
Проект:  
„Реки на времето” 

Регионален туристически продукт на 
туристически район  

„Русе – Иваново - Борово“ 
 

Финансиран по договор BG161PO001/3.2-02/2011/003  
Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 - 2013, 

съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие  
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/3.2-02/2011  
“Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите” 
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“ 



 
 

Партньори: 
 

Община Русе - водещ партньор 
 

Община Иваново – партньор 
Община Борово - партньор  



 

Обща цел:  

 

Да се установи действителният потенциал 
за развитие на интегриран туристически 

продукт на региона  

Русе – Иваново - Борово 



 Основни дейности по проекта: 

 Разработване на туристически пакети или 
диверсификация на съществуващите; 

 Рекламни дейности – подготовка и разпространение 
на информационни и рекламни материали за 
туристическия район и предложения за подкрепа на 
туристически продукт; 

 Участие в регионални, национални и международни 
туристически борси, изложения и панаири; 

 Изследвания на въздействието на осъществените 
маркетингови и рекламни дейности; 



  

 Дейности по проекта: 
 

  

1. Създаден е интегриран туристически продукт с 
тематични  туристически пакети: 

        = „Русе – българската перла на Дунава” – двудневен и 
тридневен туристически пакети; 
        = „По Лом и Дунав към природата” – двудневен и 
тридневен туристически пакети; 
         = „По Лом и Дунав през историята” – двудневен и 
тридневен туристически пакети; 
   
       Пакетите са предоставени на 25 туристически агенции 
от региона. 
 



   2. Отпечатани са рекламни 
туристически материали, 
съобразени с основните цели на 
проекта:  

- Брошура - на български и 
английски езици,  

- Пътеводител – на български и 
английски езици;  

- -Карта – на български и 
английски езици. 



 
3. Представяне на проекта на девет туристически борси у нас и 

в чужбина:  
   

      - VI-ти Черноморски туристически форум – Варна;   
      - Borsa Mediterranea Del Turismo Archoelogico – Пестум, 

Италия;  
        - пролетно и есенно издание на туристическо изложение TTR 

– Букурещ, Румъния;  
         - международна туристическа борса "Ваканция и спа" – 

София;  
         - Фестивал на отговорния начин на живот "Зелени дни" – 

София;  
          - туристическа борса "Културен туризъм" – Велико 

Търново;           
           - туристическо изложение "Планините на България – 

гостоприемство в четири сезона" – Пампорово;  
            -изложение "Уикенд туризъм 2014" – Русе.  

 
 







  
4. Вече функционира страница на проекта, която е 

част от официалния сайт на Община Русе -   
 

     http://www.ruse-bg.eu/reki_na_vremeto/  
 
    На нея са публикувани разработените рекламни 

видео и аудио клипове, както и филмът, който 
представя регионалния туристически продукт на 
район Русе – Иваново – Борово. 





          6. Разработено е приложение за социалната 
мрежа Фейсбук с игрови елементи –  

https://apps.facebook.com/rekinavremeto/?fb_source=se
arch&ref=ts&fref=ts,  

 което по развлекателен и интересен начин 
представя туристическия потенциал на региона 
Русе-Иваново-Борово. Играта се базира на картата на 
общините Русе, Иваново и Борово. На нея са 
представени всички опции за туризъм, както и 
интересни обекти и маршрути. Приложението 
съдържа и социален елемент –потребителите 
споделят постиженията с приятелите си.  

 







  
    Устойчивост на проекта: 
 

 -     Участие на туристически борси през 2014/2015 г. 
 - Отпечатване на рекламни материали за 

туристическия регион Русе-Иваново-Борово 
 - Предоставяне на туристическите пакети на 

агенциите и туроператорите за следващия сезон 
 -  Представяне на рекламните филми за региона на 

различни форуми за привличане на туристи от 
страната и чужбина 
 



 

Финансиране: 
 

Обща стойност – 416 726,51 лева 
 

Съфинансиране от Европейския фонд за регионално 
развитие – 354 163,97 лева  

 
Съфинансиране от държавния бюджет – 41 666,35 

лева 
 

Собствен принос на всички партньори по проекта – 
20 833,18 лева 

Допълнителен финансов принос на кандидата – 63,01 
лева 



 

 

Благодарим за вниманието! 
 

 

 

 
 Тази презентация е създадена в рамките на проект „Реки на времето“, 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 този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия 
орган. 

 


