
 
 

  
 

 

Common borders. Common solutions. 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН 

Договор № BSB 1145 

 

Финална конференция  

31 януари 2023 г., гр. Варна 

Висше училище по мениджмънт /ВУМ,  ул. „Оборище“ 13а, ет. 2  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0oceqorzMsG91Q6DjnAfu4I33vqfRGxS_2 

 

Програма  

13:30-14:00  Посрещане и регистрация на участниците 

14:00-14:30 Откриване и приветствие.  
Проф. Д-р Станислав  Иванов, Зам. Ректор по научно-

изследователската дейност на Висше училище по 
мениджмънт  

 
Проект PRO EXTOUR – Насърчаване на туризма на преживяванията с 
фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския 
басейн: резултати и постижения 

Цветалина Генова, Висше училище по мениджмънт 

14:30-14:50 Черноморски хъб за преживенчески туризъм – цели, задачи, 
пилотен проект  
 

Веселина Димитрова, Координатор на Черноморски хъб за 
преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт  

14:50-15:20 Съвременни тенденции в туризма – новите технологии, 
предизвикателствата и професионалното обучение  

Павлин Косев, Председател на Варненската Асоциация на 
ресторантьори и хотелиерите 

  

15:20-15:30  Кафе-пауза 

15:30-16:00 Преживенчески туризъм и учене чрез преживяване  
Доц. д-р Мая Иванова, Висше училище по мениджмънт 

16:00-16:30 Организиране на преживенчески пътувания в България 
Христо Янев, VisitBulgariaOn.com, он-лайн презентация   

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0oceqorzMsG91Q6DjnAfu4I33vqfRGxS_2
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16:30-17:00 Отново PROFI – използване на роботи в научните изследвания и 
обучението по туризъм 

Проф. Д-р Станислав  Иванов, Зам. Ректор по научно-
изследователската дейност на Висше училище по мениджмънт 

17:00- Заключителна дискусия  
Коктейл  

 

 

Проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото 

наследство на Черноморския басейн (PRO EXTOUR), реф. номер: BSB-1145, е финансиран от Съвместна 

оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ чрез 

Европейския инструмент за съседство по приоритет 1.1 “Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата”. 

 

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, е съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски инструмент за съседство и от участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, 

Турция и Украйна. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. 

Неговото съдържание е отговорност само на Висше училище по мениджмънт и не отразява непременно позицията на Европейския съюз. 


