
Приложение 3 

ДОКЛАД ОТ ТИЦ – ВЕЛИНГРАД ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ СИГНАЛИ И 

ЗАПИТВАНИЯ ОТ ТУРИСТИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

През 2019-та година са постъпили множество запитвания от различно естество. През 

летните месеци запитванията са били повече, с оглед на това, че повече туристи 

посещават града и се интересуват от забележителности, контакти, места за настаняване и 

др. Най-общо могат да бъдат систематизирани следните теми: 

 

1. Запитване за екскурзоводско обслужване и програма за ученици. 

2. Информация за хотели – контакти, заведения 

3. Информация за бани – работно време, цени 

4. Информация за закрит плувен басейн 

5. Информация за вили в Сърница 

6. Информация за плувни басейни, извън хотелите 

7. Информация за разписание ЖП гара и автогара 

8. Информация за стадиона 

9. Информация за зали под наем, оборудване, места, техническа обезпеченост, цени 

10. Контакти на СХР 

11. Информация за пещера Лепеница 

12. Информация за работно време и контакти на исторически музей 

13. Информация за цени масажи 

14. Резервация на маса в заведение 

15. Контакти на: курортна поликлиника, хотели, пътна помощ, рент а кар, заведения и 

др. 

16. Координати на автосервизи 

17. Информация за хотел „Деви“ – пакети 55+ 

18. Информация за комплекс „Амос“, настаняване 

19. Възможност за риболов на територията на града и около града 

20. Ползване на басейни и цени 

21. Координати на фризьор, маникюрист 

22. Екскурзии и инфо турове в града. 

Нови запитвания 

1. Писти около Велинград 

2. Цени за писти 

3. Ски оборудване и цени 

4. Велосипеди под наем 

5. Ползване на закрит басейн, извън хотелите. 

6. Записване на часове при лекар 

7. Информация за апартаменти под наем 

8. Информация за пътна обстановка 

Като основен проблем се очертава липсата на организирани пътувания за туристи. В  

хотелите не се предлагат такива, поради липса на подходящ транспорт. Не се 



предлагат също инфо-турове в града за запознаване на туристите със 

забележителностите в гр. Велинград.  

Повечето туристи се интересуват от еднодневни екскурзии с екскурзовод до близки 

дестинации. 

В ТИЦ се дава изчерпателна информация за обектите, които могат да се посетят  и се 

насочват туристите до близки места като Цигов чарк, Юндола, Ракитово, Дорково,  

Батак, но също не може да бъде осигурен транспорт, тъй като центъра не разполага с 

такъв и не притежава лиценз за туроператорска дейност. 

Единствено хотел „Деви“ организира три пъти седмично през последния месец 

подобни пътувания и насочваме част от туристите, които желаят да се присъединят. 

Друг проблем е липсата на информационни материали на английски, немски и 

френски език, както и рекламни материали. 

Голяма част от туристите от Русия посещават ТИЦ за всякакъв вид информация, тъй 

като в хотелите, в които са отседнали не получават такава.  

Относно запитванията за ползване на басейн през зимния сезон се очертава следния 

проблем: голяма част от хотелите, които са заявили, че приемат външни гости срещу 

заплащане не допускат такива и туристите не могат да се възползват от природните 

дадености на Велинград. 

 

изготвил:Невина Илиева 

мл. експерт „Информация” в ТИЦ - Велинград 

 

 

 

 

 

 

 


