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Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – 
туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”, 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 Елена  
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.”  

 
  

Популяризиране на туристическа дестинация „Елена – Лясковец – Златарица” в 
България и чужбина 

  
 

Проведена е регулярна среща на екипа за управление по проект „Развитие на 

атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - 

Златарица”. Този проект е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 по 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Проектът  за развитие  на 

туризма в региона е на стойност 486 164 лева, а срокът за изпълнение е 21 месеца. 

Дейността на екипа гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, 

цялостната организация за изпълнение на заложените дейности по проекта.  

На проведената работна среща на екипа са обсъдени редица въпроси по отношение  

напредъка на дейностите, заложени в проекта.  

Работният екип разгледа и взе решения относно възникнали затруднения по 

изпълнението на откритата процедура „Изработка и разпространение на информационни и 

рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации; Дейности по 

осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация” и „Логистични услуги 

по участие в събития”. 

Участието включва проучване, подготовка за участие, участие в туристически борси и 

изложения в страната и чужбина. Разпространение на рекламни материали с цел 

популяризиране на региона и най – популярните туристически пакети. 

  


