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Дефинирането на географски обхват на стратегията се извърши съгласно

Техническата спецификация към задачата и изискванията на чл от Проекта за

регламент за определяне на общоприложими разпоредби от г

Определената територия на Стратегията

• е резултат от консенсус на заинтересованите страни поели ангажимент за

участие в разработването и прилагането на Стратегията

• отговаря на дефиницията за функционална зона от документите на

• формира адекватна основа за изготвяне на интегриран отговор на нуждите

и потенциала за развитие на региона

• създава възможност за осигуряване на достъпна и качествена информация

за нуждите на Стратегията анализ измеримост мониторинг оценка
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НУЖДИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА

Територията на стратегията включва областите Бургас Хасково и Ямбол от българска страна и вилаетите Одрин и Лозенград от турска
Анализът е съсредоточен върху нуждите и потенциала за развитие на територията подходящ за адресиране чрез трансгранични проекти
условно разделени в две направления

Устойчив и приобщаващ икономически растеж

развитие на предприемачеството културата на сътрудничество нови
идеи за продукти и услуги местното занаятчийство технологично
обновяване и снабдяване с актуална информация

внедряване на цифрови технологии повишаване на ресурсната и
енергийна ефективност внедряване на модели на кръговата
икономика инвестиции в зелен преход

повишаване на квалификацията чрез придобиване на ключови умения

преодоляване на сезонността и увеличаване на използваемостта на
туристическата инфраструктура създаване на регионален
туристически продукт устойчив отговорен и висококачествен туризъм

реализиране на политики за опазване на природата отчитащи
едновременно екологичните научните културните икономическите
социалните и рекреационните изисквания както и регионалните и
местни особености

Достъп до услуги от общ интерес

справяне с безработицата насърчаване на икономически неактивните
лица подобряване достъпа до здравеопазване повишаване на
здравната култура

намаляване на замърсяването и адаптиране към изменението на
климата
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Мярка 1.1 Насърчаване на предприемачеството, съвместните 

действия (инициативи, програми и проекти), развитието на 

индустриални зони, технологичното обновяване, участието на 

чуждестранните пазари, използването на разнообразни възможности 

за финансиране, участието в европейски и национални програми, 

развитието на иновативни идеи за продукти и услуги и такива с висока 

добавена 

Мярка 1.2 Трансформация на местната икономика, чрез мерки за 

дигитален и енергиен преход, и внедряване на модела на кръговата 

икономика 

Мярка 1.3 Изграждане и развитие на адекватни към съвременните 

предизвикателства знания и умения в местното население 

Мярка 1.4 Преодоляване на сезонността и повишаване 

използваемостта на туристическата инфраструктура, чрез интегрирани 

регионални туристически продукти, комбиниращи различни активности 

и локации и базирани на устойчиво развитие 

Мярка 1.5 Насърчаване на съвместни действия за развитие на 

екосистемни практики услуги в управлението на природни активи с 

туристически потенциал 

Мярка 2.1 Подкрепа за действия, насочени към широко внедряване на 

подходи, ориентирани към потребителя в предоставянето на услуги от 

общ интерес 

Мярка 2.2 Реализиране на съвместни действия за намаляване на 

замърсяването, вкл. такива, отразяващи негативните последици от 

изменението на климата 

Усойчив и приобщаващ

икономически растеж | мерки

Достъп до услуги от общ интерес |

мерки



ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПРОГРАМЕН

ПЕРИОД

Бюджет


