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Среща на партньорите 

12-13 август 2021 г., Галац, Румъния 
 
На 12 август 2021 г. се организира петата 
партньорска среща в Галац, домакин на 
която бе румънския партньор – Асоциация за 
трансгранично сътрудничество Долен Дунав  
(ACTEDJ). Срещата се проведе на брега на 
р.Дунав в красив понтон, където 
партньорите участваха физически (Румъния, 
България, Молдова и Гърция) и онлайн 
(Украйна и Грузия). Срещата бе насочена 
към обсъждането на изпълнените дейности 
и предстоящи събития в рамките на проект 
GreeThis. Всеки от партньорите представи 
напредъка по изпълнение на дейностите, 
изпълнявани в съответния регион чрез 
кратка презентация. Обсъдени бяха и датите 
на провеждане на следващите събития  в 
т.ч. и последното, което трябва да бъде 
организирано през последните 2 месеца на 
проекта. 
На следващия ден, 13.08, бе организирано 
посещение на околностите на Галац като 
възможност за популяризиране на зеления 
туризъм. Първата спирка бе в местността 
Gârboavele, където партньорите дискутираха 
бъдещи дейности и следващите крайни 
срокове. Пътуването до това място имаше за 
цел да покаже на гостите част от румънската 
култура и наследство. Участниците се 
разходиха из музея „Петру Караман“ 
придружени от екскурзовод, който показа 
традиционните румънски къщи и костюми. 
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Зелен туристически уикенд и учебно посещение 
14-15 август 2021 г., Галац 

 
На 14 и 15 август бяха организирани 
Зелен туристически уикенд и учебно 
посещение за участниците в проекта. На 
същия ден се отбеляза и 23-тата 
годишнина на Асоциацията за 
Трансгранично сътрудничество 
„Еврорегион Долен Дунав“. За да уважат 
събитието, бяха поканени и присъстваха 
много гости, а участниците взеха 
участие и поздравиха асоциацията за 
цялостната работа и напредък през 
последните години. 

Срещата бе открита от г -жа Наталия 
Будеску, ръководител на проекта и 
директор на Асоциацията. Всички 
партньори представиха своя напредък и 
бъдещи идеи и проекти.  

Г-н Адриан Бута, координатор на 
проекта, направи подробно изложение 
на информацията и етапите на 
изпълнение на проекта. На събитията 
присъстваха представители на местни и 
регионални власти от Румъния, Украйна, 
Република Молдова, Гърция и България, 
неправителствени организации, 
публични и образователни институции. 
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Учебно посещение, регион Галац 
 
Учебното посещение бе организирано като опознавателен тур през няколко 
румънски селища. Маршрутът започна от Галац до Сухурлуи, а след това 
продължи към Ивешти и обратно към Галац. Преди напускане на Галац, 
автобусът направи обиколка на града, за да могат гостите да се насладят на 
туристическите и културни забележителности. По пътя бяха придружени от 
екскурзовод, който сподели с тях историческа и културна информация и 
разказа истории и легенди от всяка област по маршрута. 

В Сухурлуи бе посетена къщата на Йон Аврам Янку. Този паметник на 
културата и музей е част от предпроектното проучване, осъществено в 
началния етап на проекта. Бяха представени истории и случки свързани с 
партньорството между Румъния и България, Украйна и Република Молдова 
през годините. Участниците бяха щастливи да разберат повече информация 
за историята на тези страни. Музеят представя традиционна къща, с 
интериор, специфичен за селска къща, но притежава и колекция от 
етнография и фолклор. 

Следващата спирка бе в Ивешти в къщата на „Hortensia Papadat Bengescu“.  
Тази къща е построена между 1872-1874 г. и през 2006 г. тя става част от 
патримониума на Областния съвет на Галац. На връщане към Галац 
екскурзоводът разказа история за „Вълната на Траян“ и нейното значение от 
историческа гледна точка. 
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Представяне на виртуалния гид на  GreeTHIS 
05 юли, Галац 

 
На 5 юли екипът на Асоциация за трансгранично сътрудничество Долен 
Дунав (ACTEDJ) организира виртуална обиколка на забележителностите и 
пилотните територии, представени по проекта. 
Участниците имаха възможност да споделят своето мнение относно 
туристическия потенциал в областта, както и нови методи за неговото 
популяризиране. 
На събитието присъстваха представители на академични институции и 
бизнеса. 
 
 
Бизнес закуска 
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Бизнес закуска 
29 юли, Галац 

Въпреки изгарящата жега и мястото на срещата - много близо до река 
Дунав, участие в бизнес закуската взеха представители на бизнес сектора, 
организации от публичния сектор, неправителствени организации и др. 
Участниците представиха мотивацията си да присъстват на събитието в 
качеството си на представители на следните организации: 

Galtour Dunarea, Danubius University, FLAG (Местна организация в Галац), Еко 
консултативен център Галац и др. 

 

 
 
Г-н Адриан Бута направи кратко представяне на проекта, подчертавайки 
връзката между целите на проекта и целта на срещата и наблегна на 
необходимостта от по-добро популяризиране на устойчивостта на зеления 
туризъм и потенциала на региона. Той изтъкна и постигнатите до момента 
успехи, както и предизвикателствата причинени главно от пандемията през 
първата година на проекта. Събитието успя да представи нови бизнес идеи, 
които могат да бъдат развити на местно ниво и като се използват 
съществуващите туристически ресурси. 
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Бизнес закуска във Варна, България организирана от АБЧО 
 
На 19 ноември 2020 г. АБЧО 
организира бизнес закуска 
като част от Туристическо 
Експо - Дестинация Варна. 

Представители на местните и 
регионални власти, 
заинтересовани страни 
(Варненската асоциация на 
ресторантьорите и 
хотелиерите, туристически 
агенции, тур оператори, 
туристическия бизнес) се 
срещнаха, за да обсъдят 

възможностите за популяризиране на целогодишни туристически 
дестинации от българския черноморски регион и потенциала на 
предстоящия летен сезон 2021 г. 

Събитието започна с представяне 
на проекта и неговото 
въздействие върху бизнес 
потенциала в региона. Последва 
дискусия въз основа на 
съществуващите бариери и 
ограничения, причинени от 
COVID-19. 

Някои от най-добрите 
международни практики, 
прилагани в Испания и Италия, 
също бяха споделени.  
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Участниците се съгласиха, че тези практики трябва да бъдат широко 
разпространени и популяризирани в зоната за черноморско сътрудничество 
и особено сред държавите партньори, за да могат те да се възползват от 
възможностите за тяхното по-нататъшно прилагане. Част от Туристическото 

Експо бяха темите „Как да използваме 
цифровите условия за популяризиране 
на туризма в ситуация на пандемия “. 

По време на тематична сесия г -жа 
Елена Симеонова от АБЧО представи  
създаването на иновативни цифрови 
продукти в подкрепа на туристическия 
бизнес, като Виртуалното ръководство 
и Бизнес каталог, които са сред 
основните дигитални продукти на 
GreeTHIS. 

 

Работни срещи, организирани от NALAG 
 
За да се демонстрира по-добре 
туристическия потенциал на 
Грузинските общини, се организираха 
работни срещи с пилотни общини като 
част от изпълнението на проектните 
дейности. 
Експертите по проекта – г-жа Татяна 
Бокучава и г-н Автандил Осефаишвили - 
организираха срещите с цел 
предоставяне на информация на сред 

общините Ланчхути, Кобулети и Поти по новата инициатива - създаване на 
туристически виртуални турове за всяка община. В тази връзка, общините 
трябва да определят дестинации и местоположения, които да съответстват 
добре на зеления туризъм и историческото наследство в региона. 
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Втора бизнес закуска, организирана съвместно от 
Програма Черноморско сътрудничество и NALAG, Грузия 
 
Съвместният семинар, съфинансиран 
от Програма Черномроско 
сътрудничество (BSC), N4ED и 
Програмата за развитие на ООН се 
състоя в Тбилиси и Батуми, на 12 март 
2021 г. Целта бе обявяване на 
грузинските общини, постигнали най-
добри резултати в прилагането на 
добри практики през периода 2020-
2021 г. 
Бяха избрани девет общини от Грузия, 
които получиха специални признания. 
Националната асоциация на местните 
власти на Грузия (NALAG) организира 
ежегодно Конкурс за добри практики, 
Национална конференция за най -
добри практики, и Церемония по 
награждаване на победителите през 
последните три години. Бяха 
представени 9 добри практики от общо 
22 пред Комисия за оценка и 
Консултативен съвет за най-добри 
практики 2020 от ръководството на 
Комисията.  
Към обявените 12 теми в конкурса за добро управление през 2020 г. бе 
добавена още една: „Отговорът на общините на предизвикателствата, 
причинени от пандемията COVID-19“. 

#Добрите примери служат като мотивация за другите! 
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3 -та бизнес закуска, NALAG - Грузия 
 

На 19 юли 2021г. Националната Асоциация на местните власти в Грузия 
(NALAG) проведе третата бизнес закуска в гр. Поти. Поради влошаването на 
пандемичната ситуация в страната, на срещата присъстваха само 10 
участници. 

Срещата се проведе в историческата сграда на Културния Музей Колхети. 
Основната тема на срещата бе представяне на творбите от компанията 
Hobby Studio - произведения, които служат за популяризиране на всякакъв 
вид туризъм в страната и в чужбина. Г-н Александър ШАМОЕВ, представител 
на Hobby Studio запозна участниците със своя опит в рекламирането на 
зеления туризъм и историческото наследство в Грузия. Това дава тласък на 
компанията да започне нова инициатива – подготовката на виртуални 
пътеводители за хотели, музеи и за всички институции, които работят в 
областта на туризма. 
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Международна работна среща, организирана от NALAG, 
Грузия 

 
На 28 май 2021г. бе организиран третият 
по проекта международен семинар в 
Община  Кобулети, Грузия. Събитието бе 
проведено в хибриден формат, като 
местните участници от Грузия участваха 
на място,  а представителите на 
партньорските държави взеха участие 
дистанционно чрез платформата Zoom. 
Въпреки, че партньорите нямаха шанс да 
се осъществят лични контакти, 
конференцията бе ползотворна и 
успешна. 

По време на семинара бе излъчен 
следният видеофилм:  

„Община Кобулети - Люлка на древни, 
исторически и природни наследства“.  

Тъй като представителите на страните 
на успяха да пътуват до Грузия и да 
присъстват физически на събитието, да  

посетят и научат повече за Община Кобулети,  този видеофилм бе 
подготвен, за да предостави уникална възможност на заинтересованите 
страни  да се запознаят с Община Кобулети и да оценят нейния 
туристически и енергийно ефективен потенциал в опазването на природното 
наследство. 
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Технически нововъведения в изложбения център 
Karatheodoris във Виса, Гърция 

 
След направените пред-проектно проучване и съгласувателни процедури, 
Община Орестиада, Гърция приключва техническото изпълнение за 
реорганизацията на изложбен център Каратеодорис в района на Нова Виса. 
Тази част от проекта се състои от конструкция, монтаж и монтиране на 
витрини, дигитални издания, осветяване, панели и други специални 
конструкции, целящи подобряване на сградата, за да се превърне в място за 
образователни и други посещения и развитие и на по-голям туристически 
потенциал на община Орестиада. 

Трябва да се отбележи, че тази сграда се намира в близост до 
съществуваща трапезария с изключителен изглед към Неа Виса, Одрин и 
Босна (жителите са тези, които създават селището Неа Виса в Община 
Орестиада), което е родният град на Семейство Каратеодори. Сградата е 
построена в съответствие с естествената природна среда, с традиционен 
камък прилягайки напълно на района. Площта й е 320м2 и се намира на 
парцел с площ 4.200 м2. 

Следващата стъпка е разработването на иновативни мултимедийни 
приложения за виртуалната част на изложбения център (Виртуален музей), 
за да позволи на посетителите да визуализират историята и битието на 
семейство Каратеодори и тяхното влияние върху местната и европейската 
история. 
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Три събития по проект GreeTHiS в Орестиада събраха 
заедно местни заинтересовани страни относно зеления 

туризъм 
 
Три взаимодопълващи се събития се проведоха през юли 2021 г. в община 
Орестиада, Гърция. Събитията представиха действията, предприети от 
Община Орестиада за използване на местния културен резерв и прилагането 
на иновативни енергийни технологии на сгради с историческа стойност с 
цел развитие на „зелен“ туризъм в града и региона. 

Бизнес закуска на тема: „Иновативни енергийни технологии в публични 
сгради" зададе рамката за дискусия между професионалисти въз основа на 
проведеното проучване на правната рамка на Гърция за енергийна 
ефективност на сградите и прилагането на иновативни решения в 
обществени сгради и комунални услуги, като изтъкна предимството на 
стратегическото планиране, прието от Орестиада за финансиране на 
дейности в училища, библиотеки, плувни басейни и други. 
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Работна среща „Управление на природното и културно 
богатство с цел укрепване на туризма" 

Работна среща „Управление на природното и 
културно богатство за укрепване на туризма“, 
предостави възможност на участниците да се 
информират и да си взаимодействат по 
конкретни аспекти на темата, в т.ч.  за 
културните и туристическите приоритети на 
шестте държави, участващи в Проект GreeTHiS 
(Гърция, България, Румъния, Грузия, Украйна и 
Молдова). 
Бяха представени изводите от Общата Пътна 
карта за историческо наследство в Черно море и 
„зелените“ възможности, които очертаха по-
обширна географска рамка, част от която са и 
изпълнените дейности в община Орестиада. 

 

Посещение на Неа Виса – Гърция 
С цел да запознае участниците с 
видимите резултати от извършеното в 
рамките на проекта, първото посещение 
отведе участниците на изложбата 
Каратеодори в Център Неа Виса, където 
е инсталирано техническо оборудване за 
прожектиране на исторически събития 
свързани със семейство Каратеодори. 
Чрез дигиталният музей, който ще бъде 
разработен до  края на 2021 г. и ще 
започне да функционира от 2022 г. 

посредством цифрови технологични приложения, младите хора и широката 
общественост ще могат да „пътуват“ в света на математиката и на 
Константинос Каратеодорис, учител и приятел на Айнщайн. 
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Работни срещи, проведени в Измаил, Украйна 
Изпълнителният Комитет на Общински 
съвет на Измаил, Украйна организира две 
работни срещи, съответно на 07 май и 25 
юни 2021г. По време на събитията бяха 
обсъдени теми като: нови възможности за 
туризъм и популяризиране на местната 
гастрономия, популяризиране на 
архитектурното наследство на Измаил, 
екологични и туристически аспекти на 

въвеждането на енергийно ефективни мерки с подчертаване на 
технологиите в сградите на културното наследство, както и добри практики 
за въвеждане на енергийно ефективни технологии в сгради с културна и 
социална стойност. Целта на срещите бе да обучат целевата аудитория за 
възможностите, предлагани на туристическите организации чрез използване 
на иновативни технологии, както и съвременните тенденции в 
туристическия сектор. 
 

Бизнес закуска, организирана от ECICC Измаил, Украйна 
В периода май-юни 2021 г. бяха проведени 
3 бизнес закуски в Измаил. Представители 
на местните власти, туристическия бранш 
(музеи, туристически агенции), МСП, 
бизнес организации и неправителствени 
организации участваха в тези събития. 
Заинтересованите страни имаха 
възможност за общуване в неофициална 
среда относно прилагането на иновативни 
технологии в музеите, бизнес 

възможности за синергия на зелен и исторически туризъм, както и да 
обсъдят актуалните тенденции в туризма и тяхното изпълнение в Измаил и 
възможността за създаване на нови туристически продукти и тяхното 
популяризиране от туристически агенции и оператори. 
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