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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.”  
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Изготвени и обявени са тръжните процедури по обществените поръчки по проект 

„Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация 

Елена – Лясковец – Златарица” 

 

Продължава работата по изпълнението на 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”. Изготвени и обявени са тръжните процедури по обществените поръчки по 

проекта. 

Обществените поръчки са с предмет: „Изработка и разпространяване на информационни, 

маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, 

дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация по две 

обособени позиции: Обособена позиция 1. „Изработка и разпространяване на 

информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на 

консултации” и 

Обособена позиция 2. „Дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална 

идентификация, обявена на 3 декември 2012 г. 

Втората обществена поръчка е с предмет: „Логистични услуги по участие в събития”, 

обявена на 11 декември. 

Третата е с предмет „Изследване на ефективността на маркетинговите дейности 

(специализиран консултант)”, обявена на 17 декември 2012 г. 

Ежемесечната среща на екипа по проекта бе на 18 декември. Обсъдени бяха възникнали 

проблеми по изпълнението на дейностите и бяха набелязани мерки за тяхното разрешаване. 

Проведена бе и среща на надзорната комисия, на която бе докладван напредъкът по проекта.  
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