
                                                   
                     
                  

                                                                                                                                                                                             
                                      

 Проект № CB005.2.21.006 “Промотиране и развитие на туризма чрез 
историята” съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програма Интеррег-ИПП 

за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 

 

              
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ  

ОБЛАСТ ХАСКОВО   
тел./факс 03722/20-20   

ел.поща: min_bani@abv.bg            

 

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 
Ви кани на 

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  
 

по проект  

«ПРОМОТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ 
ИСТОРИЯТА (PATH)» 

Очакваме Ви 
 

в Община Минерални бани,  
с. Минерални бани, бул. Васил Левски № 3   

 
на 02 Септември, 2020 г. (сряда) от 09:00 часа 

 
 

Информационното събитие се осъществява в рамките на Проект № CB005.2.21.006 
“Промотиране и развитие на туризма чрез историята” съфинансиран от Европейския Съюз 
чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 
  
 
 
 
За повече информация:  
Теодора Пехливанова, Ръководител проект 
тел. (03722) 20-20, e-mail: min_bani@abv.bg 
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/PATH-109771360754291/  
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Обща информация за Проекта 

Договор за субсидия № РД-02-29-36  

Начало на проекта: 26.02.2020 год. 

Край на проекта: 26.02.2022 год. 

Организация Изпълнител:  Община Минерални бани, България 

Организация Партньор:  Специална провинциална администрация Киркларели, 
Турция 

Стойност на проекта:                     421 584.61 евро 

Общата цел на проекта „PATH” е да се насърчи устойчивото развитие на туризма в 
трансграничния регион чрез подобряване и модернизация на инфраструктурата, свързана с 
културно-историческото наследство на община Минерални бани и Хамдибей, както и да се 
укрепи капацитетът за трансгранично сътрудничество. Общата цел ще бъде постигнатa чрез 
изпълнение на следните три специфични цели: 

-  Изграждане, рехабилитация и атрактивно ескпониране на крепостта Топликос 
/Минерални бани/ и с. Хамдибей;  

- Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;  

- Осигуряване на условия за ускорено развитие на туризма и насърчаване на богатия 
природен, исторически и културен потенциал на района. 

За да се гарантира постигането на конкретните цели, ще бъдат изпълнени следните седем 
дейности:  

• Дейност 1. Встъпително събитие. С изпълнението на дейността се цели разработването 
на механизъм за успешното управление на проекта и привличане вниманието на общността и 
заинтересованите страни.  

• Дейност 2. Организиране на партньорски срещи, които ще дадат възможност за добра 
координация при изпълнение на проектните дейности. 

• Дейност 3.  Да съживим историята в с. Минерални бани. В рамките на дейността ще 
бъдат изпълнени мерки за рехабилитация и експониране на крепостта Топликос. Предвидени 
са дейности за благоустрояване на прилежащите пространства около крепостта, 
реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа в парковата среда, повишаване на 
достъпността до обекта, вкл. за хора в неравностойно положение, осигуряване на парково и 
художествено осветление на археологическия паметник, създаване на места за отдих и 
обособяване на зона за организиране на събития, пърформанси на открито и временни 
туристически атракции. 
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В допълнение, крепост „Топликос“ ще бъде експонирана посредством съвременни 
методи и средства, целящи максимално достъпно представяне на историята на село 
Минерални бани през вековете. Мултимедия в комбинация от звук, светлина, анимация и 
пушечно шоу ще представи развитието на крепостта в различните епохи. Това 
аудиовизуалното шоу е съвременен метод за маркетинг и реклама на археологическия обект 
чрез пресъздаване на образи, картини и движения. 

• Дейност 4: Упражняване на строителен и авторски надзор на строително- монтажни 
работи, съгласно българското законодателство. 

• Дейност 5: Историята се съживява в с. Хамдибей. Настоящата дейност е продължение 
на дългогодишната работа на местната администрация за обновяване на  културната и 
историческа инфраструктура в с. Хамдибей и превръщането му в туристическа дестинация. 
Предвидени са дейности за обновяване на древни калдъръмени улици и изграждане на 
панорамна платформа, от която жителите и гостите на населеното място могат да се насладят 
на откриваща се красива гледка.  

• Дейност 6: Разработване на туристически пътеводител и други информационни 
материали, насочени към широко популяризиране и рекламиране на местните природни, 
културни и исторически дадености и създаване на интегриран висококачествен туристически 
продукт. 

• Дейност 7: Организиране на семинар за насърчаване на туризма в трансграничния 
район, който има за цел да насърчи работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм като 
преразгледа съществуващия модел на управление на туризма и препоръча промени, които 
ще превърнат целевия регион в конкурентна и привлекателна туристическа дестинация.  За 
поставяне края на проектните дейности, гражданите и гостите на с. Минерални бани ще бъдат 
поканени да вземат участие в заключително събитие за представяне на реализираните 
дейности и постигнати резултати в рамките на проекта.  

Реализирането на проекта ще допринеса за постигането на следните резултати: 

- Засилено трансгранично сътрудничество между България и Турция;  

- Насърчено развитието на туризма и подобрена туристическа привлекателност на селата 
Минерални бани и Хамдибей;  

- Оптимално използване на природо, културно и исторически дадености в региона и 
свързаната с него инфраструктура; 

- Последващи съвместни трансгранични инициативи за стимулиране развитието на други 
форми на туризма, като по този начин се осигури икономически просперитет на 
трансграничния район. 

 


