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BG16RFOP002-2.010-

0002

Министерство на 

туризма на 

Република 

България

176789478 Неприложимо 23.5.2018 36 май.2021

Туристическото райониране в страната цели запълване на празнината в управлението и маркетинга на дестинациите 

между местното и националното ниво; обединение на ресурсите и съгласуване на действията между заинтересованите 

страни за развитие на по-конкурентоспособен на световния пазар туристически продукт; достигане до потенциалните 

пазари; представяне и налагане на националния и на външните пазари на специфични за всеки район продукти и 

услуги и привличане на нови пазарни сегменти.

МСП в сектор туризъм се нуждаят от подкрепа за засилване на капацитета им за излизане и налагане в рамките на 

регионалните, националния и международния пазари.

Целевите групи по проекта са МСП в областта на туризма, асоциации и обединения на бизнеса, които са свързани с 

осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата в 

сферата на туризма.

Общата цел на проектното предложение е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за 

устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа на ОУТР и на МСП в отделните туристически 

райони. 

Очаквани резултати:

-Изградени и функциониращи 9 ОУТР;

-Изградени, оборудвани и функциониращи 9 офиса за 9-те ОУТР;

-Разработени стратегически документи за развитие на туристическите райони – 22 (1бр. Методика за организация на 

работата на всички ОУТР, 1бр. програма за развитие на капацитета на ОУТР, 9 бр.маркетингови изследвания и 

проучвания на туристическия поток; 9 маркетингови стратегии по едно за всяка ОУТР; един комуникационен план и 

един бр. критерии за подбор сред МСП и техните обединения за участие в международни туристически борси и 

изложения.)

-Участие на МСП в 8 национални и 16 международни борси, туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и 

др.

- разработването и доставката на до 180 000 рекламни брошури/дипляни  

- доставка на до 18 000 брандирани USB-стика

 - изработване на 27 рекламни видео клипа.
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Стефан Попов
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Дата 25.05.2018 г.

Списък на операциите, съгласно т. 1 от Приложение XII  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета / List of operations under 

point 1 of Annex XII of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and 

laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006


