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GreeTHiS в България отбеляза Международния ден на 

туризма 

 
Зеленият туризъм и историческото 
наследство, като лайтмотив на проекта 
GreeTHIS, бяха темите на дискусионните 
панели посветени на Международния Ден на 
Туризма, 27 септември 2021 г. 
Конференцията, организирана от АБЧО, бе 
част от Зеления туристически уикенд, която 
събра заинтересовани лица и активисти от 
туристическия бранш  да споделят 
резултатите от последния туристически 
сезон 2021 г., засегнат от Covid-19 и да 
обсъдят възможности за бъдещи 
партньорства. 
Това е първото по рода си събитие с 
международен обхват, организирано във 
Варна, благодарение на активното участие 
на партньорите на GreeTHIS. 
 
По време на първата част, организирана в хибриден формат, д-р Франк 
Кванте, генерален мениджър на Fraport Twin Star Airport Management Inc. 
направи преглед на броя на туристическия поток през 2021 г. на летищата 
във Варна и Бургас и прогнози за следващия сезон 2022 г. Министър Стела 
Балтова коментира бъдещето на туристическия сектор в България, а г-жа 
Соня Георгиева, директор на дирекция „Туризъм” в община Варна обобщи 
резултатите от летния сезон във Варна и подчерта маркетинговите 
инструменти, които общината ще използва през следващата година. Г-жа 
Петрута Мойси от Център за Екологична подкрепа в Галац, Румъния,  
сподели добри практики за сътрудничество между заинтересованите страни 
в този трансграничен регион за подобряване на условията за развитие на 
туризма. 
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Представяне на продуктите и резултатите в 

Молдова 

На 8 октомври Агенцията за трансгранично сътрудничество и европейска 
интеграция /ACTIE/ организира представяне на продуктите и резултатите по 
проекта (D.C.3.1), част от Дейност A.C.3 в рамките на проект GreeTHiS BSB-
305. Събитието се проведе в „Музей за история и етнофолклор” във Валени 
и събра около 25 представители на различни институции от Валени и Кахул, 
местния туризъм от Валени и др. 

Събитието започна с представяне на основните резултати от проекта и 
представяне на Виртуалния справочник. Във втората част се проведе 
дискусия относно развитието на местния туризъм, за бранда на село Валени 
и името на "Ваканционното селище", което то носи. 
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Представяне на продуктите и резултатите в 
Грузия 

 
Представяне на продуктите и резултатите по проекта бе проведено от 
Националната Асоциация на Местни Власти в Грузия /NALAG/ на 9-10 
ноември 2021 г. Събитието се проведе в трите общини, в които се 
реализираха проектните дейности: Ланчхути, Кобулети и Поти. 

По време на събитието присъстваха общо 26 представители на местната 
туристическа общност, местни публични институции, заинтересовани страни 
и др. 

Представянето стартира с приветствия от Татяна Бокучава, ръководител на 
проекта, която представи целите на срещата и очакваните от нея резултати. 
Всички участници оцениха и изразиха своята благодарност за положените 
усилия по време на проекта за целевите общини. Единодушно бе 
решението, че проект GreeTHiS работи и спомогна за по-доброто 
популяризиране на зеленият и исторически туризъм не само в страната, но 
и в чужбина. 

Резултатите от проекта и постигнатия успех по време на изпълнението му 
могат да се превърнат в добра практика и пример за други общини в Грузия. 
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4-та работна среща в Община Кобулети 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 11 ноември ръководителят на проекта - г-
жа Татяна Бокучава и координаторът  - г-н 

Автандил Осевайшвили организираха 4-та 
работна среща в Община Кобулети. 
Целта бе популяризиране на 
дейностите не само в целевите общини 
по проекта, но и в други грузински 
общини, които имат голям потенциал 
за развитие на зеления туризъм и 
историческото наследство. На срещата 
присъстваха представители от 
западната част на Грузия, като  
общините Зугдиди, Кутаиси, Озургети 
и Мартвили. В хода на дискусиите 
участниците научиха повече за 
развитието на зеления туризъм в 
шестте партньорски държави на 
проекта. В допълнение, бяха 
представени и комуникационните 
дейности с цел по-голямо 
разпространение и популяризиране на 
резултатите. 

Представен бе и виртуалния гид, създаден в рамките на проекта, който 
допринася значително за улесняването на достъпността и повишаване 
интереса към зеления туризъм, както и към местните исторически 
ценности. По време на срещата бе представен и онлайн каталога за зелен 
туризъм, който служи за комуникация, обмен на информация и опит. Това е 
платформа за търсене на налични решения за реновиране на сгради и 
поддръжка на защитени обекти.  
За грузинските компании това ще бъде уникална възможност за свързване 
на предприемачи от различни икономически области и различни страни 
(извън границите на Черноморското сътрудничество), а също и за местния 
бизнес да обедини усилията и идеите с цел развитие на по-устойчив и 
екологичен културен туризъм. 
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