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На 22 и 23 юли 2015 г. в гр. Хасково се проведе първата работна среща по проект: «Към 

възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, № 

2007CB16IPO008-2013-3-069 и договор № РД 02-029-183/18.06.2015 г., финасиран по третата 

покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – 

Турция, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ.  

Проектът, който стартира на 19.06.2015 г. се изпълнява от Хасковска търговско-промишлена в 

партньорство с Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция, и е с 

продължителност 12 месеца.  

Главната цел на проекта е да насърчи трансграничното партньорство към устойчивото 

социално и икономическо развитие на областите Хасково и Одрин, базирайки се на общото 

природно наследство, разнообразната фауна и културното богатство, за да бъде развит и 

насърчаван устойчив туризъм. 

Проектът предвижда изпълнението на няколко основни дейности: 

 Управление и координиране на проекта; 

 Предварително проучване на местното природно и културно наследство и неговото 

оценяване за разработването на нови трансгранични туристически продукти; 

 Провеждане на промоционална обиколка, за представяне на новите туристически 

продукти на 15 български и 15 турски участиника - представители на туроператори, 

туристически агенции, хотели, ресторанти, местни туристически асоциации и други 

НПО, ангажирани с насърчаване развитието на туризма в трансграничната област; 

 Провеждане на 2 обучения за алтернативен туризъм за предприемачи в сферата на 

туризма и за хора, които смятат да работят в тази сфера; 

 Разработване на онлайн туристическа платформа за създаване на трансгранична мрежа 

като средство за обмен на ноу-хау и за промотирането на трансграничния регион като 

нова дестинация. 

Срещата, в която взеха участие представители на двете партньорски организации, беше 

открита от Председателя на УС на ХТПП - Янчо Янев. Дискутираха се различни теми, свързани с 

реализацията на проектните дейности. Прие се план за действие, комуникационен план и план 

на паричните потоци. Обсъдиха се предстоящите процедури за избор на външни изпълнители 

и необходимите срокове за нормалното протичане на търговете. 

PROJECTS WITHOUT BORDERS 
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Срещата премина в дух на сътрудничество и разбирателство, дължащи се на изградените 

дългогодишни връзки между партньорите. 

 

 

 


