ПРОГРАМА
Обучителен модул „Опазване на културно-историческото наследство и развитие на
туризма“
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
Ден първи
12:00-13:30

Регистрация и обяд.
Откриване на панела.
Запознаване на участниците (визитка)

13:30 – 14:15 Запознаване с програмата.
Очаквания на участниците от обучението – снемане на очаквания.
Правила за работа.
14:15 – 14:30 Почивка (проветряване на залата).
Европейски политики и регламенти в областта на опазване на
14:30 – 15:15 културно-историческото наследство. Актуални промени в Закона за
културното наследство.
15:15 – 15:45 Кафе пауза
Правомощия и задължения на местните власти по опазване на
15:45 – 16:30
културно-историческото наследство.
Категоризиране на местата за настаняване. Единна система за
туристическа информация в общините – възможности , проблеми и
16:30 – 17:15
резултати по отношение събираемост на туристически данък,
възможности за планиране на местни политики.
19:00
Вечеря
Ден втори
Насърчаване развитието на туризма на местно ниво – нормативна
09:00 – 09:45 уредба, добри практики, форми за подкрепа на туристическия бизнес,
местни брандове (част 1)
09:45 – 10:00 Почивка (проветряване на залата).
Насърчаване развитието на туризма на местно ниво – нормативна
10:00 – 10:45 уредба, добри практики, форми за подкрепа на туристическия бизнес,
местни брандове (част 2)
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10:45 – 11:00 Кафе пауза
Заключителна дискусия от обучението
Попълване на контролни тестове
Попълване на анкетна карта за обратна връзка
11:00 – 12:15
Представяне на резултатите от контролните тестове
Връчване на сертификати на успешно завършилите обучението.
Закриване
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