
                                                                                                                                                                                                                                                                

Програма за развитие на туризма в Община Враца  
за 2017 година 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2017 година е   разработена 

на основание чл. 11 ал. 1 от Закона за туризма, на базата на общинската стратегия за 

развитие и съобразно местните туристически ресурси и потребности,.  

     Община Враца разполага с много дадености, които могат да се използват за 

разработване и утвърждаване на комплексен туристически продукт с максимално 

ползване на наличните туристически ресурси, който да привлича българските и 

чуждестранни туристи. Богатото историческо, културно и природно наследсво 

представлява добра база с голям потенциал, който все още не е напълно разработен. За 

успешното изпълнение на заложените в Програмата дейности е необходимо работещо 

обществено - частно партньорство между местната власт, водещи организации в 

сферата на туризма, частния бизнес, браншовите организации и НПО.  

     Основна роля при изпълнението на Програмата има Консултативният съвет по 

въпросите на туризма към Община Враца с участието на заинтересовани страни и 

доброволци. 

     Политиката на община Враца за развитието на туризма е на базата  на Закона за  

туризма,  в  който  са  дефинирани  мероприятията,  които  следва  да  се  изпълнят  в 

съгласие с Националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране 

в съответствие  с  постъпленията  от  туристически данък.     

     С реализирането на дейностите, предвидени в настоящата Програма се очаква 

значително повишаване на интереса към туристическите обекти на територията на 

общината, а от там и на приходите от тях.  

 

II. ЦЕЛИ 

 

     Основна цел: Устойчиво развитие на туризма в Община Враца чрез увеличаване на 

регионалния туристически потенциал и популяризиране на региона на туристическия 

пазар в страната и чужбина. 

     Конкретни цели: 

                 1. Дефиниране и предлагане на специфичен за Община Враца интегриран 

туристически продукт, базиран на устойчиво развитие на културно – исторически, 

селски, фестивален, екстремен, спортен, ваканционен, еко и бизнес туризъм.  

                 2. Благоустрояване  на  инфраструктурата,  обслужваща  туризма, повишаване 

привлекателността на общия туристически продукт на Община Враца чрез  развитие  

на туристическите атракции, съхраняване,  опазване и подобряване състоянието и   

експонирането на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на 

качеството на туристическите услуги.  

                  3. Увеличаване броя и дните на престой на организираните групови и 

неорганизираните, индивидуални  туристи  в региона. 

            4. Развитие на публично - частно партньорство за повишаване ефективността на 

управление и на функционирането на туризма в общината.  

 

III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 

 



     Програмата за развитие на туризма в община Враца през 2017 година предвижда 

следните основни мероприятия и дейности, съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма: 

 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща 

туризма на територията на общината, включително местните пътища до 

туристически обекти. 

 

• Подобряване на инфраструктурата до туристическите обекти.  

•    Поддържане маркировката на съществуващите пешеходни туристически 

маршрути. 

• Развитие на туристическата инфраструктура в Природен парк „Врачански 

Балкан” с цел превръщането му в целогодишен туристически център от 

национално значение.     

• Изграждане на нови маршрути за отдих и спорт.   

 

2. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове 
и организация на информационното обслужване на туристите. 
 

     Изграждане на унифицирана система за визуализация  на туристическите обекти  на  

2 езика, която включва: 

• Поставяне и поддържане на информационни табла, указателни  табели, карти  и 

стойки за ориентация на културно-исторически и природни забележителности на 

ключови и подходящи места в общината. 

• Съвместна дейност с Дирекция Природен парк „Врачански Балкан”, за 

информационно обслужване на туристите в Природозащитен  информационен 

център „Натура”. 

 

3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 

собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на 

общината. 

• Почистване и поддръжка на озеленените площи на парковете и на 

пространствата около туристическите обекти. 

• Участие в национални, областни и общински инициативи за почистване и 

опазване на природната среда. 

 

4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално 

значение, които допринасят за развитието на туризма. 

• Организиране и провеждане на мероприятия с обществена значимост 

/фестивали, фолклорни прояви, събития на открито, 3D мапинг-шоу, спортни 

състезания, представяне на местни традиции, кухня, занаяти и др./, съвместно 

с културни, образователни   и   други  институции  с  цел  популяризиране на 

туристическия продукт и привличане на нови групи туристи. 

 

5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма 

в общината.  

• Извършване на маркетингово проучване за състоянието на туризма.  

• Създаване на маркетингова стратегия за разпространяване на информация за 

общ туристически продукт като част от една цялостна стратегия за 

популяризиране на Община Враца. 



• Проучване на възможности за участие и разработване на проекти по оперативни 

програми на ЕС с туристическа насоченост. 

 

6. Реклама на туристическия продукт на общината, която включва участие 
в туристически борси и изложения. 

• Издаване на атрактивни двуезични рекламни материали за природните и 

иторическите дадености на региона - дипляни, брошури, каталози, пътеводител, 

представителен албум  и карта на град Враца, специализирани видео и рекламни 

клипове и представянето им на национални и международни изложения. 

• Представяне на туристическия потенциал на Община Враца чрез участие в 

туристически борси, изложения и форуми, съвместно с представители на 

хотелиерския и туристическия бизнес. 

• Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма 

в общината. 

 

7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район. 

• Изработване на система за ефективно партньорство между Община Враца, 

Министерство на туризма, браншовите  туристически  сдружения и хотелиерите 

с цел повишаване качеството на предлагания туристически продукт.  

• Развитие на трансгранично сътрудничество, чрез участие в различни проекти и 

форуми. 

• Развитие на дейности за създаване на клъстер, свързан с туризма на територията 

на Община Враца. 

 

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

• Атрактивно експониране на археологическите находки.  

• Обновяване и възстановяване на паметници на културата. 

• Подобряване на туристическите услугите и мениджмънта на Развлекателен парк 

„Леденика”. 

• Изработване на система за ефективен контрол спрямо туристическите обекти от 

страна  на  Община  Враца – Общинска експертна комисия по категоризация на 

туристическите обекти и Дирекция „Местни данъци и такси” за спазване 

критериите на обслужване, съответстващо на категориите, за максимална  

събираемост на дължимите средства, за спазване на единната професионална 

етика. 

• Издаване на категорийна символика – Удостоверение и табела на 

категоризирани туристически обекти. 

 

ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2017 г. 
 

            1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в Община Враца 

за 2017 г. 
     Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности,  

съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма се набират от: 

• Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти. 

• Средствата, събрани от туристическия данък. 



• Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато 

не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет. 

 

           2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в Община Враца 

за 2017 г. 
     Съгласно чл. 61т от ЗМДТ, приходите от туризъм се изразходват по приета от 

Общински съвет – Враца програма за развитие на туризма, единствено за мероприятия 

и дейности по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.  
 
 

V. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2017 г. / От целеви средства за туризъм за 2017 г. / 
 

Средства за финансиране за:                           

     25 500.00 лв.  

 

в това число по източници за финансиране: 

 

от целеви средства за туризъм за 2016 г. 
 - от туристически данък                                      20 500.00 лв. 

от обща изравнителна субсидия                        5 000.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

  

Мярка / дейност Отговорник 

 

Партньори Срокове Необходим
и средства 

Източник 

на 

средства 

2017 г. 

М 1: 

Поддържане на 

съществуващите и 

изграждане на нови 

туристически маршрути 

за отдих и спорт, 

поддържане на химически 

тоалетни /Вратцата/. 

Община 

Враца 

КСВТ, 

Дирекция ПП 

”Врачански 

Балкан” 

Регулярно, 

до края на 

2017 г. 

 

2 000.00 лв. 

 

Средства 

съгласно 

ЗТ 

М 2: 

Поддържане на 

информационни табла, 

указателни табели, карти 

и билбордове, поставени 

на ключови и подходящи 

места в общината и на 

изходите на града. 

Община 

Враца, 

Дирекция 

ПП 

”Врачански 

Балкан”, ОП 

„Спорт и 

туризъм”, 

Природозащ

итен център 

„Натура” 

КСВТ, 

представители

те на всички 

туристически 

обекти 

Постоянен 500.00 лв. Средства 

съгласно 

ЗТ 

М 3: 

Издаване на атрактивни 

двуезични рекламни 

материали, дипляни, 

брошури, каталози, 

пътеводител, 

представителен албум и 

карта на град Враца, 

специализирани видео и 

рекламни клипове, както 

и издаване на обща 

брошура, включваща 

всички природни и 

културно – исторически 

забележителности, и 

представянето им на 

национални и 

международни 

изложения. 

Община 

Враца 

 

КСВТ, 

Дирекция ПП 

”Врачански 

Балкан”, 

Природозащит

ен  център 

„Натура”, 

РИМ – Враца, 

медии, 

заинтересован

и страни 

До края на 

2017 г. 

5 000.00 лв. Средства 

съгласно 

ЗТ, 

проектно 

финансира

не 



Мярка / дейност Отговорник 

 

Партньори Срокове Необходим
и средства 

Източник 

на 

средства 

 М 4: 

Представяне на 

туристическия потенциал 

на общината чрез участие 

в туристически борси, 

изложения и форуми в 

страната и чужбина. 

Община 

Враца 

КСВТ, 

Дирекция ПП 

”Врачански 

Балкан”, ОП 

„Спорт и 

туризъм”, 

хотелиери и 

представители 

на 

туристическия 

бранш, медии 

До края на 

2017 г. 

15 000.00 

лв. 

 

Средства 

съгласно 

ЗТ, 

средства от 

заинтересо-

вани 

страни   

М 5:  

Организиране и 

провеждане на 

мероприятия с 

обществена значимост, 

съвместно с културни, 

образователни   и   други  

институции  с  цел  

популяризиране на 

туристическия продукт и 

привличане на нови групи 

туристи. 

Община 

Враца 

КСВТ, РИМ – 

Враца, 

Дирекция ПП 

”Врачански 

Балкан”, ОП 

„Спорт и 

туризъм”, 

Природозащит

ен  център 

„Натура”, 

хотелиери и 

представители 

на 

туристическия 

бранш, 

директори на 

учебни 

заведения на 

територията на 

Община Враца  

До края на 

2017 г. 

 

1 500.00 лв. 

 

Средства 

съгласно 

ЗТ, 

средства от 

заинтересо-

вани 

страни   

М 6:  

Разработване на проекти 

по оперативни програми 

на ЕС в сферата на 

туризма. Развитие на 

дейности за създаване на 

клъстер, свързан с 

туризма на територията 

на Община Враца. 

 

Дирекция 

„Маркетинг, 

програми и 

проекти” 

към Община 

Враца 

КСВТ, РИМ – 

Враца, 

Дирекция ПП 

”Врачански 

Балкан”, ОП 

„Спорт и 

туризъм” 

Постоянен …..........лв. Средства 

по 

оперативни 

програми 



Мярка / дейност Отговорник 

 

Партньори Срокове Необходим
и средства 

Източник 

на 

средства 

М 7:  

Издаване на категорийна 

символика – 

Удостоверение и табела 

на категоризирани 

туристически 

обекти.Извършване на 

съвместни проверки за 

ефективен контрол 

спрямо туристическите 

обекти за спазване 

критериите на 

обслужване, 

съответстващо на 

категориите, и за 

максимална събираемост 

на дължимите средства.  

Община 

Враца 

Дирекция 

„Инспекция по 

труда-Враца”, 

НАП –Враца, 

РЗИ-Враца, 

РСПБЗН-

Враца 

Постоянен 1 000.00 лв. Средства 

съгласно 

ЗТ 

М 8:  

Провеждане на кампании 

и участие в национални, 

областни и общински 

инициативи за 

поддържане и опазване на 

природната среда 

/включване в 

инициативата „Да 

изчистим България за 

един ден” и др./. 

 

Община 

Враца 

Дирекция ПП 

”Врачански 

Балкан”, ОП 

„Спорт и 

туризъм”, 

Природозащит

ен  център 

„Натура”, 

директори на 

учебни 

заведения на 

територията на 

Община 

Враца, 

представители 

на всички 

туристически 

обекти, 

гражданите на 

Община 

Враца, медии 

До края на 

2017 г. 

 

 500.00 лв.  

и 

доброволче

ски труд 

 

ОБЩО:    25 500.00 

лв. 

 

 

 

 



     
   Програмата за развитие на туризма в Община Враца за  2017 г. е приета от 

Консултативния съвет по въпросите на туризма на 08.02.2017 г. на основание чл. 13, 

ал. 6, т. 1 от Закона за туризма.  Тя е оперативен, 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. Програмата може да се допълва и изменя по предложение на 

Кмета на Общината. 
 

     Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2017 г. е утвърдена с Решение № 

417 по Протокол  № 30 от 28.03.20.2017 г. на Общински съвет – Враца. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Ирена Николова 

Главен експерт „Туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


