
Проект:  
„Развитие на културно-исторически 

атракции в градски туристически 
ансамбъл” 

 

финансиран по договор  BG161PO001/3.1-03/2010/040 
Оперативна програма «Регионално развитие»  

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.1-03/2010  

“Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции” 



 
 

Партньори: 
 

Община Русе - водещ партньор 
 

Областна администрация - партньор  



 

Обща цел:  

 

Развитие на туристически ансамбъл от 

градски културно-исторически атракции и 

свързаната с тях дребномащабна 

техническа инфраструктура и промоция в 

общ интегриран туристически продукт  



  

 Специфични цели:  
 

  
1. Повишаване на конкурентоспособността на атракциите, 

чрез дейности по консервация, експониране, укрепване, 
оборудване и въвеждане на иновативни и интерактивни 
подходи и техники за интерпретация и анимация; 
 

2. Подобряване на условията за посещение на атракциите, 
чрез развитието на допълнителна дребномащабна 
техническа инфраструктура в района на атракциите; 
 

3. Повишаване на атрактивността на атракциите чрез 
прилагане на маркетингови и рекламни подходи, 
организиране на информационни и промоционални събития 
и проактивни методи за презентиране. 

 



   
Основни целеви групи:  

Чуждестранни туристи и посетители  на гр.  Русе  с 
интерес към водещата атракция –  10644; 
Индивидуални и групови посетители от  страната – 
около 32 000; 
Гости на гр. Русе – 5 149; 
Туроператори и туристически агенции действащи на 
територията на града – 7 бр.  

Крайни бенефициенти: 
Читателите на РБ «Л. Каравелов» - 6200; 
Жителите на гр. Русе като цяло -167 585. 

 



 Основни дейности по проекта: 
 

Възлагане и изработване на 3 пакета тръжна 
документация; 
Избор на изпълнител и изпълнение на СМР, строителен и 
авторски надзор; 
Избор на изпълнител и изпълнение на финансов одит; 
Избор на изпълнител и изпълнение на доставка на 
оборудване и доставка на софтуер; 
Избор на изпълнител и изработка на филмови 
промоционални материали, печатни материали, изработка 
на РС игри и организиране и провеждане рекламно-
промоционално събитие - "Летописът на Червенския 
болярин“;  
Въвеждане на обектите в експлоатация.  
 



 

Финансиране: 
 

Обща стойност – 4 432 260,90 лева 
 

Финансиране по ОПРР – 4 251 867,88 лева /95,93 %/ 
 

Допълнителен собствен принос на Община Русе – 
180 393,02 лева /4,07 %/ 



 

 

Благодарим за вниманието! 
 

 

 

 
 Тази презентация е създадена в рамките на проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски 

туристически ансамбъл”, 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 Русе и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че тази презентация отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.”  


