
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

На 10 април 2009 г. бе подписан договор между 
Община Стрелча и Управляващия орган на Опера-
тивна програма”Регионално развитие”2007-2013г. 
за изпълнение на проект по Oперация 4.2: „Между-
регионално сътрудничество”.

Проектът „Туризмът за насърчаване на междуре-
гионалното сътрудничество” със срок на изпълне-
ние от 12 месеца  бе реализиран от Община Стрелча 
с участието на НПО “Средногорска съкровищница“, 
Туристическо сдружение «Стрелча», Туристически 
информационен център(Туристическо бюро)и Ис-
торическия музей в гр. Стрелча, в партньорство с 
Община Калиманещи (Румъния).

Разрешения бюджет на проекта бе 151 600 лв. 
финансиран от Европейския съюз и национално 
публично съ-финансиране (15%).

Крайни бенефициенти на проекта са:целевите 
групи в лицето на Община Стрелча,кметствата в 
общината,Исторически музей и Туристически ин-
формационен център, НПО ”Средногорска съкро-
вищница”, населението на общината,Туристическо 
сдружение”Стрелча” от името на собствениците и 
управителите на местата за хранене и настаняване 
в общината.

Цели на проекта
Целта на проекта бе осъществяването на обмен 

на добри практики в областта на маркетинга на дес-
тинациите между община Стрелча и община Кали-
манещи, както и въвеждане на интегриран подход 
за промоция на специфичен туристически продукт. 

Проведените дейности бяха насочени към:
 Повишаване интереса към туристическия про-

дукт, предлаган от дестинацията на базата на обмене-
ни и въведени добри междурегионални практики;
 Въвеждане на съвременни информационни 

средства за насърчаване на междурегионалното съ-
трудничество в сферата на туризма;
 Въвеждане на иновативни модели за устой-

чиво развитие на местния туризъм като средство 
за ускорено регионално развитие и икономически 

растеж.
Съпътстващ ефект на работата по проекта бе  

придобиването на опит в създаването на нови прак-
тики на междурегионално сътрудничество, които 
се прилагат в сферата на регионалното развитие на 
общината.

Реализация
Проектът стартира с встъпителна пресконферен-

ция проведена на 24. 07. 2009 г. в Заседателната зала 
на Общинска администрация. На нея представите-
лите на целевите групи,медиите и обществеността 
бяха запознати с целите, дейностите и очакваните 
резултати по проекта, както и туристическия потен-
циал на двете общини – Стрелча и Калиманещи.

Изпълнението на проекта „Туризмът за насър-
чаване на междурегионалното сътрудничество” 
включваше работа по осем дейности.

Дейност 1 – Управление на проекта, която се 
извършваше от ръководителя на проекта Иван Ива-
нов-зам.кмет на община Стрелча през целия период 
на реализация на проекта и имаше за цел чрез мо-
билизация на екипа, контрол и подготовка на дей-
ностите да доведе до правилното осъществяване на 
проекта и постигане на заложените резултати. 

Дейност 2 - Провеждане на срещи за обмяна 
опит между партньорите по проекта. В рамките на 
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проекта се проведоха 2 партньорски срещи – от 
28.09. до 02.10. 2009 г в Стрелча пристигна 4 -членна 
делегация от румънската община, водена от секре-
таря на община Калиманещи г-н Йон Дидою-корди-
натор по проекта . По време на посещението бяха 
обсъдени основните характеристики и особености 
на двете общини от гледна точка на туристическия 
им потенциал и на основата на установените сход-
ства и различия бяха дискутирани възможностите 
за развитие на туризма в рамките на европейската 
територия. На 30.09. 2009 г. в БХ „Роза” – Стрелча  се 
проведе конференция на тема «Обмяна на добри 
практики между общините Стрелча (България) и Ка-

лиманещи (Румъния)», където пред широка аудито-
рия бяха презентирани възможностите за развитие 
на двете общини като туристически дестинации. 

Втората партньорска среща се проведе от 28.02. 
до 03.03. 2010 г. на територията на община Калима-
нещи (Румъния). Делегацията-6 членна, от община 
Стрелча, водена от ръководителя на проекта г-н 
Иван Иванов и състояща се от 2-ма представители 
на Общинска администрация,1 представител на Об-
щински съвет и 3-ма представители на местния ту-

ристически бизнес, представи и обсъди съвместно с 
домакините, начело с кмета на Калиманещи г-н Илие 
Амузан,  постигнатите резултати от работата по про-
екта. Благодарение на съвместните действия бе по-
дписан Меморандум за сътрудничество между двете 
общини, който ще бъде основата за разгръщане на 
бъдещи съвместни дейности и за разработване на 
съвместни проекти в областта на регионалното раз-
витие и след приключването на настоящия проект. 

И по време на двете срещи беше обменен опит за 
решаването на сходни проблеми в областта на тури-
зма и регионалното развитие. 

 
Дейност 3  - Из-

работване на инфор-
мационно–рекламен 
пакет с туристиче-
ска информация. В 
рамките на проекта, 
с участието и съдей-
ствието на фирмите 
заети в туристиче-
ския бранш на те-
риторията на двете 
общини беше изгот-
вен луксозен инфор-
мационно-рекламен 
пакет, който съдържа 
съвременни инфор-

мационни средства на 
три езика – български, 
румънски и английски: 
Мултимедиен компакт 
диск (2000 бр.); Карта 
с туристическите забе-
лежителности в общи-
ните (1200 бр.); Цветна 
туристическа брошура 
А5 формат (2000 бр.); 
Цветен каталог с интег-
рирани туристически 
продукти А4 формат 
(2000 бр.); Папка А4 за 
печатните материали 



(1000 бр.); рекламна страница в списание „Туризъм и 
отдих” и ПР материал в списание „ХоРеМаг. Разпрос-
транението на материалите сред туроператори и ту-
ристически агенции започна с участието на община 
Стрелча в Международната борса „Ваканция ЕКСПО 
2010” – София 25-27 фенруари 2010г.  

Дейност 4  -  Анализ на добри практики в разви-
тието на туристически дестинации.  На основата на 
метода benchmarking- съпоставяне на настоящето 
състояние на туристическото предлагане в двете об-

щини с идентифицирани добри практики в Европей-
ския съюз беше направена оценка на потенциала на 
двете общини със сходни туристически профили и 
бе изработен материала Анализ на добри практики 
в България, Румъния и ЕС. На обучение, проведено 
на 23.10. 2009 г. в БХ „Роза”- гр. Стрелча 10 участника-
представители на целевите групи бяха запознати и 
обучени в технологията за извършване на системен 
benchmarking анализ.  

Дейност 5 – Разработване на междурегионална 
Стратегия и План за действие за устойчиво регионал-

но развитие на база 
на туристическия 
потенциал.  На база-
та на изготвен Ана-
лиз чрез прецизно 
събрана, детайлно 
описана и анализи-
рана информация 
за развитие на 
културен туризъм, 
балнеология и ту-
ризъм, основан на 
природни атракции 
в общините Стрелча 
и Калиманещи беше 
изработена Стра-
тегия за устойчиво 
регионално разви-
тие, която ще бъде 
програма за разгръщане на дейности  за развитие 
на туризма в двете общини през следващите години. 
Към Стратегията бе разработен и План за действие, в 
който са разгледани приоритетни проекти, които да 
могат да се разработят до 2013 г. и да бъдат реализи-
рани с помощта на Структурните фондове на ЕС. 

Дейност 6 - Създаване на Интернет страница 
за споделяне на добри практики в регионалното 

развитие, основано на туристическия потенциал. 
От края на месец февруари функционира уеб сайт 
www.strelchacalimanestitourism.eu на три езика – 
български, румънски, английски, където са предста-
вени възможностите за туризъм и туристическите 
обекти в двете общини. На Интернет страницата е 
представен проекта, неговите цели и постигнати ре-
зултати. Сайтът ще се администрира на местно ниво, 
което позволява бързо и навременно обновяване и 
въвеждане на информация. 

Дейност 7 – Провеждане на обучения.  По проек-
тът бяха проведени 2 еднодневни обучения- „Грижа 
за клиента” на 30.11.2009г. ТИЦ Стрелча и „Подобря-
ване качеството на интерпретиране на културното 
наследство” на 12.01.2010г. в Хотел-ресторант „Сред-
на гора” – Стрелча с 15 бр. участници представители 
на целевите групи с цел подобряване на туристиче-



ското обслужване и за повишаване на удовлетворе-
ността от предоставяните услуги в община Стрелча. 
Във връзка с това бе разработен „Наръчник за подо-

бряването на обслужването на клиентите в туризма” 
на български и румънски език, където са заложени 
основните принципи на работата с клиенти. 

Дейност 8  – Осигуряване на информация и пуб-
личност. Целите, дейностите и резултатите по проек-
та „Туризмът за насърчаване на междурегионалното 
сътрудничество” бяха анонсирани и представяни 
периодично на встъпителната стартираща прескон-
ференция, както и на заключителната, в местните и 
регионални средства за информация в България и 

Румъния. Във връзка с публичността бяха израбо-
тени листовки, които да достигнат до широк кръг 
граждани.  

В рамките на проекта е направен Анализ на добри 
практики за развитието на дестинации със сходен 
туристически профил като тези на общините Стрел-
ча и Калиманещи, и оценка на потенциала на двете 
общини за интегрирано представяне на туристиче-
ски продукти. На база на Оценка на туристическите 
ресурси на партниращите си общини е разработена 
междурегионална Страгегия и План за действие за 
устойчиво регионално развитие на база на туристи-
ческия потенциал. 
Разработен е Информационно-рекламен пакет съ-
държащ съвременни информационни средства, с 
чието разпространение се цели повишаване ин-
тереса към туристическия продукт, предлаган от 
дестинацията. Разработи се и бе пусната в действие 
нова Интернет страница на общината с адрес:
www.strelchacalimanestitourism.eu. Проведени са  
три обучения на целевите групи и е издаден Наръч-
ник за подобряване обслужването на клиентите.
Наред с това ще се придобие опит в създаването на 
нови практики на междурегионални сътрудничест-
во, които да бъдат приложени в сферата на регио-
налното развитие на общината.
Бюджетът на проекта е 151 600 лв. финансиране от 
Европейския съюз и национално публично съфи-
нансиране (15%).
Този документ е създаден в рамките на проект „Туризмът 
за насърчаване на междурегионалното сътрудничество”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържани-
ето на публикацията се носи от Община Стрелча и при ни-
какви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.


