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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. 

 

Програма 

Регионални туристически конференции „Дни на геотуризма“ 

гр. Благоевград, хотел „Езерец“, 5-6 февруари 2015 г. 

 

Ден 1: 5 февруари 2015 г. 

 

10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците 

10:30 – 10:40 ч.          Откриване на семинара от Председателя на УС на НТК 

„Българският пътеводител“ – Десислава Минчева - Йорданова 

10:40 – 11:00 ч.    Представяне на Национален туристически клъстер „Българският 

пътеводител“ – Георги Йорданов 

11:00 – 11:20 ч.   Прогнозиране на туристическите потоци и приходите от туризъм 

– доц. д-р Преслав Димитров 

11:20 – 11:45 ч.   Дискусионен панел 

11:45 – 12:00 ч.        Кафе пауза 

 

Панел 1: Съвременни тенденции в областта на туризма 

12:00 – 12:20 ч. 

 

Туризъм и устойчиво развитие – предизвикателства и 

перспективи за туристическата дестинация. Геотуризмът в 

контекста на устойчивия туризъм – доц. д-р Мария Станкова 

12:20 – 12:40 ч.       Луксозната устойчивост – успешен път, обратно към природата – 

д-р Светослав Калейчев 

12:40 – 13:00 ч. Иновации в областта на туризма. Представяне на туристическия 

портал www.BG-Guide.org – Георги Йорданов 

13: 00 – 13:30 ч.  Дискусионен панел 

13:30 – 14: 30 ч.     Лек обяд – кетъринг 

 

Панел 2: Стратегии за развитие на туризма в региона 

14:30 – 14: 50 ч.   Акценти в стратегията за развитие на туризма в община Симитли 

– представител/и на общината  

14:50 – 15:50 ч. Кръгла маса: Предизвикателства пред местния туристически 

бизнес. Устойчиво и отговорно развитие на туризма в региона. 
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Стратегии за развитие на туризма в област Благоевград – участие 

на представители на местната власт и бизнеса 

16:00 – 16:30 ч.     Кафе пауза 

 

Панел 3: Добри туристически практики в област Благоевград 

15:40 – 16:00 ч. 

 

Пример за устойчиво развитие - представяне на Къща за гости 

„Дешка“ – Дешка Кротева  

 

Панел 4: Успешни стратегии за представяне на туристически обекти 

16:30 – 16: 50 ч. Маркетинг на туристически обекти 

16:50 – 17:10 ч.   Дискусионен панел  

 

Панел 5: Възможности за финансиране на проекти в областта на туризма 

17:10 – 17:30 ч.     Актуални възможности за финансиране на проекти в областта на 

туризма – Десислава Минчева-Йорданова 

17:30 – 17:40 ч. Заключителни думи 

*За участниците са осигурени материали, кафе-паузи и лек обяд. 

 

Ден 2: 6 февруари 2015 г. 

 

09:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците 

10:00 – 10:10 ч. Откриване – представител на НТК 

10:10 – 10:50 ч. Добри практики за атрактивно представяне на 

туристически борси и туристически изложения – д-р Димитрия 

Узунова 

10:50 – 11:50 ч.            Коучинг / Ролева игра: Представяне и упражняване на техники за 

привличане на клиенти 

11:50 – 12:50 ч. Aтрактивна програма:  

Спийд нетуъркинг или посещение на обект 

12:50 – 13:00 ч.         Закриване на конференцията 
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