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ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА 2021 ГОДИНА
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Програмата за развитие на туризма е разработена в изпълнение на чл.11, т.1 от Закона за
туризма, в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и
съобразно местните туристически ресурси и потребности.
Тя представлява платформа за координирани съвместни действия на всички
заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия потенциал на
общината.
Програмата е реалистична и фокусирана към осъществяване на икономически ефективни
мерки и дейности, изпълнима е като заложени цели, от една страна, а от друга е
осъществима като разполагаем ресурс.

I.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Утвърждаване на туристическия бранд на Община Брацигово, като сигурна,
безопасна и качествена дестинация за устойчиви видове туризъм в четири сезона.
2. Създаване на нормативни и административни улеснения и стимули за
туристическия бизнес.
3. Повишаване на привлекателността на общия туристически продукт на Общината,
чрез облагородяване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на
туристическите атракции, опазване , съхраняване и подобряване на чистотата на
околната среда.
4. Акцентиране върху културно – историческото наследство, чрез консервиране и
експониране на артефактите.
5. Идентифициране на туристопотока и удължаване на престоя на територията на
общината.

II.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Промотиране на туристическа дестинация – Община Брацигово.
 Изготвяне, отпечатване и разпространение на рекламни материали;
 Реклама на туристическия продукт чрез различни комуникационни канали
– медии, специализирани издания, фейсбук страници и сайтове;
 Участие на международни туристически изложения, борси, бизнес срещи с
туристическия бранш , форуми и други събития;
 Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в
съответната Организация за управление на туристически район „ Родопи“.
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2. Организация и провеждане на събития.
 Общинска администрация ще организира и подпомага провеждането на
събитията, включени в културния календар на общината;
 Провеждане на разнообразни дневни инициативи/ състезания,
демонстрации, конкурси/;
 Стимулиране и осигуряване на подкрепа за нови събития и дейности.

3. Организиране на ефективно информационно обслужване.

 Изграждане на туристически информационен център в подходяща сграда,
брандиране и сертифициране;
 Поддържане на актуална информация на официалната интернет страница на
общината.
 Приемане на Програма за развитие на туризма за 2021 година.

4. Изграждане на нова и поддържане на съществуващата техническа и
туристическа инфраструктура.

 Поддържане на общинска пътна мрежа;
 Изграждане на нови екопътеки, съобразени с пешеходни туристически
маршрути;
 Почистване и маркиране на съществуващи екопътеки;
 Обновяване и поставяне на заслони и пейки по туристическите маршрути;
 Консервиране и социализиране на тракийски гробници на територията на
общината;
 Реконструкция и модернизация на архитектурен възрожденски
комплекс „ Попови къщи“;
 Изграждане на площадка за наблюдение в с. Жребичко.
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5. Развитие на алтернативни форми на туризъм.
 Развитие на СПА туризъм;
 Изграждане на допълнителни маршрути за планинско колоездене;
 Развитие на гурме туризъм;
 Развитие на селски туризъм;
 Създаване на нови туристически продукти, включително и съвместно с
други общини;
 Развитие на риболовен туризъм.
6. Насърчаване на развитието на малкия и среден бизнес в областта на
туризма и съпътстващите му дейности.

Методическа
подкрепа
на
предприемачите
в
туризма
разработване на проекти в тази сфера и стартиране на туристически бизнес;

при

 Опит на добрите практики – запознаване на бизнеса с опита на сродни
общини и избягване на вече допуснати грешки;
 Интегриране на туризма с другите стопански дейности, чрез използване на
възможностите на селското стопанство и предприятията от сферата на услугите в
процеса на привличане на потенциални клиенти.

МЕРКИ
ДЕЙНОСТИ
1

ИЗТОЧНИК
И СРОК
НА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ ФИНАНСИРА
НЕ
2
3

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

4

1. Промотиране на туристическа дестинация – Община Брацигово.
1.1 Изготвяне,
отпечатване и
разпространение на
рекламни материали.

1.2 Реклама на
туристическия
продукт чрез различни
комуникационни
канали – медии,
специализирани

От бюджета на Община
В рамките на община
Брацигово
2021 година. Брацигово
–
500.00 лева и от
други
източници.
В рамките на От бюджета на Община
община
2021 година
Брацигово
Брацигово
–
1000.00 лева и от

Приложение към Решение №227/23.12.2020 г. на ОбС-гр.Брацигово

издания, фейсбук
страници и сайтове.
1.3 Участие на
международни
туристически
изложения, борси,
бизнес срещи с
туристическия бранш ,
форуми и други
събития.
1.4 Взаимодействие и
членство на общината
в туристически
сдружения и в
съответната
Организация за
управление на
туристически район „
Родопи“.

други
източници.

В рамките на От бюджета на
2021 година
община
Брацигово
–
500.00 лева.
От бюджета на
община
Брацигово
–
В рамките на 500.00 лева за
2021 година
членски внос и
от
други
източници.

Община
Брацигово

Община
Брацигово

2. Организация и провеждане на събития.
2.1 Общинска
администрация ще
организира и
подпомага
провеждането на
събитията, включени
в културния календар
на общината.

2.2. Провеждане на
разнообразни дневни
инициативи/
състезания,
демонстрации,
конкурси/.

От бюджета на
В рамките на община
2021 година
Брацигово
и Община
други
Брацигово,
източници.
кметствата
на
населени
места,
читалищата
на
територията
на
общината, частни и
неправителствени
организации.
От бюджета на
В рамките на община
2021 година
Брацигово и от Община
други
Брацигово
източници.
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2.3 Стимулиране и
осигуряване на
подкрепа за нови
събития и дейности.

От бюджета на
В рамките на община
2021 година
Брацигово и от Община
други
Брацигово
източници.

3. Организиране на ефективно информационно обслужване.
3.1 Изграждане на
туристически
информационен
център в подходяща
сграда, брандиране и
сертифициране.

Оперативни
програми
и
В рамките на други източници Община
Брацигово
2021 година

3.2 Поддържане на
актуална
От бюджета на
информация на
В рамките на
община
официалната
2021 година
Брацигово
интернет страница на
общината.
3.3 Приемане на
От бюджета на
Програма за развитие
Месец януари община
на туризма за 2021
Брацигово
2021 година.
година.

Община
Брацигово

Община
Брацигово

4. Изграждане на нова и поддържане на съществуващата
техническа и туристическа инфраструктура.

4.1 Строителство и
ремонт на улици от
улична мрежа в гр.
Програма
за Община
Брацигово,
община
развитие
на Брацигово
Брацигово“
по
В рамките на селските райони
Програма за развитие
2014 – 2020
на селските райони 2021 година
година
–
2014 – 2020 година
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към Мярка 7.2. „
Основни услуги и
обновяване в селата в
селските райони.

1 324 527.12
лева.

4.2 Текущ ремонт и Месец
поддръжка
на декември 2021
общински пътища.

От бюджета на Община
община
Брацигово
Брациговоцелеви средства
за
капиталови
разходи и от
други
източници.

4.3 Изграждане на
нови екопътеки,
съобразени с
пешеходни
туристически
маршрути.

4.4 Почистване
маркиране
съществуващи
екопътеки.

Оперативни
В рамките на програми
и Община
2021 година
други източници Брацигово
Туристическо
дружества
Брацигово“
и Месец декември От бюджета на
на 2021 г.
община
Брацигово
1000.00 лева и от
други
източници.

4.5 Обновяване и
От бюджета на
поставяне на заслони
В рамките на община
и
пейки
по
2021 година
Брацигово
–
туристическите
1000.00 лева и от
маршрути.
други
източници.
4.6 Консервиране и
социализиране на
тракийски гробници
на територията на
общината.
4.7 Реконструкция и
модернизация
на

Община
Брацигово
Туристическо
дружества
Брацигово“
Община
Брацигово
Туристическо
дружества
Брацигово“

Оперативни
Община
В рамките на програми
и Брацигово
2021 година
други източници

и
„

и
„

и
„
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архитектурен
Оперативни
Община
възрожденски
В рамките на програми
и Брацигово
комплекс „ Попови 2021 година
други източници
къщи“.
4.8 Изграждане на
площадка за
наблюдение в с.
Жребичко.

В рамките на Оперативни
Община
2021 година
програми
и Брацигово
други източници

5. Развитие на алтернативни форми на туризъм.
5.1 Развитие на СПА
туризъм.

5.2 Изграждане
допълнителни
маршрути
планинско
колоездене.

Оперативни
В рамките на програми
и Частни
2021 година
други източници инвеститори

на
Месец декември От бюджета на Община
за 2021 година
община
Брацигово
Брацигово
600.00
и
от
други
източници.

5.3 Развитие на гурме
туризъм.
В рамките
2021 година
5.4 Развитие на селски
туризъм.
В рамките
2021 година

5.5 Създаване на нови
туристически
продукти,
включително и
съвместно с други
общини.
5.6
Развитие
на
риболовен туризъм.

Община
Брацигово
Оперативни
Частни
на
програми
и инвеститори
други източници
Община
Оперативни
на програми
и Брацигово
други източници Частни
инвеститори

В рамките на Оперативни
2021 година
Община
програми
и
други източници Брацигово
Оперативни
Община
В рамките на програми
и
2021 година
други източници Брацигово
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6. Насърчаване на развитието на малкия и среден бизнес в
областта на туризма и съпътстващите му дейности.
6.1
Методическа
От бюджета на
подкрепа
на
В рамките на община
предприемачите
в 2021 година
Брацигово.
Община
туризма
при
Брацигово
разработване
на
проекти в тази сфера
и
стартиране
на
туристически бизнес.
6.2 Опит на добрите
От бюджета на
практики
–
община
запознаване
на
Брацигово и от Община
бизнеса с опита на
В рамките на
други
Брацигово
сродни
2021 година
източници.
общини и избягване
на вече допуснати
грешки.
6.3 Интегриране на
От бюджета на
туризма с другите
община
стопански дейности,
Брацигово и от Община
чрез използване на
В рамките на
други
Брацигово
възможностите
на 2021 година
източници.
селското стопанство и
предприятията
от
сферата на услугите в
процеса
на
привличане
на
потенциални клиенти.

IV. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Средствата, необходими за реализация на програмата за развитие на туризма в Община
Брацигово могат да бъдат от следните източници:

1. Общински бюджет;
2. Такси от категоризация на туристически обекти по реда на чл.55, ал.4 от Закона за
туризма;
3. Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
4. Средства, събрани от туристическия данък;
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5. Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е
предвидено те да постъпят в държавния бюджет.

V. РАЗХОДНА ЧАСТ
Съгласно чл.11, ал. 1 и ал. 2 от Закон за туризма приходите от туризъм се разходват по
приета от Общински съвет - Брацигово годишна програма за развитие на туризма,
единствено за:
- изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на
общината, включително местните пътища до туристически обекти;
- изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация
на информационното обслужване на туристите;
- изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или
за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
- организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма;
- провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
- реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически
борси и изложения;
- взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната
организация за управление на туристическия район;
- подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти;
- благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска
собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има такива;
- В случаите, когато на територията на общината е разположен национален курорт по чл.
56 а, общинският съвет е длъжен да планира разходи за подобряване на предлаганите
туристически дейности, общински обекти, услуги и продукти в националния курорт.

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Настоящата Програма ще допринесе за устойчиво, интегрирано туристическо развитие
на общината, привличане на инвеститори в сектора, подобряване и разширяване на
базовата инфраструктура, повишаване качеството на туристическото предлагане.
Програмата за развитие на туризма в Община Брацигово за 2021 година цели реализация
на основните приоритети и цели за развитието на общината и е отворен и гъвкав
документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на
възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна
база и икономическа среда.
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Изготвил: Мария Пищалова
гл. експ. „ ТУТ и ПЗ

