
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ  
НА РЕГИОНАЛНИЯ ФОРУМ “ТРАНСБАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН КОРИДОР “ГЪРЦИЯ - 
БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ“ – СПОДЕЛЕНО НАСЛЕДСТВО И ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО 

БЪДЕЩЕ“ 

Пловдив, 16 ноември 2007 г. 
 

Участниците в Регионалния форум на тема Трансбалкански културен коридор “Гърция - България 
- Румъния – споделено наследство и общо европейско бъдеще“ – представители или делегати на 
централни, регионални и местни власти, на гражданското общество, научни и бизнес среди от 
България, Гърция и Румъния, като оценяват значението на: 

• Трансбалканския път, като споделено историческо пространство за диалог, обмен и 
съгласие и включеното в него културно и природно наследство, като стимул за устойчиво 
регионално развитие и качество на живот; 

• Регионалния форум Културни коридори на Югоизточна Европа (Варна, 21 май 2005 г.), 
проведен по инициатива на Президента на Република България, под патронажа на 
Президента на Р България, Генералния директор на ЮНЕСКО и Генералния секретар на 
Съвета на Европа, както и Декларацията от Варна, която изразява политическата воля на 
държавните глави и ръководители от Югоизточна Европа за общи действия във връзка с 
културните коридори на региона; 

• Стратегията за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на 
културните коридори на Югоизточна Европа, приета от държавните глави (Опатия, 2006) 
и министрите на културата (Варна, 2006) от региона, както и Декларацията от Букурещ на 
Държавните глави от региона на Югоизточна Европа (2007);  

• Ценния опит, натрупан през последните 20 години от Съвета на Европа и Европейския 
институт за културни маршрути в областта на европейските културни маршрути, оценен в 
рамките на честваната сега 20-годишнина на културните маршрути на Съвета на Европа и 
развит в приетата от Съвета на Европа Резолюция CM/Res (2007)12 за културните 
маршрути на Съвета на Европа; 

• Получените резултати от работата на експертни мрежи от Югоизточна Европа в областта 
на културните маршрути на региона (от 2000 г.), както и всички замислени и реализирани 
проекти на трансгранично културно и туристическо сътрудничество между трите страни 
през последните години; 

• Присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз и повишените 
възможности за общи действия между трите страни, подпомогнати от европейски фондове 
и програми; 

• Приноса на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 
2007 и на Областния управител на Пловдив за успеха на настоящата инициатива; 

Изразяват своята убеденост в необходимостта от обединяване на усилията на регионални и местни 
власти от трите страни по протежение на Трансбалканския културен коридор, в партньорство с 
експерти, гражданско общество, научни и бизнес среди, за координирани действия в следните 
направления: 

1. Да бъде цялостно идентифициран и разкрит Трансбалканския културен път (по нататък 
Пътя), във връзка с мрежите на културните коридори на Югоизточна Европа и на 
европейските културни маршрути. За целта да бъде дефинирана неговата територия, 
водещите теми, отговарящи на критериите на Съвета на Европа, да се селекционира 
информацията за културните и природните ценности, туристическата и информационната 
инфраструктури, културния календар и др., в интегрирана информационна система;  
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2. Да се предложат мерки за интегрирана регионална политика за опазване на културния 
потенциал на Пътя, както и на идентичността, стойностите и културното многообразие на 
материалното и нематериалното наследство, включено в него; 

3. В духа на Регионалния форум във Варна и на Декларацията от Варна, да се използва 
устойчиво Пътя и неговия културен ресурс за насърчаване на трансграничното 
сътрудничество, за улесняване на диалога, за културно, социално и икономическо развитие, 
особено посредством развитието на културния туризъм и живата култура; 

4. Да се популяризира Пътя със съвременни информационни методи и технологии, 
включително Интернет – като се използват съществуващите уебсайтове създадени от 
експертни мрежи на Югоизточна Европа; 

5. Да бъдат изработени Стратегия и План за действие за дефиниране, опазване, използване и 
популяризиране на Пътя и интегрираната към него мрежа от културни маршрути, като 
основа за регионална политика за устойчиво развитие във връзка с културните и 
природните ценности в прилежащите територии; 

6. Да се подготви досие за номинирането на Пътя като Културен маршрут на Съвета на 
Европа, в съответствие с Резолюция CM/Res (2007)12 на Съвета на Европа; 

7. Да се улесни създаването на регионални експертни мрежи между трите страни, за 
обединяване на експертния и научно-изследователския потенциал за дейности по 
посочените направления, като се използва досегашния опит в тази област; 

8. Да бъдат изградени механизми на партньорство и структури на сътрудничество за опазване 
и устойчиво развитие на Пътя, между заинтересуваните регионални и местни власти, 
гражданския сектор, научни среди и туристическия бизнес, които да институционализират 
и координират съвместните действия на участниците за осигуряване на синергия и 
устойчивост, като специално подчертават ролята на университетските мрежи в този 
процес; 

9. Да се използва ефективно потенциалът на европейските структурни фондове, 
възможностите за съвместно кандидатстване в европейски програми и формите на 
партньорство между публичния и частния сектори и гражданското общество, за изграждане 
на интегрирани регионални туристически продукти по Пътя, свързани с темите на 
европейските културни маршрути; 

10. Да се лансират образователни и обучителни програми за запознаване със стойностите на 
Пътя и за изграждане на местен капацитет в областта на културното наследство, културния 
туризъм, междуобщинското и трансграничното сътрудничество.  

11. Препоръчват на областите, общините, експертите и други заинтересовани страни по 
протежение на Източния трансбалкански път да инициират ежегодни срещи и прояви, като 
първа стъпка към институционализиране на Трансбалканския културен път, с надежда 
взаимното доверие на тези срещи да прерасне в различни форми на комуникация.   

12. Участниците високо оценяват приноса на Областния управител на административна 
Област Пловдив за успеха на настоящия регионален форум и учтиво го молят да 
разпространи Заключителния документ всред съответните местни, регионални и 
национални власти по протежение на Източния трансбалкански път, със съдействието на 
Областните управители на област Еврос (Гърция) и област Брашов (Румъния), както и на 
лекторите на Форума – представители на университети от трите страни. Участниците 
препоръчват Заключителният документ да бъде изпратен и до съответните власти на 
Република Гърция, отговорни за организиране на следващата Регионалната среща на 
държавните глави от Югоизточна Европа през 2008 на тема Междукултурните контакти 
по линия на морските, речните и езерните пътища в Югоизточна Европа, с цел да се 
обмисли идеята, предложена на Форума за развитието на Източния трансбалкански път по 
водните пътища на региона.  


