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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013“, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Национален туристически клъстер „Българският 
пътеводител“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

ПОКАНА  

ФЕСТИВАЛ „БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ“ 

 

28 март 2015 г., гр. София, Фабрика 126 

 

    Мелнишки пирамиди, Фотограф: Петър Чолаков 



  

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

www.eufunds.bg 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013“, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Национален туристически клъстер „Българският 
пътеводител“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

Уважаеми Колеги,  

 

От името на Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител” имам 

удоволствието да Ви поканя да участвате като изложители по време на предстоящия фестивал 

„Българският пътеводител“. Събитието ще се проведе на 28 март 2015 г. в гр. София, във 

Фабрика 126, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 126.  

 

Фестивалът е насочен към любителите на пътуванията и туризма, на българската природа и 

култура. Тематични пространства ще представят различни дестинации и видове туризъм в 

страната и ще пренесат гостите на Фестивала в атмосферата на българските традиции, занаяти 

и култура. Някои от направленията са: 

 Морски и летен туризъм 

 Зимен и ски туризъм 

 Културно-исторически туризъм 

 Балнеология, СПА и уелнес 

 Еко - и селски туризъм 

 Приключенски туризъм и екстремни спортове, и други. 

 

Фестивалът ще предложи на посетителите атрактивна и забавна програма, която включва: 

 Музика и танци 

 Представяне на традиции и занаяти, характерни за различни краища на България 

 Кинопрожекции, скечове и фотографски изложби  

 Дегустация на традиционни местни ястия, вина и напитки 

 Викторини и много други. 

 

За участниците Фестивалът предлага възможност да осъществят пряк контакт със значителен 

брой посетители, които се интересуват от възможностите за туризъм в България и които 

планират своята почивка през 2015 г. Входът е безплатен.  
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Фестивалът се провежда за първа година и се реализира по посочения по-долу Проект, затова 

участието за изложители със собствен щанд е безплатно. При желание от Ваша страна 

организаторите могат да съдействат за наемане на дизайнерски щандове и тяхното брандиране. 

Разходите за тези щандове се поемат от участниците. 

 

Mоля, потвърдeте участието си като изложител чрез изпращане на попълнен формуляр за 

регистрация на ел. адрес festival@bg-guide.org, не по-късно от 13 март 2015 г. Местата за 

изложители са ограничени. Заявилите по-рано участие ще имат предимство.  

 

За всякакви въпроси и уточнения не се колебайте да се свържете с нас.  

 

 

С уважение,                   

 

 

                                 

___________________                                                      

Десислава Минчева-Йорданова 

Председател на УС 

НТК „Българският пътеводител“ 

d.mincheva@bg-guide.org          “                                                                                           

 

 

Приложение: 

1.Формуляр за регистрация 


