Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
т. 5.1.

Община

Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)

Название на практиката

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Ловеч
Кенан Терзиев – ст. експерт „Мониторинг“
отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти”
тел. 068 688 229
e-mail:lovech_pp@abv.bg
„GPS картиране, видеозаснемане и създаване на
рекламен филм на туристическия регион“ – Дейност
№6 от проект „Устойчиво развитие на туризма, чрез
ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и
атрактивни туристически продукти и услуги“,
финансиран по ОПРР 2007-2013
2013 г.
Принцип 8, индикатор 1
В рамките на проекта е изготвена GPS карта на

Подробно описание на практиката

региона Ловеч-Летница-Троян-Априлци, която по своята
същност е иновативен канал за разпространение на
информация до огромен кръг потребители. Тя е
достъпна в глобалното интернет пространство, и е
вградена на сайтовете на общините-партньори като
онлайн карта. Дигиталната електронна карта има
възможност за навигация ‐ zoom, атрибутивна
информация за обектите (текст, снимки и т.н.). Копие на
картата и рекламния филм са записани на CD и ще се
разпространяват и като рекламен продукт. Освен
отделните обекти (които са видеозснети и излизат като
видеозапис) по трасетата на маршрутите, картата дава
индикации и за специални събития, провеждащи се в
района, посочва за други интересни места, които могат
да се видят в близост. Заснемането на обектите е
панорамно (360º) видео-заснемане, за да даде
възможност човек сам да разглежда обекта в посоката и
мащаба, в който иска, като ползва възможностите на
най-новите технологии (напр. Смартфон приложения).
Това е особено ценно и интересно за обекти, с ограничен
достъп на посетители, труднодостъпни места и т.н.,
който обаче ще могат да бъдат „посетени” виртуално.
Заснети са освен обекти от културно-историческото
наследство, природни забележителности, религиозни
храмове, музеи, галерии, исторически селища, така и
значимо нематериално културно наследство (фестивали,
свързани с традиционни местни обичаи, занаяти,
традиции, фолклор и др.). Всичко това е компилирано и
включено в изработката на рекламен филм - „визитна
картичка” на територията, филм - мозайката от обекти,
предмети, звук, танц, музика, светлина. Той е с обща

продължителност 12 мин.+ 3 мин.трейлър към него.

Доказателствен материал

Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Рекламен филм на туристическия регион
http://regtour.lovech.bg/
1 бр. CD
Общините Ловеч, Троян, Летница, Априлци
Целеви групи: туристи желаещи да посетят региона
на четирите общини, местната общност (89 251
души), деца и младежи от област Ловеч (19 416
души), лица с увреждания, туроператори и
туристически НПО
Видео заснети и GPS картирани обекти от
интегрираните туристическите маршрути- 52 бр.,
заснет рекламен филм- 1 бр.
Да, всичко което е възможно да бъде посетено и
видяно от туристите е събрано на едно място, като
са създадени условия за неограничен достъп до тази
информация – чрез интернет пространството и
електронните медии
Преодолени са трудности по техническото
осигуряване и заснемането на туристическите
обекти. Необходима е по-добра реклама с цел
популяризиране на природните културни и
исторически забележителности на община Ловеч и
региона.

