
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ: 

 
Асоциация на Българските Черноморски 

Общини (АБЧО) – водеща организация 

Агенция за Сътрудничество и Европейска 

Интеграция, Молдова 

Община Измаил, Украйна 

Община Орестиада, Гърция 

Национална Асоциация на местните Власти в 

Грузия 

Асоциация за трансгранично сътрудничество 

„Долен Дунав“, Румъния 

 

 

 

 

 

www.greethis.net 

 

Контакти в България: 

Асоциация на Българските Черноморски Общини 

9000 Варна, бул. „Осми Приморски Полк“ 67А 

тел. +359 888 601 500 

office@ubbsla.org 

www.greethis.net 

facebook/greethis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеления туризъм § Историческото наследство  

 като предпоставка за развитие на Черноморския регион  

GreeThis BSB-305 

 

БИЗНЕС 

Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ 

Асоциация на Българските Черноморски Общини 

Ноември 2021 г. 

Съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ е финансирана от 

Европейския Съюз чрез Европейския Инструмент за Съседство и от участващите 

държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна. 

Тази брошура е публикувана с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. За 

съдържанието на тази публикация носи отговорност Асоциация на Българските 

Черноморски Общини и по никакъв начин на отразява позицията на Европейския Съюз 

 

УЧАСТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ  

В ПОДКРЕПА НА ТУРИЗМА 

mailto:office@ubbsla.org


  

 

  

РАБОТНИ СРЕЩИ 

Работни срещи, организирани по места в участващите 
държави, привлякоха заинтересовани лица, представители на 
туристическия бизнес, тур оператори, компании за 
предоставяне на услуги, инженеринг и ICT за дефиниране на 
нуждите от разработване на продукти и услуги с цел 
подобряване условията на туристическия пазар. Работните 
срещи повлияха и на взимащите решения за подобряване на 
сътрудничеството в местния бизнес, производители и 
доставчици на продукти и услуги. 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ НА КУЛТУРНИ ОБЕКТИ 

 
Целеви посещения на пилотни туристически обекти имаха за цел 
да покажат местното културно наследство и идентичност, и 
същевременно да разкрият общи белези и характеристики, 
породени от общото историческо минало, свързващо 
Черноморските държави. Всеки от партньорите набеляза 
елементи на средата, присъщи характеристики и дадености, 
които да се визуализират и рекламират чрез рекламните 
материали и продукти. 
 

 

 

GreeTHIS цели да насърчи развитието на екологичния културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез 

популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за адаптиране към климата в исторически и 

защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения между участващите страни. 



 

 

 

  

БИЗНЕС ЗАКУСКИ 

Бизнес закуските имаха за цел да подпомогнат доставчиците 
на продукти и услуги в туризма, за по-лесно адаптиране към 
променящата се среда и търсене. Те бяха среда за обмен на 
идеи, инвестиционни решения за развитие на туристическия 
потенциал на културно-исторически обекти и зелени 
територии.   

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ ЗА ОБМЕН 

 
Международните срещи за обмен допринесоха за засилване на 
сътрудничеството и създаване на двустранни връзки на различни 
управленски нива – институционално, експертно и 
административно. Представители на местните власти, научни 
среди, експерти и специалисти по териториално управление, 
планиране, опазване на околната среда и др. споделиха 
механизми и инструменти за ефективно управление на местни 
туристически ресурси за запазване на природното богатство и 
историческо минало. 

 



 

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ 

Всяка от черноморските държави представи пилотни 
туристически дестинации във Варна (България), Галац 
(Румъния), Кахул (Молдова), Орестиада (Гърция), Измаил 
(Украйна), Поти, Кобулети, Колхети, Батуми (Грузия). Бе 
разработен виртуален гид на културни обекти и защитени 
територии, който свързва тези туристически дестинации в 
единен дигитален инструмент и създаде пътна карта на 
туристическия регион.  

 

 

ЗЕЛЕНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УИКЕНДИ 

 
Зелените туристически уикенди набелязаха пътеки за развитие и 
реклама на туристическите продукти, разработени от 
партньорите от България, Гърция, Грузия, Република Молдова, 
Румъния и Украйна. Тези пътеки ще разработят общият 
Туристически коридор на културния и зеления туризъм в 
Черноморския басейн за любителите и търсещите приключения, 
съмишленици и активисти в помощ на развитието на устойчиви 
територии.   
 

 


