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П Р О Е К Т

Участие на България на специализирани борси и 
изложения и организиране на опознавателни турове за 

туроператори и туристически агенции

Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Стойност на проекта: 1 577 523,60 лева

Продължителност: 24 месеца

Обща цел на проекта: повишаване ефективността и ефикасността на

маркетинговите дейности и предлаганата пазарна информация за

туристическия продукт на национално и международно ниво чрез

таргетирано участие в туристически международни борси и изложения, 

както и организиране на опознавателни турове в България за туроператори

и туристически агенти.
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КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

� Ефективно представяне на националния туристически продукт на международни 

изложения и борси чрез таргетиран подбор на форумите за представяне на България, 

както и подготовка на атрактивна програма за представяне на страната – цялостна визия 

на щандове, подбор и осигуряване на съпътстващи събития, подготовка на участниците за 

използване на максималния потенциал на събитията;

� Популяризиране на националния туристически продукт в България и на международния 

туристически пазар и привличане на потенциални туристи чрез изграждане на цялостна 

концепция и реализиране на опознавателни турове за туроператори и туристически 

агенции;

� Устойчиво надграждане на постигнати резултати за популяризиране на туристическа 

дестинация България от предходните проекти и инициативи на бенефициента.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

� Дейност 1: Организация и управление на проекта

Резултати: Изготвени и успешно прилагани графици, индивидуални задания, правила и 

методи за разпределение на отговорностите и изпълнение дейностите по проекта.

Ефективно функционираща организация за управление на проекта, гарантираща 

постигане на крайните резултати.

� Дейност 2: Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане 

на обществени поръчки

Резултати: Подготвени процедури за възлагане на обществени поръчки, преминали през 

предварителен контрол от УО на ОПРР;

Сключени договори с изпълнители за възлагане на обществените поръчки.

Реализирането на проектните дейности е предпоставка за разсредодочаването на 

туристопотока и разпределението на ползите от туристическото развитие извън традиционно 

развитите туристически центрове. Проведените опознавателни турове и участието на 

страната в борси и изложения в областта на туризма на база детайлен анализ и изготвяне на 

цялостна концепция ще осигурят надеждна и актуална информация за възможностите за 

туризъм в България на целевите пазари, като същевременно ще гарантират по-пълно 

представяне на наличното предлагане за практикуване на разнообразни форми на туризъм 

във всички сезони и по цялата територия на страната. По този начин проектът осигурява 

повишаване на ефективността на националния маркетинг и реклама на туристическия 

продукт, предоставянето на информация и подобряването на информационното обслужване 

в сектора.
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� Дейност 3: Анализ и подбор на специализирани борси и изложения за участие на

представители на туристически фирми, туристически сдружения и общини

Резултати: Доклад с резултати/ефект от проведени в предходен 3 годишен период борси и 

изложения и с проучени нагласи на потенциалните участници;

Ефективен подбор на борсите и изложенията, в които страната ще участва чрез 

финансиране по ОПРР.

� Дейност 4: Участия в специализирани борси и изложения

Резултати: Разработена и приложена система за оценка на ефективността на участието на 

МИЕТ и представители на туристическия бранш в провежданите международни и 

национални борси и изложения.

Участие на общо 50 фирми в общо 10 международни изложения и борси.

� Дейност 5: Организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически 

агенции в България

Резултати: Проведен анализ на ефективността на провежданите в страната експедиентски

турове в последните 3 години;

Изготвена методика за провеждане на експедиентски турове; 

Проведени 5 експедиентски тура за общо  50 международни туроператори и туристически 

агенти;

Разработена и приложена система за оценка на ефективността на проведените 

експедиентски турове.

� Дейност 6: Дейности по информация и публичност

Резултати: Организирани и проведени 2 пресконференции, 10 табели и 6 банери

(транспаранти) за проекта;

Подготвени и разпространени информационни материали и прес-съобщения за целите, 

дейностите и резултатите от проекта - информационни листовки (дипляни) 500 бр.;

публикации в медии/интернет страница на МИЕТ за популяризиране на проекта;

Осведомена общественост за целите, дейностите и резултатите от проекта и приноса на 

финансовата помощ от ЕС и ОПРР.

� Дейност 7: Независим финансов одит

Резултати: Изготвени одиторски доклади;

Одобрен окончателен финансов отчет по проекта и получено окончателно плащане.
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Този документ е създаден в рамките на проект “Участие на България на специализирани

борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и

туристически агенции”,  договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-14, 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.

КоординатиКоординати за контакт: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


