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Проект: GreeTHIS – Зеленият Туризъм и историческото 

наследство като предпоставка за развитието на 

Черноморския регион BSB-305 
 

Проектът GreeTHIS цели да насърчи развитието на зеления туризъм 

на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез популяризиране на 
знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за 
адаптиране на климата в исторически и защитени сгради и 
подпомагане трансфера на иновативни бизнес решения.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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 



 
Тримесечен бюлетин на проекта 

 
Общи граници. Общи решения. 

 
 

Продължителност: 30 мес. 

 
Общ бюджет: 1,105,080.96 Евро 

 
6 организаци от България, Гърция, 

Румъния, Украйна, Молдова, Грузия 
 
 

 
 

Union of Bulgarian Black 

Sea Local Authorities 

 

 
        Cross-border      

      Cooperation and 
 European Integration 

            Agency  

 

Executive Committee of 

Izmail City Council  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Municipality of 

Orestiada 

 
 

 
The National 

Association of Local 

Authorities of 

Georgia 

 

 
Association of 

Cross-Border 

Cooperation 

"Lower Danube 

Euroregion”  
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Тримесечен бюлетин на проекта 

 
Общи граници. Общи решения. 

Дейности 
 
 

T1 – Технически решения за ЕЕ и адаптиране към 

климата в културно-исторически обекти 
 

(1) Разработване на онлайн каталог за зелен туризъм (2) Предпроектни проучвания на 

3 пилотни сгради във всяка страна с цел прилагане на инвестиционни мерки в 

защитени сгради (3) Маркетингово изследване на иновативни технологии за ЕЕ и 

опазване на климата в исторически сгради и културно-исторически обекти (4) Списък 

на технологии, производители и доставчици на услуги в участващите държави (5) 

Каталог с иновативни технологии и производители (6) Техническа подкрепа за 

местните общности в защитени територии   
T2 - Потенциал за развитието на зеления туризъм в 

защитени територии в черноморските държави и 

възложности възможности за тяхното развитие 
 

(1) Пътна карта на културен туризъм и зелени възможности (2) Виртуален справочник 
за обекти на културното наследство в Черноморския регион (3) Проучване на пазарния 
потенциал за исторически и културен туризъм в Черноморския регион (4) Работни 
срещи със заинтересовани лица (5) Работни срещи със заинтересовани лица   

T3 – От бизнес към индустрия – повишаване на капацитета и 

обмяна на опит в зеления туризъм в черноморския басейн 

 
 

(1) Повишаване на капацитета и обмяната на опит в зеления туризъм в Черноморския 

регион (2) Обучителни пътувания за обмяна на опит, знания и срещи със 

заинтересовани лица (3) Международни семинари. Бизнес закуски (4) Зелени 

туристически уикенди (5) Международни форуми – съвременен подход към 

заинтересованите лица в зеления туризъм  
 

Инвестиционни дейности 
 
Пилотни сгради за зелен туризъм (1) Сграда с архитектурно значение, България 

(2) Сграда за популяризиране на културния туризъм, Украйна (3) Изложбен 

Център Каратеодорис в Неа Виса Орестиада, Гърция  
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Тримесечен бюлетин на проекта 

 
 

Общи граници. Общи решения. 
 

Начална конференция на GreeTHIS   
 

 
Началната конференция на 

GreeTHIS стартира със среща на 
заинтересованите лица на 13 
декември 2018г. в Областна 
администрация Варна, България, 
а домакин бе АБЧО като водещ 
партньор на проекта. 

 
Срещата бе официално открита от 
г-н Стоян Пасев, областен 
управител на Варна, който 
подчерта значимостта и 

синергиите между енергийната 
ефективност и туризма в 
Черноморския регион.  

 
Представители на партньорите 
споделиха добри практики и 
успешни модели от 
Черноморските държави. 

 

 
Събитието събра над 30 представители на партньорите, заедно с 

общински служители, експерти и специалисти по туризъм, културно 
наследство, местно планиране и развитие от българските 
черноморски общини, които ще бъдат потенциално включени в 
конкретните действия и дейности на проекта.  
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Тримесечен бюлетин на проекта 

 
Общи граници. Общи решения.  

 
 

 

Постер     
на  
проекта 

 
 

Разработен бе постер на 

проекта от ACTEDJ, който ще 

бъде отпечатан от всеки 

партньор. Постерът ще бъде 

разпространяван по време на 

публични събития 

организирани в рамките на 

проекта.  
 
 
 
 
 
 
 

Лого на проекта 

 
Логото на проекта бе разработено от 

ACTIE като ще бъде използвано от 
партньорите, ще бъде поставено на 
всички разработени печатни и 
електронни материали  
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Тримесечен бюлетин на проекта 

 
Общи граници. Общи решения. 

 
Официална страница  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://greethis.net 
 

Официалната страница на проекта бе разработена от ACTIE и ще 
бъде поддържана по време на и след изпълнението на GreeTHIS. 
Електронните продукти и резултати от проекта ще бъдат 
публикувани и непрекъснато обновявани на страницата, която ще е 
налична на 6 езика – английски, български, гръцки, грузински, 

румънски и украински.  
 

Профил във фейсбук 
 
Профилът на GreeTHIS  във фейсбук бе създаден от ACTIE и ще бъде 
активен и след приключване на проекта. Ще бъдат публикувани  

новини, събития, снимки, връзки към други страници за да 
привлича вниманието и интереса на целевите групи.  

https://www.facebook.com/GreeThis/  
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Тримесечен бюлетин на проекта 

 
Общи граници. Общи решения. 

 
 
Водещ партньор: Асоциация на Българските Черноморски Общини 
Варна 9000, бул.“Осми Приморски Полк“ 67А 
Тел.: 0888 601500 
e-mail: office@ubbsla.org 
www.ubbsla.org 
 
Партньор 1: Агенция за Сътрудничество и Европейска Интеграция, Молдова 
Адрес: 23/4, 31 August str, Cahul, Moldova, MD3900 
Тел: +373 299 2 69 68  

e-mail: vajder@yahoo.com 
http://actie.org.md/ 
 
Партньор 2: Изпълнителен Комитет към Градски Съвет, Измаил, Украйна 
Адрес: Suvorov Ave, 62, Izmail, Odes'ka oblast, Ukraine, 68600 
Тел: +380 4841 7 22 36  
e-mail:  ispolkom@izmail.odessa.gov.ua  
 www.izmail-rada.gov.ua  
 
Партньор 3: Община Орестиада, Гърция 
Адрес: Leoforos Vasileos Konstantinou 9-11, Orestias 682 00, Greece 
Тел: +30 25523 50300 
e-mail:  info@orestiada.gr  
www.orestiada.gr  
 
Партньор 4: Национална Асоциация на Местните Власти в Грузия 
Адрес: 142, A. Beliashvili Str., 0159, Tbilisi, Georgia 
Тел: +995 32 272 6734  

e-mail:  office@nala.ge  
 http://www.nala.ge/en 
 
Партньор 5: Асоциация „Еврорегион Долен Дунав“, Румъния 
Адрес: Str. Portului nr. 23, Strada Portului, Galati, Romania 
Тел: +40 236 411 022 
e-mail:  actedj@gmail.com  
www.actedj.ro 
http://portal-edj.ro/ 

 
 

 
Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ 

Асоциация „Еврорегион Долен Дунав“ 
 Февруари 2019 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. 
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