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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Програмата за развитие на туризма в община Горна Оряховица за 

периода 2013/2014 година е разработена на основание чл.10, ал.1 от Закона 

за туризма и съобразена с Общинския план за развитие на Общината 2007-

2013г.  

 Политиката на Община Горна Оряховица 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 . 

II. ЦЕЛИ 

Основните цели на Програмата за развитие на туризма в община Горна 

Оряховица са: 

1. Превръщане на туризма в стопански фактор за община Горна Оряховица 

чрез целенасочено използване на природните и антропогенни дадености, 

както и привеждане на съществуващото туристическо предлагане в 

съответствие с потребностите на съвременния туризъм; 

2. Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията 

на община Горна Оряховица, като се използва естествената й географска 

близост до утвърдени туристически райони като Велико Търново, Трявна, 

Дряново, Габрово и др. чрез участието ни в съвместни регионални 

туристически продукти. 

3. Повишаване броя на групови и индивидуални, организирани и 

неорганизирани туристи в града, както и увеличаване продължителността 

на престоя им. 
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IIІ.  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА: 

 

№ ДЕЙНОСТ 
ВОДЕЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ / 

ПАРТНЬОР 

СТОЙНОСТ 

В ЛЕВА 

ИЗТОЧНИ

К НА 

ФИНАНС

И РАНЕ 

СРОК 

1. Обновяване и поддържане на съществуващата техническа и туристическа 

инфраструктура: 

1.1. 

Поддръжка и 

облагородяване на 

съществуващите екопътеки – 

почистване, косене, 

подрязване на 

растителността и 

подновяване на 

маркировката; 

Община Горна 

Оряховица/ 

ТД „Камъка” 

1000лв./година Общински 

бюджет 

2013г.- 

2014г. 

1.2. 

Поставяне на указателни 

табели към природни и 

културни забележителности 

и табла за културните прояви 

в Общината 

Община Горна 

Оряховица 

3000лв. Общински 

бюджет 

2013г. 

1.3. 

Проектиране за изграждане 

на достъпна среда на 

Исторически музей-Горна 

Оряховица 

Община Горна 

Оряховица 

2000лв. Общински 

бюджет 

2013г. 

1.4. Изграждане на нова еко - 

пътека 
ТД „Камъка” / БТС 

20 000лв. Външен 

изпълнител 

2013г. 

2. 
Популяризиране на марката горнооряховски суджук като Защитено географско указание, 

вписано в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените 

географски указания: 

2.1. 
Създаване на постоянна експозиция, посветена на историята и традициите на кулинарния 

деликатес, в една от сградите на Исторически музей-Горна Оряховица 

2.1.1 

Основен ремонт на фасадата 

и вътрешната част на 

помещението, където ще е 

разположена експозицията 

Община Горна 

Оряховица, външен 

изпълнител 

  2013г. 

2.1.2 

Поставяне на подходящо 

оборудване в 

експозиционните  части на 

помещението  

Община Горна 

Оряховица, 

Исторически музей, 

Сдружение 

„Раховец-2007” 

  2013г. 

2.2. 

Продължаване на традицията 

по организиране на 

„Празник на 

горнооряховския суджук” 

Община Горна 

Оряховица, 

Сдружение 

„Раховец-2007” 

  

веднъж 

годишно 
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2.3 Закупуване на сглобяеми 

закрити щандове  

Община Горна 

Оряховица 

50 000лв.  
2013г. 

2.4. 

Реализиране на иновативно 

културно събитие, 

допълващо традиционната 

празнична проява 

Община Горна 

Оряховица/  

Външен изпълнител 

244 586,89лв. ОПРР, 

проект 

„Мостове 

към 

бъдещето” 

2013г. – 

2014г. 

3. Информационни, маркетингови и рекламни дейности: 

3.1. 

Изработване и отпечатване 

на пътеводител с 

информация за средствата за 

подслон, местата за 

настаняване и заведенията за 

хранене и развлечение, 

туристическите обекти, 

културни събития, атракции 

и забележителности 

Община Горна 

Оряховица, 

Исторически музей 

4000лв. Общински 

бюджет 

2013г. 

3.2. 

Създаване и поддържане на 

туристически 

информационен уеб сайт за 

община Горна Оряховица с 

актуална информация за 

туристическото предлагане 

/в рамките на сайта на 

Община Г.Оряховица/ 

Община Горна 

Оряховица 

  2013г. 

3.3. Изработка на сувенири 

Община Горна 

Оряховица, 

Исторически музей 

2000лв.  2013г. 

3.4. Участие на туристически 

изложения/борси в страната 

Община Горна 

Оряховица, 

Исторически музей 

1000лв. Общински 

бюджет 

ежегодно 

3.5. 

Изготвяне на мултимедийна 

презентация на 

възможностите за туризъм 

на територията на общината 

Община Горна 

Оряховица 
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IV.  ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: 

1. Съгласно чл.16, ал.2 от Закона за туризма средствата за развитието на туризма в 

общината се набират с решение на общинския съвет от: 

1.1. туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;  

1.2. наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по този закон; 

1.3. таксите за категоризиране на туристически обекти; 

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

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

е предвидено те да постъпят в държавния бюджет; 

1.6. лихви; 

1.7. други източници. 

2. Съгласно чл.10, ал.2 от Закона за туризма събраните средства по т.1 могат да се 

разходват за следните мероприятия:  

2.1.изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с 

аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности; 

2.2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи; 

2.3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на 

информационното обслужване на туристите; 

2.4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 

територията на общината. 

 

Настоящата програма е разработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма, 

определен със Заповед № 2732/19.10.2012г. на Кмета на Община Горна Оряховица, и се 

утвърждава с решение на Общински съвет Г.Оряховица. 

 

Програмата за развитие на туризма е утвърдена от Общински съвет с Решение №344, 

Протокол №22 от 20.12.2012 г. 


