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Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и 

маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от  община Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

 

 

 

 

 
 

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Уважаеми  дами и господа, 

 

Общинска администрация Вършец – бенефициент по  проект „Подкрепа за развитие 

на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, 

Берковица и Годеч”, Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022 и ДЗЗД „Моби-2 Експрес” – 

изпълнител, имат удоволствието да Ви поканят на представянето на целите, дейностите и 

очакваните резултати по проекта. 

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне 
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на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: 

BG161PO001/3.2-02/2011. Схемата се основава на принципите на партньорство и 

регионален подход, като за целите на формиране на общ туристически район са формирани 

партньорства между минимум 3 общини със сходни туристически характеристики.  

Общата стойност на проекта е 431 240 лева, като безвъзмездната финансова помощ 

от Програмата е 95 % и 5 %  е финансовото съучастие на трите партньорски общини – 

Вършец, Берковица и Годеч. 

 

Основна цел на проекта: Създаване и развитие на конкурентен регионален 

туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина” с цел увеличаване на 

броя на туристите в туристически район, обособен на територията на общините Вършец, 

Берковица и Годеч. 

 

Конкретни цели: 

 Повишаване ефективността на регионалния маркетинг и разпознаваемостта на 

територията като привлекателна туристическа дестинация; 

 Повишаване на информираността на туристите и туроператорите и достигане до 

туристическите пазари  чрез използването на модерни и ефективни средства за 

реклама.  

 Подкрепа за териториалното икономическо развитие чрез обединяване усилията на 

местните власти, популяризиране на природното, културното и историческото 

наследство и респективно нарастване приходите от международен и вътрешен 

туризъм. 

 

Основни дейности по проекта: Разработване на нови туристически пакети в рамките 

на туристически район на територията на трите общини; Рекламни и маркетингови 

дейности; Участие в международни и национални туристически изложения; Изследване 
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въздействието на маркетинговите и рекламни дейности; Експедиентско пътуване на 

туроператори и журналисти; Организиране на туристически форум. 

 

Събитието ще се състои на 24.06.2014 г.  (вторник) в конферентната зала на хотел 

„Съни Гардън” – град Вършец от 14:00 часа. 

 

 

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие! 
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ПРОГРАМА                                  

 
Встъпителна пресконференция по проект  „Подкрепа за развитие на регионален 

туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и 

Годеч”,  Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022 

  

Място: гр. Вършец, конферентна зала на хотел „Съни Гардън” 

Дата: 24.06.2014 г. (вторник), 14:00 часа 

14:00 – 14:20 ч. Регистрация на участниците и раздаване на материали  

14:20 – 14:30 ч. Откриване: Татяна Петрова, ръководител проект 

14:30 – 15:15 ч. Приветствие от кмета на община Вършец – г-н Иван Лазаров; 

Приветствие от кмета на община Берковица – г-жа Димитранка Каменова; 

Приветствие от кмета на община Годеч – г-н Андрей Андреев 

Приветствие от г-н Найден Николов – представляващ ДЗЗД „Моби-2 Експрес” 

15:15 – 15:45 ч. Представяне проекта - Татяна Петрова, ръководител проект 

15:45 – 16:00 ч. Дискусия и oсвежителни напитки. 
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