ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. “Малкотърновска комуна” № 3
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28
e-mail: mt_kmet@mail.bg

РЕЗЮМЕ
на
Проект: “ Изграждане на многофункционален посетителски център
в с. Граматиково, община Малко Търново”
по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

На 28.06.2011 г. бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №
02/313/00032/28.06.2011 г. между община Малко Търново и Държавен фонд
„Земеделие” за финансиране на проект: “ Изграждане на многофункционален
посетителски център в с. Граматиково, община Малко Търново”.
Общата цел на проекта е да подобри качеството на живот и да се
разнообразят възможностите за заетост на жителите на община Малко Търново
посредством изграждане на съвременна туристическа инфраструктура в с.
Граматиково.
Конкретни цели:
- да се изгради многофункционален посетителски център за представяне на
местното културно, природно и историческо наследство на региона на Странджа
планина, включващ сцена на открито, пергула, заслони, панорамна тераса,
амфитеатър, места за хранене, стъпала, чешма, парково осветление, подпорни
стени. Посетителският център ще бъде съоръжен с необходимите
информационни и указателни табели и табла.
- да се увеличи туристопотока в района, което да доведе до възможности за
създаване на алтернативна заетост и повишаване на доходите на населението.
- да се създадат възможности за ефективно използване и опазване на
природните и културни забележителности и популяризиране на района.
Проектът предвижда да се изгради един съвременен посетителски център в
с. Граматиково, на мястото, където се провежда Националният фолклорен съборнадпяване „ Странджа пее”. Изграждането на тази туристическа инфраструктура

ще доведе до увеличаване на туристопотока, което ще инициира активна
стопанска дейност и респективно увеличаване на доходите на населението на
община Малко Търново. В пряка връзка с това е и възможността за създаване на
нови работни места. Предвиденият за изграждане център би могъл пълноценно
да се използва и от жителите на общината и особено от младите хора и
подрастващите. Предлаганите възможности за творчески изяви, организиране на
празници, фестивали, изложби, временно функциониращи центрове по изкуства и
екология ще създадат предпоставки за представяне на богатото културноисторическо наследство и уникално биологично разнообразие на района на
Странджа планина пред огромен брой туристи.
Стойността на проекта е 338 500 лв.

