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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 
Проект №BG161PO001-3.2.03-0007 

„Регионален туристически продукт „Различното преживяване-качество, 

полза и стойност“, финансиран по Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013 г. 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  

BG161PO001/3.2-03/2012/003 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите II“ 

Обща цел на проекта: 

Разработване и популяризиране на регионален туристически продукт и повишаване 

ефективността на регионалния маркетинг на основата на интегриран подход за 

устойчиво развитие на туризма на регионално ниво.  

Партньори по проекта: 

• Община Аврен;  

• Община Аксаково;  

• Община Белослав; 

• Община Девня; 

• Варненска туристическа камара. 

 

Изпълнени дейности: 

 Разработени са 6 маршрута /еднодневни и двудневни/ за посещение на 

обекти /ВАРНА-АЛАДЖА МАНАСТИР-ВАРНА; ВАРНА-СВ. КОНСТАНТИН И 

ЕЛЕНА-ЗЛ. ПЯСЪЦИ-ВАРНА; ВАРНА-АВРЕН-ВАРНА; ВАРНА-АКСАКОВО-ВАРНА; 

ВАРНА-БЕЛОСЛАВ-ВАРНА; ВАРНА-ДЕВНЯ-ВАРНА/, включително карти на 

маршрутите с подробна информация за туристите и примерни програми за 

посещение; организирани са 6 експедиентски пътувания за дистрибутори, 

журналисти, общества от вида ”Приятели на...” и проведени са 4 работни 

срещи с туристически агенти и туристически оператори, автори на 

пътеводители, журналисти, пишещи за туризъм, неспециализирани 

дистрибутори/ музеи, културни и конгресни центрове, тематични паркове и 

атракции и др.;  

ВАРНА-АЛАДЖА МАНАСТИР-ВАРНА 

еднодневен маршрут 

• Разглеждане на Катедралата „Св. Успение Богородично“; 

• Разглеждане на Археологически музей; 

• Разглеждане на Етнографски музей-Варна; 

• Разходка и разглеждане на Морска градина-Варна; 

http://www.bgregio.eu/


Този документ е създаден в рамките на проект ”Регионален туристически продукт „Различното преживяване – 
качество, полза и стойност”, 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 му носи Община Варна и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

• Разглеждане на музеят „Римски терми“; 

• Посещение и разглеждане на Аладжа манастир; 
• Посещение и разглеждане на КК „Св.Константин и Елена“. 

ВАРНА-СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА-ЗЛ.ПЯСЪЦИ-ВАРНА 

еднодневен маршрут 

• Разглеждане на музей „Нова история на Варна“; 

• Разглеждане на Дворецът „Евксиноград“ в КК „Св. Константин и Елена“; 

• Разглеждане на манастирът „Св. Константин и Елена“; 

• Разходка и разглеждане на Природен парк „Златни пясъци“; 

• Наблюдение на аудиовизуалния спектакъл „Легенди от Аладжа манастир“. 

ОБЩИНА АВРЕН  

двудневен маршрут 

• Разглеждане на Православен храм Св. Великомъченица Параскева-Петка; 

• Посещение на Астрономическата обсерватория;  

• Посещение на Средновековен скален манастир „Благовещение” в местността 

„Кишешлика” и разходка до язовир „Паничката“; 

• Разглеждане на Средновековен скален манастир „Благовещение”;  

• Посещение на Етнографски музеен комплекс „Св. Св Константин и Елена” в с. 

Царевци; 
• Разходка и разглеждане на Курортен комплекс „Камчия”.  

ОБЩИНА АКСАКОВО  

еднодневен маршрут 

• Разглеждане на центъра на града, църквата „Св. Успение Богородично”, 

Евангелската баптиска църква и градския фонтан на площада; 

• Разходка покрай Батова река;  

• Разглеждане на Еко селище „Доброглед“ в с. Доброглед; 

• Посещение на природния феномен “Побити камъни”. 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  

еднодневен маршрут 

• Разходка в центъра на Белослав и разглеждане на фонтана, чешмата и 

Църквата „Св. Великомъченик Димитър Солунски”; 

• Посещение на музея на стъклото; 

• Разходка из защитена местност „Ятата”;  

• Панорамна обиколка на езерото и пещера;  
• Качване на Ферибота. 

ОБЩИНА ДЕВНЯ 

двудневен маршрут 

• Разглеждане на центъра, посещение на църквата „Св.Никола“;  

• Разглеждане на Комплекс „ВЪЛШЕБЕН ИЗВОР”;  

• Посещение на Музея на мозайките и архитектурно-археологическия резерват 

„Марцианополис”;  

• Посещение на комплекс „Барите“ – с. Чернево; 
• Посещение на природния феномен „Побити камъни”. 

 Изработени са рекламни и комуникационни материали, включително и на 

електронни носители;  



 

Този документ е създаден в рамките на проект ”Регионален туристически продукт „Различното преживяване – 
качество, полза и стойност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
”Регионално развитие”  2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
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не може да се счита, че отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  
 

 

 Разработени са фен-страници в социалните мрежи Facebook и Twitter и 

създадени  профили в най-популярните платформи за видеообмен YouTube и 

Vimeo; 

 Подготвени са сценарии на рекламни кампании и на сценарии за ПР 

мероприятия за популяризиране на регионалния туристически продукт; 

 Изготвен е маркетингов план за позициониране на регионалния туристически 

продукт; 

 Присъствие в избрани медийни канали-електронни, печатни, телевизия и 

др./; 

    -заснет е рекламен 3 минутен видеоклип, който е излъчен по 

регионални/местни и национални   телевизии; общо 12 излъчвания по ТВ „Черно 

море„; ТВ „Европа” и телевизия „Евроком”; 

         -публикации в регионални и национални издания; 8 публикации в регионални 

печатни медии-вестник „Черно море” и вестник „Народно дело”; 4 публикации в 

национални печатни медии-вестник „Новинар” и вестник „България днес”. 

 7 Участия в международни и национални туристически борси, изложения и 

панаири, както следва:  

- „Черноморски туристически форум“- Варна;  

- XI-то Международно туристическо изложение „Планините на България- 

гостоприемство в четири сезона“- Пампорово;  

- Международна туристическа борса-Лайпциг, Германия;  

- Международна туристическа борса-Рощок, Германия; 

- Международна туристическа борса-Истанбул, Турция;  

- Международна туристическа борса-Хановер, Германия; 

          - Международна туристическа борса-София „Ваканция и СПА. 

 Организирани са  и проведени 2 конференции и 5 кръгли маси; 

Изготвен е доклад за проведено изслезване на ефективността на маркетинговите 

дейности и изводи за ефективността на същите, който съдържа анализ на на 

въздействието на проекта върху целевите групи, като представя в сравнение данни 

те от първата и втората вълна проучвания, поотделно за потенциални туристи и 

представителите на туристическия сектор. Докладът акцентира върху постигнатите 

резултати по отношение на пътуванията в България, практикуваните видове 

туризъм, удовлетвореност, отношение към дестинацията, атрактивност към 

туристическите обекти, информираност за проекта, информираност и отношение към 

продуктите.   

 

Продължителност на проекта:  20.02.2013 г. - 20.02.2015 г. /24 месеца/ 

Бюджет на проекта по ДБФП:   236 655, 92 лв.  

Статус на проекта:                      приключил  


