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Посещение на културно-исторически и туристически обекти 

ACTIE - Агенция за Сътрудничество и Европейска Интеграция 

 

На 15 октомври 2019 година, Агенция за Сътрудничество и Европейска 

Интеграция (ACTIE) организира първото работно посещение в Кахул, 

Молдова. Това е първото събитие, което се организира в Република 

Молдова, в рамките на дейност 2.3.1 на проекта. Участниците имаха 

възможност да посетят основни туристически атракции в града. Някои от 

сградите с културно-историческо значение ще бъдат включени във 

Виртуалния справочник. Освен екипът на проекта, в посещението се 

включиха представители на местна общност, местни МСП и публичните 

власти на местно ниво. 

Второ работно посещение бе организирано на 23 октомври 2019г. в района 

гр. Кахул под формата на туристическа обиколка на езерото Белу, 

Златните хълмове на с. Валени и до имението „Casa Dorului“ също във 

Валени, което показа живота на населението от края на XIXв. Бяха 

посетени и паметника на Битката за Освобождението на Кахул, 

разположен на входа на гр. Вулканещи, както и други забележителности. 

Третото посещение на региона на Кахул бе проведено в периода 12-13 

ноември 2019г. Бяха посетени пет забележителни музея представящи 

историята и живота в региона: Регионалният Музей на Кахул, Музеят по 

история и етнофлоклор във Валени, Музеят за хляб в с. Валени, Музеят по 

история и етнография в с. Слобозия Маре и Музеят в с. Кукоара. 

Представители на местните общности, заинтересовани лица, бизнеса и 

МСП, както и общините участваха в двудневния тур. Участниците имаха  
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възможността да преоткрият исторически факти и събития свързани с 

производството на хляб, местни обичаи и традиции. Тези дейности имаха 

за цел да изследват потенциала за развитие на местния туризъм, за да 

преценят видовете продукти и услуги, които трябва да се разработят за 

разрастването на местния културен туризъм. 

Работно посещение N1 
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На 11 декември 2019г. ACTIE организира първата бизнес закуска като 

част от изпълнението на дейности АТ3.2 в рамките на проект GreeTHIS, 

BSB 305. Събитието събра представители на местната общност, 

местните власти, НПО и др. заинтересовани лица, както и МСП от 

област Кахул.  

На 20 февруари 2020г. ACTIE проведе втората бизнес закуска в с. 

Валени, която бе с участието на служители в местната администрация, 

бизнес и неправителствения сектор. Събитието стартира с 

представяне на проекта, неговите цели и дейности. Последва 

представяне на очакваните резултати и продукти, пред-проучвания на 

трите пилотни сгради и напредъка на изследването на иновативните 

технологии за енергийна ефективност и климат в сгради в 

черноморските държави, действащите производители и дистрибутори 

на продукти и услуги. 

След това бе представен Виртуалният Справочник с детайли относно 

неговото съдържание и начини на използване на навигацията му. 

По време на втората част на събитието бе провокиран дебат по 

въпросите, касаещи екологичния и зеления туризъм в Кахул и Валени, 

вкл. и южната част на страната. Също така, бяха обсъдени и серия от 

мерки, които биха повишили атрактивността на туризма в региона, 

както и колко важно е запазването на спецификата на всички 

дадености на територията. 

Бизнес закуски 
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Втори Работен семинар 
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NALAG - Национална Асоциация на местните власти в Грузия  

 

19 февруари, Тбилиси, Грузия 

На 19 февруари Националната Асоциация на местните власти в Грузия 

и партньор по проекта, съвместно с Грузинското правителство и 

европейската мрежа PLATFORMA проведоха съвместно работен 

семинар, посветен на реформите в Грузия.   

Участваха 30 представители на общини, региони и организации от 

европейските държави, грузинското правителство, мрежата 

PLATFORMA, както и общинските администрации. Г-жа Тамар 

Таляшвили, член на Градския Съвет на Тбилиси и вицепрезидент на 

NALAG, и г-н Борис Тонхойзер, съветник в мрежата PLATFORMA, 

поздравиха участниците и дадоха старт на събитието. Целта бе да се 

информират заинтересованите лица за стъпките и реформите, които 

Грузия е предприела за подобряване на равенството между половете, 

въпросите на децентрализация в управлението, както и развитието на 

туризма.  

Срещата се проведе с активното участие на всички присъстващи, които 

имаха възможност да се представят своите общини, както и важната 

роля на общините в създаването и изпълнението на реформите 

свързани с равенство между половете, туризма и децентрализация в 

управлението. Участващите можеха да чуят и европейския опит и 

начина, по който се случват нещата, благодарение на доброто 

желание; предприетите стъпки за насърчаване на добрата 

комуникация между централните и местните правителства.  
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Съвместният работен семинар между представители на мрежата 

PLATFORMA и грузинските власти бе последван от бизнес закуска. 

Целта на това събитие бе създаването на платформа за бъдеща 

комуникация и мрежи между грузинските и чуждестранните 

представители и заинтересовани лица в сферата на туризма. Тъй като 

множеството бяха представители на местните и централните власти, 

основните теми за дискусии бяха реформите, които следва да 

привлекат повече туристи в страната. 

Теми: както бе споменато горе, темата на първата бизнес закуска бе 

реформите в туризма, които протичат в Грузия и други европейски 

държави. По време на дискусиите стана ясно, че основните 

предизвикателства, пред които е изправена Грузия са 

инфраструктурата на пътищата, така че туристите могат да се 

придвижат от едно място на друго без проблеми. Второто 

предизвикателство е определяне на туристическите дестинации – 

Грузия няма все още разработени туристически карти, което намалява 

познанието за туристическите обекти, които от своя страна са много и 

разнообразни. 

Във връзка с това, участниците имаха възможност да чуят опита на 

своите европейски колеги по отношение на това как да преодолеят 

съществуващите проблеми. В допълнение, бе представен Виртуалния 

справочник с описание на туристическите дестинации, който ще 

насърчи грузинските общини да разработят свои виртуални 

справочници за популяризиране и реклама на туристическия 

потенциал на региона. 

Бизнес закуски 
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Работна среща на заинтересованите лица 

ACTEDJ - Асоциация „Еврорегион Долен Дунав“ 
 

 

На 7 ноември 2019г. румънският партньор по проекта ACTEDJ 

организира втората работна среща на заинтересованите лица в 

рамките на проект GreeTHIS. Събитието стартира с представяне на 

проекта, целите и предвидените дейности. 

Срещата бе с участието на 25 представители на местната общност, 

местната власт, заинтересовани страни вкл. неправителствени 

организации, малки и средни предприятия и други институции от 

Галац. 

По време на втората част дебатът бе насочен към развитието на 

екологичния/зеления туризъм на територията на Галац. Бяха 

представени мерки, които да се предприемат от местните власти, 

както и бъдещи дейности, организирани от общността за 

популяризиране и насърчаване на екологичния и културния туризъм. 

Някои от обсъдените мерки за повишаване привлекателността на 

туризма в Галац са следните: 

- Установяване на партньорства с пътническите агенции 

- Създаване на специален канал в социалните медии (влог) за 

онлайн реклама на всички сгради с исторически и културно 

значение в района на Галац. 
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В края на работната среща ACTEDJ използва онлайн платформа за оценка 

Mentimeter. Всеки участник трябваше да подаде онлайн форма за оценка на 

събитието в 3 думи. Всички отговори формираха облачно пространство. 
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Виртуалният Справочник е инструмент, 

създаден в рамките на проекта с основна 

цел да повиши информираността и да 

насърчи отговорното отношение към 

нуждата от опазване на културното и 

природното наследство.  

Това е интерактивен инструмент, който 

ще позволи на потребителите да 

набележат местата и обектите за 

посещение върху интерактивната карта, 

като същевременно чрез виртуална обиколка да преоткрият историята на 

родните забележителности и да научат допълнителна интересна 

информация. Виртуалният Справочник ще допринесе за опознаване на 

общото минало на страните от Черноморския регион и по-специално на 

България, Гърция, Грузия, Румъния, Молдова и Украйна. Повече детайли за 

проекта и Виртуалния справочник могат да бъдат намерени на: 

https://greethis.ilab.studio   
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справочник 

https://greethis.ilab.studio/
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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/ 
Website: 
www.portaledj.ro 
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