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Междусекторни приоритети на GreeTHiS, част от 

Зеления туристически уикенд в Орестиада, Гърция 
 
В рамките на Зеления туристически уикенд в 

Община Орестиада, Гърция, организиран на 

19-20 ноември 2021г. Програмата представи 

важна информация за съвременните 

технологии, методологии, решения и 

стратегии за развитие в поредица от теми. 

Приоритетите на GreeTHiS: Околна среда, 

Енергийна ефективно, Туризъм и Енергия 

бяха разгледани от международните лектори 

в съответствие с култунрото наследство в 

контекста на  заглавието: «Културното 

наследство и инвестициите за справяне със 

съвременните икономически и обществени 

предизвикателства». 

В хибриден формат участниците получиха 

информация за  бъдещото развитие на 

консорциума на GreeTHiS и обогатяване на 

резултатите от проекта зa устойчива обща 

визия на регионите чрез споделяне на : 

Съвместни действия за опазване на околната 

среда на Черноморския басейн; Устойчиво 

развитие в еврорегион Долен Дунав и 

прилагане на иновативни енергийни 

решения в публични сгради в Община 

Орестиада: Генериране на продукти за МСП 

и иновации за разширяване на сектор 

туризъм на пазара. 
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5-та работна среща в община Гурджаани 

На 24 ноември г-жа Татяна Бокучава, ръководител на проекта, г-н Автандил 
Осефайшвили, координатор и г-н Дейвид Мелуа, Изпълнителен директор На 
Националната Асоциация на Местните Власти в Грузия /NALAG/, 
организираха 5-та работна среща в община Гурджаани. Събитието е част от 
целите на проекта за по-голяма популярност не само в целевите по проекта 
общини, но и в други грузински общини, които имат голям потенциал за 
развитие на зеления туризъм и историческото наследство. На срещите 
присъстваха представители на общините от източната част на Грузия, като 
Телави, Карели, Ахалкалаки и Лагодехи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на семинара участниците научиха повече за развитието на зеления 
туризъм в шестте страни - партньори по проекта. Съвмесстно с това се 
проведе и кампания за популяризиране на проекта: служители представиха 
Виртуалния справочник, който ще допринесе за улесняване на достъпността 
и повишаване интереса към зеления туризъм и към местните исторически 
ценности. 
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Заключителна конференция в Кахул, 
Молдова 

 
На 1 декември 2021г. 

Агенцията за Трансгранично 

сътрудничество и  

Европейска Интеграция 

/ACTIE/ организира финално 

събитие по проекта, което 

събра над 25 участници, в т.ч 

представители на 

образователни институции и 

студенти в области, свързани 

с енергийната ефективност, 

но и широката общественост. 

По време на събитието 

екипът на ACTIE представи 

основните резултати от 

проекта, Виртуалното 

ръководство и други 

продукти, както и 

резултатите от еннергийните 

одити в трите сгради и 

нуждите в опазването на 

околната среда, особено в 

защитените територии. 
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Втора бизнес закуска в Галац, Румъния 
 
 
На 7 декември 2021г. 

Асоциацията за трансгранично 

сътрудничество „Долен Дунав“ 

/ACTEDJ/ организира втората 

онлайн бизнес закуска чрез 

платформа zoom. Събитието 

стартира с представяне на 

проекта и неговите цели. 

Представители на академичните 

среди, частния сектор, 

публичните институции и хора от 

местната общност, 

заинтересовани от бизнес идеи в 

сферата на туризма, взеха 

участие в мероприятието. 

Д-р Михаела Кармен Мунтеан, 

заместник-декан на факултета по 

Икономика и Бизнес 

Администрация говори за 

туризма в района на Галац и 

видовете туризъм, които се 

практикуват в момента. 
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Трета бизнес закуска, проведена във Варна, 
България 

 
Третата бизнес закуска бе  организирана 
от АБЧО на 14-ти декември 2021 г. 
Събитието бе в хибриден формат, на което 
присъстваха и участваха онлайн експерти 
и специалисти. Бизнес закуската събра на 
едно място бизнес компании, 
представители на местните власти, 
културните и научните институции от 
региона. Основният акецнт в дискусиите 
бе насочен към определяне на 
туристически дестинации по време на 
предстоящия туристически сезон и затова 
темата бе ориентирана към „Дестинации с 
потенциал и бъдеще“. 
В началото бе направена обща 
презентация на проекта с акценти върху 
основните резултати, разработени 
виртуални инструменти, рекламни 
материали, пътеводители, брошури, 
виртуални обиколки и филми, 
произведени като част от проекта, които 
да бъдат използвани от бизнес компаниите 
в предлагането на туристически услуги. 

 
Втората част бе посветена на споделянето на добри практики и научени 
уроци през изминалия туристически сезон. Бе споделен и опита на малките 
общини, които в известна степен остават изолирани от основния 
туристически поток.  
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Споделеният положителен ефект е, че българските туристи предпочитат да 

отидат на почивка и/или почивки в селски райони в къщи за гости и малки 

хотели. 

Последната част бе фокусирана върху използването на възможностите за 

финансиране през следващия програмен период 2021-2027 г. по линия на 

покани за предложения, насочени към Черноморския регион. Осъществена 

бе и виртуална връзка с Българо-Молдовски бизнес клуб, по време на която 

бяха обсъдени предложения за взаимно сътрудничество и участие в нови 

бъдещи проектни предложения. Бяха обсъдени конкретни дейности и идеи 

за реализиране на местно ниво. 
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Трета бизнес закуска в Галац, Румъния 
 
На 20 декември 2021г. Асоциацията за трансгранично сътрудничество 

„Долен Дунав“ /ACTEDJ/ организира третата онлайн бизнес закуска чрез 

платформа zoom. Събитието страртира с представяне на проекта и неговите 

цели. Участие взеха представители на академичните среди, частния сектор, 

публични институции и лица от местната общност интересуващи се от 

бизнес идеи в областта на туризма. 

Проф. д-р Михаела Некулита от Факултет по икономика и бизнес 

администрация говори за бизнес сектора в област Галац и видовете 

туризъм, които се практикуват в момента. 

Г-жа Ралука Михай –Мениджър Бизнес развитие Dunarea SA, разказа някои 

аспекти на видовете туризъм, които клиентите търсят в агенциите, които те 

координират. 
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Финално събитие в Галац, Румъния 
 

На 21 декември 2021 г. ACTEDJ организира финалното събитие по проекта, 

отбелязвайки по този начин и изпълнението на проекта. Събитието бе 

организирано в хибриден формат както с физическо присъствие, така и 

онлайн. Координаторът на проекта, г-н Адриан Бута представи постигнатите 

резултати, а участниците изразиха своите мнения за бъдещи проекти 

свързани с GreeThiS. 
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