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Работна среща и обучително посещение на тема: 

„Активни и интерактивни потребители на туристически 

продукти и услуги в културното наследство“ бяха 

организирани от АБЧО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На 10 октомври 2020 г. АБЧО 

организира работна среща на 

тема: „Активни и интерактивни 

потребители на туристически 

услуги в сферата на културното 

наследство“, съпроводена с 

посещение на Историческия 

парк близо до Варна.  

Участваха предприемачи и 

местни жители, като срещата 

бе насочена към дискутиране 

на механизмите и методите за 

тяхното ангажиране като 

активни потребители и 

оператори на културно-

исторически продукти и услуги. 

Бяха споделени и представени 

практики свързани с 

предлаганите туристически 

продукти, услуги и дигитални 

приложения, разкриващи 

историята и културното 

наследство на страната ни.  
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Целта бе, проект GreeTHIS да намери своето приложение и отражение в 

сферата на иновациите и последните разработки в популяризирането на 

културно-исторически забележителности в региона.  

Участниците направиха обходен тур около историческите 

забележителности и възстановки на комплекса на историческия парк, 

обединени под мотото: „разходка през вековете“ и бяха запознати с 

историческите факти и личности свързани с българската история и 

цивилизациите през вековете. 
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Семинар за електронно организиране и изпълнение на 

обществени поръчки бе организиран от АБЧО 

 

Експерти и специалисти от 

общините-членове на АБЧО 

бяха поканени да работят и 

обсъждат новата електронна 

платформа за организиране и 

възлагане на обществени 

поръчки.  

Семинарът бе организиран в 

помощ на общинските 

служители, които участват 

пряко в изпълнението на 

обществени поръчки, в т.ч. 

зелени обществени поръчки, 

местни дейности и инициативи, 

инвестиционни дейности в 

публични сгради и др. 

Семинарът бе организиран на 2 

ноември 2020 година в град 

Варна при спазване на всички 

епидемиологични мерки.  
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Работни срещи организирани от NALAG 

На 22-23 септември 2020 година г-жа Татяна Бокучава - мениджър на 

проекта и г-н Автандил Осефайшвили – координатор, организираха 

работните срещи в общините Ланчхути и Поти. Целта на срещите бе да 

се представят енергийните одити и пред-проектните проучвания, 

направени в тези общини в рамките на проекта. Срещите бяха 

организирани в самите пилотни сгради и в съответните офиси на 

кметовете, където бяха представени и предоставени копия от 

документите. 

Екипът на проекта предостави на община 

Ланчхути и брошури с туристическа информация, 

разработени по проект GreeTHiS специално за 

общината. В рамките на проекта е предвидено и 

разработването на брошури за община Поти. 
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Трета работна среща в Поти, организирана от 

NALAG 

 

 

На 25-ти септември 2020г. Националната Асоциация на Местните Власти 

на Грузия (NALAG) със сътрудничеството на проект „N4ED  - Работа в 

мрежи за ефективност и развитие“, финансиран от ЕС, както и 

европейската инициатива „Кметове за икономически растеж /Mayors for 

Economic Growth (M4EG)/ и проект GreeTHIS организира третата работна 

среща в гр. Поти, която събра и онлайн участници. 

Целта на срещата бе да се дискутират: предизвикателствата пред 

грузинските градове за местно икономическо развитие и дейностите, 

които биха спомогнали за това развитие на различните по тип общини; 

подкрепата за местните власти за популяризиране на интегрираното 

градско развитие чрез изградени партньорства между общините в 

Грузия и други страни, и популяризиране на зеления туризъм в региона. 

Събитието откриха: Г-н Гиорги Дидидзе, директор на дирекция 

„Развитие на регионите и планините“ към Министерство на 

регионалното развитие и инфраструктурата в Грузия (MRDI), Г-н Давид 

Мелия, Изпълнителен Директор на NALAG, Г-н Петер Корсби – мениджър 

на Европейската инициатива „Кметове за икономически растеж“, Г-н 

Гоча Курдгелия, кмет на община Поти приветства участниците. На 

срещата участваха високопоставени представители на Министерство на 

регионалното развитие и инфраструктурата на Грузия (MRDI), местни 

власти и асоциации на местни власти от Латвия (LALRG), България 

(АБЧО), Полша (FSLD), международни организации, граждански 

сдружения от Грузия и експерти. 

      >>> продължение  
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Чрез конферентна връзка г-жа Марияна Иванова, изпълнителен 

директор на АБЧО, водещ партньор по проекта поздрави присъстващите 

и представи проекта пред аудиторията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работната среща включваше 3 тематични сесии: Грузинските градове – 

предизвикателства и възможности; Икономическо възстановяване на 

пост-индустриалните градове; Развитие на зеления туризъм в 

черноморските градове в Грузия, последвани от активни дискусии. 
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Второ работно посещение – Поти, Грузия 

На 25-ти септември 2020г. в община Поти се проведе второто обучително 

посещение. Участниците имаха възможност да посетят фара в Поти, който 

представлява чугунена кула, поръчана от Англия през 1860г. През 1862г. 

са отлети отделни части на кулата от инженери от английската компания 

“EASTON AMOS & SONS”.   

Фарът е официално открит през 1864г. Отделните му части са внесени от 

Лондон. През годините, фарът претърпява значителни подобрения, като 

през 1967г. е обновен. Кулата, изградена от конуси с изрязан връх е 

сглобена от чугунени плочки, съединени с нитове. Височината от дъното 

до покрива е 39,8m. Фарът е паметник на културата. 
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Работни срещи за заинтересовани лица, 

организирани от ACTEDJ 

 

На 3-ти декември 2020г. ACTEDJ организира третата 

работна среща (DT2.2.1) в рамките на GreeTHiS. 

Събитието стартира с презентация на проекта, 

неговите цели и дейности. 

Участваха представители на местната власт, 

местната общност, заинтересовани лица и групи, 

вкл. НПО, МСП и други институции в Галац. 

Втората част бе последвана от дебат относно екологичния и зеления 

туризъм  в района на Галац и други текущи проекти. Бяха представени 

мерките, които трябва да бъдат предприети от местните власти и 

бъдещи дейности за популяризиране и насърчаване на екологичния и 

културния туризъм. 

Тъй като събитието бе организирано в сградата на изследователска и 

обучителна институция, бе възможно и дискутирането на бъдещите 

проекти, които да бъдат изпълнявани в сътрудничество с академичната 

общност. Бе обсъдено и бъдещото сътрудничество с Регионален клъстер 

„Зелени решения Долен Дунав“. 
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Трета бизнес закуска в Кахул, Молдова 

 

На 27-ми ноември 2020г., ACTIE организира третата бизнес закуска 

(D.T.3.2.1), част от дейност AT3.2 по проект GreeTHiS. Събитието бе 

организирано в Двореца на културата „Николае Ботгрос“ в Кахул и събра 

около 30 представители на местните власти, МСП от региона, 

заинтересовани страни, НПО и др. 

 

Срещата стартира с 

презентация на проекта, 

неговите цели, основни 

дейности и постигнати до 

сега резултати.  

Последва презентация на 

очакваните продукти, 

проучвания, в т.ч. 

проучване на иноватив-

ните технологии в 

областта на енергийната 

ефективност в сгради в 

черноморските държави, 

списъка с производи-

телите и доставчиците на 

енерго-ефективни 

продукти и услуги, и 

виртуалния справочник от 

културно-исторически 

обекти. 
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