 

 Власт имащи и политици, с отговорности в градското и регионално планиране; 

 Организации и експерти с отговорности в местното планиране и максимално свързани с 

дейностите на мрежата. 

 

Постигнати резултати: 

 Всеки град-партньор в определената Тематична мрежа разработи собствен Местен план за 

действие; 

 Създадена бе Местна група за подкрепа на CTUR-мрежата във всеки град-партньор. 

Участието на подходящи партньори на местно ниво е ключов компонент в методиката на 

URBACT ІІ за разширяване на градските политики за устойчиво развитие. Местната група 

за подкрепа на CTUR-мрежата събра ключови фигури, занимаващите се проблемите 

разглеждани в Мрежата и коментирани в Местния план за действие, който бе разработен. 

Съставът на тези групи е формиран в зависимост от темата и вида на проекта и партньора. 

 

Статус на проекта: Приключил 

 

 

 


