
 ПЛАН 

за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и 

дестинация Велинград 2016 – 2020г. 

за 2017г. 

 

 

 Планът за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община 

Велинград и дестинация Велинград (2016-2020) за 2017г. е разработен в изпълнение на 

Стратегията. Планът подкрепя ключовите мерки за повишаване конкурентоспособността на 

Общината като туристическа дестинация и подпомагане устойчивото развитие на 

туристическата индустрия. 

Изпълнението на Плана ще допринесе за реализиране на основната и на 

стратегическите цели в изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в 

Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. 

Настоящият план е основен инструмент за реализация на Стратегията и представлява 

неразделна част от нея. 

Изпълнението на поставената цел „Утвърждаване конкурентоспособността и 

ефективността на туристическия сектор на Община Велинград, посредством оптимално 

използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните 

изисквания и потребителските очаквания за развитие на туризма” не би могла да бъде 

изпълнена, ако не се постигне оптимална координация и взаимодействие между различните 

институции, които са заинтересовани страни в процеса на реализация на Стратегията. 

В Плана за изпълнение на Стратегията за 2017 година е обърнато внимание на осемте 

приоритетни направления и целите като се акцентира предимно на краткосрочните и 

частично на средносрочните: 

 



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 за 

изпълнение 

Финанси-

ране 

Мерна 

единица 

Базова 

ст-т 

Междинна 

ст-т 

Целева  

ст-т 

1.Анализ за всеки един потенциален генериращ туристи пазар 

/български и международни пазари/ 

Община 

Велинград 

30.12.2017  бр.    

2.1Маркетингови активности 

- участие на ТБ в Утрехт Холандия 

- участие на МТИ Ваканция СПА ЕКСПО – София 15-17 февруари 

 

 

- участие на „Лето -2017“ –Екатеринбург 

 

ДИПТР иСХРВ 

ДИПТР, ОП 

“СИП и ТИЦ“, 

СХРВ 

 

10-13 януари 

 

15-17 февруари 

 

Април  2017 

 

500 лв 

 

5000лв 

 

10000 лв 

 

бр 

   

 

3 

2.2Рекламни дейности  

- 10- минутен четирисезонен филм за дестинация Велинград и 3 

клипа; 

- четирикомпонентна дипляна; 

ДИПТР 

ОП“ СИП и 

ТИЦ“ 

 

30.09.2017 

30.05.2017 

 

10 000 лв. 

8000 лв 

 

бр. 

бр. 

 

0 

0 

 

1 

4000 

 

1 

4000 

2.3Обобщен културно-спортен календар Об Велинград 28.02.2017  бр. 0 1 1 

3.Изготвяне на прогнозни бюджети, гарантиращи финансово 

действията, разписани в маркетинговия план на Стратегията 

Община 

Велинград 

Външен 

консултант 

30.09.2017  бр.    

4.Изготвяне на методология за наблюдения на статистически данни 

за всички видове туризъм и изпълнението на Стратегията  по 

определени показатели /нощувки, пазари, приходите от съответните 

видове туризъм, сезонност, заетост на хотелите и т.н./ на 

постигнатите резултати и избор на стратегически партньор за 

разработването на периодични статистически анализи  и прогнози за 

развитие. Статистика за минимум 600 души. 

Община 

Велинград 

 

външен 

изпълнител 

30.04.2017 10000 бр.    

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. 

    Индикатори 



Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок за 

изпълнение 

Финанси-

ране 

Мерна 

единица 

Базова 

ст-т 

Междинна 

ст-т 

Целева  

ст-т 

1.Изготвяне на пътна карта за организация, лобизъм, финансиране, 

спонсорство, медийно отразяване, популяризиране, гарантиращи 

нормалното  провеждане на определен брой  конгреси, семинари, 

културни събития, исторически чествания, спортни игри и други 

състезания, посещения на туристически атракции 

ОА 

СХРВ 

ОП „СИП и 

ТИЦ“ 

 

30.06.2017      

2.Изготвяне на специализирани туристически  продукти и пакети, 

отбелязващи всички специфики на даден емитентен туристически 

пазар и гарантиращи бързото налагане и продажби на съответния 

пазар 

СХРВ 

ОП „СИП и 

ТИЦ“ 

30.12.2017 Не са 

необходи

ми 

средства 

бр.    

3. Създаване на контакти с браншови сдружения от различни отрасли 

на икономиката, международни организации за провеждане на техни 

мероприятия във Велинград 

ДИПТР 

СХРВ 

Постоянен      

Приоритет 3. Стимулиране на интегрирано развитие на туризма чрез формиране на подходящи организационни структури, координация на 

предлагането  и прилагането на регионално диференцирана туристическа политика. 

    Индикатори 

Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок за 

изпълнение 

Финансир

ане 

Мерна 

единица 

Базова 

ст-т 

Междинна 

ст-т 

Целева  

ст-т 

1.Създаване на постоянна Комисия за интегриране на туризма с 

останалите отрасли на регионалната икономика, най-вече със 

селското стопанство 

2. Създаване на „информационна борса“ за реклама на местното 

производство чрез членовете на СХРВ и другите туристически 

обекти и постоянен контакт с местните компании и селскостопански 

производители, при спазване на законодателството и стандарти за 

качество. 

3. Правна и административна помощ за регистрация като 

производители и оказване на помощ за кандидатстване по евро 

програми -  

Община 

Велинград 

 

ДФ 

„Земеделие“ 

 

кметове на 

кметства 

30.04.2017 Не са 

необходи

ми 

средства 

бр.   1 

Приоритет 4. Опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това число природни, културни и антропогенни. 

    Индикатори 

Мерки за реализиране Ангажирани Срок за Финансир Мерна Базова Междинна Целева  



институции изпълнение ане единица ст-т ст-т ст-т 

1.Създаване на работни групи /община – горски стопанства – ТД-

доброволци идр. заинтересовани страни/, които да работят по 

проблемите, свързани с унищожаването на туристически маршрути . 

2. Поетапно възстановяване на туристически маршрути, маркировка, 

заслони и др. инфраструктура. Създаване на нови маршрути. 

Община 

Велинград 

ОП „СИП 

иТИЦ“ 

ДГС 

доброволци 

туристически 

дружества 

„Байкария“ 

30.09.2017  

 

 

50 000 

Осиновит

ели 

Добровол

ен труд 

бр.  1 1 

4.Включване на открити и доказано важни исторически обекти в 

списък с обекти от национално значение към Министерство на 

културата. 

Община 

Велинград 

Исторически 

музей 

30.09.2017 Командир

овачни и 

настанява

неване на 

комисията 

бр.  2 2 

5. Създаване на методология за финансова обезпеченост на нужните 

археологически разкопки 

Исторически 

музей,ОА 

30.6.2017    1 1 

Приоритет 5. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. 

    Индикатори 

Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок за 

изпълнение 

Финансир

ане 

Мерна 

единица 

Базова 

ст-т 

Междинна 

ст-т 

Целева  

ст-т 

1.Създаване на система за управление и поддрържане на 

туристическите атракции. 

Община 

Велинград 

ОП „СИП и 

ТИЦ“ 

30.05.2017 Не са 

необходи

ми 

средства 

бр.    

2.Създаване на интегрирана система за информация и сигнализация.        

3.Създаване на: 

- хартиена карта на туристическите обекти в града  

- карта на туристическите обекти ипътеки в общината. 

Община 

Велинград 

ОП „СИП и 

ТИЦ“ 

В.Тодев 

 

30.06.2017 

30.06.2017 

 

1000лв 

8000лв 

бр. 0   

5000 

4000 

4.Нови табели с надписи на улици, включително и на английски 

език, както и на указателни табели, информационни табла. 

Община 

Велинград 

30.12.2017 20 000лв бр. 0  150 

5.Поставяне на карти и информационни табла на спирките за Община 30.06.2017 2000 лв бр. 0  15 



обществения транспорт. Велинград 

6.Разписване на план програма за организирането на различни 

сезонни и/или постоянни атракциони. 

Община 

Велинград 

ОП „СИП и 

ТИЦ“ 

30.06.2017  бр. 0  1 

7.Изграждане на методология за взаимодействие и логистика между 

общински власти и частен бизнес за нормалното функциониране на 

всички туристически атракции. 

Община 

Велинград 

ОП“СИП 

иТИЦ“ 

30.06.2017      

        

Приоритет 6. Повишаване защитата, правата и сигурността на потребителите на туристически услуги. 

    Индикатори 

Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок за 

изпълнение 

Финансир

ане 

Мерна 

единица 

Базова 

ст-т 

Междинна 

ст-т 

Целева  

ст-т 

1.Изграждане на постоянен контролен орган, гарантиращ спазването 

на всички разписани норми, качеството на обслужване и договорните 

отношения между потребител и доставчици на туристически услуги. 

Община 

Велинград 

 

СХРВ 

30.09.2017 Не са 

необходи

ми 

средства 

бр. 0  1 

2.Създаване на единен център за приемане на оплаквания от туристи 

и констатиране на нарушения. 

Община 

Велинград 

ОП „СИП и 

ТИЦ“ 

30.06.2017  бр. 0  1 

        

Приоритет 7. Насърчаване на сътрудничеството между институциите на местно ниво и представителите на туристическата индустрия и 

създаване на възможности за развитие на партньорства. 

    Индикатори 

Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок за 

изпълнение 

Финансир

ане 

Мерна 

единица 

Базова 

ст-т 

Междинна 

ст-т 

Целева  

ст-т 

1.Създаване на специализирана устройствена схема за развитието на 

туризма в общината. 

Община 

Велинград 

30.10.2017 Не са 

необходи

ми 

средства 

    

2.Създаване на инвестиционен профил на Община Велинград за Община 30.11.2017 Не са     



сферата на туризма. Велинград необходи

ми 

средства 

 

3.Определяне на приоритетни направления за търсене на 

инвеститори в подготовка на необходимите условия за диалог при 

появата им – терени, създаване на стратегически резерв във 

възможностите за концесия от минерална вода, разрешителни и пр. 

Община 

Велинград 

30.12.2017 Не са 

необходи

ми 

средства 

    

        

Приоритет 8. Повишаване качеството на образование и обучение в туризма в съответствие с нуждите на туристическия сектор и развитието на 

пазара на труда. 

    Индикатори 

Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок за 

изпълнение 

Финансир

ане 

Мерна 

единица 

Базова 

ст-т 

Междинна 

ст-т 

Целева  

ст-т 

Създаване и провеждане на комплексна ежегодна програма за 

усъвършенстването на знанието на работещите в сферата на туризма. 

СХРВ 

ПГИТ „Алеко 

Константинов“ 

 

30.09.2017 Не са 

необходи

ми 

средства  

бр. 0  1 

Изграждане на международни партньорства с колежи и университети 

с доказана репутация. 

Община 

Велинград 

СХРВ 

ПГИТ“Ал.Конс

тантинов“ 

30,09,2017  бр.    

Създаване на система за обмяна на опит и професионални стажове. Община 

Велинград 

СХРВ 

ПГИТ „Алеко 

Константинов“ 

30,12,2017      

 

Изготвил: Цвета Спасова  

Директор „ИПТР“ 

Одобрен с Решение №2 от Протокол № 9. от заседание на КСВТ-Велинград, проведено на 7.02.02017 


