
ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА 
ОБЩИНИТЕ ТОПОЛОВГРАД И ИНЕДЖЕ КАТО 

ДЕСТИНАЦИИ ЗА ЕКОТУРИЗЪМ 
 

Реф. №: CB005.1.21.167 
 

Договор №: РД-02-29-59/20.03.2017 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП 
за трансгранично сътрудничество България-Турция. 



ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: 
 

Водещ партньор: Общински исторически музей - 
Тополовград, България 

 
Проектен партньор: Община Инедже, Турция 

 

ОБЩ БЮДЖЕТ: 

348 108.28 Евро 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 Месеца 

21.03.2017 – 20.03.2019 



 
 
 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Устойчив туризъм 
 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 

Повишаване на туристическата привлекателност 
на трансграничния район чрез по-добро 
използване на природното, културното и 

историческото наследство и свързаната с него 
инфраструктура 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

 Подобряване на туристическата привлекателност на 
общините Тополовград и Инедже чрез по ефективно 
използване на природните и антропогенни ресурси;   

 Подобряване на условията за отдих и туризъм и повишаване  
атрактивността на Община Тополовград и Община Инедже;  

 Организиране на „Училища сред природата“; 

 Насърчаване развитието на устойчив туризъм като 
инструмент за социално-икономическо развитие и 
повишаване на конкурентоспособността и приходите на 
местното население. 



ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА: 

Подобряване на условията за отдих и туризъм чрез 
поставянето на архитектурни елементи в м. Плочест, 
Община Тополовград и в м. Чамлъка в Община Инедже. 
Провеждане на „Училища сред природата“ в двете 
общини и доставка на техника и оборудване за тях. 
Преводи. Информация и публичност (заснемане на филм, 
издаване на туристически каталог "Сакар планина" и др.). 
Управление на проекта. 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА: 

Ще се повиши туристическата атрактивност на две 
местности в общините Тополвград и Инедже, които 
традиционно през последните 200 години са използвани за 
туризъм, празненства сред природата и спорт. 60 ученика 
ще получат нови знания за природното и културното 
наследство и биоразнообразието и ще придобият умения 
за оцеляване сред природата и работа с модерна 
техническа апаратура за заснемане и ориентиране в 
планината. Ще се повиши информираността на 
потенциалните туристи, местното население и учениците. 



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 Местни власти – 154 души; 

 Културни институции (музеи, читалища) – 655 души;  

 Ученици – 1208 души;  

 НПО – 194 души;  

 Участници в събития – 210 души;  

 Местно население – 7614 души;  

 Малък и среден бизнес зает в туризма – 126 души 



БЛАГОДАРИМ ВИ! 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма 
за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, 

CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност 
единствено на Общински исторически музей - Тополовград и по никакъв начин 

не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на 
Управляващия орган на Програмата. 


