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Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.3-01/2008

”Подкрепа за ефективен национален маркетинг 
на туристическия продукт и подобряване на 

информационното обслужване”

П Р О Е К Т

ИЗРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Стойност на проекта: 7 897 580 лева

Продължителност на проекта: 36 месеца

Краен срок за изпълнение на проекта: м. Декември 2011г.

Обща цел на проекта: повишаване ефективността и ефикасността на

маркетинговите дейности за реклама и промоция на националния

туристически продукт на вътрешния и международните туристически

пазари.
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КОНКРЕТНA ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

 Популяризиране на разнообразните форми на туризъм в България и привличане 

на потенциални чуждестранни туристи чрез изработване, тиражиране и 

разпространение на информационни и рекламни материали.

КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 Настоящи и потенциални туристи на международни туристически пазари;

 Туристическият бизнес в България и неговите сдружения;

 Представителите на други икономически дейности, които са свързани с 

развитието на туризма;

 Местните общности /общините/.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

ДЕЙНОСТ 1: Организация и управление на проекта

ДЕЙНОСТ 2:
Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки

ДЕЙНОСТ 3: Разработване на Наръчник за реда и условията за разпространение на 
рекламно-информационните материали и сувенири

ДЕЙНОСТ 4: Изготвяне и разпространение на рекламно-информационни материали

ДЕЙНОСТ 5: Мониторинг /анализ/ на атрактивността и информативността на рекламните 
материали

ДЕЙНОСТ 6: Независим финансов одит

ДЕЙНОСТ 7: Дейности за информация и публичност
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА: 

Създадените от проекта серия от рекламно-информационни материали с единна концепция и

дизайн:

 ще позволи постигането на по-висока ефективност на туристическия маркетинг на 

България;

 ще осигури качествено и атрактивно поднасяне на правдива, конкретна и привлекателна 

информация за България на потребителите на туристически продукти;

 ще се отрази на броя на туристите, посетили страната вследствие на разпространените 

рекламни материали.

Настоящият проект ще допринесе за намаляване на съществуващите различия и за

интегрираното местно и регионално развитие у нас по непряк начин. Това включва

привличане на интереса на чуждестранните туристи към конкретни туристически

продукти и региони в България. Тъй като рекламните материали, които ще бъдат

разработвани и разпространявани, имат за цел да популяризират и нови форми на

качествен, устойчив специализиран туризъм в регионите на страната, това ще допринесе

до насочване на туристопотока към тях и по-балансираното му преразпределение. По

този начин ще се стимулира не само развитието на туризма, но и на свързаните с него

дейности и икономическата активност в тези райони като цяло.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

 Намаляване на сезонността и териториалната концентрация, насърчаване на устойчивите

форми на специализиран и висококачествен туризъм и включване на нови региони в

предлагането.

 Увеличеният брой туристи в България вследствие реализацията на проекта ще доведе в

по-широк смисъл до повишаване на приходите от туризъм на България, повишаване

нивото на инвестициите в сектора и качеството на туристическите продукти и услуги,

броя и доходите на заетите в туризма и свързаните с него дейности.
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Този документ е създаден в рамките на проект “Изработка и разпространение на рекламно-

информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация”,

договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-4, 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 документа се носи от бенефициента – Министерство на икономиката,

енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Координати за контакт:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

гр. София 1052, 

ул. “Славянска” 8  

Факс: 02 / 988 23 15

E-mail:tourism-oprr@mee.government.bg

www.mee.government.bg
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