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Настоящата програма за развитие на туризма в Община Иваново е за 2017 г. и се 

приема на основание чл. 11 от Закона за туризма.  

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата програма се интегрира в Стратегия за развитие на туризма в община 

Иваново за периода 2014-2020 г. и се съставя в съответствие с приоритетите на 

областната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности. 

 Целта на програмата е да изясни и определи целите и мерките, които следва да 

се предприемат за развитие на туризма за настоящата година. Реализацията й ще доведе 

до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите 

дейности в Общината.  

Динамиката в развитието на туризма и промените, които той търпи през 

последните години създават благоприятни условия за развитие на туризъм в малките 

населени места. Община Иваново е една от общините в България с уникално съчетание 

на природни и културно-исторически забележителности, чийто туристически ресурс е 

все още недостатъчно използван. Предвид факта, че туризмът е мощен стимулатор за 

развитието и на другите отрасли на икономиката в общината, в Общинския план за 

развитие 2014-2020 той е изведен като приоритет. Наблюдава се нарастващ интерес на 

българските и на чуждестранните граждани към културния туризъм, което го превръща 

в един от най-интересните и печеливши видове туризъм и у нас.  

 

1. ВИЗИЯ 

През последните години, потокът от туристи в Община Иваново продължава да 

бележи постоянен плавен ръст, но независимо от този факт, дестинацията продължава 

да бъде преобладаващо транзитна. Повечето от посещенията са краткотрайни и са 

включени като пакет екскурзии към основната дестинация. Поради това Общината не 

се асоциира с конкретен туристически продукт сред чужденците. За българите също 

няма ясно изградена представа за Общината като основна туристическа дестинация. 

Тази тенденция може да бъде променена, предвид сериозния туристически потенциал, 

който има Община Иваново. За това свидетелства заложената за Общината в 

Стратегията за интелигентна специализация и туристическо райониране на България 

визия за основна специализация на региона за развитие на културен и круизен туризъм. 

Природните дадености, множеството археологически находки, културно-историческите 

паметници от българското средновековие и огромното биологично разнообразие са 

предпоставка за развитието и на следните видове туризъм: познавателен туризъм, 

селски туризъм, екотуризъм, велотуризъм, религиозен туризъм, рекреационен туризъм, 

винен туризъм и други.  

Заложената в Стратегията на Община Иваново за развитие на туризма визия за 

развитие на сектора предвижда: чрез пълноценното използване на наличните 

туристическите ресурси, Община Иваново да се превърне в разпознаваема и 

конкурентоспособна туристическа дестинация, което да доведе до растеж на местната 

икономика, да създаде допълнителни работни места, да благоприятства социалното 

развитие и опазването на природните ресурси и културно-историческото наследство. 

 

2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

2.1. Главна цел: 

- Определяне подходите и приоритетните действия за превръщане на Община 

Иваново в разпознаваема и конкурентноспособна туристическа дестинация. 

 

2.2. Специфични цели: 
- Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на 

Общината; 



- Изграждане на нови туристически обекти с атракционна тематика, която е 

пряко свързана с природните дадености и културно историческо наследство  

на Общината; 

- Разумно използване на природната среда при създаването на условия за 

отдих и развлечения на жителите и гостите на Общината, като се съхрани 

биоразнообразието; 

- Развитие на нови алтернативни форми на туризма, като познавателен 

туризъм, селски туризъм, екотуризъм, велотуризъм, религиозен туризъм, 

рекреационен туризъм, винен туризъм и други; 

- Създаване на самостоятелен туристически продукт на общината или в 

партньорство с други общини или организации. 

 

3. МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА:  

3.1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма 

на територията на Общината, включително местните пътища до туристически 

обекти: 

- Поддръжка на пътната инфраструктура; 

- Хигиенизиране и поддръжка на озеленените площи и декоративната 

растителност в обектите за обществено ползване; 

- Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването; 

- Поставяне на указателни табели към туристическите обекти на участъци от 

пътната мрежа в сервитута на Община Иваново. 

 

3.2. Изграждане и функциониране на туристически информационни 

центрове и организация на информационното обслужване на туристите: 

- Подготовка за категоризиране на Туристически информационен център в 

Община Иваново. 

 

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

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

Общината: 

- Продължаване на действията на Община Иваново по започналата процедура 

за придобиване безвъзмездно право на управление на архитектурен резерват 

„Ивановски скални църкви“ и архитектурен резерват „Средновековен град 

Червен“; 

- Отдаване под наем на всички предоставени за управление павилиони – 

държавна собственост, намиращи се в близост до Скалните манастири и 

Крепостта Червен; 

- Поддържане на общинските туристически обекти – паметници. 

 

3.4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално 

значение, които допринасят за развитието на туризма:  
- „Децата на Поломието – Празник под манастира”; 

- Фестивал на гъбата” в с. Красен 
- „От Поломието до Дунав заедно”; 

- Национален литературен конкурс „Светлоструй”; 

- „Коледарски празник” в с. Иваново. 

 

3.5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на 

туризма в общината: 

- Подготовка за извършване на оценка на дестинацията, SWOT анализ, 

определяне на ключови участници, оценки на потребителските нагласи, 

анализ на конкурентните дестинации. 



 

3.6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие 

на туристически борси и изложения:  

- Организация на събития, с цел реклама на Община Иваново като 

туристическа дестинация; 

- Изработване на печатни и рекламни материали, на сувенири и публикуване 

на онлайн реклама; 

- Участие на Община Иваново в проект LENA с договор № DTP 1-189-2.2-

LENA по INTERREG „Програма за транснационално сътрудничество 

„Дунав“ 2014-2020 с цел популяризиране на местна марка продукти на базата 

на диви растения и билки, растящи на територията на Община Иваново; 

- Участия в туристически изложения в България и в чужбина. 

 

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

съответната организация за управление на туристическия район: 

- Включване на Община Иваново при създаване на организация за управление 

на туристическия район, която да бъде финансирана от бюджета на 

Министерството на туризма при определени условия и ред, определени от 

министъра на туризма; 
- Стимулиране на частната инициатива чрез възраждане на забравени местни 

традиции и дейности и тяхното доразвиване с оглед привличане на 

туристическия поток; 
- Предоставяне на информация на предприемачите в туризма при 

разработване на проекти в областта на туризма и за стартиране на 

туристически бизнес; 
- Интегриране на туризма с другите стопански дейности чрез използване 

възможностите на селското стопанство и предприятията от сферата на 

услугите в процеса на привличане на потенциални туристи; 
- Взаимодействие със Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе 

при категоризиране на туристически обекти; 
- Участие на Общината в Местна инициативна група (МИГ) ЛИДЕР на 

територия Две могили и Иваново; 
- Участие на Община Иваново като партньор на МИГ в реализиране на 

проекти, свързани с туризма. 
 

3.8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските 

туристически обекти: 

- Сформиране на Консултативен съвет по въпросите на туризма, съгласно чл. 

13 от Закона за туризма; 

- Подобряване на процедурите и услугите, във връзка с категоризиране на 

туристическите обекти; 

- Подобряване комуникацията на Общината със заявителите, във връзка с 

предлаганите административни услуги, свързани с туризма. 

 

4. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

Регионални и местни източници на финансиране; 

Общински бюджет, одобряван ежегодно от Общинския съвет;  

Финансиране по линия на Европейски и национални програми и проекти за 

България;  

Такси от категоризация на туристически обекти от Закона за туризма; 

Туристически такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси; 

Глоби и имуществени санкции, наложени по реда на Закона за туризма. 

 



За реализацията на програмата е необходимо адекватно финансиране. Размерът 

му е в зависимост от приходите на Общината и спечелени проекти с европейско 

финансиране. Таксите от категоризиране на туристически обекти, глоби, имуществени 

санкции и други туристически дейности ще се използват само за горепосочените 

мероприятия съгласно чл. 60 от Закона за туризма.  

В бюджета за 2017 г. са заложени средства за развитие на туризма в Община 

Иваново, като: изграждане и поддържане на улична мрежа, озеленяване, чистота, други 

дейности по културата; дофинансиране по проект LENA с договор № DTP 1-189-2.2-

LENA по INTERREG „Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-

2020 и дофинансиране на общинските празници. 

 

5. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

5.1. Очаквани резултати: 
- По-добра разпознаваемост на Община Иваново като туристическа 

дестинация; 

- Повишаване жизнения стандарт на местните жители. 

 

5.2. Маркери за постигнати резултати: 
- Ръст на броя на нощувките в категоризирани места за настаняване на 

територията на Община Иваново; 

- Увеличаване на броя на местата за настаняване на територията на Община 

Иваново; 

- Увеличаване на броя на заведенията за хранене и развлечения на територията 

на Община Иваново; 

- Увеличаване на броя на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти 

за продажба на туристически стоки; 

- Увеличаване на интереса към общинските празници; 

- Увеличаване на заявленията за издаване на разрешения за строеж и 

поставяне на преместваеми обекти, свързани с туризма;  

- Ръст на приходите от от дейности, свързани с туризма;  

- Одобряване и реализация на проекти в сферата на туризма, по които 

Общината е партньор или бенефициент; 

- Извършени ремонти на инфраструктурата, свързана с туризма. 

 

 

Настоящата програма е отворен и динамичен документ, който подлежи на 

актуализиране съобразно настъпилите промени в приоритетите на Общината. 


