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Анкети
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Анализ на територията

Географски характеристики и околна среда

Демографски характеристики и пазар на труда

Аспекти на социално – икономическото развитие

Транспортна и инженерна инфраструктура

Културно-историческо и природно наследство

Туризъм

Селективен и е съсредоточен върху определянето на нуждите и потенциала на зоната, подходящи за 
адресиране чрез трансгранични инвестиции
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Социално развитие и сближаване чрез устойчив икономически растеж, базиран на „икономика
на знанието“ и насочен към преодоляване на съществените различия между населените места 
от различни йерархични нива в зоната на ТГС.



М1 Действия, насочени към повишаване на 

производствения капацитет на МСП, за да станат по-

екологични, по-дигитални и по-конкурентоспособни

(технологична модернизация);

М 2 Действия, насочени към подобряване на капацитета

на знанията на МСП да работят в по-екологична, по-

дигитална и по-конкурентна среда (придобиване на нови 

знания и умения, включително достъп до външни

финанси);

М 3 Действия, насочени към изграждане на ефективен

процес на разработване на продукт (той обхваща всички

стъпки, необходими за преминаване на продукта от 

концепцията до наличността на пазара) и достигане до 

нови пазари (маркетинг, предприемачество, 

интернационализация); 

М1 Подобряване на мобилността и свързаността на транспортната и 

инженерната инфраструктура чрез развитие на системи за алтернативно

придвижване, включително мрежа от велоалеи, „черни“ горски и полски

пътища, хеликоптерни площадки и др.;

М2 Разработване и предлагане на интегрирани регионални туристически

продукти за различни активности и локации с включване на културно-

историческото наследство и природните дадености; съвместни действия за 

диверсификация на формите на туристическите услуги и осъществяване на 

всесезонен туризъм в района на ТГС;

М3 Разработване на интегрирани целеви финансови пакети за насърчаване

на дейността и разкриване на нови МСП в областта на туризма с акцент върху

семейните предприятия и предлагането на местни продукти – винен и гастро-

туризъм, селски еко-туризъм, вело-туризъм, лов и риболов, „оф-роуд“ -

туризъм и др.;

М4 Създаване на съвместна мрежа от локации за прилагане на концепции 

от типа „зелено училище“, „ на село“, „на гости при ...“, „приготвено от....“ и т.н.;

М5Разработване и прилагане на съвместни мерки за ограничаване на 

уязвимостта на услугите в туристическия сектор вследствие на пандемични и 

епидемични ситуации; насърчаване на развитието на здравния и 

възстановителен туризъм - услуги и продукти, свързани със закаляването, 

активния отдих, спортуването на открито, укрепване на имунитета и 

подобряване на здравния статус чрез балнео и СПА процедури, 

климатолечение, калолечение; съчетаване на кратки почивки от различен вид 

с индивидуални пътувания;




