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Туризма е един от най-големите и бързо развиващите 
икономически сектори в света. През 2012г. броят на 
международните туристически пристигания надмина 
1 милиард, и се предвижда да достигне 1.8 милиарда 
през 2030 според UNWTO. В рамките на този продължаващ 
растеж на туризма се наблюдава нарастваща тенденция 
и повишаване на осведомеността на потребителите 
за устойчив и отговорен туризъм. Отговорен туризъм 
е туризмът, който свежда до минимум негативните 
икономически, екологични и социални въздействия, 
донася икономически ползи на приемащите общности и 
запазва културните и природни ресурси на дестинациите.
Проектът CORRIE продължава и партньорите на проекта 
бяха изключително заети през последните няколко 
месеца. В тази фаза от проекта, изследванията и 
пручванията бяха проведени във всяка от участващите 
страни, за да се установи състоянието на отговорните 
дейности в туристическия сектор, както и да се съберат 
мнения от съответните национални заинтересовани 
страни. Резултатите бяха събрани и партньорите 
изготвиха национални доклади. Тези национални доклади 
ще бъдат основа за подкрепа на разработването на 
ръководствата по проекта, които ще послужат като 
ръководства за подпомагане на фирмите от сектора 
на туризма за прилагане и насърчаване на мерки за 
устойчив туризъм.

www.corrie.eu Corrie-Project @Corrie_project

Втора Международна среща на 
проекта CORRIE  в Малта
Втората среща по проекта, организирана от PiM - 
Поректи в движение ЕООД, в Малта се състоя на 7-ми 
и 8-ми Юни 2016г.в  Кавалери Арт Хотел. На тази среща 
партньорите анализираха дейностите изпълнени през 
първия период и определиха следващите стъпки. 
Участниците в конференцията бяха посрещнати от 
Брайън Рестал от PiM и Мирослав Николов от БААТ. Кратки 
приветствани изказвания бяха дадени от представители 
на PiM и BAAT, след което всеки партньор представи 
напредъка на дейностите по проекта.
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Разпространение 
на проекта CORRIE

В началото на проекта, всеки от 
партньорите представи 6 предста-
вители на заинтересовани страни 
на първото Мултипликационно съби-
тие. Събитията вече бяха проведени 
в страните на някои от прартньо-
рите, във формата на интерактивни 
brainstorm сесии, за да гарантират, 
че партньорите ще чуят мнението 
на представителите на заинте-
ресованите страни върху всички 
продукти, които ще бъдат разрабо-
тени по време на жизнения цикъл 
на проекта. Събитията също така 
предложиха чудесната възможност 
да се донесе информираност за 
проекта и да се създаде мрежа от 
голямо значение за проекта.

Разпространителни дейности в България

В рамките на проекта CORRIE, БААТ организираха на 8-ми Юни 2016, в 
София, среща с представители на заинтересованите страни, относно 
създаването на мрежата. Повече от 40 институции и организации бяха 
поканени, които също така се включиха и в провеждането на онлайн 
проучване, отговаряйки на Въпросникът на проекта. Координатора на 
проекта г-н Сивко Пачев представи проекта CORRIE, неговите цели, целеви 
групи и планирани резултати. Той информира участниците за целите на 
програмата EC ERASMUS+ , партньорите на проекта CORRIE, бюджета му 
и разписанието на задачите (планиране на графика на Гант).

CORRIE плакат и листовка бяха създадени от БААТ и раздадени на участни-
ците на срещата. Участниците изразиха силно желание да подпомогнат 
постигането на целите на CORRIE, да посещават предстоящите събития 
на проекта и да следят информацията в сайта на проекта www.corrie.eu, 
Фейсбук страницата и на други социални мрежи. Срещата на предста-
вителите на заинтересованите страни завърши с отговарянето на въпроси 
относно проблеми свързани с отговорния туризъм

Проектът CORRIE беше представен на 9-тия 
черноморски туристически форум
Членове по проекта от БААТ презентираха проекта докато говореха 
за отговорния туризъм в Бъгария: възможности и предизвикателства. 
Доклада беше публикуван в книгата с документи на Конференцията, 
организирана от Варненската туристическа камара за техния 9-ти 
Черноморски туристически форум на 13-15 Октомври 2016.
Началните речи на събитието бяха изнесени от г-жа Николина Ангелкова, 
Министър на туризма в България, Governor на район Варна и кмета на 
гр. Варна. Доклада за проекта CORRIE беше публикуван в книгата а 
конференцията. 

Повече от 80 участници присъстваха на 9-тия Черноморски туристически 
форум през двата дни. 

БААТ организира среща с представителите на заинтересованите страни 
за създаването на мрежа CORRIE

Транснационален доклад 
CORRIE

Всеки партньор разработи доклад 
на състоянието на отговорния тури-
зъм в тяхната страна, които бяха 
по-късно обединени в общ Транс-
национален Доклад.
Едно от главните открития в този 
документ бе това, че е трудно за 
много МСП в сферата на туризма 
и на гостоприемните индустрии да 
намерят ресурси за осъществя-
ване на практики по КСО в техните 
дейности. Преобладаващ брой 
от тях не притежават определени 
познания и умения, нужни за разви-
ването и осъществяването на КСО 
политика и/или стратегия. За това е 
изключително важно да се повиши 
ефективността на МСП в туризма 
и капацитета им да се проспосо-
бяват към тези предизвикателства и 
да ги превръщат във възможности. 
Пълната версия на документа е 
налична за изтегляне в сайта на 
проекта на адрес:
http://corrie.eu/?q=downloads

Бъдещи събития
4-та среща на партньорите

Консорциумът се събира заедно 
на 12-ти и 13-ти Септември 2017 
в Милано (Италия)
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Млтипликационно събитие в Холандия

Трета международна среща на проекта 
CORRIE с Badajoz

Първото Мултипликационно събитие на проекта CORRIE се състоя на 
23-ти Август 2016. Беше неформална брейнсторм сесия с няколко 
организации за да се създаде и включи мрежа от регионални заинтере-
совани страни. По време на събитието, Business Development Friesland 
(BDF), представи проекта CORRIE и неговите желани резултати, пред 
присъстващите организации. Беше повдигната дискусия относно това 
как да се проектират и разработят резултатите от проекта, и в частност 
тези за които отговарят Business Development Friesland: “ Кампания CORRIE 

-  Повишаване осведемеността за отговорния туризъм”. Тази кампания 
ще включва кратко промоционално видео за отговорния туризъм и 
някои подкрепящи материали. Главната обратна връзка получена по 
време на събитието беше да се запази практическата, а не твърде 
теоретичната информация, включена в кампанията на CORRIE. Видеото 
не бива да бъде прекалено дълго (само няколко минути) и трябва да 
включва привлекателни компоненти (като например анимационни 
техники) за да се осигури, че хората се чувстват адресирани, и че 
ще запомнят видеото. Също така е важно видеото и допълнителните 
материали акцентират ползите от отговорния туризъм. Представителите 
на заинтересованите страни очакват първата чернова на кампанията 
CORRIE  и останалите резултати от проекта.  

Третата среща на проекта бе организирана от EOLAS, в Испания и се 
състя на 11-ти и 12-ти Януари 2017 в 
Търговска камара в Бадахос. На тази среща партньорите анализираха 
дейностите изпълнени до този момент и планираха следващите дейности 
на проекта. Партньорите бяха посрещнати от Манон ван Льовен от EOLAS 
и Бистра Василева от БААТ. Кратки посрещателни речи бяха изнесени от 
представителите на EOLAS и БААТ и после се проведоха презентациите 
и дебатите свързани с дейностите на проекта, ръководствата, които 
трябва да се разработят и разпространителните дейности. Следващата 
среща на проекта ще се състои през Септември 2017 в Милано.

Консорциум
Българска Асоциация за Алтерна-
тивен Туризъм (БААТ) е координатор 
на проекта. 
Тяхната главна мисия е да направят 
възможно устойчивото развитие на 
туристическия сектор и така да 
направят България водеща дестина-
ция за туризъм със специализирани 
интереси и приключения, докато 
поддържат разговора за богатите 
национали и културни наследства 
и подобряват живота на местните 
хора. 

Главните им дейности са както 
следва:
• Събития
• Знак за качество
• Публикации
• Проекти
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