
Кореспонденция със заинтересованите страни по проект ROBG-302 

№ Дата 

по мейл, 

телефон, 

куриер 

Писмо на тема: 

Заинтересовани страни / местни и регионални 

публични администрации, туристически агенции 

и туроператори, прeдприятия от сектора на 

туризма, неправителствени организации, бизнес 

организации, културни институции, университети, 

местни медии, граждани и др. заинтересовани 

представители сред обществеността/ 

1.  10.12.2019  

 

 

 

 

имейл 

Покана за участие в начална 

пресконференция по проекта 

Местни медии в област Русе, местни и регионални 

публични администрации, културни институции, 

университети, неправителствени организации, бизнес 

организации в област Русе 

2.  12.12.2019 

 

 

имейл 

Материали от пресконфeренция 

Църква "Света Петка", гр. Русе 

12.12.2019 г. 
Местни медии в област Русе 

3.  12.12.2019 

 

 

 

 

имейл 

Материали от пресконфeренция 

Църква "Света Петка", гр. Русе 

12.12.2019 г. 

Местни и регионални публични администрации, 

неправителствени организации, културни 

институции, университети, бизнес организации в 

област Русе 

4.  31.12.2020 

 

 

 

имейл 

Новогодишни пожелания и анкета по 

проект „Християнското наследство в 

културния коридор Русе-Гюргево” с e-

MS код: ROBG-302 

РУО –  Русе, РУО – Разград, училища и ЦПЛР в 

област Русе и област Разград 

5.  31.12.2020 

 

 

 

имейл 

Новогодишни пожелания и анкета по 

проект „Християнското наследство в 

културния коридор Русе-Гюргево” с e-

MS код: ROBG-302 

РУО –  Русе, РУО – Разград, училища в област Русе и 

област Разград 

6.  02.01.2021 

 

 

 

имейл 

Online Questionnaire of survey under the 

project "Christian heritage in the cultural 

corridor Ruse-Giurgiu" with e-MS code: 

ROBG-302 

Местни и регионални публични администрации, 

бизнес организации, туристически агенции и 

туроператори, предприятия в туристическия сектор, 

университети и училища в окръг Гюргево 

7.  14.05.2021 

 

имейл 

Искане за транспортен достъп до 

църква Света Петка 
Община Русе 



8.  01.10.2022 

имейл Стратегия ROBG-302 „ChristHeritage“ 

за развитие на културния и религиозен 

туризъм в региона Русе-Гюргево-

обществено обсъждане със 

заинтересованите страни 

Местни и регионални публични администрации, 

бизнес организации в област Русе, туристически 

агенции и туроператори от област Русе, предприятия 

в туристическия сектор, училища в област Разград 

9.  02.10.2022 

 

 

 

 

имейл 

Стратегия ROBG-302 „ChristHeritage“ 

за развитие на културния и религиозен 

туризъм в региона Русе-Гюргево-

обществено обсъждане със 

заинтересованите страни 
Областна администрация Русе 

10.  02.10.2022 

 

 

 

 

имейл 

Стратегия ROBG-302 „ChristHeritage“ 

за развитие на културния и религиозен 

туризъм в региона Русе-Гюргево-

обществено обсъждане със 

заинтересованите страни 

Регионалните експертно-консултантски и 

информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ Русе, 

читалища в област Русе 

11.  02.10.2021 

 

 

 

 

имейл 

Стратегия ROBG-302 „ChristHeritage“ 

за развитие на културния и религиозен 

туризъм в региона Русе-Гюргево-

обществено обсъждане със 

заинтересованите страни 
Общински съвет Русе 

12.  02.10.2021 

 

 

 

 

имейл 

Стратегия ROBG-302 „ChristHeritage“ 

за развитие на културния и религиозен 

туризъм в региона Русе-Гюргево-

обществено обсъждане със 

заинтересованите страни 
Община Русе 

13.  03.10.2021 

 

 

 

 

имейл 

Стратегия ROBG-302 „ChristHeritage“ 

за развитие на културния и религиозен 

туризъм в региона Русе-Гюргево-

обществено обсъждане със 

заинтересованите страни 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

14.  20.10.2021 

 

 

 

имейл 

Стратегия ROBG-302 „ChristHeritage“ 

за развитие на културния и религиозен 

туризъм в региона Русе-Гюргево-

обществено обсъждане със 

заинтересованите страни 

 

Културни институции. Неправителствен сектор. 

Университети. Религиозни институции. Широка 

общественост. 



15.  20.10.2021 

 

 

имейл 

Анкета по проект „Християнското 

наследство в културния коридор Русе-

Гюргево” с e-MS код: ROBG-302 

Туристически агенции и туроператори от област Русе. 

Предприятия в туристическия сектор. 

16.  20.10.2021 

 

 

имейл 

Анкета по проект „Християнското 

наследство в културния коридор Русе-

Гюргево” с e-MS код: ROBG-302 
Училища в област Русе 

17.  20.10.2021 

 

 

имейл 

Анкета по проект „Християнското 

наследство в културния коридор Русе-

Гюргево” с e-MS код: ROBG-302 
РЕКИЦ – Русе, читалища в област Русе 

18.  20.10.2021 

 

 

 

имейл 

Анкета по проект „Християнското 

наследство в културния коридор Русе-

Гюргево” с e-MS код: ROBG-302 

Местни и регионални публични администрации, 

културни институции, неправителствени 

организации, бизнес организации в област Русе 

19.  20.10.2021 

 

 

имейл 

Анкета по проект „Християнското 

наследство в културния коридор Русе-

Гюргево” с e-MS код: ROBG-302 

Неправителствени организации. Университети. 

Религиозни институции. Широка общественост. 

20.  22.10.2021 

 

 

имейл 

Анкета по проект „Християнското 

наследство в културния коридор Русе-

Гюргево” с e-MS код: ROBG-302 
Читалище село Сандрово, област Русе 

21.   22.04.2022 

 

 

 

имейл 

Анкетно проучване сред 

заинтересованите страни за развитие на 

културния и религиозния туризъм в 

трансграничния район Русе – Гюргево  

Туристически агенции и туроператори от област Русе. 

Предприятия в туристическия сектор. 

22.  23.04.2022 

 

 

 

имейл 

Анкетно проучване сред 

заинтересованите страни за развитие на 

културния и религиозния туризъм в 

трансграничния район Русе – Гюргево  

Туристически агенции и туроператори от окръг 

Гюргево 

23.   27.04.2022 

 

 

имейл 

Предложение сключване Меморандум 

за разбирателство подкрепа устойчиво 

развитие културен и религиозен 

туризъм в трансграничния регион Русе 

– Гюргево 

Община Русе, Областна администрация Русе, 

Асоциация „Еврорегион Данубиус“ 

24.   27.04.2022 

 

 

 

 

Предложение за подписване на 

Меморандум за разбирателство за 

подкрепа на устойчивото развитие на 

Община Гюргево, Окръжен съвет Гъргево, Гюргевска 

епископия 



имейл културния и религиозен туризъм в 

трансграничния регион Русе-Гюргево  

25.  04.05.2022 

 

 

 

 

имейл 

 Румънска версия на Проучване на 

заинтересованите страни за развитието 

на културен и религиозен туризъм в 

трансграничния регион Русе – 

Гюргево. 
Свещеници от енории в Гюргевска Света епископия 

26.  19.05.2022 имейл 

Проучване на заинтересованите страни 

за развитието на културен и религиозен 

туризъм в трансграничния регион Русе 

– Гюргево. 

Свещеници, служещи в енориии на територията на 

Русенска, Разградска и Поповска духовни околии 

27.  11.05.2022 

 

имейл 

 Молба за съдействие организиране 

събития проект ROBG-302 
Областна администрация Русе 

28.   11.05.2022  имейл  

Покана за участие в информационно 

събитие по проект за развитие на 

културен и религиозен туризъм в 

област Русе и окръг Гюргево Christ 

Heritage ROBG-302  

Туристически агенции и туроператори от област Русе. 

Предприятия в туристическия сектор. 

29.   12.05.2022  имейл  

Покана за участие в информационно 

събитие по проект за развитие на 

културен и религиозен туризъм в 

област Русе и окръг Гюргево Christ 

Heritage ROBG-302  
Съюз на хотелиерите и ресторантьорите Русе 

30.   16.05.2022  имейл  

Покана за участие в информационно 

събитие по проект за развитие на 

културен и религиозен туризъм в 

област Русе и окръг Гюргево Christ 

Heritage ROBG-302  

Местни и регионални публични администрации, 

културни институции, неправителствени 

организации, бизнес организации в област Русе, 

РЕКИЦ – Русе и читалища в област Русе 

31.   16.05.2022  имейл  

Покана за участие в информационно 

събитие по проект за развитие на 

културен и религиозен туризъм в 

област Русе и окръг Гюргево Christ 

Heritage ROBG-302 

Туроператори и туристически агенции в област Русе. 

Предприятия в туристическия сектор. 

 


