ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013/ ПРИОРИТЕТНА ОС 3/ ОПЕРАЦИЯ 3.1/ СХЕМА
BG161PO001/3.1-03/2010
Наименова
ние и
седалище
на
бенефицие
нта

Място на
изпълнен
ие на
проекта

Наименование
на проекта

Общ размер
на проекта в
лв.

Размер на
безвъзмездна
та финансова
помощ към
кандидата в
лв.

Допълнителе
н собствен
принос

Собствен
принос
извън
общо
допустими
те разходи
по проекта

Основни дейности

Продъл
жителн
ост на
изпълне
ние на
проекта

Индикатори

СКЛЮЧЕНИ НА 22.11.2011 Г.
Дейност 1: Организация и управление на проекта



Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност 2: Подготовка и организация на тръжни
процедури по проекта
Дейност 3: Разработване на маркетингова
стратегия и реализация на дейности за
популяризиране на туристическа дестинация
„Бургас и остров Света Анастасия”
Дейност 4: Реставрация и адаптация на културноисторическото наследство на о. Света Анастасия

Община
Бургас
8000, гр.
Бургас, ул.
„Александ
ровска” 26

Община
Бургас

Културноисторическото
наследство на
о-в "Света
Анастасия" и
град Бургас
атрактивна и
конкурентоспо
собна
туристическа
дестинация

Дейност 5: Реконструкция и обновяване на
допълнителна
техническа
инфраструктура,
необходима за посещение на атракциите
5 559 576,36

4 976 075,27

229 024,38

354 476,71

Дейност 6: Обособяване на културно-исторически
маршрут в историческото ядро на гр. Бургас с
посетителски информационен център и павилион
Дейност 7: Изпълнение на авторски и строителен
надзор и въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8: Доставка на оборудване и
туристически кораб, обслужващи туристическия
маршрут и туристическата атракция
Дейност 9: Подбор и обучение на персонала,
обслужващ туристическите атракции
Дейност 10:
публичност

Дейности

за

визуализация

Дейност 11: Независим финансов
мониторинг и отчетност по проекта

и

одит,



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия

на
от

24,00

СКЛЮЧЕНИ НА 23.11.2011 Г.
Дейност 1: Екип по проекта



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените културноисторически паметници



Удовлетвореност на
посетителите от
културно-историческите
паметници



Брой подкрепени
туристически културноисторически паметници/
обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически културноисторически паметници



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически културноисторически паметници



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия

на



Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение и
управление на проекта

Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически атракции/
обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените

Дейност 2: Обществени поръчки
Дейност 3: Изпълнение на Консервационнореставрационни разбори и строително-монтажни
работи
3.1 Валоризация на църква „Св. Йоан Кръстител”
3.2 Валоризация на църква „Св. Параскева”
3.3 Частично изграждане на „Духовен път”

Община
Несебър
8230, гр.
Несебър,
ул.
Еделвайс
10

Община
Несебър

Вяра в Несебър

1 643 230,13

1 562 711,85

80 518,28

0,00

Дейност 4: Инвеститорски контрол и строителен
надзор
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6: Информация и реклама

24,00

Дейност 7: Публичност на проекта
Дейност 8: Обучение на лица по програмите за
екскурзоводство и аниматорство в туризма
Дейност 9: Провеждане на финансов одит по
проекта

Дейност 0: Възлагане и
прединвестиционно проучване

Община
Самоков
2000, гр.
Самоков,
ул.
„Македони
я” 34

Община
Самоков

Реставрация,
консервация,
социализация и
експониране на
късноантична
крепост с
църковен
ансамбъл и
оброк Цари
мали град

изработване

Дейност 2: Одит на проекта
5 580 535,84

5 292 580,19

287 955,65

0,00

Дейност 3: Информация и публичност
Дейност 4: Избор на консултант за подготовка на
документация за тръжни процедури
Дейност 5: Провеждане на процедури за възлагане
на договори за строителство, строителен надзор и
доставка, сключване и изпълнение на договори с
определените изпълнители. Възлагане на договор
за авторски надзор

24,00

Дейност 6: Развитие на природни, културни и
исторически атракции

туристически атракции


Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност 6: Изпълнение на авторски и строителен
надзор



Заетост на легловата
база

Дейност 7: Отчетност, мониторинг и одит по
проекта



Брой нощувки в
съответната територия

6.1 Консервация, реставрация и експониране на
южна и източни крепостни стени и реконструкция
на кула №5 от IVв. от н.е.
6.2 Консервация, реставрация и експониране на
северна стена, вход, кули №1 и 2 и останки от
рухнали стени от VI в. от н.е.
6.3 Консервация, реставрация и експониране на
църковен ансамбъл от IV и VI в. от н.е. и
реконструкция на църква от XV в. от н.е.
Дейност 7: Развитие на туристическата
инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите
Дейност
8:
Развитие
на
допълнителна
дребномащабна техническа инфраструктура
Дейност 9: Авторски и строителен надзор
Дейност 10: Изготвяне на документация по
въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 11: Обучение на персонала
Дейност 1: Стартиране на проекта
Дейност 2: Провеждане на обществени поръчки и
избор на изпълнител
Дейност 3: Изготвяне на маркетингова стратегия
за промотиране на Музея на солта

Община
Поморие
8200, гр.
Поморие,
ул.
„Солна” 5

Община
Поморие

"Помориетуристическа
атракция - град
на солта,
древна
история и
традиции"

Дейност 4: Изпълнение
осигуряване и публичност

1 887 704,67

1 845 986,40

41 718,27

0,00

на

дейности

за

Дейност 5: Извършване на строително-монтажни
дейности
5.1 Ремонтни дейности на Ул. Солна с цел
осигуряване на по-добър достъп до музея от
туристите влизащи в града по главния път.
5.2. Ремонтни дейности в Музея на солта и
благоустрояване на района на музея.

21,00

Дейност 1: Създаване на екип по проекта и
управителен комитет и цялостно управление на
проекта



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции

Дейност 2: Организиране
пресконференция

встъпителна



Дейност 3: Подготовка на тръжна документация и
договори с изпълнители

Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

4.3 Консервация и реставрация на новоразкрита
винарна



Заетост на легловата
база

4.4 Опазване на антично селище и късноантична
крепост, разположена на н. „Св. Атанас”



Брой нощувки в
съответната територия

24,00



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции

24,00

на

Дейност
4:
Консервация,
реставрация,
експониране и социализация на антично селище и
късноантична крепост, разположена на нос „Св.
Атанас”

Община
Бяла
9101, гр.
Бяла, ул.
„Андрей
Премянов”
29

Община
Бяла

Консервация,
реставрация,
експониране и
социализация
на "Антично
селище и
късноантична
крепост" на
нос Св. Атанас
и
превръщането
им във водеща
туристическа
атракция на
територията на
община Бяла,
Варненска
област

4.1 Консервация, реставрация и експониране на
новоразкрита базилика
4.2 Консервиране, реставрация и експониране на
баптистерий

5 376 155,32

4 620 267,88

755 887,44

0,00

4.5 Социализация на антично селище и
късноантична крепост, разположена на н. „Св.
Атанас”
Дейност 5:
Упражняване
строителен надзор

на

авторски

и

Дейност 6: Въвеждане на техники за
интерпретация на туристическа атракция антично
селище и късноантична крепост, разположена на
н. „Св. Атанас”
Дейност
7: Реализиране
на
мерки за
разпространение на информация и публичност,
изработване и разпространение на рекламни
материали и организиране на събития
Дейност 8: Провеждане на професионално
обучение по специалността „Екскурзовод”
Дейност 9: Извършване на финансов одит на
проекта

Столична
Община
1000, гр.

Столичн
а община

Адаптация на
Централна
минерална
баня за музей

5 947 115,87

5 619 035,17

179 762,73

148 317,97

Дейност 0: Подготовка за кандидатстване за
финансиране на Проекта пред ОП „Регионално
развитие” 2007 – 2013

София, ул.
„Московск
а” 33

на София с
активно
присъствие на
минерална
вода

Дейност 1: Мобилизация, формиране на звено за
управление на проекта



Дейност 2: Подготовка на документация за
възлагане на обществени поръчки, провеждане на
процедури по ЗОП/НВМОП и сключване на
договори с избраните изпълнители

Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти

Дейност 3: Изпълнение на СМР



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Подкрепени
туристически
атракции/обекти

5.1 Античен християнски комплекс – Трети етап –
Експониране и социализация на археологическите
структури, северно от църквата



Монтиране на
информационни
електронни киоски

5.2 Експониране и организация на достъпа до
археологическите разкопки на Християнски храм
в
приземието
на
многофункционална
административна сграда на Общински съвет



Информационни
билбордове



Информационни табели
за туристически обекти

5.3 Ремонт на Археологическия музей в гр.
Созопол



5.4 Строителство на нови експозиционни зали на
Созополския Археологически музей, ситуирани в
гр. Черноморец – Културно-анимационен център
„Св. Никола”

Създадени туристически
информационни или
анимационни центрове



Построени и обзаведени
нови експозиционни
зали



Брой обучен персонал на

Дейност 4: Осъществяване на строителен надзор
Дейност 5: Осъществяване на авторски контрол
Дейност 6:
стратегия

Изработване

на

маркетингова

Дейност 7: Одит на проекта
Дейност
8: Изпълнение
информираност и публичност

на

мерки

за

Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни
процедури за избор на външни изпълнители
Дейност 3: Дейности за
публичност и информираност

осигуряване

на

Дейност 4: Одит на проекта

Община
Созопол
8130, гр.
Созопол,
пл. „Хан
Крум” 2

Община
Созопол

Интеграция на
културноисторическите
ценности и
диверсификаци
я на
туристическите
продукти на
територията на
община
Созопол

Дейност 5: Строително-монтажни, ремонтни и
възстановителни работи

1 244 863,78

1 161 859,03

73 898,29

9 106,46

Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор

24,00

Дейност 7: Доставка на оборудване и обзавеждане
Дейност 8: Въвеждане на техники за анимация и
интерпретация на туристическите атракции и
комплексните туристически продукти
Дейност: Обучение по специалността „Аниматор
в туризма”

Дейност: Структуриране и институционализиране
със заповед на кмета на община Банско на Екип за
организация и управление на проекта и старт на
пълната реализация на проекта за период от 24
мес.

подкрепените
туристически атракции


Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Средна заетост на
легловата база в
активния сезон



Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Индексно/ спрямо
базовата стойност
нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции
в%



Индексен ръст на броя
посетители на
подкрепените реакции в
% спрямо базата



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите

Дейност: Провеждане на законови тръжни
изборни процедури на изпълнители по проекта
съгласно ЗОП/НВМОП
Дейност: СМР по проекта

Община
Банско
2770, гр.
Банско, пл.
„Никола
Вапцаров”
2

Община
Банско

Подкрепа за
развитието и
диверсификаци
ята на
туристическите
атракции на
община Банско
- БАНСКО
КРЪСТОПЪТ
НА
ЦИВИЛИЗАЦ
ИИТЕ

1 Ремонт, реставрация, консервация, експониране
и осигуряване на достъпна среда в комплекс
„Велянова къща”, гр. Банско
2
Ремонт,
консервация,
експониране
и
осигуряване на достъпна среда в комплекс
„Рилски метох”, гр. Банско
2 423 714,97

2 302 529,22

121 185,75

0,00
3 Реставрация, консервация и експониране на
археологически обект „Свети Никола” на
територията на НП „Пирин”



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

5 Преустройство на кинотеатрален салон в
централен посетителски информационен център
на община Банско



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност: Доставка на съоръжения, оборудване и
обзавеждане



Брой подкрепени
подобекти - ПИЦ, 3
съществуващи
помещения в сгради



Заетост на легловата

4 Проект за направа на археологически профил и
експониране на фрагмент от крепостен зид на
средновековна крепост в местността „Калето” –
„Ситан Кале” на територията на НП „Пирин”

Дейност: Авторски надзор над изпълнението на
СМР и финализирането на проекта
Дейност: Независим строителен надзор над

24,00

изпълнението на СМР и финализирането на
проекта

база


Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя на
туристите в Банско

Дейност: Маркетингови и рекламни дейности по
публичност на атракциите



Посещаемост на 4
атракции

Дейност: Дейности по обучение от избрана фирма
изпълнител, лицензирана от и в актуалния
Регистър на НАПОО



Посещаемост на 4
атракции в %

Дейност 1: Управление и координация на проекта



Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за
възлагане на строително-ремонтни работи,
доставки и услуги

Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

Дейност: Независим финансово счетоводен одит
от фирма или физическо лице
Дейност: Информация и публичност на проекта

Дейност: Приемо-предавателни дейности на
финализиране на СМР и пуска на подобектите по
ТП на проекта
Дейност: Оперативна дейност – управление,
осчетоводяване и докладване извършвана от
ЕОУП
Дейност: Заключителен счетоводен одит от ДЕС

Дейност 3: Създаване на тематичен Развлекателен
парк „Леденика”

Община
Враца
3100, гр.
Враца, ул.
„Стефанак
и Савов” 6

Община
Враца

Развитие на
устойчив
туризъм в
община Враца.
Леденикатуризъм без
сезони

3.1 Изграждане на атрактивен входен модул
„Ледениче”
3.2 Дизайн и експониране на подземен атракцион
в пещера „Леденика”
5 282 853,64

5 046 181,80

236 671,84

0,00

3.3
Изграждане
на
образователен/
интерпретативен модул „Прилепа”



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Нетни годишни приходи
от международен
туризъм в съответната
територия



Нетни годишни приходи
от туризъм в
съответната територия

3.4 Изграждане на анимационен модул „Приказна
алея” с амфитеатър
3.5 Изграждане на спортно-развлекателен модул
„Мама, татко и ние”
3.6 Атракционен модул „Влакчето”
3.7 Изграждане на допълнителна техническа
дребномащабна инфраструктура
Дейност

4:

Изграждане

на

съпътстваща

24,00

туристическа инфраструктура – екопътеки



4.1 Туристически маршрут Горно Озирово –
Леденика

Заетост на легловата
база



4.2 Атрактивен туристически маршрут „Враца –
Леденика”

Брой легла в целевия
район



Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите

Дейност 5: Създаване на културно-историческа
туристическа атракция „Археологически парк
Сандански”



Годишен брой
посетители на
атракцията

5.1 Реставрация, консервация и експониране на
културно-исторически паметник „Епископска
базилика”



Площ, обхваната от
атракцията



5.2 Реставрация, консервация и преекспониране
на
културно-исторически
паметник
„Раннохристиянски комплекс IV – V в.”

Хора с увреждания с
улеснен достъп в %



5.3 Интегрирано туристическо развитие на
културно-исторически паметник „Базилика на
епископ Йоан V в.”

Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обекти, включени в
атракцията

Дейност 6: Разработване и развитие на
новосъздадената атракция „Археологически парк
Сандански”



Обособен посетителски
център за обслужване на
атракцията

Дейност 7: Маркетинг и популяризация на
новосъздадената
туристическа
атракция



Брой обучен персонал на

Дейност 5: Развитие на Развлекателен парк
„Леденика”
5.1 Създаване на Концепция за функционирането
на Развлекателен парк „Леденика”
5.2 Организиране и провеждане на специално
събитие
5.3 Популяризиране
„Леденика”

на

Дейност 6: Осигуряване
публичност за проекта

Развлекателен
на

парк

информация и

Дейност 7: Провеждане на обучение на персонала
Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: Подготовка и стартиране на проекта
Дейност 3: Избор на изпълнители и договаряне
Дейност 4: Разработване на работни чертежи и
детайли

Община
Санданск
и
2800, гр.
Сандански
, бул.
„Свобода”
14

Община
Санданск
и

Сандански зората на
ранното
християнство

6 157 446,12

6 000 000,00

157 446,12

0,00

24,00

„Археологически парк Сандански”

подкрепените
туристически атракции

Дейност 8: Авторски надзор


Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Осигурени паркоместа
за посещение на
атракцията



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия



Нетни годишни приходи
от международен
туризъм



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Годишен брой
посетители



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите

5.1 Консервационно-реставрационни работи на
Владетелска базилика и Дворцова църква в ИАР
„Велики Преслав”



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти

5.2 Доставка
екскурзоводи



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Нетни годишни приходи
от международен
туризъм в съответната
територия



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в

Дейност 9: Строителен надзор
Дейност 10: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 11: Обучение на 3-ма служители по
специалността Аниматор в туризма
Дейност 12: Публичност и визуализация на
проекта
Дейност 13: Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 14: Финализиране на проекта

Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Договориране
Дейност 3: Публичност и визуализация
Дейност 4: Маркетинг и реклама и организиране
на събитие
Дейност 5: Развитие на атракцията „Векът на Цар
Симеон Велики”
Община
Велики
Преслав
9850, гр.
Велики
Преслав,
ул. „Борис
Спиров”
58

Община
Велики
Преслав

"Векът на Цар
Симеон
оживява"

2 779 355,42

2 702 923,15

76 432,27

0,00

на

устройства

за

виртуални

5.3 Доставка на медийна информационна система
Дейност 6: Авторски контрол и строителен надзор
Дейност 7: Обучение
Дейност 8: Одит
Дейност 9: Междинно и финално отчитане

24,00

съответната територия
Дейност 1: Управление на проекта, вътрешен
мониторинг и контрол
Дейност 2: Изготвяне на тръжна документация и
провеждане на процедури за избор на
изпълнители



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия

Дейност 3: Одит на проекта
Дейност 4: Осигуряване
информираност по проекта

на

публичност

и

Дейност 5: Подобряване състоянието и
социализация на паметниците на културата –
обект на интервенция
5.1 Водеща атракция къща –музей «Райна
Княгиня» - ремонт, реставрация и консервация
5.2 Къща-музей Дудекова
реставрация и консервация
Община
Панагюри
ще
4500, гр.
Панагюри
ще, пл.
„20-ти
април” 13

Община
Панагюр
ище

Панагюрищестолица на
свободата

4 838 195,00

4 587 576,50

250 618,50

0,00

къща

– ремонт,

5.3 Къща-музей Лекова
реставрация и консервация

къща

–

ремонт,

5.4 Къща-музей Тутева
реставрация и консервация

къща

–

ремонт,

Дейност 6: Посетителски информационен център
в съществуваща сграда на градски исторически
музей
Дейност
7:
Развитие
на
допълнителна
дребномащабна техническа инфраструктура в
района на атракциите, необходима за посещение
на атракциите
Дейност 8: Развитие на туристическата
инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите – изграждане на „Стена на
благодарността”, поставяне на указателни табели
и пътеуказател
Дейност 9: Авторски надзор
Дейност 10: Строителен надзор
Дейност 11: Организиране на събития в района на
атракциите, маркетингови и рекламни дейности
Дейност 12: Съпътстващо обучение за персонала,
ангажиран в подкрепяните атракции

24,00

Община
Белоградч
ик
3900, гр.
Белоградч
ик, ул.
„Княз
Борис I” 6

Община
Белоград
чик

"Съхраняване
на културноисторическото
наследство и
разнообразяван
е на
туристическот
о предлагане в
района на
Белоградчишка
та крепост"

Дейност 1: Сформиране на екип за ефективна
организация и управление на проектните
дейности



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции

Дейност 2: Подготовка на документацията за
възлагане
на
обществени
поръчки
за
строителство, доставки и услуги – избор на
консултант



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия

Дейност 1: Управление, мониторинг и контрол на
проекта. Сформиране на екип за управление на
проекта



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции

Дейност 2: Публичност на проекта



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Хора с увреждания с
улеснен достъп

Дейност 3: Провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки по ЗОП/НВМОП за
строителство, доставки и услуги
Дейност 4: Изпълнение
строителство
2 995 629,74

2 811 398,51

184 231,23

0,00

на

договорите

за

Дейност 5: Строителен надзор
Дейност 6: Авторски надзор
Дейност 7: Придобиване
оборудване и обзавеждане

на

съоръжения,

Дейност 8: Придобиване на нематериални активи
Дейност 9: Публичност на проекта

24,00

Дейност 10: Публичност на атракциите
Дейност 11: Обучение на персонала, обслужващ
обекта на интервенция
Дейност 12: Одит на проекта

Дейност 3: Подготовка и провеждане
процедури за избор на изпълнители
обществени поръчки

Община
Разград
7200, гр.
Разград,
бул. „Бели
Лом” 37А

Община
Разград

Абритусмистика и
реалност

6 219 051,28

6 000 000,00

219 051,28

0,00

на
на

Дейност 4: Работно проектиране


Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти

5.1 Консервационно - реставрационни работи и
експониране



5.2 Развитие на туристическата инфраструктура,
необходима за нуждите на атракцията Туристически информационен център и подходи

Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни

Дейност 5: Развитие на НАР „Абритус” като
конкурентноспособна туристическа атракция

24,00

на посетителите към експонираната археология и
Интерактивен и експозиционен музей „Абритус”
Дейност 6: Авторски надзор

места в подкрепените
туристически атракции


Нетни годишни приходи
от международен
туризъм



Заетост на легловата
база (в т.ч. от
международен туризъм)



Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените културно
исторически паметници



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически културноисторически
паметници/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически културноисторически паметници

Дейност 7: Строителен надзор
Дейност 8: Промотиране, маркетинг и реклама и
организиране на събития
Дейност 9: Съпътстващо обучение на персонала,
работещ в подкрепяните атракции
Дейност 10: Финансов одит на проекта
Дейност 11: Финализиране на проекта
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни
процедури
Дейност 3: Изпълнение на СМР
3.1 Дейности по развитие на
културни и исторически атракции

Община
Габрово
5300, гр.
Габрово,
пл.
„Възражда
не” 3

Община
Габрово

Интегриран
проект за
развитие на
културноисторич1еския
туристически
продукт и
свързаната с
него
инфраструктур
а в община
Габрово

природните,

3.2 Дейности по развитие на туристическата
инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите

6 195 596,17

5 919 892,14

275 704,03

0,00

3.3 Дейности по развитие на допълнителна
дребномащабна техническа инфраструктура в
района
на
атракциите,
необходима
за
посещението им
Дейност 4: Строителен надзор и инвеститорски
контрол



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност 6: Доставка и монтаж на специализирано
оборудване и обзавеждане



Заетост на легловата
база

Дейност 7: Специализирани обучения в областта
на туризма и анимацията



Брой нощувки в

Дейност 5: Авторски надзор

Дейност 8: Маркетинг и популяризиране на
новосъздадените туристически продукти
Дейност 9: Дейности по разпространение на
информация, публичност и визуализация
Дейност 10: Одит на проекта

24,00

Дейност 1: Организация и управление на проекта



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност 2: Подготовка и изпълнение на СМР
2.1 Къща-музей «Йордан Йовков» - водеща
атракция в проекта
2.2 Дом-паметник «Йордан Йовков»
2.3 Музей по нова и най-нова история
2.4 Етнографска къща

Община
град
Добрич
9300, гр.
Добрич,
ул.
„България
” 12

2.5 Регионален исторически музей
Община
град
Добрич

Йовковият
Добрич съвременна
туристическа
дестинация

Дейност 3: Авторски надзор
3 602 052,56

3 559 908,55

42 144,01

0,00

Дейност 4: Строителен надзор
Дейност 5: Организиране и провеждане на
събитие в района на атракцията
оборудване

и



Заетост на легловата
база

Дейност
7:
Съпътстващо
обучение
екскурзоводи
на
персонала,
работещ
подкрепяните атракции

за
в



Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти

Дейност 6:
обзавеждане

Закупуване

на

24,00

Дейност 8: Одит на проекта
Дейност 9: Осигуряване
публичност

на

информация и

Дейност 1: Подготовка на проекта
Дейност 2: Администриране
мониторинг и контрол

Община
Мездра
3100, гр.
Мездра,
ул.
„Христо
Ботев” 27

Община
Мездра

Историята,
културата и
природата туристическите
атракции на
община
Мездра

на

проекта,

Дейност 3: Изготвяне на документация за
възлагане на обществени поръчки за изпълнение
на дейностите по проекта
3 977 489,00

3 756 738,36

220 750,64

0,00

Дейност 4: Разглеждане, оценка и класиране на
офертите за обществени поръчки, избор на
изпълнители и сключване на договори
Дейност 5: Изпълнение на договор за строителномонтажни дейности
5.1 Дейности, свързани с реставрация и
консервация на културно-историческата атракция
«Калето»
5.2

Дейности,

свързани

с

развитие

на



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост на легловата

20,00

техническата инфраструктура

база

5.3 Изграждане на допълнителна дребномащабна
туристическа инфраструктура в района на
атракциите, необходима за тяхното посещение



Брой нощувки в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

Дейност 6: Осъществяване на строителен и
авторски надзор
Дейност 7: Доставка на оборудване и обзавеждане
за целите на проекта
Дейност 8: Провеждане на дейности за
интерпретация и анимация на туристическата
атракция
Дейност 9: Маркетинг и реклама на атракцията
Дейност 10:
екскурзоводи

Провеждане

на

обучение

за

Дейност 11: Одит на проекта
Дейност 12: Публичност на проекта
Дейност 1: Сформиране на екип за организация,
управление и отчетност на проекта
Дейност 2: Управление и отчетност на проекта
Дейност 3: Подготовка на документация за
възлагане на обществени поръчки и провеждане
на процедури за избор на изпълнители и
доставчици. Сключване на договори за
обществени поръчки

Община
Златоград
4980, гр.
Златоград,
ул.
„Стефан
Стамболов
”1

Дейност 4: Упражняване на авторски надзор
Община
Златогра
д

Повишаване на
туристическата
атрактивност
на град
Златоград

Дейност 5: Упражняване на строителен надзор
1 444 838,51

1 374 908,33

69 930,18

0,00

Дейност 6: Извършване на строително –
монтажни работи за повишаване туристическата
атрактивност на град Златоград



6.1 Водеща атракция: Реставрация и консервация
на Взаимно училище (Музей на просветното дело
в Средните Родопи)

Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия

6.2 Разработване на Чалъкова къща в
туристическа
атракция:
„Представяне
на
българския бит и култура от втората половина на
19- ти век с демонстрации и обучение”
6.3 Реставрация и консервация на недвижим
паметник на културата Къща на Атанас и Тома

18,00

Пачилови, приютила
съобщенията

Музейна

сбирка

на

6.4 Подобряване и развитие на дребномащабна
техническа и туристическа инфраструктура
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация
Дейност
8:
Повишаване
капацитета
и
квалификацията на персонала, обслужващ
туристическите атракции
Дейност 9: Програми и техники за интерпретация
и анимация на туристическите обекти и
закупуване на оборудване
Дейност 10.
Изпълнение
маркетингови дейности

на

рекламни и

Дейност 11: Информация и публичност на
проекта;
Дейност 12: Одит на проекта
Дейност 1: Организация и управление на проекта



Нарастване на броя
посетители на
подкрепените атракции



Удовлетвореност на
посетителите от
атракциите



Брой подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост на легловата
база



Брой нощувки в
съответната територия

Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни
процедури
Дейност 3: Изпълнение на СМР
3.1 Консервация и експониране на западна порта с
протейхизма и прилежаща крепостна стена в
археологическа среда
Община
Стара
Загора
6000, гр.
Стара
Загора,
бул. „Цар
Симеон
Велики”
107

Община
Стара
Загора

"Превръщане
на културноисторически
паметници от
античния
период на
Стара Загора в
туристическа
атракция"

3.2 Форумен комплекс – аудиториум, площад и
терми

4 387 493,88

4 176 894,17

210 599,71

0,00

3.3 Декуманус максимус с пресичащи го антични
улици „Kардо” и сгради в 4 инсули, южно от
Старозагорската опера
3.4 Мозайка от
„Ген.Столетов” 113

антична

сграда

на

24,00

ул.

3.5 Консервация, реставрация и експониране на
антични руини в източния двор на РИМ Стара
Загора, на антични подови мозайки и лапидарни
паметници
Дейност 4: Строителен надзор и инвеститорски
контрол
Дейност 5: Авторски надзор
Дейност 6: Доставка и монтаж на специализирано
оборудване и обзавеждане

Дейност 7: Специализирани обучения в областта
на туризма и анимацията
Дейност 8: Маркетинг и реклама на създадените
туристически продукти
Дейност 9: Дейности по разпространение на
информация, публичност и визуализация
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 1: Сформиране на проектния екип.
Изпълнение и управление на проекта

Община
Гърмен
2960, с.
Гърмен,
ул.
„Първа”
35

Община
Гърмен

Реставрация,
консервация и
социализация
на късно
античен град
"Никополис ад
Нестум"

2 350 406,25

2 230 065,45

120 340,80

0,00



Дейност 2: Подготовка на документации за
възлагане
на
предвидените
по
проекта
обществени поръчки

Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Дейност 3: Извършване на строително-монтажни
работи
по
реставрация,
консервация
и
социализация на късно античен град Никополис
ад Нестум

Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите

Дейност 4: Доставка на съоръжения и оборудване
за доразвиване и допълване на атракциите на
обект Никополис ад Нестум с цел създаване на
единен комплексен и конкурентноспособен
туристически продукт
Дейност 5: Строителен и авторски надзор при
извършването на строително-монтажните работи
по реставрация, консервация и социализация на
късно античен град Никополис ад Нестум
Дейност 6: Дейности за
информация и публичност

осигуряване

на

на

на
от

24,00

легловата

Дейност 7: Организиране на събития в района на
туристическите атракции, рекламни материали и
промотиране на обекта
Дейност 8: Независим финансов одит на проекта
Дейност 9: Провеждане на Обучение на персонал
за работа в подкрепените атракции
Дейност 1: Подготовка на проекта

Община
Чирпан
6200, гр.
Чирпан,
пл.
„Съединен
ие” 1

Община
Чирпан

Музеен
ансамбъл
"Пейо
Крачолов
Яворов"

1 370 040,69

1 303 456,71

66 583,98

0,00

Дейност 2: Управление на проекта, мониторинг и
контрол
Дейност 3: Подготовка на документации и
провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки

на
от

18,00

Дейност 4: Изпълнение на договор за СМР и
реставрация на къща-музей „П. К. Яворов”



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

4.1 Дейности по основната атракция


Строително-ремонтни дейности по къщамузей „П. К. Яворов”

4.2 Дейности по туристическата инфраструктура





Строително-монтажни, ремонтни дейности
на експозиционна зала, библиотека и архив
на музея

Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции





Изграждане
на
малък
информационен център

Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия

културно-

4.3 Дребномащабна инфраструктура


Строително-ремонтни работи в района на
къща-музей „П.К. Яворов”



Изграждане на камерна сцена на открито



Изграждане тоалетни посетители

на

легловата

Дейност 5: Осъществяване на надзор по време на
строителството (строителен и авторски надзор)
Дейност 6: Доставка на оборудване за целите на
проекта
Дейност 7: Провеждане на дейности за маркетинг,
популяризация
и
интерпретация
на
туристическата атракция
Дейност 8:
екскурзоводи

Провеждане

на

обучение

за

мониторинг

и



Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и
избор на изпълнители

Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите

Дейност 9: Публичност на проекта
Дейност 10: Одит на проекта

Община
Петрич
2850, гр.
Петрич,
ул. „Цар
Борис III”
24

Община
Петрич

"Хиляда
години от
битката на
Самуил (10142014)устойчиво
развитие на
туристическата
атракция
"Самуилова
крепост" в
Община

Дейност 1: Организация,
управление на проекта

1 923 100,52

1 812 137,62

110 962,90

0,00

Дейност 3: Реставрация, консервация
експониране на обект Самуилова крепост

и

Дейност 4: Развитие
инфраструктура

на

туристическата

Дейност

на

дребномащабна

5:

Развитие



на
от

Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти

24,00

Петрич"

техническа инфраструктура
5.1
Функционално
преустройство
Посетителски и Интерпретативен център



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост

на

5.2 Изграждане на достъпна среда за хора с
увреждания
5.3 Подобряване състоянието на алейна мрежа в
района на крепостта
5.4 Осветление
5.5 Обособяване на места за анимиране на проекта

на

легловата

Дейност 6: Авторски и строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8: Въвеждане на техники и програми за
интерпретиране и анимиране на обекта
Дейност 9: Доставка на оборудване и съоръжения
Дейност 10: Съпътстващо обучение на персонала,
работещ в подкрепяната атракция
Дейност 11: Кампания за популяризиране
Дейност 12: Осигуряване на публичност и
информираност
Дейност 13: Одит на проекта
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни
процедури
Дейност 3: Изпълнение на СМР
Община
Ивайловг
рад
6570, гр.
Ивайловгр
ад, ул. „Г.
Димитров”
49

Община
Ивайловг
рад

Антична вила
Армира

1 771 594,68

1 679 471,76

92 122,92

0,00

3.1 Дейности по развитие на природните,
културни
и
исторически
атракции
–
консервационно-реставрационни работи вила
“Армира”
3.2 Дейности по развитие на туристическата
инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите
3.3 Дейности по развитие на допълнителна
дребномащабна техническа инфраструктура в
района
на
атракциите,
необходима
за
посещението им
Дейност 4: Строителен надзор и инвеститорски

на

на
от

легловата

24,00

контрол

база

Дейност 5: Авторски надзор



Брой
нощувки
в
съответната територия

Дейност 1: Организация и управление на проекта



Дейност 2: Разработване на тръжни документации
и провеждане на процедури за избор на
изпълнители

Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

Дейност 6: Доставка и монтаж на специализирано
оборудване и обзавеждане
Дейност 7: Специализирани обучения в областта
на туризма и анимацията
Дейност 8: Маркетинг и реклама на създадените
туристически продукти
Дейност 9: Дейности по разпространение на
информация, публичност и визуализация
Дейност 10: Одит на проекта

Дейност 3: Реновиране на Панорама „Плевенска
епопея 1877” в „Скобелев парк”
Община
Плевен
5800, гр.
Плевен,
пл.
„Възражда
не” 2

Община
Плевен

"Комплексен
проект за
развитие на
устойчив
туризъм в
регион
Плевен"

Дейност 4: Благоустрояване на
пространство
на
късноантична
„Сторгозия” в местност „Кайлъка”
5 047 345,38

4 789 426,03

257 919,35

0,00

околното
крепост

Дейност 5: Ремонт и реставрация на исторически
мост и Паметник на победата
Дейност 6: Осъществяване на технически контрол
на СМР
Дейност 7: Организиране на събития и рекламни
дейности в подкрепа на атракциите
Дейност 8: Обучение на персонала, работещ в
атракциите

на
от



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите

Дейност 9: Информация и публичност

на

24,00

легловата

Дейност 10: Одит

Община
Трявна
5350, гр.

Община
Трявна

Трявна градът, в който
се ражда
красота

Дейност 1: Дейности, свързани с организацията и
управлението на проекта
3 212 923,75

2 891 700,25

17 747,63

303 475,87

Дейност 2: Дейности, свързани със строителноремонтни и консервационно-реставрационни
работи при изпълнението на проекта
2.1

Подготовка

и

провеждане

на

тръжна

24,00
на
от

Трявна, ул.
„Ангел
Кънчев”
21

процедура за възлагане на строителен надзор



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти

2.3 Подготовка и провеждане на тръжна
процедура за избор на изпълнител за КРР и СМР



2.4 Подготовка и изпълнение на консервационнореставрационни и ремонтни дейности на „Райкова
къща”, „Славейковото школо”, „Часовниковата
кула”, „Стария мост”, „Даскаловата къща” и
„Къщата на Петко и Пенчо Славейкови”

Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Дейност 2: Реставрация, консервация, оборудване
и експониране на културно-историческите (и
природни) атракции

Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



2.1 Реставрация на Обект 1: «Дяволски мост» основна туристическа атракция в комплексния
туристически продукт

Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти

2.2 Изпълнение на строителен надзор

2.5 Подготовка и изпълнение на строителноремонтни, консервационно- реставрационни и
възстановителни дейности на Открит амфитеатър,
Попангелова къща и Многофункционална
изложбена зала. Сгради с последващи функции,
обслужващи водещата атракция

на

легловата

Дейност 3: Дейности, свързани с оборудване и
въвеждане на нови технологии за атракционно
представяне на обновените музейни обекти –
сгради, национални паметници на културата
Дейност 4: Дейности, свързани с осигуряване на
публичност и информираност на проекта
Дейност 5: Дейности, свързани с подготовката и
изпълнението на услуга за публичност на
атракциите
Дейност 6: Други дейности, допустими по ЕСФ
Дейност 1: Организация, управление и одит на
проекта

Община
Ардино
6750, гр.
Ардино,
ул. „Бели
брези” 31

Община
Ардино

По Дяволския
мост - към
райските
пътеки в
Ардино

3 421 721,32

3 204 784,19

216 937,13

0,00

2.2 Реставрация, консервация и експониране на
Обект 2: «Орлови скали»



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост

2.3 Реставрация, консервация и експониране на
Обект 3: «Барутчийницата» в гр. Ардино
2.4 Снабдяване на оборудване, необходимо за
повишаване посещаемостта на атракциите
Дейност

3:

Изграждане

на

туристическа

на
от

на

легловата

24,00

инфраструктура, обслужваща атракциите

база

Дейност 4: Изграждане на дребномащабна
техническа инфраструктура, необходима за
атракциите



Брой
нощувки
в
съответната територия



Дейност 2: Оперативен и финансов мениджмънт,
вътрешен мониторинг и контрол на възложените
дейности на изпълнители. Одит на проекта

Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Дейност 3: Подготовка на документацията за
участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка, провеждане на процедури, сключване на
договори с определените изпълнители

Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия

Дейност 5: Въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация на новите атракции
Дейност 6: Маркетинг и реклама на новия
туристически продукт
Дейност 7: Организация
промоционален характер

на

събития

с

Дейност 8: Организация на обучение
Дейност 9: Дейности за осигуряване на
публичност и информираност относно проекта
Дейност 1: Сформиране на екип. Управление на
проекта

Община
Пещера
4550, гр.
Пещера,
ул.
„Дойранск
а епопея”
17

Община
Пещера

Консервация,
реставрация и
експониране на
антична и
средновековна
крепост
"Перистера",
разположена
на хълма
"Света Петка",
град Пещера.

3 618 355,03

3 437 437,27

180 917,76

0,00

Дейност 4: Изпълнение на СМР по проект
«Консервация, реставрация и експониране на
антична и средновековна крепост ”Перистера”
разположена на хълма „Света Петка”, град
Пещера»
Дейност 5: Авторски и строителен надзор
Дейност 6: Повишаване на експертния капацитет
за управление на туризма в общината и опериране
на туристическата атракция
Дейност 7: Разпространение на информация и
публичност
Дейност 8: Доставка на оборудване с цел
създаване
на
единен,
комплексен
и
конкурентноспособен туристически продукт
Дейност 9:
Изпълнение на дейностите за
публичност на туристическата атракция

на

на
от

легловата

24,00

Дейност 1: Организация и управление на проекта



Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Дейност 6: Избор на изпълнител и изпълнение на
авторски надзор

Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Дейност 7: Избор на изпълнител и изпълнение на
финансов одит

Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия

Дейност 2: Възлагане и изработка на 3 пакета
тръжна документация
Дейност 3: Избор на изпълнител на СМР
Дейност 4: Изпълнение на СМР
4.1 Сградата на регионален исторически музей –
Русе

на
от

4.2 Сградата на отдел „Природа” на РИМ
4.3 Сградата на регионална библиотека "Любен
Каравелов"
Дейност 5: Избор на изпълнител и изпълнение на
строителен надзор

Община
Русе
7000, гр.
Русе, пл.
„Свобода”
6

Община
Русе

Развитие на
културноисторически
атракции в
градски
туристически
ансамбъл

4 432 260,90

4 251 867,88

180 393,02

0,00

Дейност 8: Избор на изпълнител на доставка на
оборудване
Дейност 9: Доставка на оборудване
Дейност 10: Избор на изпълнител и доставка на
софтуер
Дейност 11: Избор на изпълнител за изработка на
филмови промоционални материали
Дейност
12: Изработка
промоционални материали

на

филмови

Дейност 13: Избор на изпълнител и изработка на
печатни материали за публичност на проекта и
публичност на атракциите
Дейност 14: Избор на изпълнител и изработка на
РС игри
Дейност 15:
експлоатация

Въвеждане

на

обектите

в

Дейност 16: Организиране и провеждане
рекламно-промоционално събитие - "Летописът
на Червенския болярин"
Дейност

17:

Дейности

по

публичност

и

на

легловата

24,00

информация на проекта
Дейност 1: Подготовка на проектно предложение
и сключване на договор за БФП



Годишен
брой
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучени хора в
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност 2: Управление и вътрешен мониторинг
Дейност 3: Подготовка на документации и
провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки
Дейност 4: Оборудване и социализиция на
туристическата атракция Тектонски гребен
«Калето»
Община
Червен
бряг
5980, гр.
Червен
бряг, ул.
„Антим I”
1

Община
Червен
бряг

Развитие на
туристическата
атракция
"Тектонски
гребен Калето"

Дейност 5: Развитие на базисна туристическа
инфраструктура за водещата туристическа
атракция – Тектонски гребен Калето и
съпътстващите туристически атракции
935 049,77

892 411,50

42 638,27

0,00

5.1
Туристическа
пътека
–
пешеходнотранспортна алея «Реселешки кукли»
5.2 Ремонт, оборудване и обзавеждане на ТИЦ
Дейност 6: Изграждане на
техническа инфраструктура



Нетни годишни приходи
от
международен
туризъм в съответната
територия



Нетни годишни приходи
от
туризъм
в
съответната територия



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически

дребномащабна

Дейност 7: Изпълнение на дейности по надзор на
СМР
Дейност 8: Рекламни и маркетингови дейности
Дейност 9: Обучение на експерти в областта на
туризма
Дейност 10: Реализиране
информираност и публичност

на

мерки

за

на
от

на

12,00

легловата

Дейност 11: Одит на проекта
СКЛЮЧЕНИ НА 05.01.2012 Г.
Община
Сливен
8800, гр.
Сливен,
бул. „Цар
Освободит
ел” 1

Община
Сливен

Пътуване през
времето, във
времето и с
времето интегриран
проект за
развитие на
природни,
културни и
исторически

Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки
5 358 670,32

5 255 783,85

102 886,47

0,00

Дейност 3: Изпълнение на СМР
3.1 Реставрация, консервация и експониране на
късноантична и средновековна крепост „Туида” в
гр. Сливен

на
от

24,00

атракции и
туристическа
инфраструктур
а в Сливен

3.2 Развитие на туристическата и дребномащабна
техническа инфраструктура, необходима за
нуждите на атракцията

атракции/обекти


Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност 5: Авторски надзор



Заетост
база

Дейност 6: Приемане и въвеждане в експлоатация
на изпълнените СМР



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти

3.3 Инсталиране на доставени обзавеждане,
оборудване и съоръжения
Дейност 4: Строителен надзор и инвеститорски
контрол

на

легловата

Дейност 7: Специализирани обучения в областта
на туризма и анимацията
Дейност 8: Маркетинг и реклама на създадените
туристически продукти
Дейност 9: Осигуряване на устойчивост на
обогатения културно-исторически продукт на
община Сливен
Дейност 10: Дейности по разпространение на
информация, публичност и визуализация
Дейност 11: Одит на проекта
СКЛЮЧЕНИ НА 11.01.2012 Г.
Дейност 1: Сформиране на екипа и изработване на
работен план за действие

Община
Перник
2300 гр.
Перник,
пл.
”Св.Иван
Рилски”
№1А

Община
Перник

Подобряване
на
туристическа
атракция Средновековна
крепост
"Кракра
Пернишки" в
гр. Перник и
свързаната с
нея
инфраструктур
а

Дейност 2: Подготовка на тръжни документи и
провеждане на тръжни процедури
Дейност 3: Изпълнение на СМР по реставрация,
консервация и експониране на туристическа
атракция „Средновековна
крепост
Кракра
Пернишки” в УПИ XII
4 362 149,74

4 211 219,36

150 930,38

0,00

Дейност 4: Изпълнение на СМР по дребно
мащабна инфраструктура

на
от



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

Дейност 6: Разработване на туристически продукт
и въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции

Дейност 7: Провеждане на обучение на аниматори
и екскурзоводи, пряко свързани с осъществяване



Заетост
база

Дейност 5: Осъществяване на строителен и
авторски надзор

на

легловата

23,00

на туристическите атракции
Дейност 8: Дейности за
информация и публичност

осигуряване



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Площ, обхваната от
интегрирания маршрут
на проекта



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой
атракциони
в
обхвата на атракцията



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Брой
седалки
публиката
светлинното шоу

за
на



Подобрен достъп
атракцията

до



Закупени
костюми



Заетост

на

Дейност 9: Мониторинг на проекта
Дейност 10: Проучване и маркетингов анализ на
туристически продукт крепостта „Кракра” и
удовлетвореност от атракциите
Дейност 11: Одит на проекта
СКЛЮЧЕНИ НА 30.01.2012 Г.
Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: Формиране на екип по проекта
Дейност 3: Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 4: Избор на изпълнители на проектните
дейности
Дейност 5: Създаване на атракцията Момчилова
крепост – строителни дейности
5.1 Консервация, реставрация и социализация на
крепостта „Подвис”
5.2 Осветление на пътят от с. Градът до
обслужваща сграда

Община
Смолян
4700, гр.
Смолян,
бул.
„България
”12

Община
Смолян

Момчилова
крепостмитовете
оживяват

2 574 578,12

2 277 005,25

70 664,87

226 908,00

5.3 Осветление на пешеходен
обслужващата сграда до крепостта

подход

от

5.4 Подход за историческа местност – крепост
Подвис – втори етап
Дейност 6: Създаване на атракцията Момчилова
крепост – аудио-визуален спектакъл
Дейност 7: Създаване на атракцията Момчилова
крепост – развитие, маркетинг и реклама
Дейност 8: Професионално обучение
Дейност 9:
оборудване

Закупуване

на

необходимото

на
от

Дейност 10: Авторски надзор
Дейност 11: Строителен надзор
Дейност 12: Въвеждане на обекта в експлоатация

аниматорски
на

легловата

24,00

Дейност 13: Публичност на проекта
Дейност 14: Одит на проекта

база


Брой
нощувки
в
съответната територия



Нетни годишни приходи
от туризъм

Дейност 1: Организация и управление на проекта



Дейност 2. Провеждане на Обществена поръчка за
избор на изпълнител за изготвяне на тръжна
документация за: строителство, строителен
надзор, лицензиран експерт счетоводител, за одит
на проекта, публичност на проекта и публичност
на обекта

Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Площ, обхваната от
интегрирания маршрут
на проекта



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой
атракциони
в
обхвата на атракцията



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

Дейност 15: Отчитане на проекта

СКЛЮЧЕНИ НА 20.02.2012 Г.

Дейност 3. Строителен и авторски надзор на
проекта
Дейност 4. Консервация, реставрация и
експониране на археологически обекти
Дейност 5. Изграждане на експозиционни пътеки
и места за отдих
Община
Севлиево
5400
Севлиево,
пл.
Свобода
№1

Община
Севлиево

Осигуряване
на достъп и
социализация
на
средновековен
град и крепост
"Хоталич"

Дейност 6. Рехабилитация на пътен участък
Дейност 7. Изграждане на електрическа мрежа
4 153 601,66

3 982 057,91

171 543,75

0,00

Дейност 8. Изграждане на паркинг и подпорна
стена

на
от



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Брой
седалки
публиката
светлинното шоу

за
на



Подобрен достъп
атракцията

до



Закупени
костюми

Дейност 12. Обучения, пряко свързани с
подкрепяните атракции и съоръжения



Заетост
база

Дейност 13. Публичност



Брой
нощувки
в
съответната територия

Дейност 9. Изграждане на Посетителски
информационен център
Дейност 11. Маркетинг
Дейност 13. Публичност
Дейност 14. Одит на проекта от лицензиран
експерт – счетоводител или одиторска фирма
Дейност 10. Озеленяване
Дейност 11. Маркетинг

Дейност 14. Одит на проекта от лицензиран

аниматорски
на

легловата

24,00

експерт – счетоводител или одиторска фирма



Нетни годишни приходи
от туризъм



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Площ, обхваната от
интегрирания маршрут
на проекта



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой
атракциони
в
обхвата на атракцията



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Брой
седалки
публиката
светлинното шоу

за
на



Подобрен достъп
атракцията

до



Закупени
костюми



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нетни годишни приходи
от туризъм



Нарстване

СКЛЮЧЕНИ НА 21.02.2012 Г.
Дейност 1. Сформиране на екипа за управление и
мониторинг на проекта
Дейност 2. Осигуряване на публичност по проекта
Дейност 3. Подготовка на тръжна документация и
избор на изпълнители
Дейност 4. Изпълнение на строителен надзор
Дейност 5. СМР за развитие на културноисторически атракции - опазване и експониране
на археологичен комплекс Перперикон
Дейност 6. Изпълнение на дейности по
дребномащабна техническа инфраструктура
Дейност 7. Въвеждане на обектите в експлоатация
Община
Кърджали
гр.
Кърджали
6600, бул.
“България”
41

Община

Дейност 8. Анимация на атракцията
Община
Кърджал
и

“Перперикон
– дом на
богове и
хора”

Дейност 9. Провеждане на обучения по
специалностите аниматор и екскурзовод
3 844 099,61

3 794 510,73

49 588,88

0,00

Дейност 10. Осигуряване публичност на
атракцията
Дейност 11. Отчитане и одит на проекта

Община

“Развитие на
културното

4 242 081,96

4 062 641,89

179 440,04

Дейност 1: Сформиране на екип. Изпълнение и

на
от

24,00

аниматорски
на

легловата

на

броя

24,00

Костенец

Костенец

гр.
Костенец
2030,
ул. „Иван
Вазов №2”

наследство на
община
Костенец,
чрез
възстановява
не и
популяризира
не на
крепостта при
прохода
„Траянови
врата””;

управление на проекта

посетители
на
подкрепените атракции

Дейност 2: Подготовка и провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки
по проекта



Дейност 3: „Реконструкция на пътни участъци
осигуряващи връзка на крепостта „Траянови
врата” с пътя Ихтиман-Костенец и със
съществуващ локален път

Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Площ, обхваната от
интегрирания маршрут
на проекта

Дейност 4: „Реконструкция и изграждане на
паркинг за посетители на „Траянови врата



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой
атракциони
в
обхвата на атракцията



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Брой
седалки
публиката
светлинното шоу

за
на



Подобрен достъп
атракцията

до



Закупени
костюми



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нетни годишни приходи
от туризъм



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции

Дейност 5: „Изграждане на туристически
информационен център и еко-пътеки
Дейност 6: „Извършване на строително монтажни
работи по реставрация, консервация и
социализация на крепост „Траянови врата
Дейност 7: Осъществяване на строителен и
авторски надзори при извършването на
строително-монтажните работи по проект
“Развитие на културното наследство на община
Костенец, чрез възстановяване и популяризиране
на крепостта при прохода „Траянови врата”
Дейност 8: Доставка на съоръжения и оборудване
за доразвиване и допълване на атракцийте на
обект „Траянови врата” с цел създаване на единен
комплексен и конкурентоспособен туристически
продукт
Дейност 9: Дейности по осигуряване на
информация и публичност
Дейност 10: Организиране на събития в района на
туристическите атракции, рекламни материали и
промотиране на обекта
Дейност 11: Провеждане на обучение на персонал
за работа в подкрепените атракции;

на
от

аниматорски
на

легловата

СКЛЮЧЕНИ НА 28.03.2012 Г.
Община
Свищов
гр. Свищов,
обл. Велико

Община
Свищов

«Нове –
сърцето на
легиона.
Социализация
и
експониране

5 880 992,44
лв.

5 581 061,83
лв.

299 930,61
лв.

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на
проекта
0,00
Дейност 2 Подготовка на документации за
провеждане на обществените поръчки за



Удовлетвореност

на

24

Търново,

на римски
военен лагер
и
късноантичен
град НОВЕ І етап»

ул. „Цанко
Церковски”
№2

дейностите по проекта и избор на изпълнители
Дейност 3 Развитие на културно историческа
атракция «Античен град Нове» чрез реставрация,
консервация, експониране на културното
наследство

посетителите
атракциите

от



Площ, обхваната от
интегрирания маршрут
на проекта

Дейност 4: Развитие на туристическата
инфраструктура, необходима за нуждите на
атракцията



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти

Дейност 5: Развитие на допълнителна
дребномащабна техническа инфраструктура в
района на атракцията



Брой
атракциони
в
обхвата на атракцията



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Брой
седалки
публиката
светлинното шоу

за
на



Подобрен достъп
атракцията

до



Закупени
костюми



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия

Дейност 6. Авторски надзор
Дейност 7. Строителен надзор
Дейност 8: Съпътсващо обучение за персонала,
работещ в подкрепената атракция
Дейност 9: Допълнителни дребномащабни
неинфраструктурни дейности
Дейност 10. Управление на проекта, мониторинг и
оценка
Дейност 11. Одит
Дейност 12. Публичност на проекта

аниматорски
на

легловата

Нетни годишни приходи от
туризъм
СКЛЮЧЕНИ НА 25.04.2012 Г.
Дейност 1: Управление на проекта

Община
Тутракан
гр.
Тутракан,
обл.
Силистра,
ул.
“Трансмари

Община
Тутрака
н

«Трансмариск
а – древното
начало на
Тутракан»



Нарастване на броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически

Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за
избор на изпълнители по проекта
2 898 604,46
лв.

2 416 726,78
лв.

231 740,92
лв.

250 136,76
лв.

Дейност 3: Консервация, реставрация и
експониране на кули и крепостна стена
Дейност 4: Разработване и изграждане на
художествено-архитектурна ансамблирана
система „Звук и Светлина” за осветление на

на
от

24

ска” № 31

паметници в гр. Тутракан
Дейност 5: Възстановяване на автентичния вид на
5 /пет/ къщи от „Рибарска махала”
Дейност 6: «Благоустрояване на обект «Рибарска
махала»

атракции/обекти


Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Брой създадени работни
места в подкрепените
туристически атракции



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти

Дейност 7: «Доставка на съоръжения и
оборудване»
Дейност 8: Надзор по време на строителството
Дейност 9: Обучение на нови служители по
професия „Аниматор в туризма”

на

легловата

Дейност 10: Създаване на видео разказ и
изобразителен разказ за посетителски център и
Етнографска къща „Битът на рибаря”
Дейност 11: Допълнителни дребномащабни
неинфраструктурни дейности
Дейност 12: Сформиране на мрежа на
заинтересованите лица за разгръщане на
туристическия потенциал на интегрирания
продукт
Дейност 13: Публичност и визуализация
Дейност 14: Одит
СКЛЮЧЕНИ НА 17.05.2012 Г.
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Информационна кампания
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни
процедури

Община
Карлово
4300, град
Карлово,
улица
“Петко
Събев” № 1

Община
Карлово

Създаване на
туристически
комплекс
„Старинно
Карлово“

2 465 149,78
лв.

2 091 092,42
лв.

332 353,84
лв.

41 703,52
лв.

Дейност 4: Реставрация на културни ценности.
Реализиране на дребномащабна техническа
туристическа инфраструктура
Дейност 5: Дейности свързани с анимиране на
обектите
Дейност 6: Мониторинг и контрол при
извършване на реставрационни и строителномонтажни работи
Дейност 7: Реклама и промоция на туристическия
продукт

на
от



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта
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Дейност 8: Обучение на аниматори



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на
проекта)

Дейност 1: Организация и управление на проекта



Дейност 2: Изготвяне на документация и
провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки

Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Среден
престой
на
атракцията
НАР
«Кабиле»



Среден
престой
на
атракцията Безистен в
гр. Ямбол



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на
проекта)



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой

Дейност 9: Финансов одит на проекта

СКЛЮЧЕНИ НА 14.06.2012 Г.

Дейност 3: Изпълнение на СМР на НАР „Кабиле”
и Безистена в гр. Ямбол
Дейност 4: Авторски и строителен надзор
Община
Ямбол
8600
Ямбол, ул.
„Г. С.
Раковски”
№7

Община
Ямбол

Подобряване
и
популяризира
не на водещи
туристически
атракции в
Ямбол

Дейност 5: Доставка на оборудване и въвеждане
на интерактивна система за интерпретация
Дейност 6: Туристическа реклама и промоция
5 670 093,15
лв.

5 470 116,83
лв.

156 417,66
лв.

43 558,66
лв.

Дейност 7: Разработване и въвеждане на средства
за туристическа информация и интерпретация
Дейност 8: Проучвания и анализи, обезпечаващи
развитието и управлението на продукта
Дейност 9: Независим финансов одит
Дейност 10: Дейности за информация и
публичност

на
от

24

СКЛЮЧЕНИ НА 19.07.2012 Г.
Дейност 1: Организация и управление на проекта

Община
Средец
8300 гр.
Средец, пл.
„Г.
Димитров”
№3

Община
Средец

ДЕУЛТУМ –
ВРАТА КЪМ
ЗАГАДЪЧНА
ТА
СТРАНДЖА

2 784 040,63
лв.

2 293 492,67
лв.

490 547,96
лв.

0,00 лв.

Дейност 2: Избор на фирма за подготовка на
тръжна документация
Дейност 3: Изготвяне на тръжна документация и
провеждане на тръжни процедури за избор на
изпълнители

на
от

подкрепени

24

Дейност 4: Изпълнение на строително-ремонтни
дейности

туристически
атракции/обекти

Дейност 5: Доставка на обзавеждане и оборудване
за Археологическата база и за „Геймановата
Къща”



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

Дейност 6: Осъществяване на авторски и
строителен надзор



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на
проекта)

Дейност 10: Дейности за визуализация и
публичност на проекта



Заетост
база

Дейност 11: Отчетност, мониторинг и одит по
проекта



Брой
нощувки
в
съответната територия.



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на
проекта)

Дейност 7: Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8: Обучение на екскурзоводи и
аниматори
Дейност 9: Изготвяне на маркетингова стратегия и
рекламна кампания.

Дейност 1: Сформиране на проектния екип.
Изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за
възлагане на обществена поръчка

Община
Хисаря
Гр. Хисаря,
бул. „Ген.
Гурко” №
14

Община
Хисаря

Развитие на
културно
туристически
те атракции
на
територията
на Община
Хисаря

Дейност 3: Подобряване, обновяване и
доразвиване на съществуващите туристически
атракции в градския ареал на град Хисаря и
популяризиране на града като място на древна
култура и спа туризъм
3 919 794,70
лв.

3 803 376,80
лв.

116 417,90
лв.

0,00 лв.

Дейност 4: Строителен надзор при извършването
на строително-монтажните, консервационните
работи и дейностите по експониране върху
туристическите атракции. Авторски надзор
Дейност 5: Провеждане на специализирани
обучения в областта на туризма и анимацията
Дейност 6: Дейности за осигуряване на
информация и публичност
Дейност 7: Независим финансов одит на проекта

на

легловата



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия.

на

легловата
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Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Одит.



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на
проекта)

Дейност 2: Информация и публичност
Дейност 3: Консултантски услуги
Дейност 4: Изготвяне на предпроектно проучване,
инвестиционни проекти (технически/ работни)
Дейност 5: Консервация, реставрация и
експониране на късно антична и средновековна
крепост „Дионисополис” в кв.”Хоризонт”, гр.
Балчик

Община
Балчик
ГР.
БАЛЧИК
9600, ПЛ.
21
“СЕПТЕМ
ВРИ” № 6

Община
Балчик

Подобряване
на
туристически
те атракции и
свързаната с
тях
инфраструкту
ра на
територията
на Община
Балчик

Дейност 6: Реконструкция, консервация,
експониране и социализация на недвижима
културна ценност „Мелницата” за нуждите на
туристически културно-информационен център
„Мелницата” и експозиционна сбирка.
5 539 370,58
лв.

4 293 591,74
лв.

1 018 287,20
лв.

227 491,64
лв.

Дейност 7: Реставрация, консервация,
експониране и социализация на обект „Теке Ак
Язълъ Баба – св.Атанас”

на
от



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически атракции

Дейност 9: Упражняване на авторски и
строителен надзор



Заетост
база

Дейност 10: Въвеждане на система за
индивидуална интерпретация и анимация на
туристическите атракции



Брой
нощувки
в
съответната територия.



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически

Дейност 8: Закупуване на оборудване за нуждите
на трите туристически атракции

на

24

легловата

Дейност 11: Провеждане на съпътстващо
обучение на персонала, работещ в подкрепяните
атракции
Дейност 12: Организиране на събития
Дейност 13: Изработване на рекламно –
информационни материали
Дейност 1: Организация и управление
Община
Каварна
гр.Каварна,
ул.”Доброт
ица”50

Община
Каварна

Дейност 2: Тръжни процедури
НАР Яйлата –
античната
врата на
Добруджа

2 213 333,58
лв.

2 131 218,90
лв.

82 114,68
лв.

0,00 лв.

Дейност 3: СМР
Дейност 4: Строителен надзор
Дейност 5: Авторски надзор

на
от

24

Дейност 6: Доставка оборудване и обзавеждане
Дейност 7: Обучения

атракции/обекти


Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически културно
исторически паметници



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на
проекта)



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия.



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически културно
исторически паметници



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на

Дейност 8: Маркетинг и популяризиране
Дейност 9: Публичност
Дейност 10: Одит

на

легловата

СКЛЮЧЕНИ НА 03.08.2012 Г.
Дейност 1: Сформиране на екип и управление на
проекта
Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на
публичност
Дейност 3: Подготовка на документация за
провеждане на тръжни процедури
Община
Ловеч
5500
гр.Ловеч,
ул.”Търговс
ка” № 22

Община
Ловеч

Подкрепа за
развитие на
туристически
атракции в
община
Ловеч

Дейност 4: Избор на образователна институция за
провеждане на професионално обучение по
професия ” Аниматор в туризма”
4 358 180,78
лв.

3 798 271,74
лв.

199 909,04
лв.

360 000,00
лв.

Дейност 5: Провеждане на тръжна процедура за
избор на строител/и, строителен надзор/и
Дейност 6: Изпълнение на строителномонтажните дейности и строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8: Избор на доставчик и монтаж на
оборудване
Дейност 9: Разработване на интерпретативни
програми

на
от

24

Дейност 10: Доставка на атракционно влакче
Дейност 11: Разработване на маркетингова
стратегия за развитие на ”Дели Хамам” и
крепост”Хисаря”

проекта)


Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия.



Нарстване
на
броя
посетители
на
подкрепените атракции



Удовлетвореност
посетителите
атракциите



Брой
подкрепени
туристически
атракции/обекти



Брой обучен персонал на
подкрепените
туристически културно
исторически паметници



Работни места създадени
във
връзка
с
изпълнението на проекта



Работни места създадени
в резултат от проекта
(които
ще
бъдат
поддържани
след
приключване
на
проекта)



Заетост
база



Брой
нощувки
в
съответната територия.

Дейност 12: Промоционални дейности

на

легловата

Дейност 13: Одит на проекта
Дейност 14: Дейности по финансова и техническа
отчетност
СКЛЮЧЕНИ НА 06.08.2012 Г.
Дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТА
Дейност 2: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Дейност 3: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Дейност 4: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР
Община
Шумен
9700
Шумен,
бул.”Славя
нски” № 17

Община
Шумен

Дейност 6: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И
ОБЗАВЕЖДАНЕ
Оттука
започва
България

3 224 487,56
лв.

3 099 055,00
лв.

125 432,56
лв.

0,00 лв.

Дейност 7: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ В
ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И АНИМАЦИЯТА
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Дейност 8: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА
СЪЗДАДЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
Дейност 9: ДЕЙНОСТИ ПО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

на
от

на

легловата

