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Асоциацията на родопски общини е партньор по проект „Promotion of the Cultural 
Heritage of Evros and Smolyan through Alternative Tourism”/ EVROS- SMOLYAN ROAD OF 
CULTURE-B1-1.2”  („Популяризиране на културното наследство на Еврос и Смолян 
чрез алтернативен туризъм”/ Еврос-Смолян-Пътят на културата, приоритетна ос 1 
„Качество на живот”, област на интервенция: Опазване, управление и 
популяризиране на културните ресурси. Общата стойност на проекта е 210 357,00 
евро, като одобрения бюджет за Асоциацията на родопски общини (партньор 2) е 
82 309  евро.

Договорът за субсидия B1.12.11 беше подписан на 14.03.2011г. от страна на 
гръцкото Министерство на икономиката, конкурентоспособността и 
корабоплаването в качеството му на Управляващ орган по програмата за 
Европейско териториално сътрудничество „Гърция –  България 2007- 2013”  и 
водещия партньор по проекта Асоциация на общини и кметства –Еврос /Асоциация 
на общини на регион Източна Македония и Тракия, Гърция.
Дейностите, предвидени за Асоциацията на родопски общини са разпределени в 
четири Работни пакета, както следва:

1. Управление и координация, в т.ч.:
 Управление на проекта за Партньор 2 
 Организиране на координационни срещи по проекта в България;

2. Информация и публичност, в т.ч.: 
o Организиране на начално събитие в България;
o Създаване на комуникационен пакет за Партньор 2; 
o Създаване на уебсайт/portal за Партньор 2

3. Организиране на промоционален тур в България
4. Организиране на обучение за специалисти в сферата на културния 

туризъм в България

Във връзка с изпълнение на горепосочените дейности, през периода януари 
-март 2012 г.,  Асоциацията на родопски общини:

На 21 януари  2012 г. подписа Договор за услуга с „Отзвук-прес”  ЕООД –гр. 
Смолян, в резултат на проведена тръжна процедура на основание чл. 12 ал.1, т.2  от 
Постановление № 55/ 12.03.2007 на Министерски съвет  (с покани до минимум трима 
кандидата) и с предмет на поръчката: “Създаване на комуникационен пакет за 
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партньор 2 : Отпечатване на информационни дипляни, публикуване на 
информационен бюлетин, публикации във вестници, в рамките на проект 
„Promotion of the Cultural Heritage of Evros and Smolyan through Alternative Tourism”/ 
EVROS- SMOLYAN ROAD OF CULTURE-B1-1.2”  („Популяризиране на културното 
наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен туризъм”/ Еврос-Смолян-Пътят на 
културата), одобрен за финансиране по програма „Европейско териториално 
сътрудничество Гърция-България 2007-2013”, Договор за субсидия N:  B1.12.11”.

На 18 юни 2012 г. подписа Договор за услуга с ФОНДАЦИЯ „РАЗПРОСТАРНЕНИЕ НА 
ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – АВИЦЕНА”-гр. Смолян на основание чл. 12, ал.2 от 
Постановление N:55/12.03.2007 на Министерски съвет  (с покана до конкретен 
кандидат) и с предмет на поръчката „Провеждане на обучение за служители в 
сферата на културния туризъм –             гр. Смолян в България – за Партньор 
2”, в рамките на проект  „Promotion of the Cultural Heritage of Evros and Smolyan 
through Alternative Tourism”/ EVROS- SMOLYAN ROAD OF CULTURE-B1-1.2” 
(„Популяризиране на културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен 
туризъм”/ Еврос-Смолян-Пътят на културата), одобрен за финансиране по програма 
„Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013”, Договор за 
субсидия N:  B1.12.11.

На 27 юни 2012 г. подписа Договор за услуга с „УЕБ ФЕЙС”  ЕООД –гр. Смолян, в 
резултат на проведена тръжна процедура на основание чл. 12, ал. 1, т.2 от 
Постановление N:55/12.03.2007 на Министерски съвет  (с покани до минимум трима 
кандидата) и с предмет на поръчката: „Създаване на интернет страница/портал 
за партньор 2 в рамките на проект  „Promotion of the Cultural Heritage of Evros and 
Smolyan through Alternative Tourism”/ EVROS- SMOLYAN ROAD OF CULTURE-B1-1.2” 
(„Популяризиране на културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен 
туризъм”/ Еврос-Смолян-Пътят на културата), одобрен за финансиране по програма 
„Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013”, Договор за 
субсидия N:  B1.12.11 от 14.03.2011

The publication reflects the view of the Association of Rhodope Municipalities and the 
Managing Authority shall not be held liable for any use that may be made of the information 

contained in the publication.

“Този документ е създаден в рамките на проект„Promotion of the Cultural Heritage of Evros and Smolyan through 
Alternative Tourism/Evros –Smolyan Road of Culture –B1 -1.2, който се осъществява сфинансовата подкрепа на 
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013., съфинансиран  от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. 
Цялата отговорност за съдържанието на тази  публикация  се носи от Асоциацията на родопски общини и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище  на Европейския 
съюз и Договарящия орган
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