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Проект 

ПРОГРАМАза 2020 г. 

за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. 

 

 

 Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 

(2016-2020)  подкрепя  приоритетните направления и целите, вписани  в актуализираната през 2018 Стратегия. Заложени са мерки, които 

логично и последователно подкрепят извършеното в периода 2016-2019 години, както и такива които в предходните години не са били 

изпълнени по една или друга причина.  

В Програмата са заложени дейности с акцент върху средносрочните и дългосрочни цели. 

През 2020 година предстои изготвянето на нова Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация 

Велинград за периода 2021-2025.  

 

Настоящата Програма е основен инструмент за реализация на Стратегията и представлява неразделна част от нея. 
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По Приоритет 1  

Позициониране на Община Велинград като туристическа дестинация в по-висок клас на туристическия пазар /вътрешен и международен/ като 

качество на предлагания туристически продукт и добавена стойност чрез високо ниво на сервиз, модерни маркетингови, рекламни и търговски 

похвати 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

1.Изготвяне на периодични статистически анализи 

и прогнози, вкл. за генериращите туристи пазари 

ОА, СХР- ВЗР, фирма-

партньор 

постоянен  

2. Маркетингови активности 
2.1Участие в туристически изложения – 

Приложение 1 

2.2 Рекламни дейности 

-„Родопски рецепти”– брошура 
- публикации в печатни медии 

-изготвяне на брошура – „Календар на събитията в 

община Велинград-2020”- Приложение 2 
- домакинство на Седми конгрес на BUBSPA 

2.3 Организиране на инфотурове  

2.4 Насочена рекламна кампания към Северна 
България 

ОА „ИП”, СХР-ВЗР, ОП 
„СИП и ТИЦ”, фирми, 

ангажирани със съответните 

дейности 

 
Според датите на 

участие 

 

25 януари 2019 
януари –декември 

10 февруари 2019 

 
27.09.2020 г 

Постоянен 

постоянен 

 
5 бр. изложения 

 

 

2000бр 
 

200 бр 

. 
 

3. Повишаване на приходите от туристически 

данък в съответствие със заложеното в Бюджет -

2020. 

ОА, СХР-ВЗР 31.12.2020 г % 

По приоритет 2  

Увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна натовареност – балнео/медикъл СПА/, СПА и 

уелнес, конгресен, културен – във всичките му форми /исторически, археологичен, етнографски, поклонически/, еко, селски и приключенски 

 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

2.1 Изготвяне на специализирани туристически 

продукти и пакети за всеки пазар  

СХР-ВЗР постоянен За3 пазара 

2.2 Създаване на контакти с местнии 
международни организации за провеждане на 

техни събития на територията на общината 

ОА, ОП „СИП и ТИЦ„ и СХР-
ВЗР 

постоянен поне 5 организации 

с планирани събития 

2.3 Подкрепа за всеки инвеститор, готов да 

инвестира в многофункционална зала с повече от 

ОА постоянен  
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500 седящи места  

    

 

По приоритет 3 

Стимулиране на интегрирано развитие на туризма, чрез формиране на подходящи организационни структури, координация на предлагането и 

прилагане на регионално диференцирана туристическа политика. 

 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

3.1 Създаване на постоянна работна група за 
интегриране на туризма със селското стопанство. 

ОА „ИП”, СХР-ВЗР, ДФ 
„Земеделие” 

 Поне 2 заседания 
за 2020 г. 

3.2 Създаване на „информационната борса” за 

реклама на местното производство в сайтове, в 
печатни материали и на събитията  

ОА „ИП”, СХР-ВЗР постоянен Създаване на 

фейсбук страница  

3.3 Правна и административна помощ при нужда 

за регистрация на селскостопанските 

производители и кандидатстването им по програми 
на ЕС 

ОА, СХР-ВЗР, ДФ 

„Земеделие” 

постоянен  

По приоритет 4 

Опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това число природни, културни и антропогенни. 

 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

4.1 Активни действия за стопиране на 

иневестиционното намерение за рудодобив в 

района на Грънчарица 

ОА „ИП”, СХР-ВЗР, РИОСВ,  постоянен  

4.2 Създаване на междуведомствена работна 

групаза разрешаване на проблемите, свързани с 

унищожаването на вече съществуващи 
туристическите маршрути.Планиране на 

изграждането на нови такиваза развитие на 

планински, пешеходен, вело, конен и др. видове 

туризъмт.н. 

ОА „ИП”, СХР-ВЗР, горски 

стопанства, ТД „Юндола”, 

фирми 

30.06.2020  

4.3Планиране на археологически разкопки в м. 

„Св. Пророк Илия” 

Исторически музей, ОА Юли 2020  
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4.4 Провеждане на дългосрочна информационна 
кампания сред жителите и гостите на общината за 

ползите от разделното събиране и оползотворяване 

на битовите отпадъци с цел намаляване на обема 
им и опазване на околната среда 

ОА - еколог, РИОСВ, 
Екобулпак 

постоянен  

4.5 Експониране на значими археологически 

находки, културни паметници, художествени 

произведения, природни забележителности и 
др. 

 

ОА, ИМ, Художестевна 

галерия, ОП „СИП и ТИЦ„ , 

СХР-ВЗР, читалища 

постоянен  

4.6 Тематични изложби на открито ОА, ИМ, Художестевна 
галерия, ОП „СИП и ТИЦ„ , 

СХР-ВЗР, читалища 

постоянен  

 

 

По приоритет 5 

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. 
 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

5.1 Стимулиране на бизнеса и НПО за създаване 

на нови атракции 

ОА,  местен бизнес и НПО постоянен  

5.2 Подновяване на указателни/информационни 

табели 

ОА,  31.12.2020 г.  

5.3Поставяне на информационни карти на 

туристическите маршрути  на подходящи места  

ОА, ТД постоянен  

 

По приоритет 6 

Повишаване защитата, правата и сигурността на потребителите на туристически услуги. 

 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

6.1 Доизграждане на системата за постоянно 
видеонаблюдение 

ОА, РУ - Велинград   
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По приоритет 7 

Насърчаване на сътрудничеството между институциите на местно ниво и представителите на туристическата индустрия и създаване на 

възможности за развитие на партньорства. 

 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

7.1 Създаване надобра инвестиционна среда в 

Община Велинград и максимално добри условия за 

потенциални инвеститори в туризма. 

ОА постоянен  

7.2 Стратегически инвеститори за Клептуза и 

Културния дом 

ОА постоянен  

По приоритет 8 

Повишаване качеството на образование и обучение в туризма в съответствие с нуждите на туристическия сектор и развитието на пазара на 

труда. 

 

Мерки за реализиране Ангажирани институции Срок на изпълнение Индикатори 

8.1 Създаване на система за обмяна на опит и 
професионални стажове 

СХР-ВЗР, ПГИТ „Ал. 

Константинов”, ДБТ- Велинград 
  

8.2  Обучение на специализирани кадри в сферата 

на туризма 

ИМ, ПГИТ „Ал. Константинов”, 

ОП „СИП и ТИЦ”, ОА, ТД 
постоянен  

8.3 Международни партьорства за съвместно 

маркетиране на продукти за различните видове 

туризъм. 

СХР-ВЗР,    

 

 

Изготвил:  

Цвета Спасова 
Началник на отдел „Икономическа политика” 

 

Програмата за 2020 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020 

е приета с решение № 2 от Протокол № 1 от заседание на КСВТ – Велинград, проведено на 10 януари 2020 г. 

 
 


