
  

ППРРООЕЕККТТ    
ППррооммооцциияя  ннаа  ттууррииссттииччеессккиияя  ппооттееннццииаалл    

ннаа  ССттааррооззааггооррссккии  ррееггииоонн  ссъъсс  ссъъддееййссттввииееттоо  ннаа    
ССввееттооввннааттаа  аассооццииаацциияя  ннаа  ттууррииссттииччеессккииттее  ааггееннцциияя  WWAATTAA      

 
Програма  

на инициативите в Стара Загора на 13.10.2009 г. с участието на Изпълнителния 
директор на WATA – г-жа Кристин Фурние  

 
 

Час Събитие, място Участници 

10.00 – 12.45 
 
 
 

Кръгла маса на тема „Кадрите в 
туризма в Старозагорски регион”  

Място: конферентна зала на Областна 
администрация – Стара Загора 

По отделна програма  
 

Областен управител, г-жа Фурние, 
представители на министерства, кметове 
на общини, членове на Областния и на 
общинските съвети по туризъм,  
представители на бизнеса от 
туристическия бранш, представители на 
учебни заведения с отношение към 
туризма, представители на Регионален 
исторически музей, гости. 

Г-жа Фурние ще участва само по време 
на откриването на Кръглата маса  

14.00 – 16.00 Форум „Туризъм” 

Място: конферентна зала на Областна 
администрация – Стара Загора 

По отделна програма 

Представители на бизнеса от 
туристическия бранш, представители на 
учебни заведения с отношение към 
туризма, представители на Регионален 
исторически музей, гости. 

17.00 – 18.00 Запознаване на гостите с 
Регионалния исторически музей – 
Стара Загора 

 

18.30 – 19.30 Презентация на туристическия 
потенциал на Старозагорски 
регион, в залата на Регионалния 
исторически музей  

19.30 -21.00  Коктейл на античната улица в 
Регионалния исторически музей с 
представяне на храни и напитки от 
Старозагорския регион  

Г-жа Фурние, Областен управител, Кмет 
на Стара Загора, кметове на общини, 
партньорите по проекта, туроператори, 
представители на бизнеса от 
туристическия бранш от региона, 
представители на подкрепящи 
организации, гости.   
 

 
 

Проектът се реализира в партньорство между Търговско-промишлената палата - Стара Загора, 
Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, общините от региона, 

организации и институции с отношение към туризма и представители на туристическия бизнес, 
с активната подкрепа на Световната асоциация на туристическите агенции WATA и прякото 
съдействие на Туристическа агенция МИЕЛ Травел – представител на WATA за България. 

 
 Проектът е под патронажа на Областния управител на Старозагорска област, а община Стара 

Загора и община Казанлък са домакини на събитията. 
 
 


