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Инвестираме във Вашето бъдеще 
 

 
 

 „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - 
ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел” 

 
 
В рамките на 18 месеца, на територията на община Крушари, община Тервел, 
България и община Ефкарпия, Гърция ще се реализира Проект BG161РО001/4.2-
01/2008/010 „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния 
туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и 
Тервел”. Той e финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 
2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.2-
01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри 
практики”.  
 
Общата стойност на проекта е в размер на 186 360 лева – 100 % грант, предоставен 
от Програмата. 
 
Водещ партньор е Община Крушари, която ще реализира проекта с подкрепата на 
своите партньори Община Ефкарпия, Гърция и Община Тервел, България. 
 
Общата цел на проекта е да насърчи и улесни развитието на туризма на местно ниво 
в общините Крушари и Тервел от Североизточна България, чрез междурегионално 
сътрудничество с гръцкия партньор Община Ефкарпия. 
 
Конкретните цели на проекта са: 

 Да се установят контакти и да се развие устойчиво партньорство с община от 
друг регион на ЕС, извън България, за да се споделят знания, опит и най-добри 
практики в сферата на туризма. 

 

 Да се разработи дългосрочна стратегия и методология за проучване и 
адаптиране на най-добри европейски практики и benchmarking анализи в сферата 
на туризма за двете общини от Североизточна България, заимствайки 
предимствата на споделените от гръцкия партньор ноу-хау и най-добри практики. 

 

 Да се подобри използването на културните и природни забележителности, учейки 
как да ги използваме за устойчивото развитие на туризма на местно и регионално 
равнище. 

 
Целеви групи на проекта са ръководствата и общинските администрации на Община 
Крушари и Община Тервел, както и всички социално-икономически партньори, имащи 
отношение към процесите на развитие на туризма, неговия маркетинг, опазване и 
промоциране на природното богатство и културното наследство. Крайни 
бенефициенти са 10 служители на Община Крушари и Община Тервел, 20 
представители на социално-икономическите партньори на територията на двете 
общини, 7 представители на Община Ефкарпия, Гърция и нейните местни социално-
икономически партньори. Непреки бенефициенти са потенциалните туристи и цялото 
население на общините Крушари и Тервел и всички бъдещи инвеститори в сферата на 
туризма. 
 
Дейности:  

 Анализ на потенциала на българските общини за развитие на туризъм. 
 

 Анализ на добрите практики на европейско ниво и проучване на опита на община 
Ефкарпия за обмен на  ноу хау в сферата на алтернативния туризъм. 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез  
Европейския фонд за регионално развитие 
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 Изработване на дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в 
сферата на туризма в трите общини от България и Гърция. 

 

 Обучение на общински служители и социално-икономическите им партньори по 
теми, свързани с ефективно прилагане на методологията за изпълнение на 
стратегията. 

 

 Провеждане на ПР и рекламна кампания за проектните резултати и 
конкурентните предимства на общините за привличане на туристи. 

 

 Провеждане в гр.Тервел на Международна конференция на тема 
"Алтернативният туризъм – възможност за регионално развитие”. 

 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез  
Европейския фонд за регионално развитие 


