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`Инвестираме във Вашето бъдеще!р
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект: „ Междурегионално сътрудничество
в сферата на културния и алтернативните форми
на туризъм. Обмен на добри практики и създаване

на ноу-хау.”на ноу хау.

Регистрационен номер на договора: BG161PO001/4.2-01/2008/079

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%)

и от държавния бюджет на Република България (15%).
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

Проектът е изготвен по:

Приоритетна ос: 4.2. „Междурегионално сътрудничество”

Бюджетна линия: BG161РО001/4.2-01/2008

Бенифицент: Хасковска търговско-промишлена палата

Партньори: 1 Община Минерални бани Хасковска област България;Партньори: 1. Община Минерални бани, Хасковска област, България;
2. Агенция за насърчаване на туризма,

Провинция Пиза, Италия.
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Обща стойност на проекта: 193 734,00 лева

Период на изпълнение: 12 месеца , от 11.04.2009 г. до 11.03.2010 г.

Проектът е междурегионален и ще се управлява от гр. Хасково,
но ще се реализира и на територията на партньорите:
община Минерални бани и Провинция Пиза, Италия.
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Обща  цел: Да създаде условия за провеждане на ефективен диалог

държавния бюджет на Република България

щ ц Д у р ф
и обмен на добри практики за развитието на 
алтернативните форми на туризъм и ефективен 
маркетинг на обекти на културния туризъммаркетинг на обекти на културния туризъм
в община Минерални бани.

ППроектът ще се осъществи от:
- Хасковската търговско – промишлена палата, 

община Минерални бани и- община Минерални бани и 

- Агенция за насърчаване на туризма - общинска 
структура на провинция Пиза, Италия
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Специфични цели:

държавния бюджет на Република България

- Задоволяване необходимостта от компетенции на               
местната власт и структурите на гражданското 
общество в областта на маркетинга на туристическиобщество в областта на маркетинга на туристически 
продукти; 

Популяризиране на региона като атрактивна- Популяризиране на региона като атрактивна 
туристическа дестинация, богата на исторически и 
културни забележителности. 

- Създаване на партньорска мрежа между местните 
власти от област Хасково (с домакин община 
М б ) П ИМинерални бани) и провинция Пиза, Италия. 
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- Обмен на опит и добри практики:

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България

Обмен на опит и добри практики:
чрез провеждане на посещения  и мероприятия 
в двете партньорски държави;

У- Участие на всички заинтересовани страни
в популяризирането на туристическите дестинации
и ефективен маркетинг на туризма в региона;    

- Създаване на нови практики и сътрудничество 
между всички страни в процеса чрез провеждането на 
Международна конференция;ду р д ф р ц ;

- Създаване на ноу-хау, което да допринесе 
за устойчивост на резултатите от проекта.
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Целеви групи:  Населението и местната общност в община    
М ера Ба в т об с ата

от държавния бюджет на Република България

Минерални Бани, в т.ч. общинската                     
администрация, представители
на НПО-сектора и гражданското общество.

Преки бенефициенти: Населението на община Минерални 
бани – около 8000 жители и Общинската администрация щ р ц
на Минерални бани.

Краен ефект: Подобряване възможностите за развитиетоКраен ефект: Подобряване възможностите за развитието
на туристическия сектор и благосъстоянието

а асе е ето в Хас овс рег она населението в Хасковския регион.
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Косвени бенефициенти:

р ф р р ф д р р
държавния бюджет на Република България

- Населението на област Хасково;

В рамките на проекта ще се популяризираВ рамките на проекта ще се популяризира 
историческото и културно наследство и потенциала
на туристическите обекти в Хасковска област.

По този начин ще се подкрепи местната икономика 
и по-специално населението, заето в туристическия
сектор.р

- Местни и национални туроператори.
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Основни дейности:

държавния бюджет на Република България

1. Проучване и популяризиране на туристическия 
потенциал на община Минерални бани и област Хасково;

2. Работно посещение в Пиза със семинар за споделяне 
на опит от партньорската организация и организации, 
управляващи туристически обекти в провинция Пиза, Италия;

3. Провеждане на обучение „Маркетинг на туристическите   
продукти” в Минерални бани с участие на международни  
експерти;р ;

4. Провеждане на семинар: „Публично частното партньорство 
– условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране 
културното и историческото богатство на страната”;културното и историческото богатство на страната ;
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5. Създаване на ноу-хау по проекта, включващо следните

държавния бюджет на Република България

ноу-хау единици:

- Учебно помагало: “Маркетинг на туристическия продукт”,
което ще съдържа най-важните съвети при осъществяване на
маркетинговите стратегии на  туристически обекти;

Пътеводител на туристическите обекти в община- Пътеводител на туристическите обекти в община 
Минерални бани;

- Карта на туристическите забележителности в региона;Карта на туристическите забележителности в региона;

- Мултимедиен диск за туристическите забележителности
в областта, за обичаите и традициите на населението;в областта, за обичаите и традициите на населението;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Меж аро а ко фере а е а

държавния бюджет на Република България

6. Международна конференция на тема:
„Развитието на туризма – основен фактор за процеса 

на устойчивото развитие на България и ЕС”на устойчивото развитие на България и ЕС

7. Инфо – дни за популяризиране на възможностите
за селски, културен и други форми на туризъм в региона;

8 С И б8. Секция по проекта в Интернет на уеб-страницата на
ХТПП: www.haskovocci.com
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Очаквани резултати: 

от държавния бюджет на Република България

- Развитие и популяризиране на Минерални бани като
туристическа дестинация;туристическа дестинация;

- Подкрепа на устойчивото местно икономическо 
бразвитие на Хасковския регион в областта на туризма;

- Създаване на нови практики и сътрудничество междуСъздаване на нови практики и сътрудничество между   
всички страни в процеса на развитието на туризма и   
маркетинга на туристическият сектор в региона.р ур р р
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Този документ е създаден в рамките на проект „Международно сътрудничество в сферата на 
културния и алтернативните форми на туризъм. Обмен на добри практики и създаване на ноу-хау”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие  2007-2013 г., 
ф Е й Е й ф д Ц

от държавния бюджет на Република България

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Хасковската търговско-промишлена палата и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Договарящия орган.

Благодарим Ви за вниманието!

Хасковска търговско-промишлена палата

Тел: 038/ 66 11 12, e-mail: hcci@bcci.bg
www.haskovocci.com
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