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АБЧО  

 

Опазване на културно-историческото наследство 

 
Семинар за заинтересованите страни 

 
Дата:  1 юни  2019  
Място: Варна, 
България 

 
Експертите на UBBSLA популяризираха концепцията GreeTHIS по време на първия 

семинар, организиран във Варненския свободен университет на 1 юни 2019 г. 

Амбициозната идея и очакваните резултати от проекта бяха представени в рамките 

на сесия „Опазване на културно-историческото наследство“. Над 20 експерти по 

енергийни ефективни технологии, инженеринг, архитекти, представители на 

местната власт участваха в събитието с активен принос за споделяне на мерки за 

енергоспестяване и опазване на сградите. Бяха представени конкретните 

енергоспестяващи мерки, които  ще се реализират в пилотната сграда на проекта. 

Освен това, на присъстващите бяха промотирани местни и регионални инициативи 

за опазване на културното наследство от историческо значение за Варна и региона. 

Бяха обсъдени добрите практики и бъдещите възможности. 
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Посещение 
на място 

 
Дата: 2 юни 2019 
 
Място: пилотната сграда на АБЧО, Варна, 
България 

 
Посещението в историческата централна част 

на Варна бе организирано на 2 юни 2019 г. с 

конкретен акцент върху пилотната сграда на 

проекта, където ще бъде реализирана 

практическата мярка. Посещението бе 

свързано с демонстрация на технологии за 

възстановяване и обновяване на културни 

сгради от професионални експерти и 

архитекти, представители на инженерни и 

строителни фирми, граждански организации, 

работещи в областта и др. Присъстващите бяха 

запознати с историята на строителството на 

сградата, историческия й произход и 

предназначение. Фасадата бе огледана и 

документирана за целите на пилотните 

интервенции. Бяха представени и обсъдени 

между участниците специфични техники за 

обновяване на фасадите. В резултат на 

интервенцията, сградата трябва да бъде 

превърната в туристическа инфо точка за 

туристите и гостите на Варна. 
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Дата: 31 юли 2019 

Посещение 
 на място 

Място: Солна мина край Провадия; 
 

Римски град Марцианополис в Девня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второто посещение на място в рамките на GreeTHIS бе организирано от АБЧО на 

31 юли 2019 г. като обиколка на Солната мина край град Провадия, 

археологически обект от VI - V век пр.н.е. и древния римски град Марцианополис 

с живописните водни извори в град Девня. Представители на местните власти, 

музеи, неправителствени организации, бизнес и др. посетиха двата местни 

културно-исторически обекти и се запознаха с историята им и влиянието им 

върху древния поминък. 
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Тримесечен бюлетин на проекта 

 
Общи граници. Общи решения..  

 

Местни семинари в Кахул ACTIE 
  

 
ACTIE Кахул организира три местни семинара в рамките на проекта. Два от тях бяха 

организирани в Кахул. Първият се проведе на 14 май 2019 г. и се проведе в Бизнес 

инкубатора в Кахул. Вторият се проведе на 1 август 2019 г. в Търговската камара в 

Кахул. Третият местен уъркшоп се проведе на 13 август 2019 г. в село Валени в Музея 

за история и етно-фолклор. И в трите събития присъстваха представители на LPA, 

архитекти, експерти и специалисти по туризъм, представители на средствата за масова 

информация или над 25 участници. Организаторите се възползваха от възможността и 

представиха основната цел на проекта, целевите групи, бюджета, основните дейности, 

които ще се изпълнят, както и всички партньори в проекта. 

Представиха се и инвестициите, които ще бъдат направени по проекта и резултатите 

които се очаква да бъдат постигнати. Участниците бяха информирани за възможностите 

за намиране на по-конкретна информация и новини за проекта на неговата интернет 

страница: www.greethis.net и фейсбук страница: https://www.facebook.com/GreeThis/ . 
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Втора международна среща в Кахул 
 
В периода 10 -12 юни 2019 г. в Кахул се проведе 
втората транснационална среща и международен 
семинар, организиран в рамките на проект 
„Зеленият туризъм и историческото наследство - 
стъпка за развитието на Черно море 
Басейн (GreeTHIS) ”, финансиран от Европейския 
съюз чрез Черноморската басейнова програма 
2014-2020. 
 
На събитието присъстваха представителите на 
всички 6 страни от консорциума и събраха над 30 
участници от тези участници и 
представители на местната публична власт, 
журналисти и експерти по технологиите за 
енергийна ефективност. 
Целта на събитието беше да се запознаят 
участниците с целта на проекта, с целите, 
дейностите, инвестициите, които ще бъдат 
направени и основните резултати.  
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1-ви семинар и посещение на място за заинтересовани страни 
 в Измаил ECCIC 

 
На 17 май 2019 г. се проведе семинара за заинтересованите страни в рамките на проекта. По 

време на събитието първо бе представен самият проект, неговите основни цели и бъдещи 

дейности. Заинтересованите страни бяха информирани относно пазарното проучване на 

иновативни технологии за ЕЕ и енергийно ефективни сгради в Черноморските страни, 

структурата му и някои въпроси, които вече са разработени. На всеки участник бедаден 

въпросник, чрез който може да се оцени нивото на осведоменост на присъстващите в 

областта на иновативните технологии за ЕЕ и за получаване на обратна информация за това 

как да се подобри града чрез използването на технологии за ЕЕ. 
 
Представители на енергийно ефективни предприятия, опериращи в Измаил, имаха 

възможност да разкажат за себе си, за своята дейност, продукти и да представят вече 

реализираните си обекти. Събитието събра 25 участници - експерти по технологии за 

енергийна ефективност, хотелиери, ресторантьори, представители на местните власти и 

други. 
 
В края на всяка презентация имаше активна дискусия между участниците, относно вече 

съществуващите примери за използването на технологии за ЕЕ, състоянието на някои от 

историческите обекти на града, които изискват модернизация, и предстоящата енергийно-

ефективната модернизация на Измаилския исторически музей на Дунавския регион. 
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Първи посещения на потенциални исторически и 

културни туристически обекти в Измаил 

 
1-во посещение на място в Измаил се 

състоя на 17 май 2019 г. в историческия 

музей на Дунавския регион, където 25 

участници (като експерти по енергийна 

ефективност, хотелиери, ресторантьори, 

представители на местните власти и 

други) направиха обиколка на музея и 

повишиха своята  експертиза в областта на 

историята на града. Освен това те имаха 

възможност да преценят състоянието на 

музея преди стартирането на работата по 

неговата енергийно-ефективната 

модернизация, която ще се проведе като 

част от проекта. Бяха запознати с 

проблемите с отоплението, осветлението 

и други комунални проблеми на музея 
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Пресконференция на проекта 
 
 

На 16 май 2019 г. се проведе 

пресконференция в рамките на 

проект GreeTHIS. Представители на 

Изпълнителния комитет  на 

Общинския съвет на Измаил 

запознаха журналисти и 

заинтересовани страни с основните 

цели, дейности и очакваните 

резултати от проекта. 
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Работни срещи с представителите на 

целевите общини 

 

NALAG 

 
16-17 юли 2019 г., общини Ланчхути, Поти, Кобулети и Батуми, Грузия  

 

Представители на NALAG проведоха срещи с представителите на общините 

Ланкхути, Поти Кобулети и Батуми.  
Целта на срещата бяха подготвителните работи на първия местен семинар в 
рамките на дейност T2,2. По време на срещата бяха идентифицирани участниците 
в срещите за всички 4 общини. Участниците бяха идентифицирани по отношение 
на сферата на интерес; кметовете предоставиха списък на участниците, които 
бяха представители на отдел Архитестура на общините, представители на музеи и 
представители на други общински отдели, работещи по съответните теми. 
Срещите бяха открити от г-жа Ghvinashvili Natia, заместник изпълнителен директор 
на NALAG, която представи работната структура на NALAG.  
Г-жа Bokuchava Tatiana от екипа на NALAG, представи проекта на участниците и 
разпространи първите брошури на проекта. По време на срещата бе обсъдена и 
необходимостта от списък на защитените сгради, които следва да бъдат обект на 
енергийния одит по компонент O.T1,3, както и от включването на този списък във 
Виртуалния указател(O.T2,2)).  
Представителите на NALAG обсъдиха с общините определянето на експерти за 
енергиен одит, както и експерта за изследване на пазарния потенциал за 
исторически и културен туризъм. 
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Първи местен семинар – представяне на проекта 

 
На 19 юли, Националната асоциация на местните власти в Грузия проведе 

Първия местен семинар за заинтересованите страни.  
На семинара присъстваха 20 участници, сред които бяха представителите на 4 –
те целеви общини (Кобулети, Ланкхути, Батуми и Поти). На семинара 
присъстваха и представители на музеи, и на отдели Туризъм и Архитектура. 
По време на семинара, кметът на общината-домакин Кобулети, г-н KATAMADZE 
Мириан приветства участниците и подчерта значението на проект GreeTHIS, тъй 
като този вид проект, който има за цел насърчаване на културно-историческия 
туризъм, е иновация за Грузия. 
Срещата бе много интерактивна, всички участници имаха шанса да представят 
себе си и ролята си в насърчаването на туризма в региона. 
По време на срещата бяха обсъдени сградите, които могат да бъдат предмет на 
енергийен одит и предпроектно проучване. Обсъди се и изследването на 
туристическия потенциал в региона и бе поет ангажимент от общините, да 
направят всичко възможно, за да определят експерта за изпълнението на 
изследването. 
По време на срещата директорът на музея Кобулети изрази желанието си да 
получи препоръките от енергийния одитор как да направи сградата на музея 
Кобулети енергийно ефективна, за да може в бъдеще да се търсят възможности 
за рехабилитацията на сградата. NALAG ще помисли за това предложение, но 
това зависи от бюджета и все още не може да даде обещания.  
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Посещение на място на потенциални исторически и културни 
туристически обекти 

 
20 юли 2019, Кинтриши Валей, Кобулети, Грузия  
 

В рамките на проект GreeTHis 
представители на NALAG организираха 
посещение на място, което бе съчетано с 
местния летен фестивал „Слънцето грее 
в страната“, който се провежда в 
Кинтриши Валей Община Кобулети, която 
е защитена зона в Черноморския регион.  

 
По време на събитието посетителите 
можеха да се запознаят с местната 
култура, да дегустират местната храна и 
да се насладят на местната фолк музика. 
Целта на събитието беш популяризиране 
на селския и зеления туризъм.  
На фестивала присъстваха местни 
представители, жители на различни 
региони и туристи. 
Защитената зона Кинтриши се намира в 
област Аджария в община Кобулети. 
Площта наброява 13 893 хектара и е на 
300-2500 метра над морето.  
От 2007 г. Кинтриши Влей има статут на 
защитена ландшафтна зона. 
Посетителите могат да се насладят тук на 
алеи за коне и велосипеди, места за 
пикник и къмпинг и красотата на 
природата.  
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Общи граници. Общи решения.  

 
Посещение на място на потенциални исторически и културни 
туристически обекти 

 
На 28 юни ACTEDJ организира първото 

посещение на място (DT2.3.1) в рамките на 

проекта GreeTHis BSB-305. Събитието започна с 

представяне на проекта, неговите цели и 

дейности. В сътрудничество със Сдружение 

„Мила 80”, екипът на проекта е очертал 

маршрут, в който ще представи някои сгради с 

исторически и културен интерес, разположени 

в централната част на града. Някои от тези 

сгради ще бъдат включени във виртуалната 

обиколка и ще се възползват от предпроектни 

проучвания за реализиране на мерки за 

енергийната ефективност. 

 
Представителят на Сдружение „Мила 80” 

представи информация относно архитектите на 

сградите и кои институции са осъществявали 

дейността си в тези сгради, преди да попаднат 

във владение на сегашните си собственици. В 

някои от тях се помещават частни компании. За 

съжаление, повечето се нуждаят както от 

заздравяващи, така и от енергийно ефективни 

интервенции. На събитието присъства и 

архитектка, която представи някои 

специализирани решения за тези сгради. 
 

 

ACTEDJ  
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Тримесечен бюлетин на проекта 

 
Общи граници. Общи решения.  

 
Посещение на място на потенциални исторически и културни 

туристически обекти  
 

На 20 юни ACTEDJ организира второто посещение 

на място (DT2.3.1) в рамките на проекта GreeTHis 

BSB-305. Събитието започна с представяне на 

проекта, неговите цели и дейности. В 

сътрудничество със Сдружение „Мила 80”, екипът 

на проекта очерта маршрут, който представи 

някои сгради с исторически и културен интерес, 

разположени в града. Темата на тази обиколка 

беше свързана с историческите сгради, 

принадлежащи на местните малцинства или 

сгради, в които те извършват своята дейност. 

 

Представителят на Сдружение „Мила 80” 

представи информация относно архитектите на 

сградите и кои местни малцинства са извършвали 

дейността си в тези сгради, докато не попаднат 

във владение на сегашните си собстевници. За 

съжаление, повечето се нуждаят както от 

заздравяващи, така и от енергийно ефективни 

интервенции. На събитието присъства и 

архитектка, която представи някои 

специализирани решения за тези сгради. 

 

На събитието присъстваха представители на 

местната общност, НПО, заинтересованите 

страни, представители на МСП и местната 

публична власт.  
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Семинари за заинтересованите страни 

 
На 14 август ACTEDJ организира първия местен семинар (D.T.2.2.1 в рамките 

на проекта GreeTHiS BSB-305. Събитието бе организирано в Информационния 

център по околната среда на IWT и започна с представяне на проекта, 

неговите цели и дейности. 

На събитието присъстваха представители на местната общност, местната 

публична власт, групи по интереси, включително НПО, МСП и събра над 20 

представители на различни институции от Галати. 

Присъстваха представители на областните администрации на окръг Кахул и 

Рени. 

В рамките на събитието бе представен проектът, целите и основните 

дейности. 

Във втората част се проведе дебат в областта на енергийната ефективност, 

иновативните технологии и решенията за енергийна ефективност на сградите. 
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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“ 
 Август 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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