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РЕЗЮМЕ 
 

На 30.06.2011 г. стартира изпълнението на проект „Регионален българо-турски 
бизнес съвет “Тракия” - Инструмент за Повишаване на конкурентноспособността 
на икономиката на трансграничния регион Хасково - Одрин”, реф. № 
2007CB16IPO008-2009-1-034, изх. № на договора: РД 02-29-135/29.06.2011 г., 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП  България – 
Турция.  

Продължителността на Проекта е 12 месеца. Проектът се изпълнява на територията 
на трансграничния регион Хасково - Одрин, като дейностите се реализират в 
общините: Хасково, Минерални бани (България) и Одрин, Кешан (Турция). 
Резултатите, които проектът ще постигне ще имат положително въздействие върху 
целия трансграничен регион, като основния ефект който се цели е устойчиво 
подобряване на социално - икономическото състояние на региона. Със създаване на 
огледална структура в Одрин, Турция на съществуваща такава в Хасково, България 
(Регионален българо-турски бизнес съвет “Тракия”) ще се гарантира комплексно 
обслужване на бизнеса от двете страни, повишаване интереса към региона от външни 
инвеститори, както и устойчиво подобряване благосъстоянието на населението от 
трансграничния регион в следствие повишената му конкурентноспособност. Проектът 
гарантира създаване на добри практики, чрез мултиплицирането на наличния опит и 
надграждането на успешни бизнес инициативи, каквато е създадения през 2006 година 
РБТСT в гр. Хасково. 

Водещ партньор е Хасковската търговско-промишлена палата, България  
Партньор е Одринската търговско-промишлена палата, Турция.  

Цел на Проекта: 

Основната цел на проекта е да допринесе за социално - икономическото развитие на 
трансграничния регион Хасково – Одрин, като създаде условия за повишаване на 
неговата конкурентноспособност и балансирано икономическо развитие. В рамките на 
проекта се създава огледална на функциониращата от 3 години в Хасково структура - 
Регионален българо-турски бизнес съвет “Тракия” (РБТБСТ) в град Одрин. Проектът 
ще надгради резултатите от реализираният през 2006 година проект "Регионален 
Българо-Турски Бизнес Съвет “Тракия”, BG 2003/005-632-02.01, като използва 
създадените добри практики и предложи обмен на опит и ноу-хау. 

Обща стойност на договора: 81 968,42  
За Водещия партньор: 63 476,84 
За партньора по проекта: 18 491,58 

Дейности, описание и методи за изпълнение на Проекта: 

1. Дейности по мениджмънт на проекта  
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Проектът ще се изпълнява от екип, който ще включва: ръководител (България), 
координатор за дейностите в България, координатор за дейностите в Турция, 
финансист (България) и технически асистент. Офисът на проекта ще се осигури от 
Водещия партньор - ХТПП, както и средствата за издръжката му. Ще се изготвят 
документи, чрез които ще се осъществява вътрешен контрол на дейностите от 
ръководителя на проекта. Всеки член на екипа ще изготвя месечен отчет. За 
осигуряване на дейностите по проекта ще се подготвят тръжни процедури, съгласно 
PRAG.   

2. Работни срещи в град Хасково  

2.1. Първоначална работна среща ще се проведе в гр. Хасково в продължение на 2 
дни. На срещата ще се приеме План за действие и ще се обсъдят всички стъпки за 
реализиране на дейностите, сроковете и бюджета, определен за изпълнението им. 
Участници: 5 лица от Турция и 4 лица от България; 
2.2. Работна среща за обмен на опит в Хасково ще се проведе 2 дни с участници: 4-ри 
от ХТПП, 3-ма от Одрин и 2-ма участници от Кешан; На работните срещи в гр. Хасково 
ще се обменя опит с оглед на това, че Водещия партньор има опит в изпълнение на 
дейностите, заложени в проекта, както и администрира от 3 години  РБТБСТ. Също 
така ще се планира изпълнението на дейностите, съгласно Плана за действие. 

3. Работна среща, град Одрин  

Основната цел на работната среща в град Одрин е да се създадат предпоставки за 
стартиране дейността на РБТБС "Тракия" - център, както и на информационното бюро 
в Кешан. Посещението ще бъде с продължителност 3 дни. На работната среща 
участие ще вземат: 3-ма представители на Водещия партньор, 3-ма участници от 
Одрин и 2-ма  участници от Кешан. Партньорите от Одринската търговско-промишлена 
палата ще получат наставления и препоръки за разкриване на структурата и нейната 
дейност. Те ще подготвят и каталог на услугите, както и други материали на съвета. 

4. Информационна кампания и дейности за публичност  

Предвижда се провеждането на широка информационна кампания, включваща 
разнообразни мерки: 
- Отпечатване на двуезични (бг-тр) информационни брошури - 1500 бр.; 
- Отпечатване флаери с информация за фирмите - участнички в изложението в гр. 
Хасково – 1000 бр.;  
- 2 бр. обяви в пресата за промоция на изложението в гр. Хасково; 
- 2 бр. табели за обозначаване на: РБТБС „Тракия” - център гр. Одрин и 
информационно бюро в гр. Кешан; 
- Прес-конференция за обявяване резултатите от проекта, гр.Хасково. 

5. Семинар в град Кешан  
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Ще се организира и проведе семинар за 
представители на МСП от двете държави за насърчаване на бизнес-сътрудничеството 
и обмен на опит - в гр. Кешан. Официалния старт на РБТБС "Тракия" - център "Одрин" 
и информационно бюро "Кешан" ще бъде даден по време на Семинара.  

6. Съвет на председателите на търговско промишлените палати от 
трансграничния регион 

Целта е да се подобри координацията между структурите на търговско-промишлените 
палати на територията на трансграничния регион. В резултат на това ще се подобри 
бизнес-климата и ще се даде възможност за навлизане на нови инвестиции в региона. 
Срещите на Съвета ще са ежегодни. Първата среща ще се проведе в гр. Хасково. В 
нея участие ще вземат представителите на палатите в: Ямбол (БГ), Хасково (БГ), 
Буграс (БГ), Одрин (TR), Киркларели (TR), Кешан (TR), Бабаески (TR) и Узункьопрю 
(TR). 

7. Конференция в с. Минерални бани, област Хасково  

Провеждане на конференция в рамките на 2 дни за подкрепа на регионалната 
икономика на трансграничния регион Хасково – Одрин м с. Минерални бани, област 
Хасково, България. Участници: 40 лица - представители на МСП от България и Турция, 
представители на държавната и местната власт, представители на търговско-
промишлените палати в региона и журналисти. Конференцията ще очертае бъдещите 
насоки в развитието на икономиката на региона, както и ще набележи мерки, които да 
се предприемат в защита на интересите на местния бизнес.  

8. Изложение в град Хасково  

В рамките на 3 работни дни в специално наето за целта изложбено помещение в гр. 
Хасково ще се проведе Изложение на фирми от област Одрин, Турция. На специално 
инсталирани за целта щандове те ще презентират своя бизнес и продукцията си. На 
изложението ще бъдат поканени представители на бизнеса в област Хасково, както и 
представителите на търговско-промишлените палати от трансграничния регион.  

9. Ъпгрейд на страницата на РБТБС „Тракия”  

Страницата на РБТБС ТРАКИЯ - www.rbtbc-trakia.org - ще се обнови и ъпгрейдва, като 
освен новия обем от информация ще се направи огледално копие с изцяло преведен 
вариант на турски. Ще се помести нова секция, която ще представя дейността на 
РБТБС - център Одрин и информационно бюро - Кешан. Ще се извърши обновяване на 
каталога на фирмите в област Хасково и публикуването му в сайта. Ще се публикува и 
новия каталог с фирмите от област Одрин. 

10. Каталог с фирмите от област Одрин  

По модела на създадения Каталог на фирми от Хасковска област, ще се разработи и 
отпечата Каталог на фирмите, регистрирани и осъществяващи дейност на територията 
на област Одрин (1000 бр.). Изданието ще бъде двуезично - на български и турски език 
и ще се разпространява в офисите на РБТБС в Хасково, Одрин и Кешан. Каталога ще 
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се  
помести и на страницата на РБТБС „Тракия”, за да може да бъде помощ на 
посетителите - представители на МСП, които търсят партньорство за бизнеса си. 

Специфични резултати от Проекта: 
Повишен капацитета на минимум 20 МСП от двете страни на трансграничния регион за 
реализиране на съвместен бизнес. 
Популяризирани минимум 1000 турски МСП, работещи в област Одрин в България - на 
българския бизнес - чрез създадено ноу-хау. 

Създадено ноу-хау, носител на устойчивост: надградена и разработена на огледален 
принцип интернет страница и изработен каталог с турските фирми в област Одрин.  

За контакти:  

Катя Атанасова 
Ръководител проект 

Тел.: +359 38 66 11 12 

e-mail: hcci@bcci.bg 

 


