
 

 

1 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

 

  

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В 

ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 2020Г. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

2 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Въведение 

2. Характеристика и оценка на туристическия потенциал на територията на Община Сърница 

2.1. Хидрографската мрежа 

2.2. Климатичните условия   

2.3. Туристически ресурси 

2.4. Природни забележителности 

3. Туризъм  

3.1. Селски и еко-туризъм, съчетани с лов и/или риболов 

4. Земеделие и животновъдство 

5. Гори и горска растителност 

6. Мерки по превръщане на туризма в един от водещите отрасли на икономиката 

7. Празнични и културни мероприятия в общината 

8. Устройствено планиране на територията 

9. Туристическа инфраструктура 

10. Цели на програмата  

11. Специфични цели  

12. Приоритети и мероприятия 

13. Очаквани резултати  

14. Източници на финансиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

3 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

1. Въведение  

 

            Програмата за развитие на туризма в Община Сърница е разработена в изпълнение на  

чл. 12, т. 1 от Закона за туризма и е в съответствие с приоритетите и маркетинговата стратегия на 

туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности, политиката на 

местните органи за самоуправление и приоритетите на Плана за развитие на Община Сърница за 

периода 2015-2020 г.  

           Туризмът е идентифициран като един от основните  преимущества за развитието на 

общината, която среща единодушно мнение и широка подкрепа  на обществеността, на местната и 

държавната власт. От съществено значение е, че в последните години туризмът е един от най-

бързо развиващите се отрасли в националната икономика и бележи непрекъснат растеж. От друга 

страна, съществува благоприятна тенденция за увеличаване броя на туристите, интересуващи се 

както от природата, така и от традициите и обичаите от миналото. Родопа планина и природа, 

която има на територията на общината могат да предложат на туристите впечатления, които ще ги 

накарат да се върнат отново тук.  

        Целта на програмата на първо място е да изясни и определи туристическия потенциал на 

територията на Община Сърница и да конкретизира основните цели за развитието на туризма в 

общината. 

 

2. Характеристика и оценка на туристическия потенциал на територията на Община 

Сърница 

 

          Административният център град Сърница е разположен в Доспатската котловина – един от 

най-красивите райони на Западните Родопи. В непосредствена близост до града минава река 

Доспат, вливаща се в едноименния язовир „Доспат” – вторият по големина в България. 

Разположението на община Сърница е една от основополагащите предпоставки за развитието на 

туризма. Районът има богато разнообразие от природни забележителности, културни и 

исторически паметници, автентични традиции и обичаи и гостоприемно население, които са важна 

предпоставка за развитие на различни форми на туризъм.  

        Географското положение на община Сърница я поставя в известна периферност и 

отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове, но планинският релеф и 

ресурсното многообразие създават значителни възможности за развитието на селски, еко, 

познавателен, ловен и риболовен туризъм. 

          2.1. Хидрографската мрежа в района на гр. Сърница е гъста и добре развита, което води до 

голямо разнообразие на теренните форми. Главното водно течение е р. Доспат, тя започва да 

събира водите си от землището на с. Медени поляни. Протича на югоизток по протежение на 

цялата Доспатска долина и при гр. Сърница се влива в яз. "Доспат". Реката е пълноводна с 

постоянен дебит през цялата година. Всички други водни течения в района на Сърница са притоци 

на р. Доспат. По-важни от тях са: Широк дол, Бегов дол. Дивите кози, Барабунски дол, Луда река, 

Дерменка, Усойна, Гехталийски дол, Гюмюш дере, Караосман дере, Боров дол, Камен дол и др. Те 

не са особено пълноводни, но са с постоянен воден отток.  

         2.2 Климатичните условия са решаващ фактор за горско-растителното райониране и за 

формирането на различни типове растения. Територията на Сърница е в Европейско - 

континенталната климатична област, преходно – континенталната подобласт. Планински 

климатичен район - среднопланинска част - 1000 до 2000 м н.в. В горско-растително отношение 

тази климатична подобласт е обособена Тракийската горско-растителна област, среднопланинския 
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пояс на горите от бук и иглолистни гори, среднопланински пояс от 1200 до 1700 м н.в., в който 

попада районът на Сърница.  

          Климатът на Сърница и Доспатската котловина е подчертано планински. Средногодишната 

температура е около 7-10º С. Зимата е продължителна, с устойчиви температури под 0º . Най-

студени месеци са януари и февруари със средна месечна температура от -2 до - 4ºС, а най-топли 

са юли и август със средно месечна температура съответно 15,5º и 18,8º С.           

         2.3. Туристически ресурси  

Територията на общината е екологично чист район, който предлага възможности за развитие на 

екологичен туризъм, а също така и на планински, рекреативен и селски туризъм.    

        2.4 Природни забележителности 

         Единствено тук от цяла България се намират находища на върболист тъжник и блатен плаун. 

На три километра от Сърница се намира защитената местност  „Чибуците”, където вирее 

единственият в Европа защитен храст „върболист тъжник”, наречен от местното население 

“чибук”. Той е храст от семейство розови. На височина достига на 1.5 – 2 м. Има остри и двойно 

назъбени листа. Цъфти в розов цвят, рядко и в бяло. Блатният плаун е многогодишно растение от 

семейство Плаунови. Пълзящо растение е, което се разклонява и има множество коренчета. Също 

е защитен вид. Расте на влажни места, а понякога и във водата. Друг защитен вид в района на 

Сърница е жълтата родопска теменужка, която расте в тази местност.  

 
Но най-популярна природна забележителност в района на Сърница е Стената – отвесна скала над 

града, близо до билото на Дъбрашкия рид, от която се открива величествена панорама на цялата 

доспатска котловина.  

        По западните склонове растат много горски плодове и растения: червена и черна боровинка, 

малини, къпини, лечебни билки и гъби. През целия път на близки разстояния има направени 

доброволно от местните хора мраморни чешми. При много от тях има изградени и беседки, за да 

могат минаващите да седнат и да си починат. 

        По сенчестите склонове и на обширните поляни се намира къмпинг „Орлино”. Над него е 

разположен местността „Манастира”, където има останки от каменни стени, за които се 

предполага, че датират от преди Второто българско царство. През 30-те години на миналия век 

местността Орлино е била гъсто населена махала с хора от Доспат. Интересното е, че тук, преди да 

се изгради язовира, е имало военно летище, построено от германците през Втората световна война. 

Около местността „Орлино” се разкриват обширни поляни, а отвсякъде бликат бистри извори.  
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       Коларски път води до историческата местност „Малтепе”, която сега е под водите на язовира. 

Този хълм се счита за старо-тракийска могила. Сега на върха на тази могила е построена вила 

върху циментови колони, като до нея се стига само по вода. След това следва Бардуче – 

живописна местност на брега на язовира. До седемдесетте години на миналия век Бардуче е било 

оживено селище, но жителите му са преселени в Сърница и Доспат. 

      На разстояние от около два километра в гората над Бърдуче има скален масив, където се 

намира дълбок отвор с постоянна температура под нулата, дори и през лятото. До това място няма 

туристическа пътека, но може лесно да се стигне по полегатия склон. Маршрутът минава през 

местността Хановете и махала Крушата – живописно вилно селище, и завършва в град Сърница. 

На база наличните ресурси в община Сърница се обособяват основни видове туризъм и 

туристически продукти. 

   

 3. Туризъм 

 

         Сърница все повече се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация. 

Съчетанието от язовир, вековни иглолистни гори и обширни поляни прави местността 

неповторимо място за почивка и отдих. Сърница се намира на самия бряг на яз. Доспат, а покрай 

града тече и р. Доспат. Това го превръща в привлекателен център за планински и риболовен 

туризъм. В околностите на язовира има множество вилни зони, хотелски комплекси и къмпинги. 

Построени са и се строят много нови семейни хотели, вили, бунгала. Хората отвориха вратите на 

домовете си, предоставяйки стаи за гости и къщи за готи. 

        Туризмът се превръща във водещ стопански отрасъл за общината, допринасящ 

за: 

- стимулиране на предприемачеството; 

- откриване на много нови работни места, което задържа младите хора в града, т.е. води до 

решаването на социални и демографски проблеми; 

- възникване на нови производствени и обслужващи сектори; 

- умножаване доходите на местното население; 

- увеличаване на приходите от данъци в общината; 

- развитие на инфраструктурата; 

- естетизиране на жизнената среда; 

- повишаване на грижите за природната среда; 

- възраждане на стари, позабравени занаяти; 

- активизиране на обществени контакти. 

 

 

3.1.Селски и еко-туризъм, съчетани с лов и/или риболов 
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       Регионът на Сърница предоставя добри възможности за селски и еко туризъм с възможности 

за множество дейности с различна продължителност: пешеходни преходи и разходки, маршрути за 

езда, наблюдения на животински и растителни видове и фото- лов, възпроизвеждане и участие в 

редица традиционни дейности от бита, местни празници и ритуали и т.н. Природните дадености и 

създадената добра материална база предлагат възможност за съчетаване на почивка с бране на 

гъби, билки и диворастящи плодове.  

        Типични форми на включване в туристическия продукт са фолклорните програми и празници, 

занаятчийските работилници като туристически обекти, демонстрациите и „обучението” на 

туристите, продажбата на сувенири и местни стоки. 

       Кулинарният туризъм осигурява атракции и допълва предлагането на други продукти, но са 

възможни и самостоятелни акценти и специализирано предлагане. Конкретни дейности и услуги 

са популяризирането на местната родопска кухня с използването на характерни продукти, 

организирането на дегустации и участие в производства, установяването на празници и др. 

        Районът на Сърница е подходящ също така за лов, риболов, водни спортове - водни ски, 

гребане, вело- туризъм; за разходки и активна почивка. В язовир „Доспат” може да се лови шаран, 

пъстърва, кефал, костур, червеноперка и каракуда. 

         Веднъж посетили Сърница, туристите остават очаровани от този приказен кът - вековни 

зелени гори, кристални планински ручеи и свеж планински въздух. Сърница пленява също така с 

уникалното съчетание на невероятна природа и съхранени патриархален дух, традиции и обичаи, 

романтичната атмосфера на отдавна отминали времена. Всичко това превръща Сърница в 

привлекателно място за отдих и туризъм. Ежегодно Сърница се посещава от над 15 хил. туристи и 

почиващи от страната и чужбина. 

 

3. Земеделие и животновъдство 

        Възможност за развитие на земеделието е засаждането и развитието на подходящи за 

условията насаждения като малини, ягоди, арония, билки, етерично- маслени култури и 

нискостеблени растения. 

        През март 2015г. е създадена Общинска служба по земеделие в град Сърница към 

Министерството на земеделието и храните, за предоставяне на консултации на земеделците от 

страна на експертите по програмите и схемите за подпомагане в земеделския сектор. 
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        Съотношението на тревни площи към ниви до голяма степен определят екстензивния 

характер на земеделието в общината и специализацията в говедовъдство и овцевъдство, базирани 

на производството на сено от естествените ливади и ползване на значителния размер мери и 

пасища. 

        Животновъдството е насочено предимно към задоволяване на потребностите на отделните 

домакинства. Неголемият брой на отглежданите животни се обяснява с ниската изкупна цена на 

млякото, високите цени на фуражите, слабото търсене на месо, които причини принуждават 

населението да сведе броя на животните до оптималния минимум. 

 

4. Гори и горска растителност 

       Като особено богатство се отчита наличният горски фонд. Горите заемат 80% от територията 

на общината. 

 
        Растителността е представена от бял бор, смърч и ела. Широко са разпространени черните и 

червени боровинки, малини, ягоди. Срещат се още билки и гъби. Има добри условия за добив на 

горски плодове (боровинки, малини и др.), билки (риган, жълт кантарион, бял равнец, мащерка, 

мечо грозде и др.) и диворастящи гъби (манатарка, пачи крак). Всеки който идва на почивка в 

Сърница, може да се наслади на това не само да ги види, но и да опита от тези невероятни 

естествени дадености, с които природата ни е дарила. 

       Фауната е представена от лисици, златки, 

катерици, сърни, елени и др. В реките и язовира 

има пъстърва, кефал, костур, шаран и др. 

Районът е благоприятен за развитието на 

спортен и ловен туризъм. Ежегодно Сърница 

се посещава от над 15 хил. туристи и 

почиващи от страната и чужбина. 

 

 

       На територията на община Сърница влизат три защитени територии съгласно Закона за 

защитените територии: 

1. Защитена местност „Чибуците", Заповед № 25 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник; 
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2. Природна забележителност „Жабата", Заповед № 448 от 25.04.1984 г., бр. 40/1984 на Държавен 

вестник; 

3. Природна забележителност „Побит камък", Заповед № 295 от 07.02.1962 г., бр. на Държавен 

вестник. 

     На територията на община Сърница попадат две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, 

съгласно Закона за биологичното разнообразие: 

 BG0001030 „Родопи-Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 

г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.); 

 BG0002063 „Западни Родопи" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 

835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

          

5.  Мерки по превръщане на туризма в един от водещите отрасли на икономиката: 

 

1. Институционално и информационно осигуряване на туризма.  

2. Насърчаване на частното-семейно хотелиерство.  

3. Развитие на транспортната и техническа инфраструктура, обслужваща туризма.  

4. Осигуряване на обучение и квалификация на кадри за туризма съобразно международните 

стандарти.  

5. Изграждане на нов международен туристически център в Западните Родопи 

6. Създаване на нови туристически продукти.  

7. Възстановяване на стари бази на туристически обекти с потенциал за развитие  

8. Повишаване на атрактивността на историческите и културни паметници, с цел развитие на 

туризма  

9. Развитие на алтернативни видове туризъм в Община Сърница. 

 

6. Празнични и културни мероприятия в общината 

       На територията на общината има читалище. Самодейният състав и група не само дават 

възможност на населението за участие в културния живот на общината, но имат значение за 

съхраняване на местните фолклорни традиции. Ежегодно съставът към читалището взема участие 

в различни фестивали, надпявания, концерти и събори, организирани на местно, регионално и 

национално ниво. Фолклорното богатство на Сърница се пази от читалищните дейци. Към 

читалището има група за местен фолклор. 

       От 2015г. ежегодно се провежда Традиционен  Събор Сърница, където желаещи от страната и 

чужбина могат да се насладят на традиционна българска фолклорна музика, песни и танци, 

предшествани от различни конкурси, спортни турнири и други изяви. 
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7. Устройствено планиране на територията 

        Населените места в община Сърница са:  центъра на общината – Сърница и кметствата – 

селата Медени поляни и Побит камък. 

Ролята на гр. Сърница като традиционен обединяващ център с изградена инфраструктура за 

обслужване на населението от общината осигурява нормалното функциониране на населените 

места от общината. 

       Вследствие промените в обществено икономическите условия, законовата и нормативна 

уредба, са налице обективни потребности за изготвяне на устройствен план в съответствие с 

новите изисквания, свързани с необходимостта от ново строителство, включително и за целите на 

туризма и отдиха. 

 

8. Туристическа инфраструктура 

       Постоянно нараства и се увеличава легловата база, предлагащи нощувки в къщи за гости и 

хотели, където туристите могат да си отпочинат, да подишат чист въздух и да хапнат местни ястия 

и гозби от родопската кухня. 

 

9. Цели на програмата  

       Главна цел на програмата е постигане на устойчиво развитие на туризма в Община 

Сърница, разнообразяване на туристическите услуги в общината, базирани на специфичното 

природно и културно наследство.  

 

 

10. Специфични цели:  

 

- Балансирано развитие на туристическия продукт;  

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

10 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

- Провеждане на активна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и 

утвърждаване нейния имидж на туристическия пазар;  

- Осигуряване на високо качество на туристическия продукт по цялата верига на туристическото 

обслужване;  

- Укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в общината;  

- Насърчаване координирането на политиката и сътрудничеството между местната власт, частния 

сектор и неправителствените организации.; 

 

- Увеличаване обема на туристопотока; 

-  Организация на информационното обслужване на туристите;  

- Създаване на устойчив имидж; 

- Съхраняване на природното и културно наследство на Общината за бъдещите поколения; 

- Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Общината чрез 

благоустрояване на инфраструктурата обслужваща туризма, обогатяване на културния живот в 

общината и изграждане и поддържане на туристически обекти. 

 

 

11. Приоритети и мероприятия 

Приоритет 1. Изграждане на нова и поддържане на съществуващата инфраструктура, 

обслужваща туризма на територията на общината и на туристически обекти – общинска 

собственост 

 

Дейност Средства  Източник на 

финансиране 

Срок на изпълнение 

СМР на обект: 

Здравна служба  

гр. Сърница. 

292 000.00 лв. Общински бюджет 2020г. 

Ремонт на тротоарни 

площи на ул. 

„Свобода” и ремонт 

на уличната мрежа в  

с. Побит камък и  

с. Медени поляни. 

481 000.00 лв. ПМС348/ 18.12.2019г. 2020г. 

Ремонт на улична 

мрежа в с. Побит 

камък от о.т. 13 до 

о.т. 14 и от о.т. 39 до 

о.т.50А. 

81 435.00 лв. ПМС348/ 18.12.2019г 2020г. 

Ремонт на улична 

мрежа в с. Медени 

поляни- Главната 

улица, започваща от 

81 435.00 лв. ПМС348/ 18.12.2019г 2020г. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

11 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

о.т. 10. 

Рехабилитация на 

общински път 00419. 

19 764.00 лв. Туристически данък- 

2018- 2019г. 

2020г. 

Извършване на 

СМР на прилежащо 

външно 

пространство на 

сграда на Общинска 

администрация, 

намираща се в имот 

605, УПИ VIII по 

плана на гр. 

Сърница 

228 705 лв. Проект „Красива 

България” 

2020г. 

„Изграждане на 

спортна площадка в 

УПИ Х-290, кв.21,  

гр. Сърница” 

114 086 лв. Програма за 

развитите на селските 

райони 2014-2020 

год. 

2020г. 

„Реконструкция, 

благоустрояване и 

подобряване на 

физическата среда 

на улици в гр. 

Сърница”  

2 098 167 лв. Програма за 

развитите на селските 

райони 2014-2020 

год. 

2020г. 

Текущ ремонт и 

рехабилитация на 

улица „Беслет” от 

о.т.228 до о.т. 241 с 

дължина 100м., 

намиращ се в гр. 

Сърница 

37 000.000 лв. Общински бюджет 2020г. 

Изграждане на 

точки за безплатен 

интернет достъп 

29 302 лв. По инициативата 

WiFi4EU 

2020г. 

Изработване на 

задание и опорен 

план към него за 

изготвяне на Общ 

устройствен  план. 

28 650.00 лв. Общински бюджет 2020г. 

 

Община Сърница обмисля да направи ремонт на канализации в гр. Сърница, с. Побит камък и с. 

Медени поляни. 

 

Приоритет 2. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 

които допринасят за развитието на туризма 
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    Дейност Средства  Източник на 

финансиране 

Срок на изпълнение 

Събор Сърница 

2020г. предшествани 

с различни конкурси, 

спортни турнири и 

други изяви. 

5 000. 00 лв. Общински бюджет 2020г. 

Стимулиране на 

разработването и  

реализирането на 

проекти  и програми 

от младежки НПО, 

като се осигурява 

партньорство на 

община  Сърница 

- - 2020г. 

Включване в 

инициативата „Да 

почистим България 

за един ден”. 

Почистване на 

ключови места в 

община Сърница. 

- - 2020г. 

Подпомагане на 

младежите от 

общината по 

подходящ начин при 

разработването и 

реализирането на 

проекти и програми. 

- - 2020г. 

Организиране на 

спортни игри и 

състезания с 

младежи в община 

Сърница 

- - 2020г. 

Организиране на 

спортни 

мероприятия за 

отбелязване на 17 

май – Ден на 

българския спорт 

- - 2020г. 

 

 

Приоритет 3. Провеждане на гъвкава туристическа политика на общинско ниво 
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Дейност Средства  Източник на 

финансиране 

Срок на изпълнение 

Участие в 

инициативи и 

програмни проекти в 

рамките на 

Европейската 

общност на 

регионите за 

устойчиво и 

конкурентно 

развитие на туризма  

 

- - Постоянен 

Събиране, 

поддържане и 

оповестяване на 

сайта на общинска 

администрация и 

други социални 

мрежи актуална 

информация относно 

срещи, семинари, 

обучения и други 

прояви в общината, 

които помагат за 

развитието на 

туризма.  

 

- - Постоянен 

Сътрудничество с 

другите общини, 

области и други 

европейски държави 

за реализация на 

съвместни проекти. 

 

- - Постоянен 

 

Приоритет 4. Реклама на туристическия продукт, ефективна маркетингова политика за 

популяризирането и налагането им на туристическия пазар 

 

 

Дейност Средства  Източник на 

финансиране 

Срок на изпълнение 

Реклама на 

събитията от 

културния и спортен 

- - Постоянен 
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календар на 

общината  

 

Изработка на 

рекламни материали, 

брошури и др. за 

популяризирането на 

туристическия 

район.  

- - Постоянен 

 

12. Очаквани резултати  

 

- Ефективно туристическо развитие, подчинено на опазването, възстановяването и съхраняване на 

природното и културно-историческо наследство за бъдещите поколения;  

- По-високо качество на живот на местното население в общината в икономически, социален и 

психологически аспект;  

- Решаване на маркетингови задачи и постигане на стандартите за качество на предлаганите 

туристически услуги.  

 

13.  Източници на финансиране 

  

        Осъществяването на целите, заложени в програмата, изисква значителни финансови ресурси. 

Съгласно чл. 60, ал.1 от Закона за туризма, средствата за развитието на туризма в общината се 

набира от:  

1. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти; 

2. средствата, събрани от туристическия данък; 

3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е 

предвидено те да постъпят в държавния бюджет.  

       Средствата събрани от туристически данък се  разходват за следните дейности и мероприятия: 

1.изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на 

общината,включително местните пътища до туристически обекти; 

2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на 

информационното обслужване на туристите; 

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които 

правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за 

развитието на туризма; 

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 

6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и 

изложения; 

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация 

за управление на туристическия район; 

8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. 
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