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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.”   

 

 
Елена, Лясковец и Златарица изпълняват общ проект за развитие на 
туризма с цел  повишаване качеството на живот за местните общности 

 
В процес на изпълнение е проект „Развитие на атрактивен и 

ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – 
Лясковец – Златарица” по оперативна програма „Регионално развитие” по 
схема за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ  „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”.   

 Проектът, който получи  максимално висока оценка сред силната 
конкуренция на водещи в туризма общини, е на стойност    486 164 лева, а 
срокът за изпълнение е 21 месеца. Партньори по проекта са Лясковец и 
Златарица, като водеща е община Елена. 
 Към този момент външен изпълнител разработва тръжната 
документация за провеждане на обществени поръчки за изпълнение на 
дейностите по проекта.  

В рамките на проекта се предвижда да бъдат проведени тръжни 
процедури за публичност на проекта, маркетинг и реклама на създадените 
туристически продукти,  избор на изпълнител на дейностите за одит, 
разработване на туристически пакети, за изследване на ефективността на 
маркетинговите дейности, за избор на изпълнител на логистична услуга по 
участия в събития – туристически борси, изложения, панаири. 
 В изпълнение на дейност по разработване и продуктово 
позициониране на туристически пакети се предвижда изработване на общ 
маршрут, проследяващ културно-историческото развитие на района през 
вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически 
забележителности.  
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Освен това се предвижда да бъде подчертана уникалността на 
българската традиционна кухня чрез неповторимо представяне  на най-
знаковите хранителни и кулинарни продукти, с които България и досега е 
позната по света.  
  Представяне по атрактивен начин на природни и културни 
забележителности с акцент високопланинската част на района. В 
допълнение ще се представят възможностите на дестинацията за семеен 
отдих и ваканции предимно в старинни селища и къщи, като популяризира 
местата и техните възможности за отдих, дейности сред природна или 
селска среда.  

Ще бъдат изработени и разпространени информационни материали  
които ще отразяват уникалната история, култура и бит на туристическата 
дестинация. В допълнение на това ще бъдат изработени рекламни спотове  
и видео филми, пътеводител, регионални маршрутен гид карти и още 
десетки рекламни материали с цел повишаване на посетителския интерес 
към завършения туристически продукт на територията на туристическа 
дестинация Елена – Лясковец – Златарица. 
 

    
   
 

 


