Project title: “Initiative for improving the capacity and
accessibility of tourism destinations in the cross-border area”
acronym “Destinations for all”
Deliverable 2.1.2. Publications in mass media - incl. 5
publications in internet media, 5 radio emissions, 5
publications in local and regional press

Municipality of Garmen
http://destinationsforall.eu/

The project is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national
funds of the countries participating in the Cooperation Programme Interreg V-A “Greece-Bulgaria
2014 - 2020”.
The content of this document is sole responsibility of the Municipality of Garmen and can in no way
be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing
Authority and the Joint Secretariat.

Summary
Doctor - Vetko 1 EOOD executes Contract № 184 / 16.07.2018 with subject “Organization of
events, preparation and distribution of publications”. Part of the activities under the contract are
related to promotion of the project „Initiative for improving the capacity and accessibility of
tourism destinations in the cross-border area”, acronym “Destinations for all”.
The contractor has made 5 publications related to the implementation of the project, as follows:
 Preparation and implementation of 5 paid media publications with information about
the project in local and regional media
 Preparation and implementation of 5 paid media publications with information about
the project in Internet media
 Preparation and implementation of 5 paid broadcasts, with information about the project
in local and regional radio stations

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район “,
„Дестинации за всички“

Община Гърмен започна изпълнението на дейностите по проект по Програмата за трансгранично
сътрудничество „INTERREG – V-A - Гърция-България“ 2014-2020. Проектът е по приоритетна ос 2 „Устойчив и
приспособим към климата трансграничен район“
Водещ партньор е Община Гърмен.
Другият партньор по проекта е Община Тасос, Република Гърция.
Общият бюджет на проекта е 686 519,51 евро,
за Община Гърмен са предвидени 286 419,51 евро.
Срокът на проекта е до 29.09.2019 година.
Целта на проекта е да насърчи внедряването на мерки за развитието на солидарен туризъм в трансграничния район.
Това ще позволи на хората с увреждания да посещават местни забележителности.
Основите дейности по проекта са:
Подобряване достъпа до минералните води в община Гърмен, чрез реконструкция на мирата в с. Огняново,
включително прилагането на мерки за достъп на хора с увреждания, и доставка на указателни табели и велосипеди за
туристически цели, вкл. вело-паркинги;Закупените по проекта велосипеди и вело-паркинги ще бъдат на разположение
на всички туристи.
Очаквани резултати от изпълнението на пректа са:
Повишаване привлекателността на трансграничния район и броя на туристите, които го посещават; Подобряване на
достъпа на хората с увреждания до туристическите обекти в общините Гърмен и Тасос;Повишено икономическо
развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете общини;

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГърцияБългария“ 2014-2020.
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Община Гърмен стартира проект с община
Тасос за популяризиране на туристически
обекти и подобряване достъпа на хората с
увреждания до тях
август 7, 2018

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG
V-A „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, 2014-2020″
ПРОЕКТ: “ ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА И
ДОСТЪПА ДО ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН „, „ДЕСТИНАЦИИ ЗА ВСИЧКИ“
Община Гърмен започна изпълнението на дейностите по про ект по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG – V-A – Гърция-България“ 2014-2020. Про ектът е
по прио ритетна ос 2 „Устойчив и приспо со бим към климата трансграничен район“
Во дещ партньор е Община Гърмен.
Другият партньор по про екта е Община Тасос, Република Гърция.
Общият бюджет на про екта е 686 519,51 евро,
за Община Гърмен са предвидени 286 419,51 евро.
Сро кът на про екта е до 29.09.2019 го дина.
Целта на про екта е да насърчи внедряването на мерки за развитието на со лидарен туризъм в трансграничния район. То ва ще позво ли на хо рата с увреж дания да по сещават
местни забележителности.
http://viaranews.com/?p=276117
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Специфичните цели на про екта са:

×

* по добряване на усло вията и достъпа до туристически атракции и съо ръжения в общините Гърмен и Тасос, Гърция;
* реклама и по пуляризиране на туристически обекти в Гърмен и Тасос, включително
сред хо рата с увреж дания;
* прилагане на по литика за „со лидарен туризъм“ в трансграничния район – по добряване
на достъпа до туристически атракции за хо ра с увреж дания;
* увеличаване на туристическите по то ци в двете общини и разширяване на туристическите целеви групи, включително хо рата с увреж дания.
Осно вите дейности по про екта са:
Подробно про учване на състо янието на природно то и културно наследство, както и
формулиране на мерки за бъдещо то му развитие и съхранение на терито рията на община Гърмен;Разработване на туристическа програма съгласно Зако на за туризма за община Гърмен;Разработване на съвместна мето до ло гия и извършване на про учване сред
туристическите по то ци в общините Гърмен и Тасос;По добряване достъпа до минералните во ди в община Гърмен, чрез реконструкция на мирата в с. Огняно во, включително
прилагането на мерки за достъп на хо ра с увреж дания, и доставка на указателни табели
и вело сипеди за туристически цели, вкл. вело-паркинги;Три-измерно заснемане (3Д) на
най-важ ните туристически обекти в общината и създаването на рекламни материали;Изготвяне на про учване за насърчаване на туризма за хо ра с увреж дания в трансграничния регион, включително доклад за добри практики;Про веж дане наблюдение за оценка
на удовлетво реността на туристите и местните предприемачи;Създаване на рекламен до кументален филм за туристическите места в двете общини;Организиране на опознавателни туро ве за представили на медиите, туристическия бранш, хо ра с увреж дания и
други;Участие на общината в туристически изло жения;Дейности за информация и публичност.
В резултат от изпълненето на про екта се очаква достъпът до мирата в с. Огняно во да
бъде по добрен и да се създадат усло вия за ползването им и от хо ра с увреж дания. До пълнително се очаква по вишаване на по сещенията в общината с цел отдих и туризъм, в
следствие на про ведените кампании за по пуляризиране на местните дадености. Закупените по про екта вело сипеди и вело-паркинги ще бъдат на разпо ло жение на всички туристи.
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Очаквани резултати от изпълнението на пректа са:

×

По вишаване привлекателността на трансграничния район и броя на туристите, ко ито го
по сещават;Прилагане на ино вативни мерки за консервация и про мо тиране на туристическите дадености в Гърмен;По вишена туристическа привлекателност на общините Гърмен и Тасос;По добрен достъп до туристически обекти в общините Гърмен и Тасос;По добряване на достъпа на хо рата с увреж дания до туристическите обекти в общините
Гърмен и Тасос;По вишено ико но мическо развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете общини;Засилено сътрудничество в трансграничния район.

http://viaranews.com/?p=276117

3/3

В рамките на проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически
дестинации в трансграничния район“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG
V-A „Гърция-България, 2014-2020“ изпълняван от община Гърмен приключиха строително –
монтажните работи по изграждането на вело-паркинги.
Закупените по проекта 40 бр. велосипеди и вело-паркинги са разположени в следните
населени места: с.Балдево, с.Лещен, с.Огняново и в с.Гърмен – монтирани пред общинска
администрация и Античният римски град “Никополис ад Нестум” , архитектурното селище
“Ковачевица” и парк “Градище” и ще бъдат на разположение на всички туристи.
Забелижителностите на община Гърмен бяха представени на две международни
туристически изложения: 42-рото издание на IFT Belgrade – Сърбия и пролетното издание
на Румънският туристически панаир “The Romania Tourism Fair “ (TTR) – Букурещ.
Показа се , че регионът е целогодишна туристическа дестинация с огромен потенциал и
възможности – СПА , оздравителен , културно –исторически , еко и природен туризъм.
Проектът предвижда създаване на условия за хората в неравностойно положение да
посещават значими туристически дестинации, като в същото време дейностите по него
допринесат за изготвянето на цялостен туристически продукт.

7/16/2019
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Кметът на община Гърмен г-жа Минка Капитанова, заедно с кмета домакин на с.
Огняново г-жа Димитрия Гюрова и г-н Венцислав Амзов – управител на фирмата



изпълнител прерязаха лентата на обновените „Мира” в курорт „Огняновски
минерални бани“.




toppresa.bg използва "бисквитки", за да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.

Приемам

Отхвърляне

Прочетет повече
toppresa.bg/175434/кметът-на-обна-гъен-минка-капитан-2
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АтД при възрастни
Вие може да сте подходящ/а
АтД е вид заболяване на кожата, което може да
причини сърбеж. Научете повече.
ОТВАРЯНЕ

jadeatopichendermatit.com

Това стана по време на официалната церемония по откриване на един от найзначимите обекти в община Гърмен, финансиран по Програма за трансгранично
сътрудничество „INTERREG – V-A – Гърция-България“ 2014-2020.

Откриха обновените „Мира“ в Огняново

ПОСЛЕДНИ
ТАБЛОИД / е

Кражби в П
задигат вси
ТАБЛОИД / е

Селяния до
Ганьо на пл
Александр
КРИМИ / 2 ча

Посред бял
документи
оставен на

Жители и гости на общината станаха съпричастни към един от най-мащабните
ремонти през последните години. На официалната церемония присъстваха още арх.

ТАБЛОИД / 3

Валентин Тюфекчиев, на когото бе поверено проектирането на обекта, г-н Цветан

Българите
около Кава
къщи

Салмединов – извършил строителния надзор, представители на Общински Съвет
Гърмен, представители на институции, кметове от населените места, представители на
хотелиерите в региона.

ТАБЛОИД / 3

Нов огнен и

1 Ботуши LLOYD - Marco 28-775-00 Black
2 Лаптоп Леново на Топ Цена

220 лв. 347 лв.

Summer Sale до
-50% obuvki.bg

Само сега лаптоп Леново за 480 лв. Обновен и
тестван в сервиз. Побързай. Квант Сервиз

Това събитие дълги години се очакваше от жителите и гостите на община Гърмен и
стана възможно чрез изпълнение на дейностите по проект: „ Инициатива за
подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния
район “, с акроним „Дестинации за всички“ по Програмата за трансгранично
сътрудничество „INTERREG – V-A – Гърция-България“ 2014-2020. Проектът е по
приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен район“ и
предоставя възможност малките населени места да се развиват и да се обновяват.
Постигнатите резултати от реализирания проект са от важно значение не само за
хората с трайни увреждания, чиито достъп до лечебните минерални извори бе
основополагаща дейност в проекта, но и за всички, които искат да използват
лечебните свойства на минералната вода. Реновираните „Мира“ са сбъдната мечта на
няколко поколения жители и гости на общината.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:
toppresa.bg използва "бисквитки", за да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
Повишаване привлекателността на трансграничния район и броя на туристите, които го
посещават; Прилагане на иновативни меркиПрочетет
за консервация
повече и промотиране на

Приемам

Отхвърляне

туристическите дадености в Гърмен;
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Повишена туристическа привлекателност на общините Гърмен и Тасос;
Подобрен достъп до туристически обекти в общините Гърмен и Тасос;
Подобряване на достъпа на хората с увреждания до туристическите обекти в общините
Гърмен и Тасос;
Повишено икономическо развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете
общини;
Засилено сътрудничество в трансграничния район.

МАГАЗИН ЗА БО
JUB

00:00

FACEB

КАЛЕН

П

В

С

Ч

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

31

« ЮНИ

коментара
-43%

-56%

-43%

-43%

-56%

о фирме
toppresa.bg използва "бисквитки", за да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
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СЛЕДВАЩА

ВИДЕО: Граждани и институции в
Гоце Делчев са в паника след акция
на ГДБОП в ТВ Запад

Започна ремонт на моста при бившите
хали в Благоевград
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Миглена Ангелова: Как да свалим 15 килограма без
пластични хирурзи и диети!

Самотна майка печели по 60 лв/час от лаптопа си.
Разбери как

За да премахнеш и най-тежките гъбичките, кисни краката
в 2% разтвор на...

Диабетици могат да ядат сладко. Открит е най-големият
враг на диабет! Това е...

Бръчките вече не са страшни - те ще изчезнат само за два
дена, ако нанасяш...

Трудно ти е да качваш стълби? ИМАШ ПАРАЗИТИ! Върви в
кухнята и...
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Български мъже: Не гледайте това видео около
съпругата ви

Самотна майка печели по 9852 лв/час от лаптопа си.
Разбери как

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ХАРЕСА

Номинираха за кмет на община
Трима от гърменското село Осиково Кмета на Гърмен Минка Капитанова Гърмен – бизнесменът Владо
посрещна учители и ученици от ПГ Донков –Кучето! Политическата
са пострадали при тежка
по машиностроене в Бурса и техни есен в община Гърмен се очаква да
катастрофа

Странни явления около разрушена
чешма по пътя Барото – Гърмен?

КРИМИ

Посред бял ден! Свиха пари и документи
от „Фолксваген“ оставен на паркинг в кв.
Еленово
Публикувано преди 2 часа на юли 16, 2019
От Мартин Иванов 
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На 15.07.2019 г. в 02 Районно Управление – Благоевград е получен сигнал, че за
времето от 15:00 ч. до 15:30 ч. на 14.07.2019 г. от незаключен лек автомобил
„Фолксваген Транспортер“, паркиран пред жилищен блок в квартал „Еленово“,
неизвестен извършител е откраднал пари, мобилен телефон и лични документи.
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ПРОДЪЛЖЕТЕ С ЧЕТЕНЕТО

КРИМИ

Задържаха 24-годишен от Гоце Делчев,
свил си цигара с канабис
Публикувано преди 4 часа на юли 16, 2019
От Силвия Стоянова 
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Около 23.00 ч. на 15.07.2019 г. на ул. „Дунав“ в гр. Гоце Делчев при проверка на И.Ш.
(24 г.) от гр. Гоце Делчев, полицейски служители намират саморъчно свита цигара,
съдържаща суха зелена тревиста маса с тегло 0,42 г, която при тестване реагирала на
канабис. По случая е започнато бързо полицейско производство.

ПРОДЪЛЖЕТЕ С ЧЕТЕНЕТО

ПОПУЛЯРНИ

ТАБЛОИД / преди 5 дни

19 годишен от Дебрен отнесе условна
присъда и 250 лева глоба затова че е
управлявал лекият си автомобил
надрусан

СВЕТСКО / преди 6 дни

Неврокопчанинът, възпитаник на „Уест
Пойнт”, Н. Шопов е първият и
единствен засега българин, успял да
завърши Ranger course във Форт
Бенинг Джорджия

ТАБЛОИД / преди 4 дни

ТАБЛОИД / преди 5 дни

След бурята, гледката в Балкана край Буря връхлетя сел
Рибново е потресаваща, гъбари едва СНИМКИ/
не бяха убити от множетвото паднали
дървета които затвориха всички
/СНИМКИ/

toppresa.bg използва "бисквитки", за да ви предостави
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изживяване.
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Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район “,
„Дестинации за всички“

В рамките на проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически
дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIONS FOR ALL“, финансиран по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ изпълняван от община
Гърмен приключиха строително – монтажните работи по изграждането на вело-паркинги.
Закупените по проекта 40 бр. велосипеди и вело-паркинги са разположени в следните
населени места: с.Балдево, с.Лещен, с.Огняново и в с.Гърмен – монтирани пред общинска
администрация и Античният римски град “Никополис ад Нестум” , архитектурното селище
“Ковачевица” и парк “Градище” и ще бъдат на разположение на всички туристи.
Целта на проекта е да насърчи прилагането на мерки за солидарен туризъм в района на
трансграничният регион Гърция-България, чрез осъществяване на съвместни мероприятия на хората
с увреждания.
За реализацията на тази цел забелижителностите на община Гърмен бяха представени на две
международни туристически изложения: 42-рото издание на IFT Belgrade – Сърбия и пролетното
издание на Румънският туристически панаир “The Romania Tourism Fair “ (TTR) – Букурещ.
Община Гърмен и община Тасос партньори по проекта представиха на общ щанд
туристическият си продукт и показаха , че трансграничният регион е целогодишна туристическа
дестинация с огромен потенциал и възможности за сътрудничество в подотраслите на туризма,
които представляват специализиран интерес – СПА , оздравителен , културно –исторически , еко и
природен туризъм.
Екипа на проекта взе участие в Международна конференция „Развитие на социалното
предприемачество” и сподели опит, идеи и възможности в областта на развитието на солидарен
туризъм в района - този форум ще бъде от полза за община Гърмен , която имаше смелост да поеме
по пътя и предизвикателствата на работещите в социалния сектор.
Всички тези стъпки са в пълно съответствие с целите на програмата за сътрудничество
INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“„Опазване и защита на околната среда и насърчаване
ефективното използване на ресурсите на културното и природно наследство на трансграничния
регион за туристически цели “. Проектът предвижда създаване на условия за хората в неравностойно
положение да посещават значими туристически дестинации, като в същото време дейностите по
него допринесат за изготвянето на цялостен туристически продукт.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГърцияБългария“ 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Гърмен и по никакъв начин не трябва да се възприема
като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически
секретариат.
“ 2014-2020 .
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В Гърмен приключиха строител
монтажните работи по изгражда
вело-паркинги
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В рамките на проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIO
ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-Бъ
2014-2020“, по Договор за субсидия № B2.6c.09 от 28.09.2017 г. изпълняван от
Гърмен приключиха строително – монтажните работи по изграждането на в
паркинги. Доставиха се 40 бр. велосипеди.

Рекламата беше затворена от
Не показ. тази рекл.

Защо тази реклама?

Закупените по проекта велосипеди и вело-паркинги са разположени в следни
населени места: с.Балдево, с.Лещен, с.Огняново и в с.Гърмен – монтирани п
общинска администрация и Античният римски град “Никополис ад Нест
архитектурното селище “Ковачевица” и парк “Градище” са поставени стойки
велосипеди и ще бъдат на разположение на всички туристи.
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Рекламата беше затворена от
Не показ. тази рекл.

Защо тази реклама?

Целта на проекта е да насърчи прилагането на мерки за солидарен туризъм в
трансграничният регион Гърция-България, чрез осъществяване на съвместни
мероприятия на хората с увреждания.
За реализацията на тази цел забелижителностите на община Гърмен бяха пр
на две международни туристически изложения: 42-рото издание на IFT Be
Сърбия и пролетното издание на Румънският туристически панаир “Th
Tourism Fair “ (TTR) – Букурещ.
Община Гърмен и община Тасос партньори по проекта представиха на общ щ
туристическият си продукт и показаха , че трансграничният регион е целого
туристическа дестинация с огромен потенциал и възможности за сътруднич
подотраслите на туризма, които представляват специализиран интерес – СПА
оздравителен , културно –исторически , еко и природен туризъм.
Екипа на проекта взе участие в Международна конференция „Развитие на со
предприемачество” и сподели опит, идеи и възможности в областта на разви
солидарен туризъм в района – този форум ще бъде от полза за община Гърме
имаше смелост да поеме по пътя и предизвикателствата на работещите в соц
сектор.
Всички тези стъпки са в пълно съответствие на специфична цел 4 на програм
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ „ валолизиране
културното и природно наследство на трансграничния регион за туристическ
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неравностойно положение да посещават значими туристически дестинации,
същото време дейностите по него допринесат за изготвянето на цялостен тур
продукт, включително и промотирането му сред широката общественост.

toppresa.bg използва "бисквитки", за да ви предостави възможно най-доброто потребителско
изживяване. Приемам
toppresa.bg/199675/в-гърмен-приключиха-строително-монт

Отхвърляне

Прочетет повече
4/11

4.03.2020 г.

В Гърмен приключиха строително – монтажните работи по изграждането на вело-паркинги - ТопПреса

Какво мислите за тази публикация?
Оставете вашия отзив!

0%

0%

0%

0%

0%

0 коментара

toppresa.bg използва "бисквитки", за да ви предостави възможно най-доброто потребителско
изживяване. Приемам
toppresa.bg/199675/в-гърмен-приключиха-строително-монт

Отхвърляне

Прочетет повече
5/11

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район “,
„Дестинации за всички“

В рамките на проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически
дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIONS FOR ALL“, финансиран по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“, по Договор за субсидия
№ B2.6c.09 от 28.09.2017 г. изпълняван от община Гърмен се изработиха и поставиха 8 бр.
информациони табели и 40 бр. указателни туристически табели.
Информационните табели са разположени в следните населени места: с.Гърмен –
монтирани пред общинска администрация, Античният римски град “Никополис ад Нестум”и
пред Вековните чинари; парк Градище ; с.Лещен; с.Огняново ; в архитектурното селище
“Ковачевица” и на разклона за село Дъбница.
В полза на всички гости и туристи на община Гърмен се направи 3Д сканиране и
дигитализиране на разкритата част на античния римски град „ Никополис ад Нестум „ и на
парк „ Градище „
Виртуална разходка всеки може да направи
посредством следните
https://tourmkr.com/F1A6O6JAyD ; https://tourmkr.com/F1pauBJbfQ

линкове:

Изпълнението на дейностите на проекта създава условия за хората в неравностойно
положение да посещават значими туристически дестинации, като в същото време дейностите по него
допринесат за изготвянето на цялостен туристически продукт, включително и промотирането му сред
широката общественост.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГърцияБългария“ 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Гърмен и по никакъв начин не трябва да се възприема
като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически
секретариат.
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Обувки Wrаnglеr
с отстъпка 70%
Wrаnglеr обувки до -70%
намаление само тази
седмица + безплатна
доставка.



Punto

В рамките на проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIO
ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-Бъ
2014-2020“, по Договор за субсидия № B2.6c.09 от 28.09.2017 г. изпълняван от
Гърмен се изработиха и поставиха 8 бр. информациони табели и 40 бр.
указателни туристически табели.



Информационните табели са разположени в следните населени м
с.Гърмен – монтирани пред общинска администрация, Античният рим
“Никополис ад Нестум”и пред Вековните чинари; парк Градище ; с.Лещ
с.Огняново
; в архитектурното
селище
“Ковачевица”
на разклона за с
toppresa.com
използва
"бисквитки", за да
ви предостави
възможноинай-доброто
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В полза на всички гости и туристи на община Гърмен се направи
сканиране и дигитализиране на разкритата част на античния римски г
Никополис ад Нестум „ и на парк „ Градище „
Виртуална разходка всеки може да направи чрез линковете публикува
сайта на община Гърмен

/ https://tourmkr.com/F1A6O6JAyD ;

https://tourmkr.com/F1pauBJbfQ /



Изпълнението на дейностите на проекта създава условия за хората в неравно
положение да посещават значими туристически дестинации, като в същото в
дейностите по него допринесат за изготвянето на цялостен туристически про
включително и промотирането му сред широката общественост.
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В рамкитена проект: „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически
дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIONS FOR ALL“ в изпълнение на договор
за безвъзмездна помощ Νο.B2.6c.09/28.09.2017, финансиран по Програма за сътрудничество
„INTERREG VA Гърция България 2014 - 2020“ в община Гърмен се проведоха :
Опознавателен инфо тур в Гърмен на хора с увреждания (people with disabilities) от Тасос и / или
съседни общини (като Кавала, Ксанти, Серес, Драма)
Пресконференция за прикючване на проекта в България
На пресконференцията присъстваха кметът на община Гърмен г-н Феим Иса, председателят на
общински съвет Гърмен г-н Денис Шенгов, екипа на проекта , г-н Смарагдос Кремидас президент
на Регионалната федерация за хора с увреждания AMTH Кавала , г-н Менелаос Димогеронтас,
вицепрезидент на префектурната асоциация на хората с увреждания в Кавала, журналисти и
граждани.
Пред присъстващите се представиха дейностите, които бяха реализирани и въздействието,
което проектът оказва в община Гърмен.
Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са: Повишаване привлекателността на
трансграничния район и броя на туристите, които го посещават; Подобряване на достъпа на хората
с увреждания до туристическите обекти в общините Гърмен и Тасос;Повишено икономическо
развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете общини;

Проектът „Дестинации за всички“ е съфинансиран от Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) и националните фондове на държавите, участващи в Програмата за
сътрудничество INTERREG VA „Гърция-България 2014-2020“

В община Гърмен се проведе заключителна пресконференция по пр...
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Димитър Серафимов
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изпълнение на договор за
безвъзмездна помощ
Νο.B2.6c.09/28.09.2017, финансиран
по
Програма за сътрудничество
„INTERREG VA Гърция България
2014 – 2020“
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На 22 октомври 2021 г. в община
Гърмен се проведе заключителна
пресконференция по проект:
„Инициатива за подобряване
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туристически дестинации в
трансграничния район“, с акроним
„DESTINATIONS FOR ALL“ в
изпълнение на договор за
безвъзмездна помощ
Νο.B2.6c.09/28.09.2017, финансиран
по Програма за сътрудничество
„INTERREG VA Гърция България
2014 – 2020“
На пресконференцията
присъстваха кметът на община
Гърмен г-н Феим Иса, председателят
на общински съвет Гърмен г-н Денис
Шенгов, екипа на проекта , г-н
Смарагдос Кремидас президент на
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Регионалната федерация за хора с
увреждания AMTH Кавала , г-н
Менелаос Димогеронтас,
вицепрезидент на префектурната
асоциация на хората с увреждания в
Кавала, журналисти и граждани.
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„Считаме проектът за изключително
полезен“ – сподели кметът на
община Гърмен.
Пред присъстващите се
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представиха дейностите, които бяха
реализирани и въздействието, което
проектът оказва в община Гърмен.

Постигнатите резултати от
изпълнението на проекта са:
Повишаване привлекателността на


СПОДЕЛИ









трансграничния район и броя на
туристите, които го посещават;
Подобряване на достъпа на хората с
увреждания до туристическите
обекти в общините Гърмен и
Тасос;Повишено икономическо
развитие и стимулиране на
туристическия сектор в двете
общини;
Проектът „Дестинации за всички“ е
съфинансиран от Европейския фонд
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за регионално развитие (ЕФРР) и
националните фондове на
държавите, участващи в
Програмата за сътрудничество
INTERREG VA „Гърция-България
2014-2020“
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В рамките на проект „Инициатива за
подобряване капацитета и достъпа
до туристически дестинации в
трансграничния район“, с акроним
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„DESTINATIONS FOR ALL“,
финансиран по Програма за
сътрудничество INTERREG V-A
„Гърция-България, 2014-2020“, по
Договор за субсидия № B2.6c.09 от
28.09.2017 г. изпълняван от община
Гърмен и община Тасос
се проведе инфо тур в община
Гърмен за хора с увреждания (people
with disabilities) от Р Гърция
общините ( Кавала, Ксанти, Серес,

12/20/2021, 11:49 AM

В община Гърмен се проведе заключителна пресконференция по пр...

6 of 8

https://toppresa.com/255829/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0...

Драма)

Целта на дейностите по
проекта е подпомагане развитието на
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устойчив туризъм чрез общи
трансгранични дейности, укрепване
на сътрудничество в областта на
туризма чрез по-добро планиране и
справяне с нуждите на хората с
увреждания.
Акцентът е намаляване на
бариерите пред хората със
специфични нужди и предоставяне
на възможност те да посещават
различни туристически дестинации.





Изпълнението на дейностите на
проекта създава условия за хората в
неравностойно положение да
посещават значими туристически
дестинации, като в същото време
дейностите по него допринасят за
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изготвянето на цялостен
туристически продукт, включително и
промотирането му сред широката
общественост.

Проектът „Дестинации за
всички“ е съфинансиран от
Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) и
националните фондове на
държавите, участващи в
Програмата за
сътрудничество INTERREG VA
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„Гърция-България 2014-2020“
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8 of 8

https://toppresa.com/255829/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0...

�о������а�а о�
см�р�а �а Пе�о
Я�оро�



МОЖЕ �А ВИ ХАРЕСА
СЪЩО
ЖЕНА,
ОБВИНЕ
НА ЗА
�ЪРЖАВ
АТА НА

На
�рес�о�фере���
я�а
�р�с�с��аха
�ме��� �а
об���а Г�рме�
�-� �е�м Иса,
�ре�се�а�е�я�
�а об���с��
с��е� Г�рме�
�-� �е��с
Ше��о�...

КОКАИН
С
РАЗПРОС

М�А�ЕЖ 6 �ИРМИ

ТРАНЕНИ
Е В ГР.
Б�АГОЕВ
ГРА�,
ОСТАВА
В
АРЕСТА
СЕПТЕМВРИ 8,
2020
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АВ
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НОЕМВРИ 4, 2020

СЕПТЕМВРИ 16,
2020

Кои сме ние?
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