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Проект 

ОТЧЕТ за 2020 г. 

по Програмата за 2020 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация 

Велинград 2016 – 2020 г. по приоритети 

В община Велинград през 2020 година са посрещнати над 230 000 туристи, което е с 26,94 на сто по-малко от 2019г. Основният дял отново е за 

българските туристи / 97%/ . От данните за реализираните нощувки  става ясно, че има спад с 27 % спрямо  2019 –та. Този спад се дължи на епидемичната 

обстановка, свързана с КОВИД -19 и мерките за ограничаване на заразата.  От  таблица 1 се вижда, че през април посещаемостта е почти нулева, а през май е 

необичайно ниска, в сравнение със същите периоди на минали години. Националната ЕСТИ отчита, че въпреки ситуацията, Велинград е най-посещавания курорт 

през последните месеци на 2020 година в страната. Пред нас е само столицата София.  

Справка за реализирани нощувки и пренощували лица през 2020 г. – Таблица1 

Община 

Велинград 

 

Реализирани 

нощувки 

Общо 

пренощували 

лица 

българи чужденци 

януари 78519 36710 34887 1823 

февруари 75873 34964 33765 1199 

март 26277 12183 11751 432 

април 35 21 21 0 

май 4342 2389 2356 33 
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Община 

Велинград 

Реализирани 

нощувки 

Общо 

пренощували 

лица 

българи чужденци 

юни 24363 10495 10295 200 

юли 60586 21259 20873 386 

август 101600 33932 33376 556 

септември 74448 27530 26788 742 

октомври 59769 26265 25533 732 

ноември 27527 12702 12422 280 

декември 24680 11909 11689 220 

Общо за 2020 558 019 230 359 223 756 6 603 
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Сравнителна 

таблица по години 

 

 

                                 

Община 

Велинград 

Реализирани 

нощувки 

Общо 

пренощували 

лица 

българи чужденци 

За 2019 746 688 315 324 293 105 22 219 

За 2018  652 138 267 683 241 646 26 037 

за 2017 570 780 240 905 212 859 28 046 

за 2016 464 502 191 530 165 906 25 624 

Деклариран  туристически данък   

година Постъпления в лв. Ръст в % спрямо предходна година 

2015 472 273 лв  

2016 496 740 лв 5,1 

2017 642 076 лв 29,25  

2018 740 572 лв 15,34 

2019 857 833 лв 15.83 

2020 637 413 лв -34,58 
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В сравнение с 2019 година се отчита спад с 34,6 % в постъпленията от туристическия данък,  но спрямо 2015 ръстът е близо 35 %. 

Общият брой на категоризираните места за настаняване към 31.12. 2020 г. е 231, като новокатегоризираните през 2020 г. са 21, a с прекратена туристическа 

дейност - 3.  Общата база наброява 6097  легла, които по категории са разпределени така: 

Категория Брой обекти     Брой легла 

5 звезди 7 1 105 

4 звезди 15 1 807 

3 звезди клас „А”  7 755 

3 звезди клас „Б” 49 286 

2 звезди 22 767 

1 звезда 130 1377 

къмпинг 1 35 паркоместа 

 231 6097 
 

Категоризираните заведения за хранене и развлечения са 237 на брой, като в това число са включени и обекти, прилежащи към местата за настаняване. 

Новокатегоризираните през 2020 г. са 16, а с прекратена дейност/ категоризация - 4. 

През 2020 година продължава ползотворното сътрудничество между Община Велинград и СХР” Велинград и Западни Родопи”, което се изразява в 

съвместното участие на туристически изложения. Подкрепа от страна на членовете на Сдружението при провеждането на мероприятия от културен и спортен 

характер на територията на общината.   

 Националният борд по туризъм отличи Велинград като най-предпочитана планинска спа дестинация през 2020 г., след онлайн допитване до туристите. 

Добра реклама за града бе и вторият сезон на сериала „All inclusive”. Той бе заснет във Велинград през лятото и се излъчи по Нова телевизия през есента.  

От 2018 година Община Велинград е член на BUBSPA и благодарение на това бяхме домакини на Седмия годишен конгрес на организацията 

в началото на месец септември. Очакваме и първите здравноосигурени туристи от Германия през лятото 
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Програмата за 2020 г за изпълнение на Стратегията е приета с решение № 18 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Велинград.  

Предвид ситуацията с КОВИД -19, част от заложението мерки по приоритети са изпълнени изцяло, други частично, а трети - основно са 

отложени за изпълнение. 

 

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 

Заложени  Извършени дейности 

1.Изготвяне на периодични 

статистически анализи и прогнози, 

вкл. за генериращите туристи пазари 

ОА, СХР- ВЗР, 

фирма-партньор 

постоянен  Не е изготвено. Ограничени финансови ресурси. Очаква 

се съдействие от страна на МТ по проекта за ОУТР 

2. Маркетингови активности 

2.1Участие в туристически изложения  

 

 

 

 

 

2.2 Рекламни дейности 

- публикации в печатни медии 

 

-брошура – „Календар на събитията в 

община Велинград за 2020 г” 

-  брошура „Родопски рецепти” 

- домакинство на Седми конгрес на 

BUBSPA 

2.3 Организиране на инфотурове за 

блогъри и туроператори 

ОА „ИП”, СХР-ВЗР, 

ОП „СИП и ТИЦ”, 

фирми, ангажирани 

със съответните 

дейности 

 

м. февруари 

2020 

 

 

 

 

януари –

декември 

 

февруари 

 

 

септември 

 

5 

 

 

 

 

 

3 медии 

 

 

200 бр 

 

 

Над 100 гости 

 

Атрактивно участие само в най-голямото 

туристическо изложение в България – „Ваканция и 

спа ЕКспо” през м. февруари. Спечелена награда за 

активно популяризиране на туристическа  

дестинация. Всички останали изложения бяха 

отменени 

Списание „Вагабонд”, Атлас България” 

 

 

200 бр 

 

Не е реализирано 

Присъстваха представители на ESPA, ГБТПП, 

общини, бизнес, медии с интересни презентации 

Участия в предавания на радио NJOY и телевизия 

Европа 

3. Повишаване на приходите от ОА отдел „Туризъм и 30.12.2019 г  45,5% събираемост на база заложени приходи от 
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туристически данък в съответствие със 

заложеното в Бюджет 2020г. 

реклама”, СХР-ВЗР Туристически данък в Бюджет 2020 

 

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 Заложени 

дейности 

Извършени дейности 

2.1 Изготвяне на специализирани туристически 

продукти и пакети за всеки пазар  

СХР-ВЗР постоянен за поне 3 пазара Изготвен за руския пазар 

2.2 Създаване на контакти с местни и 

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 

Министерство на туризма, 

МОСВ, АБГР, СБУ, БСБСПА  

2.3 Подкрепа за всеки инвеститор, готов да 

инвестира в многофункционална зала с повече от 

500 седящи места  

 постоянен   

 

 

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 

Заложени 

дейности 

Извършени дейности 

3.1 Създаване на постоянна работна група за 

интегриране на туризма със селското 

стопанство. 

ОА „ИП”, СХР-

ВЗР, ДФ 

„Земеделие” 

 Поне 2 заседания  Няма интерес от страна на производителите 

3.2 Създаване на „информационната борса” за 

реклама на местното производство в сайтове, в 

печатни материали и на събитията  

ОА „ИП”, СХР-

ВЗР 

постоянен   

3.3 Правна и административна помощ при 

нужда за регистрация на селско стопанските 

ОА, СХР-ВЗР, 

ДФ „Земеделие” 

постоянен   
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производители и кандидатстването им по 

програми на ЕС 

 

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 

Заложен

и 

дейност

и 

Извършени дейности 

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 група за разрешаване на 

проблемите, свързани с унищожаването 

на вече съществуващи туристическите 

маршрути. Планиране на изграждането 

на нови такива за развитие на 

планински , пешеходен, вело, конен и 

др. видове туризъм 

ОА „ИП”, СХР-

ВЗР, горски 

стопанства, 

туристическо 

дружество, фирми 

  През втората половина на 2020 година по инициатива на сдружение 

"Байкария" започна почистване на туристическите пътеки и подновяване 

на маркировката в района на Велинград. В дейността активно участваха 

членове и симпатизанти на сдружение "Байкария", както и на 

партньорското сдружение "Алабак". Средствата необходими за 

реализирането на дейността бяха набрани чрез дарителска кампания. 

Предвижда се дейността да продължи и през 2021 година с очакван срок 

за завършване през месец май 2021г.  

Офроуд клуб 4х4-Велинград и тази година с доброволен труд и дарения 

възстановиха и поддържат навеси и други обекти за пешеходен туризъм в 

околностите на града. 

4.3 Планиране на  археологически 

разкопки в местността Св. Пророк Илия 

Исторически 

музей, ОА 

30.09.2020  Археологическите разкопки в м. „Св.Пророк Илия” тази година не са 

извършвани, но доброволци по програма „Еразъм+” разчистиха терена, 

Изготвена е табела за обекта  

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, РИОСВ, 

Екобулпак 

30.12.2020  В края на юли 2020 г бе направена първата копка по проект „Изграждане 

на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и 

инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общините Велинград 

и Ракитово”. По ОПОС 2014-2020 ще бъдат изградени съответните 

инсталации, като тази за битови отпадъци е с капацитет 15 000 т. 

годишно, а тази за компостиране – 4 000 т. 

На 4 февруари  2021 г бе направена и първата копка за реализиране на 

проекта за закриване и рекултивация на общинското депо в местността 
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Реповица. 

 Информационни стикери за разделното събиране на отпадъците се 

разлепят периодично по разноцветните контейнери, разположени на 

територията на общината.  

Металното сърце за събиране на пластмасови капачки продължава да се 

пълни . 

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  Художествена галерия – 15 изложби от фонда на галерията и гостуващи,   

„Армъните в България” – на ИМ - Велинград, колекция от графика и 

малка пластика „Земя на труд и любов” и колекция от икони „Армията на 

бога” на първи частен музей в България Арете, „Величието Българско” на 

- Илиян Пенев 

Исторически музей – 3 гостуващи изложби на „България – Япония и 

наследството на цивилизациите” от Държавен културен институт към 

МВнР, „Песента на дървото” на РЕМ-Пловдив, „Съединението на 

България – 1885” на РИМ – Пловдив,  

4.6 Тематични изложби на открито ОА, ИМ, ХГ, ОП 

„СИП и ТИЦ„ , 

СХР-ВЗР, 

читалища 

постоянен 3 

изложби 

Изработването на стативите за изложба на открито се отлага за следващ 

период 

 

 

По приоритет 5   

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура. 
 
Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на изпълнение Индикатори Извършени дейности 

5.1 Стимулиране на бизнеса и НПО за създаване на 

нови атракции 

ОА,  местен бизнес и 

НПО 

постоянен    

5.2 Поставяне на указателни табели за туристически 

забележителности и атракции и подновяване на 

табелите на улиците 

ОА, ИМ 30.12.2020  Изпълнено частично за туристически 

забележителности на територията на 

Велинград и туристическите пътеки 

     

 

 

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

 

Мерки за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на изпълнение Индикатори Извършени дейности 

6.1 Доизграждане на системата за 

постоянно видеонаблюдение 

ОА, РУ - Велинград 30.12.2020 

 
 

  През 2018-та и 2019 г са монтирани общо 29 записващи 

камери за видеонаблюдение на входно-изходните артерии, 

ЦГЧ, Централен минерален плаж и част от парковете, 3 в 

района на сцената на пл. „Н. Гяуров” и 2 в 

парк”Финансовото” . 

 

 

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 Извършени 

дейности 
7.1 Създаване на добра 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 

изпълнени

е 

Индикатори Извършени дейности 

8.1 Създаване на СХР-ВЗР, 30.12.2020  ПГИТ,,Алеко Константинов” е член на СХР Велинград  и Западни Родопи. Във връзка с 
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система за обмяна на 

опит и професионални 

стажове 

ПГИТ „Ал. 

Константино

в”,ДБТ- 

Велинград 

отличната професионална подготовка на учениците са сключени договора с хотели, 

ресторанти, счетоводни къщи, рекламни и туроператорски агенции. Учебните и 

производствените практики се провеждат в  отличните бази на партньорските 

организации под наставничеството на прекрасни специалисти. 

През 2020 след проведени срещи с Българската асоциация по балнеология и СПА за 

учебната 2021/2022 година е заложен прием за професия „Изпълнител на термални 

процедури”. 

8.2  Обучение на 

екскурзоводи, 

аниматори и 

туристически водачи за 

района 

ИМ, ПГИТ 

„Ал. 

Константино

в”, ОП „СИП 

и ТИЦ”, ОА,  

постоянен  През последните 3 години в ПГИТ ,,Алеко Константинов” успешно се обучават ученици 

в специалност,, Организация на туризма и свободното време”. Те се подготвят за 

реализирането си като екскурзоводи, аниматори и туристически водачи, работейки 

съвместно с туристически  дружества и туроператорски фирми.  
През учебната 2019/2020 година в ПГИТ ,,Алеко Константинов”е осъществен прием за 

дуална система на обучение, специалност,,Кетеринг”. Това ще даде възможност 

учениците да практикуват по-дълго време в базите на хотелите в града. 

През 2020г. ПГИТ ,,Алеко Константинов” по повод Деня на туризма инициира кръгла 

маса с участието на всички свои партньори. Осъществяваме непрекъснати контакти с 

професионални гимназии от цялата страна за обмен на добри практики. Участваме в 

регионални и национални състезания по професии. 

8.3 Международни 

партьорства за съвместно 

маркетиране на продукти 

за различните видове 

туризъм. 

   През 2020 година успешно е осъществен проект по „Еразъм +”, в който 15 ученици 

придружени от 2-ма учители провеждат стаж в хотели и ресторанти в Тенерифе за 2 

седмици, с цел обмен на опит и подобряване на професионалните компетентности. 

Спечелен е и проект „Отворени врати” по „Еразъм +” за обучение на учители в 

Барселона. Разработени са още 4 проекта по К1 и К2 на програма Еразъм+ и очакваме да 

бъдат финансирани обмени в Италия, Испания, Турция и др.. 

 

 

Изготвил:  

Цвета Спасова 

Началник на отдел „Туризъм и реклама” 

 

 

Отчетът по програмата за 2020-та година за изпълнение на Стратегията е одобрен от членовете на КСВТ – Велинград чрез гласуване он-лайн, в периода  

9- 12 февруари 2021г 

 

 


