
Градење на инфраструктура за одржлив развој 

на туризмот 

http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/projects-

funded/gradenje-na-infrastruktura-za-odrzhliv-

razvoj-na-turizmot 

 

Building infrastructure for sustainable 

development of tourism 
Project code: CB006.1.21.207 

Project call: CB006.1 

Priority axis / Specific objective: 2.1 Enhancing the tourism potential of the region 

through cooperation initiatives in better preservation 

and sustainable utilization of natural and cultural 

heritage 

Type of project: Investment 

Project duration in months: 24 

Project final contract amount: 499026.38 € 

Project EU co-financing rate: 85.00 % 

Project start date: 17.10.2016 

Project end date: 16.10.2018 

Project intervention field: 075 Development and promotion of tourism services in 

or for SMEs 

Project summary: The main project results will be constructed water 

supply system in the Berovo municipality, 

reconstructed park infrastructure in Sandanski, 

generated know-how for increasing the quality of 

the local tourist services and exchange and 

partnership between the two municipalities. 

The main goals of the project are two investment 

activities: One of them is water supply system in the 

tourist settlement “Berovo Lake” in Municipality of 

Berovo and reconstruction of two water localities in 

the park “St. Vrac” in Municipality of Sandanski.  

http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/projects-funded/gradenje-na-infrastruktura-za-odrzhliv-razvoj-na-turizmot
http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/projects-funded/gradenje-na-infrastruktura-za-odrzhliv-razvoj-na-turizmot
http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/projects-funded/gradenje-na-infrastruktura-za-odrzhliv-razvoj-na-turizmot


In Municipality of Berovo the project includes 

construction of water supply system for the entire 

tourist settlement that includes: wastewater plant, 

water reservoir and pumping station to supply the 

raw water from Berovo lake to the wastewater plant. 

The realization of this project will provide 

generating knowledge to enhance the quality of 

tourism services and exchange of knowledge 

between the two border municipalities. Through the 

project will be designed mobile application for 

promotion tourist facilities and facilities in both 

municipalities and contemporary information Pink 

"pop up promotion" As part of the project activities 

are planned to be organized seminars to generate 

ideas for improvement of tourism services, 

information and communication activities. 

Partners 
Leading partner 

Municipality of Berovo 

East region 

PP2 

Municipality of Sandanski 

Blagoevgrad 

 

 

 
Код на проектот: CB006.1.21.207 

Покана: CB006.1 

Приоритет: 2.1. Зголемување на туристичкиот потенцијал 

во регионот преку подобра заштита и одржливо 

користење на природното и културното 

наследство 

Вид на проектот: Investment 

Времетраење на проектот (во 

месеци): 
24 

Вредност на договорот: 499026.38 € 

Кофинансирање од ЕУ: 85.00 % 

Датум на започнување на 

проектот: 
17.10.2016 



Датум на завршување на 

проектот: 
16.10.2018 

Поле на интервенција: 075 Развој и промоција на туристички услуги во 

или за МСП 

Резиме на проектот: Главни резултати од проектот ќе бидат: изграден 

систем за водоснабдување во општина Берово, 

реконструирана парк инфраструктура во 

Сандански, генерирани  знаења  за подобрување 

на квалитетот на локалните туристички услуги и 

размена и соработка меѓу двете општини. 

Главана цел на проектот се две инвестициски 

активности од кои еден е водоснабдителен 

систем на туристичката населба „Беровско 

езеро“ во општина Берово и реконструкција на 

два водни локалитети во паркот "Свети Врач" во 

Сандански. Проектот во општина Берово опфаќа 

изградба на водоснабдителен систем за целата 

туристичка населба кој вклучува: пречистителна 

станица, резервоар за вода и пумпна станица за 

довод на суровата вода од Беровско езеро до 

пречистителната станица.Со реализацијата на 

овој проект ќе се обезбеди генерирање на знаења 

за зголемување на квалитетот на туристичките 

услуги  и размена на знаења помеѓу двете 

погранични општини. Преку проектот ќе бида 

креирана мобилна апликација за промовирање на 

туристичките капацитети и содржини во двете 

општини и современ информативен пинкт "pop 

up promtion"  Како дел од проектните активности 

е предвидено организирање на семенари за 

генерирање на идеи за подобрување на 

туристичките услуги, информации и 

комуникациски активности. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


