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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ TEAWAY 
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Проектът е съфинансиран от СОП“Черноморски басейн 2014-2020” 
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СЪДЪРЖАНИЕ

* Защо да изберем билки за производство на чай? 
* Как да отглеждаме билки? 
* Преработка и съхранение 
* Специфики и изисквания - нормативна база 
* Финансово подпомагане при отглеждане на билки в България. 
* Пазарът на билки в България - тенденции и перспективи.

• Въпроси и отговори
• Видео - интервюта с управители на фирми за билки и чай
Иво Владимиров- https://cloud.unseenpro.com/index.php/s/rgGwpB3EHKzqoPa
Цветан Цанев - https://cloud.unseenpro.com/index.php/s/G8E4MSHWnsDM3Rp

* Информация за проект TeaWay и СОП“Черноморски басейн 2014-2020“

https://cloud.unseenpro.com/index.php/s/rgGwpB3EHKzqoPa
https://cloud.unseenpro.com/index.php/s/G8E4MSHWnsDM3Rp
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Идея  и цел на проекта

Чаят е една от най-древните напитки в света и втората най-консумирана след водата. 
Преди краят на 19ти век производството на чай е било концентрирано предимно в 
Азия. Все пак глобалното повишаване на търсенето на чай кара други страни да почнат 
да отглеждат и предлагат техни собствени видове чай за да запълнят тази потребност. 
Към момента около 40 страни в световен мащаб произвеждат чай. Едно от местата за 
отглеждане на чай днес  са страните от Черноморския район.
Чаят представлява както културна връзка между страните от черноморския регион, 
така и селскостопански продукт, който може да генерира устойчив икономически 
растеж. Проектът TeaWay (Пътят на Чая) има за цел да заздрави културната връзка и да 
подобри капацитета за «улавяне» на потенциала за икономически                       
растеж, предоставен от чая.
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Консорциумът реализиращ проект TeaWay се състои от следните партьори:

 Търговско-Промишлена Палата в Ксанти (Гърция)

 Търговско-Промишлена Палата в Драма (Гърция)

 Търговско-Промишлена Палата в Трабзон (Турция)

 Агенцията за икономическо развитие Варна (България) 

 Интернационален Център за Социално Проучване и Политически Анализ (Грузия)

 Асоциация на Арменските девойки (Армения)

Продължителността на проекта е 30 месеца. Период на изпълнение

на проекта: 07.08.2018 г. - 06.02.2021г.



SB 541 Promoting tea as the engine of growth
for the Black Sea Basin Area - TeaWay

Обща цел 

Проектът TEAWAY се фокусира върху много специфичен елемент на черноморското 
земеделие, който е отглеждането / производството и търговията с чай.  В тази връзка 
общата цел на проекта е да се насърчават и показват местните и регионалните 
продукти за чай и да  се създават нови пазарни възможности. 
Селското стопанство все още е значителен и основен компонент в националните 
икономики на страните от Черноморския басейн, поради което  този сектор формира 
значителна част от износа и наемане на работа. Проектът TEAWAY разглежда чая като 
селскостопански продукт, който трябва да бъде сред  основните стоки, търгувани 
между страните от Черноморския басейн. В тази връзка проектът е в съответствие с 
приоритет 1.2. „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и 
модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“ на 
програмата  „Черноморски басейн 2014-2020“ 
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Специфични цели 

 Подкрепа на МСП за укрепване на техните бизнес възможности за развитие и 
постигане на растеж и за ангажирането им с иновации.

 Подкрепа за по-доброто «улавяне» на потенциала за икономически растеж, 
представен от производство на чай на регионално и местно ниво.

 Подобряване на събирането, преработката и търговията с продукти от чай.

Проектът предвижда реализирането на следните резултати:
 Повишаване на капацитета на МСП и на местните / регионалните производители, 

които произвеждат типични и специални чайове и свързани  с тях  продукти.
 Увеличаване на икономическия растеж в съответните райони.
 Увеличаване на търсенето на производството на чай в страните                                        

от региона на Черно море.
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Основни дейности :

1. Пътна карта за чая (Mapping)
 Маркетингов анализ  за състоянието на сектора за производство и  търговия с чай и 

свързаните с него  продукти на  базата на посещения за наблюдения на опита в  страните на 
партньорите,  бизнес срещи, публични конференциии и  съвместен пазарен анализ; 

 Анализ за състоянието на органичното култивиране на чай  в отделите страни   на 
партньорите и съвместен анализ за Черноморския басейн, включително политическата 
подкрепа и  държавни програми за сектора

 Електронна библиотека  на CBC BSB Programme - https://blacksea-cbc.net/capitalisation/

2. Повишаване на капацитета
 Интегриран Модул за обучение - Ръководство за обучители  и обучителни материали
 Пилотна програма за повишаване на капацитета- Ръководство за изграждане на капацитет, 

Тренинг курсове и Инструментариум за изграждане на капацитет

Дейности по управление на проекта и комуникация – задължителни!
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СОП„Черноморски басейн 2014-2020“ 
ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 - https://blacksea-cbc.net/

Цели и приоритети:
1. Насърчаване на бизнеса и предприемачеството
1.1.Съвместно  насърчаване на  бизнеса и предприемачеството в туризма и културните 

сектори
1.2 Повишаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на 

селското стопанство и свързаните сектори
2. Опазване на околната среда и  намаляване на морските отпадъци

2.1. Подобряване на съвместния екологичен мониторинг
2.2. Подпомагане повишаването на обществената осведоменост и съвместни 

действия за  намаляване на речните и морски отпадъци
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СОП„Черноморски басейн 2014-2020“ 

Основните типове бенефициенти са местни/регионални власти, публично-правни 
организации (юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични 
и образователни институции и др.) и неправителствени организации.

За България - Определението за публичноправен субект е дадено в §2, т. 43 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата
https://blacksea-cbc.net/

https://blacksea-cbc.net/
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Благодаря за вниманието!

АИР Варна – контакти
Интернет: www.veda-bg.eu 
Е-мейл: office@veda-bg.eu 

Tелефон: 0887 934526


