Project
„Yambol and Edirne – two cities on Tundzha“

Проект: ЯМБОЛ И ОДРИН – ДВА ГРАДА НА ТУНДЖА („YAMBOL AND EDIRNE – TWO
CITIES ON TUNDZHA“)
Финансиран по програма: Трансгранично сътрудничество България – Турция, ИПП
Партньор: Община Одрин
Обща стойност: 503 479,45 евро
Собствен принос: 20 047,77 евро
Продължителност на проекта: 24 месеца (20.03.2017 – 20.03.2019)
Основни дейности:
1. Реконструкция и архитектурен дизайн на градския мост на парка в Ямбол и прилежащото му
пространство.
2. Обновяване на историческа сграда в Одрин за изграждане на Туристически информационен
център.
3. Общи дейности, представящи туристическия потенциал на област Ямбол.
4. Общи дейности, представящи туристическия потенциал на област Одрин.
5. Доставка на дървени павилиони и офис оборудване.
6. Информация и публичност в Ямбол.
7. Информация и публичност в Одрин.
Обща цел:
Подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество между Ямбол и Одрин в
областта на устойчивото развитие на туризма чрез повишаване на привлекателността на двата
града за туристите.
Конкретни цели:
 Повишаване на туристическата привлекателност на Община Ямбол и Община Одрин чрез
подобряване на състоянието на природното и културното наследство и свързаната с него
инфраструктура;
 Насърчаване и осъществяване на по-тясно сътрудничество между гражданите на Ямбол и
Одрин за запазване и споделяне на традициите и туристическите забележителности в двата
региона.
Целева група:
Целевите групи са общински служители от двете партниращи общински власти, експерти от
различни области, които ще бъдат включени в дейностите по проекта, всички посетители и
участници в съвместните събития в Ямбол и Одрин. Крайните бенефициенти са местните
жители на целевия регион - 223 000 граждани на трансграничния регион, които ще се
възползват от реконструирания мост в парка в Ямбол, реновираната историческа сграда в
Одрин и създадения Туристически информационен център.
Очаквани резултати:
1. Ремонтиран мост към парка и прилежащото му пространство;
2. Преустроена културна сграда в центъра на Одрин и създаден туристически информационен
център;
3. Подобрен достъп по мост към парка, обхващащ и прилежащото му пространство;
4. Доставени необходимото оборудване и съоръжения за съвместните дейности по проекта;
5. Организирани и осъществени съвместни събития в Ямбол и Одрин, свързани с представяне,
споделяне и празнуване заедно на местни обичаи, снимки на турски и български фотографи и
места за посещение;
6. Изготвени информационни и промоционални материали и информирана общественост за
проекта и неговите дейности, стимулирани гражданите от двете страни на границата да
участват в дейностите по проекта.
The project is co-funded by the EU through the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Turkey
(CCI number 2014TC16I5CB005)
www.ipacbc-bgtr.eu

