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ОТЧЕТ за 2021 г. 

по Програмата за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и 

дестинация Велинград 2021 – 2027 г. по приоритети 

В община Велинград през 2021 година са посрещнати близо 310 000 туристи, което е с 34,48 % повече от 2020 г. Основният дял отново е за българските 

туристи  - 97,2% . От данните за реализираните нощувки  става ясно, че има ръст с 31,24 % спрямо  2020 –та. Националната ЕСТИ отчита, че въпреки ситуацията, 

Велинград е най-посещавания курорт през четирите сезона на 2021-ва година в страната. Пред нас е само столицата София.  

Справка за реализирани нощувки и пренощували лица през 2021 г. – Таблица1 

Община Велинград 

 

Реализирани 

нощувки 

Общо пренощували 

лица 
българи чужденци 

януари 56 418 27 015 26 699 316 

февруари 66 874   31 118 30 825 293 

март 42 702 19 854 19 611 243 

април 35 869 18 219 17 861 358 

май 60 733 26 252 25 679 573 

юни 58 225 23 647 22 754 893 

юли 94 976 33 069 31 537 1 532 

август 117 158 36 921 35 318 1 603 
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септември 74 826 28 365 27 480 885 

октомври 54 359 22 658 21 910 748 

ноември 37 449 16 797 16 442 537 

декември 56 727 25 707 25 089 618 

Общо за 2021 756 316  309 804 301 205 8 599 

бл Реализирани нощувки 

по по години –Табл.2     

Община Велинград 
Реализирани 

нощувки 

Общо пренощували 

лица 
българи чужденци 

За 2020  558 019 230 359 223 756 6 603 

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 

 

 



Отчет по Програмата за 2021 г.             
за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград  2021 - 2027 г. 

 

 

3 
 

Деклариран  туристически данък  - Табл. 3   

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 

2021 1 073 831 лв 68,46 

 

В сравнение с 2020 година се отчита ръст с 6846 % в постъпленията от туристическия данък,  а спрямо 2019 г.  ръстът е близо 25,17  %, но трябва да се има 

предвид увеличаването на единичната ставка от 1.01.2021 г с 25%. 

При заложени 1 440 000 лв приходи от туристически данък в Бюджет-2021 към 31.12.2021 г. са събрани 1 309 322 лв, което е 91 % събираемост. Това 

показва значително увеличение на събираемостта на задълженията, както за текущата, така и за предходни години. 

Общият брой на категоризираните места за настаняване към 31.12. 2021 г. е 308, като новокатегоризираните през 2021 г. са 32, a с прекратена туристическа 

дейност - 28.  Общата база наброява 6 352  легла, които по категории са разпределени така: 

Категория Брой обекти     Брой легла 

5 звезди 7 1 111 

4 звезди 15 1 830 

3 звезди клас „А”  7 753 

3 звезди клас „Б” 15 200 

2 звезди 27 792 

1-звезда, регистрирани 237 1 646 

общо 308 6352+35 
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Категоризираните заведения за хранене и развлечения са 223 на брой, като в това число са включени и обекти, прилежащи към местата за настаняване. 

Новокатегоризираните през 2021 г. са 11, а с прекратена дейност/ категоризация - 6. 

През 2021 година продължава ползотворното сътрудничество между Община Велинград и СХР” Велинград и Западни Родопи”. Членовете на 

Сдружението подкрепят провеждането на мероприятия от културен и спортен характер на територията на общината.  Особено важна през 2021-ва 

година бе подкрепата на местната власт за туристическия сектор в условията на извънредна епидемична обстановка. Обектите, преустановили 

своята дейност поради пандемията, бяха освободени от заплащането на наеми за общински терени и имоти. Само суми за осветяването на 

съоръженията дължат фирмите с договори за ползване на билбордове. Фирмите, преустановили дейност по заповедта на здравния министър, 

частично бяха освободени от заплащане на такса битови отпадъци. 

Програмата за 2021 г за изпълнение на Стратегията е приета с решение № 91 от 25.03.2021 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. 

 

Стратегическа цел 1 : Създаване на благоприятна околна среда за развитие на устойчив туризъм 

1.1 Подцел 1: Опазване на околната среда 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Извършени дейности 

1.1.1 Мярка 1 : Забрана на рудодобива в 

региона 

Дейност1.1.1.1 : Създаване на работна група на 

високо ниво 

1.1.2 Мярка 2: Насърчаване на дейности и 

инвестиции, свързани с опазване на 

околната среда 

Дейност:1.1.2.4 Провеждане на кампании за 

разясняване на ползата от разделното събиране на 

 

ОА, СХР- 

ВЗР 

 

 

ОА 

 

31.12.2021 г 

 

 

 

31.12.2021 

 

Предвид политическата ситуация в страната и смяна на министри и 

правителства, създаването на работната група е насочено за 2022г. 

 

 

През февруари стартира кампания за чист Велинград, в която се 

включиха и НПО, като сдруженията Байкария, Нилет, „Офроуд клуб 

–Велинград” , СХР-ВЗР и др. Преведени бяха срещи с представители 

и на ОПУ –Пазарджик и на горските стопанства на територията на 

общината. Бяха поставени табели с призив за опазване на чистотата 
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отпадъците, намаляването на обема и начините за 

оползотворяването им 
край пътищата, край реките, в горите и най-често посещаваните 

места за пикник. За кратко време от страна на общината бяха 

почистени много замърсени терени, а НПО организираха кампании 

за почистване на речните корита, горски масиви и др. зони. 

Създадена е дигитална карта на замърсените зони, които са 

отбелязани в червено и след почистването им се маркират в зелено.  

 

През август официално бяха открити инсталациите за допълнително 

третиране  на битови отпадъци и за компостиране на зелени 

отпадъци в местност „Благовото”, които са изградени по европейски 

проект.  С тяхното функциониране значително по-малко количество 

отпадък ще пътува за депото в Пазарджик, преработените хартия, 

пластмаса, стъкло и метали ще се продават, а средствата ще бъдат 

насочвани към финансиране на обществено полезни дейности,с 

рециклирането и повторната употреба на материалите, съдържащи се 

в отпадъците, заедно ще се грижим за природата. 

 

1.2 Подцел 2: Опазване на природни и антропогенни ресурси и вплитането им в туристическия продукт 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Извършени дейности 

1.2.1 Мярка 1 Възстановяване, опазване, 

експониране и въвеждане на техники и 

програми за представяне на природата и 

културното наследство 

Дейност 1.2.1.1 Маркиране и екологощадяща 

експлоатация на планински маршрути и пътеки. 

Дейност 1.2.1.6 Експониране на местни 

археологически находки, тематични изложби на 

открито 

Дейност 1.2.1.7 Позициониране на спортни и 

 

 

 

 

 

ОА, НПО,  

 

СХР-ВЗР 

 

 

ОА, ИМ 

 

 

 

 

 

 

30.10.2021 

 

30.10.2021 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Отложено за следващ период 

 

 

Постоянно  
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културни събития 

 

1.3Подцел 3: Изграждане и поддържане на инфраструктура, свързана с туризма 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на изпълнение дейности 

1.3.1 Мярка 1 Подобряване на инфраструктурата 

Дейност 1.3.1.1. Доизграждане на дизайнерско 

осветление и озеленяване на зелени площи, паркове, 

входно-изходни артерии 

1.3.2 Мярка 2 Подобряване на условията за сигурност и 

безопасност 

Дейност 1.3.2.1 Доизграждане на система за 

видеонаблюдение на обществени места като главни 

пътни артерии, пешеходни зони, туристически и 

велопътеки, места за отдиx 

1.3.3 Мярка 3 :Подобряване на достъпността на дестинацията 

Дейност 1.3.3.1  Обновяване на маркировката на 

туристическите маршрути. Изработване и поставяне на 

информационни табели. 

 

 

 

ОА 

 

 

 

 

ОА  

 

 

 

 

 

 

ОА, НПО 

 

 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

Отложено за следващ период 

 

 

 

 

Отложено за следващ период 

Стратегическа цел 3: Позициониране на Велинград  като туристическа  дестинация от по-висок клас на вътрешния и международен пазар 

Подцел 3.1 Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на изпълнение дейности 
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3.1.2 Мярка 2 Популяризиране на събития и 

атракции 

дейност 3.1.2.1 Изготвяне на Културен и Спортен 

календар в края на 2021 г за 2022 г 

Дейност 3.1.2.2 Дигитална реклама на дестинация 

Велинград  - социални мрежи, медии, чрез блогъри 

и др. 

Дейност3.1.2.3 Подобряване на представянето на 

дестинацията на международни туристически изло-

жения и борси – МТБ „Ваканция и спа Експо” 

 

 

 

ОА 

 

 

ОА, КСВТ, ТИЦ 

 

 

ОА, КСВТ, ТИЦ 

 

 

 

31.12.2021 

 

 

31.12.2021 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

Изготвени и приети от ОбС-Велинград 

 

Постоянна информация за предстоящи и проведени 

събития на сайта на общината, ФБ страницата, 

туристическия сайт,  електронни медии-партньори, 

социални мрежи  

Поради ковид-кризата много от изложенията не се 

проведоха, вкл. и МТБ „Ваканция и спа Експо 2021”, но 

взехме участие в неговата дигитална версия. 

 

подцел 3.2 По-добро позициониране и разпознаваемост на дестинацията на българския и международния пазар 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на изпълнение Индикатори 

3.2.1 Мярка 1 Създаване на туристическата марка 

„Велинград“ и налагането и на пазара като елитна 

целогодишна дестинация с характерна идентичност, запазени 

културни традиции,съхранена природа и ограничаване на 

масовия туризъм  

Дейност 3.2.1.1 Създаване на екип за управление на 

дестинацията, изграден от професионалисти в областта на 

еврофинансирането, юристи, финансисти, маркетинг, 

архитект 
 

 

 

 

 

 

ОА,  местен 

бизнес, СХР-

ВЗР 

 

 

 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

Отложено за следващ период 

Изготвил:  

Цвета Спасова /П/ 

Началник на отдел „Туризъм и реклама” 

Отчетът по програмата за 2021-та година за изпълнение на Стратегията е одобрен от членовете на КСВТ – Велинград с Решение №3, от Протокол 2 от 

заседание на КСВТ-Велинград, проведено на 3 февруари 2022г 
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