Исперих,
юни 2014 г.

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Феноменът на туризма предполага мобилност и циркулация. Според Световната
организация по туризъм, туризмът може да бъде определен като "набор от дейности,
които са ангажирани от лица, временно далеч от обичайната си среда, за период от
не повече от една година, както и за по-широка гама от развлечения, бизнес,
религиозни, здравни и лични причини, с изключение на упражняването на
възнаграждение от рамките на посетеното място или дългосрочна промяна на
пребиваване". Благодарение на допълнителния критерий, че посетителите трябва да
прекарват най-малко една нощ далеч от дома си, терминът туризъм обикновено не се
прилага за еднодневни екскурзии.
Туризмът трябва да донесе ползи за местните хора чрез заетост и разнообразието
от преживявания, които правят това място чудесно за живеене.
Имаме нужда от нашите посетители на бъдещето, за да допринесат за
устойчивото развитие на общината. Ние трябва да дадем на посетителите топло
посрещане, което ги изкушава тук и ги кара да се връщат.
Тази стратегия предвижда пътна карта, зад която предприемачи, общност,
публичен сектор и агенции могат да се обединяват, за да формират положителното
развитие на дестинацията .
Целта на развитието на туризма е увеличаването на доходите на семействата и
обществото като цяло. Туризмът ще има голямо влияние върху нарастването на
доходите на общностите.
Стратегията е документ за средносрочно и дългосрочно развитие на община
Исперих, чиято цел е да се привлекат инвестиции от външни и вътрешни донори.
Описание на стратегията
Стратегията за развитие на туризма в община Исперих е документ, който
подчертава общинските ресурси и активи, които водят до конкретни проекти за
изпълнение. Изготвянето на стратегия за развитие на туризма има за цел да служи като
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инструмент за планиране на процесите на всеобхватното местно развитие, планирането
на общинския бюджет, мобилизирането на финансовите ресурси, както и за
координиране на действията на всички заинтересовани страни.
Нещо повече, тя ще даде възможност на администрацията и населението да
формулират средносрочна стратегия за туризма на територията на общината. Нейната
роля е да се увеличи институционалния и социалния капацитет за цялостно планиране
на ключовите местни заинтересовани лица, както и да се изготви общинска
маркетингова стратегия и план, касаещ нуждите и приоритетите на всички социални
групи, независимо от тяхната политическа, социална и етническа основа.
Методология
Работата е под формата на демократичното участие и вземането на решения от
общностите, където участниците са предоставили цялата информация и идеи за
развитието на туризма на територията на общината. Предоставена е много информация
за общинския профил.
Чрез SWOT анализ по-добре се анализират силните и слабите страни,
възможностите и заплахите, както и се установява визията в стратегическите области
на туризма, плана за дейностите, времето за изпълнението, както и потенциалните
партньори и донорите.
КОНКУРЕНТЕН SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ:
• Утвърдена дестинация;
• Важни места от дивата природа и местообитанията;
• Отлични удобства за отдих на открито;
• Широка гама от информация и публикации на разположение;
• Добро инфраструктура за разходки и мрежа от съоръжения за маршрути;
• Лоялност към посетителите;
• Наличие на значими културни забележителности;
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• Незначителни вреди върху природата в резултат на текущите нива на туризма;
• Приятелски настроени хора и общности;
• Мир и спокойствие;
• Качествена естествена и застроената среда;
• Атрактивни и исторически градове в близост;
• Широка гама от качествени съоръжения и услуги за посетителите;
• Силна подкрепа от страна на бизнеса за устойчиви туристически дейности;
• Достъпно място с автомобилен и железопътен транспорт;
• Относителна отдалеченост въпреки близостта до големи градове;
• Ресурси за развитие на лов;
• Водни басейни за риболов;
•Много добро гостоприемство на местното население;
Разнообразни магазини;
•Традиционни храни и местни специалитети;
•Съществуващи археологически сгради.
СЛАБИ СТРАНИ:
• Община, с малък брой на населението;
• Затруднения при опазване и възстановяване на паметници на културата,
археологически и религиозни сгради;
• Липса на възприемане на туризма от обществото като цяло;
• Липса на изобилни, текущи данни за временно пребиваващите жители и
посетители;
• Вечерните развлекателни дейности и продукти, биха могли да бъдат подобрени;
• Увеличаване на замърсяването на околната среда;
• Липса на инфраструктура в някои села;
• Ниски възможности за настаняване, например къмпинг и младежки хостели;
• Ограничен набор от възможности за обществен транспорт, особено в неделя и на
празници, както и силната зависимост от кола;
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• Концентрация на посетителите в конкретни области, водещи до посетителски
натиск;
• Ограничени съоръжения за паркиране в популярни градове и села;
• Силна зависимост от дневни посетители;
• Ограничено и разпокъсано покритие на мобилните оператори;
• Лоша поддръжка на пътищата в някои села и съседни общини;
• Липса на туристическа асоциация за частния сектор;
•Липсата на по-дълбоко разбиране и на визия за туризма в обществото.
ВЪЗМОЖНОСТИ:
• Разработването на нови продукти на базата на специални функции, като
например ходене, колоездене, консервиране, местни продукти, природа;
• Регионалния пазар - умни подходи за насърчаване на регионалните разходи;
• Нарастваща важност на провинцията за здравето и благоденствието;
• Увеличение на вътрешните празници;
• Растеж в нишови продуктови области;
• Растеж на туризма, свързан с историческото и културно наследство;
• Повишаване на развитието и използването на мобилните технологии;
• Развитие на нови партньорства и местен предприемачески потенциал за
трансграничен бизнес;
• Превръщане на дневните посетители в пребиваващи посетители чрез подходящо
разработване на продукти;
• Чуждестранни инвестиции;
• Средства за обучение от международни донори;
• Възможност за риболов и лов (с разрешение);
• Възможност за различни тържества и фестивали;
• Възможност за използване на старите частни сгради.
ЗАПЛАХИ:
• Рецесия - слаб произход на пазари, цикличен спад;
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• Съкращения във финансирането на публичния сектор за подкрепа на туризма,
свободното време, музеите и галериите;
• Лоша инфраструктура на местните селски пътища;
• Икономически спад;
• Засилена конкуренция от други дестинации;
• Потенциален спад на посетители (но също така и на потенциалното увеличение);
• Премахване на агенциите за регионално развитие и свързаните с тях
финансиране;
• Изменение на климата и неблагоприятните / екстремни климатични условия;
• Потенциално увреждане на местообитанията;
• Увеличение на хора, които се движат, особено пенсионерите.
SWOT анализа помага за определянето на стратегическите приоритети и
определянето на ключовите резултати и действия, които са необходими. Той също така
служи като база за сравнение по отношение на въпроси, които обществото може да
проверява на редовни интервали, за да прецени напредъка.

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Природни ресурси
На територията на общината има много добри шансове за развитие на туризъм,
екотуризъм, културен туризъм, къмпинг, рекреативен туризъм и риболов и лов.
Красивата растителност, съставена от различни широколистни и иглолистни дървета,
предлага големи възможности за развитие на отдих и спортен туризъм.
Природата в този район е много привлекателно място за посетители, които се
занимават със спорт. Пешеходните алеи и хотелиерските помещения, които могат да се
използват както през лятото, така и през зимата могат да създадат работни места за подобра заетост на населението, като по този начин, може да се окаже въздействие в
общинското икономическо и социално развитие като цяло.
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Общинската територия е богата с флора и фауна, което е още един потенциал за
развитие на туризма в тези части. Тези части са богати с храстови видове и тревни
растителни видове, които могат да бъдат използвани за търговски цели, или просто
като еко-продукти за чуждестранни и местни туристи. Зеленината прави възможен
живота за много различни животни в тези части, които потенциално биха могли да
бъдат използвани за спортен лов за потенциалните посетители.
Горите, които съставляват 20% от територията на община Исперих са едно от
големите й богатства. Общата залесена площ възлиза на 10 912,7 ха, а общият дървесен
запас се оценява на 1 028 475 куб. м. Средногодишният добив на дървесина възлиза на
37 000 куб. м. Средногодишното залесяване възлиза на 900 дка. То се прави главно с
местни, устойчиви широколистни видове - цер, дъб, сребриста липа, ясен, явор, дива
череша и др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно
аклиматизирани у нас каквито са: червен американски дъб, унгарска акация и различни
клонове хибридни тополи.
Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих включва над 40
дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 бр. тревни
растителни видове.
На територията на община Исперих са съхранени вековни дървета. Най-старите
сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на
град Исперих.
Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това,
че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори.
Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла
черница.
В горите на Исперих се срещат различни видове едър и дребен дивеч. За едрия
дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч най-характерните
видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. През различните сезони се срещат и
пролетни видове, каквито са пъдпъдъкът. От хищниците се срещат лисица, чакал, вълк
и дива коза.
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През последните години данните от провежданите таксации показват трайно
намаляване на едрия дивеч. Това се дължи на нарастващото бракониерство, което е
основният проблем на фауната.
На територията на общината се намират и ловните резервати: ”Воден”, ”Ири
Хисар”, ”Паламара” както и природната забележителност “Божурите”, разположена до
село Печеница и историческо-археологически резерват "Сборяново".
Седиментните скали, които се разкриват са от етажите на долната креда хотрив и
барем. Скалните формации по долината на реката образуват типични скални венци и
скални корнизи. Дълголетните карстови процеси са предизвикали проявлението на
един твърде характерен и уникален за района комплекс от карстови форми като
пещери, скални ниши, дупки и др. В района са регистрирани 14 пещери.
Кватернетната покривка е представена от характерното плейоценско льосово
навяване, което заедно с лежащите под него седиментни варовикови маси дренира
повърхностно течащите води и обуславя безводието в Западното лудогорско плато.
Своеобразието от характерни земеповърхностни форми, специфична геоложка
структура и динамика на хидроложкия режим са създали условия за формирането на
интересен и уникален генофонд.
Защитени територии
Защитена местност Божурите с площ: 3.16 хектара до с. Подайва. Естествено
находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.). Плътността на популацията е
съвсем ниска, но е относително стабилна. Растението е разпространено предимно
поединично и расте на отделни стръкове. В това местообитание липсва горски масив и
това обуславя ниската му плътност.
Защитена местност Находище на червен божур, площ: 4.67 хектара до с.
Печеница. находище на червен божур (Paeonia peregina). През последните пет години
не са установени значителни промени в плътността на популацията – тя е между 6 и 8
екземпляра на квадратен метър.
Защитена зона Лудогорие по директивата за птиците и по директивата за
местообитанията. Площ: 91389.06 хектара общо, което включва и територии от съседни
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общини. . На територията на Община Исперих обхваща следните населени мяста: гр.
Исперих, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малък
Поровец, с. Райнино, с. Свещари, с. Старо селище. Видове и местообитания:
Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен
щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч (Tadorna ferruginea),
Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus gallicus),
Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов;
(Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo
bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus
canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea),
Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела
сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), . Съгл. чл.
6, ал. 1, т. 3 от ЗБР.
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis),
Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов
(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco
subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus),
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos),
Пчелояд (Merops apiaster), съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР
С помощта на някои министерства, чуждестранни донори и бизнесмени би могло
да се създаде поток от необходимите средства за този отрасъл на икономиката. С
изграждането на пешеходни алеи и спортни терени, може да се улесни наемането на
работа на местното население в тази община. Освен това, необходимо е да се осигури
обучение на местното население в областта на туризма и историческите данни
(професионални гидове). Също така трябва да започне по-тясно сътрудничество с
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Министерството на земеделието, за да се запази и да расте броят на наличните животни
в дивата природа.

Културен туризъм
Развитието на инфраструктурата и другите туристически обекти може да създаде
добра среда за развитието на туризма, особено на културния туризъм.
Най-ранни следи от живот в землището на Исперих има от бронзовата епоха. В
местността “Айорман” има останки от късно антично и средновековно селище. Град
Исперих е възникнал през 1545 година на мястото на това средновековно селище.
Исперих е старо селище, под името Кемаллар се споменава в турски данъчен регистър
от 1573 год. От 1934 год е преименувано на село Исперих. С указ № 38 обнародван на
02.02.1960 г. на Президиума на Народното събрание от 31 януари 1960 г. село Исперих
е обявено за град.
Културно-историческо наследство
Историко-археологически резерват “Сборяново”
Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО
Гетска столица Хелис
Тракийски укрепен град
Светилище Камен рид
Ранно-средновековни селища Бювен касаба и Петрова нива
Демир баба теке
Исторически музей, гр. Исперих
Етнографска къща, гр. Исперих
Етнографска сбирка с. Свещари
Вятърна мелница с. Белинци
Панаир на царевицата
Резерват „Воден – Ири Хисар” – възможности за ловен туризъм
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Запазеното

културно-историческо

наследство

от

древността,

съчетано

с

природните дадености в общината е предпоставка за развитие на туризма. На
територията на община Исперих са запазени археологически паметници от дълбока
древност.
Националният историко-археологически резерват “Сборяново” с площ 6470 дка и
ох¬ранителна зона 13 304 дка в община Исперих (между селата Малък Поровец и
Свещари).
В границите на резервата се намира един от деветте паметника на културата в
България под закрилата на ЮНЕСКО - Тракийската гробница при с. Свещари, обявена
за паметник на културно-историческото наследство през 1985 г. Тук са разположени и
четири други проучени гробници, два големи могилни некропола от елинистическата
епоха, некропол от старожелязната епоха, две селищни могили и некропол от
халколита, светилища от старожелязната и елинистическата епоха, тракийски укрепен
град-столица, няколко укрепени селища от различни епохи от Антич¬ността до
Средновековието и Алианско теке.
Най-значителното откритие в района и първо по време/1982г/ е гробницата под
Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила), по-вече
известна с името Свещарската гробница. Тя е един от деветте паметника на културата в
България под закрилата на ЮНЕСКО.Нейната оригинална архитектура, скулптурна и
живописна украса я нареждат сред най-известните творения на елинистическата гробна
архитектура и декорация. Построена в първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр., тя представлява
уникален паметник на тракийската гробнична архитектура.Размерите й са внушителнидължина 7,5 м, ширина при фасадата-6,5 м,височина на гробната камера/отвътре/-4,45
м. Изградена от големи варовикови блокове, тя се състои от дромос /коридор/ и три
помещения-камери, като всяка камера е покрита с отделен свод. Украсата на
гробницата е в духа на тогавашната елинистическа култура, но пречупен през
вижданията и вярванията на гетите.
С цел опазване и съхранение на ценното културно-историческо и природно
богатство през 1985г. на територията на Община Исперих е създаден Историкоархеологическия резерват “Сборяново”.Той е разположен в западната част на
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Лудогорското плато, по поречието на р. Крапинец, между селата Малък Поровец и
Свещари и е един от редките и щастливи случаи на хармонично съществуване на
археологически паметници в една сравнително малко променена от времето на
създаването им природна среда. През вековете се е оформил уникален комплекс,
състоящ се от селища, светилища и некрополи от дълбока древност до наши дни в кът
от природата, съхранил редки животински и растителни видове. Обявен е за Историкоархеологически резерват с името “Сборяново” с РМС №19 от 8.12.1988 г. До настоящия
момент в резервата са регистрирани над 140 археологически обекти от различни
исторически периоди, като най-атрактивните са Свещарската царска гробница,
Демир баба теке, Гетската столица Хелис, Светилището Камен рид и ранносредновековните селища Бювен касаба и Петрова нива. Местността е предпочитано
място за отдих и провеждане на големи събори.
В рамките на резервата и в непосредствена близост до гробницата се намира и
мюсюлманският шиитски религиозен център „Демир Баба теке". Мястото, на което е
построено в началото на ХVІІ век текето Демир баба е било свещено за населявалите
този район различни племена и народи повече от 2000 г преди построяването му. От
многобройните постройки до наши дни е оцеляло само тюрбето (гробница) на
алианския светец Демир баба. Седмоъгълната постройка с купол и четириъгълно
преддверие с вход на изток е построена на мястото на древното тракийско светилище
/VІ-ІІ в.сл.Хр./. По времето на траките в светилището са били почитани хтоническите
божества-на земята, водата, подземното царство.Част от огромните скални блокове от
жертвениците на светилището са вградени в дебелите му 1,2-1,5 м стени До наши дни е
запазена и скалата-жертвеник до входа на вътрешния двор на Демир баба теке, и улеите
вдълбани в нея пазят спомена за възлияния с вода, вино и жертвена кръв, която се е
стичала в дълбок глинен съд ,вкопан в основите й.Демир баба /Железният баща/ и
досега е най-почитаният светец сред алианското население на Североизточна България.
Тюрбето му се посещава от многобройни вярващи от цялата страна и чужбина. Има
денонощна охрана от служители на Исторически музей- Исперих. Отворено е
целогодишно през светлата част на денонощието. До него може да се стигне по
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асфалтиран път, благоустроена алея и стълбище започващи от паркинга на хижа
Ахинора в Сборяново.
Гетска столица Хелис е построена в последната четвърт на ІV в пр. Хр. върху
площ над 100 дка върху сравнително равното плато, заобиколено от три страни от
дълбоко врязания каньон на р. Крапинец в центъра на Сборяново и има забележителна
фортификация. Единственото пряко достъпно място в древността бил тесният провлак
от югозапад. Двойната крепостна стена, която я обгражда е с дебелина 3,50-4,20 м,
предполагаема височина в древността 10 –12 м, дължина 1400 м и следва
конфигурацията на терена. Двата основни входа на крепостта-северната и южната
порти-са защитени посредством сложна система от стени и бастиони.
Укрепената площ била гъсто застроена от жилища, стопански и други сгради в
традицията на североизтока- дървена конструкция дебело обмазана с глина, но в хода
на разкопките се откриват и по-монументални сгради по елинистически образец. До
обекта може да се стигне по добре поддържан асфалтиран път, свързващ селата Малък
Поровец и Свещари и прекосяващ резервата.
Камен рид
В началото на І хилядолетие преди Хр. върху голото плато Камен рид в
Сборяново гетите започнали да принасят жертви на слънчевия бог. Основано в зората
на железния век, светилището просъществувало около 7 века, постепенно добивайки
окончателния си облик. То заема 47,5 декара площ, оградена от запазени до височина 1
м каменни стени. Единствения вход на свещената територия е от юг, където и досега
личат останките от най-древната и стена. В северозападната край на територията два
големи каменни кръга бележат местата, където се извършвало свещенодействието. В
единия кръг е вграден голям камък-жертвеник.
Бювен касаба е ранно-средновековното селище в местността и представлява
ансамбъл от вкопани и полувкопани жилищни, стопански и представителни сгради.
Вкопаната част на постройките е облицована с камък, а наземната вероятно е била от
дърво. В хода на проучванията са разкрити основите на малък еднокорабен параклис, в
който е намерен бронзов кръст-реликварий. Проучванията в района продължават
оформяйки облика на ранно-средновековно имение от ІХ-ХІ в.
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Резерватът "Воден" е само на 12 километра от град Исперих, след село Малък
Поровец. В него се намира правителствена резиденция, в която са посрещани
официално гостуващи в страната видни държавни ръководители. Воденската гора е
благоприятна за развитието на богата фауна и има много добра хранителна база за
развъждане на дивеч. Тук на воля се разхождат нейните обитатели зубри (уникалните
представители на европейската фауна, наричани още бизони, най-едрите животни сред
копитните бозайници), сърни и благородни елени, елени-лопатари, сръндаци, муфлон,
дива свиня, див заек и др. През 1961 г. воденските зубри са доставени от
Министерството на горите от Полша - четири от тези редки и красиви животни, които
се адаптират и аклиматизират успешно във Воденската гора, която е предимно дъбова и
церова, но се среща още габър, клен, явор, липа и други дървесни и храстови видове и
тревна растителност. Тук се среща и нетипичния вид за региона - черният щъркел,
който мигрира през пролетта в горското стопанство и се развива много добре.
Вятърната мелница се намира на 15 км от Исперих, в село Белинци .Създадената
в началото на ХХ век изцяло дървена вятърна мелница е недвижима културна ценност
с местно значение. В нея може да се види мелене на зърнени култури от два хромела и
да се научи за конструкцията, историята и значението на вятърните мелници за нашия
район.
"Замъка" в с. Малък Поровец е средновековна крепост ,която се извисява на
висок южен хълм над красивото исперихско село Малък Поровец. Опасват я високи
стени от дялан камък с кули и бойници, досущ като познатите ни от историческите
места и филмите. Гледката от тях е впечатляваща и несравнима. Въздухът наоколо е
сред най-чистите в района според научни изследвания. Наблизо - само на няколко
километра са известният археологически резерват "Сборяново", където се намират
световноизвестната Свещарска гробница и култовият център Демир Баба Текке и
ловният резерват Воден.
Спорт и рекреационен туризъм
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Всички данни предоставят достатъчно ресурси за развитието на спортен и
възстановителен център, който да позволи цялостното икономическо развитие на тази
област.
Селски туризъм / Еко туризъм
Общината предлага много добри възможности за развитие на селски туризъм,
къмпинг, спорт и отдих, туризъм, както и за развитието на лова. Пейзажът пълен с
красива растителност предлага големи възможности за развитие на този отрасъл на
икономиката. Тази територия, далеч от индустриални центрове дава възможност за
развитието на селски туризъм/еко-туризъм без значително влияние от страна на
градските покрайнини или замърсяване.
Подходящият терен за развитието на селския туризъм е много атрактивен, тъй
като могат да се създадат много маршрути за разходка и отдих на туристите. Терените
са много атрактивни за лов, който е един от най-развлекателните спортове, които биха
могли да бъдат разработени в тази територия.
Туристическите маршрути, както и помещенията, които биха могли да бъдат
използвани през зимата и лятото, могат да помогнат за създаването на повече работни
места за наемане на населението, което води до

социалното и икономическото

развитие на общината.
Мултиетническата структура на населението предлага много добри условия за
развитие на туризма, поради културното многообразие, което може да бъде много
привлекателно за посетителите в тези части. Нещо повече, по-спокойното и устойчиво
положение сред всички етноси, както и много добрите отношения между различните
етнически групи, осигурява много добра база за развитието на този сектор на
икономиката.
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Таблица 1 Туризъм. Леглова база
Показатели
Средства за подслон и места
за настаняване1
Легла
Легла денонощия
Брой стаи
Реализирани нощувки
Пренощували лица
Приходи от нощувки
Хотели
Легла
Легладенонощия
Стаи
Реализирани нощувки
Пренощували лица
Приходи от нощувки

Мерна
единица
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Левове
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Левове

2010

2011

2012 2

5

4

4

164
55840
57
4412
3068
..
2
40
11300
21
1822
979
..

143
52195
51
4246
2196
94102
1
28
10220
15
..
..
..

151
55266
55
3766
2312
87317
2
40
14640
21
..
..
..

1

Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали
през съответната година.
2

От 2012 г. изследването са провежда в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и
Съвета относно европейска статистика на туризма.
"-" - Няма случай.
".." - Конфиденциални данни.

Забележка: Повече информация относно методологията е на разположение на следния
интернет адрес: http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=8

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.
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ВИЗИЯ
Резюме
Разбирането, от къде сме дошли, и това, което ценим днес, ние си представяме
бъдеще, в което градът е:
• Достъпно, приятелско, приобщаващо и тясно сплотено общество с усещане за
малък град, собствена идентичност и минало;
• Общество, населено от широк кръг лица и семейства от различен произход и от
различни възрасти, интереси, ценности, умения и финансови средства;
• Общество, което поддържа разнообразно неговото население с жилища на
достъпни цени, по-силна и разнообразна икономика, здравословна околна среда, пълен
набор от социални услуги, изобилие от отворено пространство и широки възможности
за отдих и художествено изразяване;
• Общество, което признава и работи в рамките на ограниченията, наложени от
неговата география и екология;
• Общество, което се превръща в лидер в интегрирането на своите социални,
икономически и екологични дейности по начин, който гарантира, че неговите бъдещи
поколения ще се ползват от същите възможности и качество на живот, тъй както
сегашното поколение.
Достойнства
Фундаменталните достойнства /ценности/ са:
1.Устойчивост, което означава, че като общество, ние интегрираме нашите
социални, икономически и екологични дейности по начини, които ще ни дадат
възможност да отговорим на нуждите на сегашните поколения, без да се излага на риск
способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.
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2. Разнообразие, което означава управление на нашето общество по начини,
които привличат, включват, съхраняват, и празнуват широк кръг от хора, перспективи и
начин на живот.
3. Свързаност, което означава, управление на нашето общество по начини, които
насърчават споделено чувство за принадлежност между всички граждани. Чувството за
принадлежност позволява на хората да поемат отговорност за себе си, като имат
предвид, че са част от едно по-голямо общество.
Водещи принципи
Ръководните принципи, както са идентифицирани, се съсредоточават върху
следното:
• Идентичност;
• Икономическа устойчивост;
• Социална структура;
• Управление на околната среда;
• Гражданска ангажираност и лидерство.
Цели и задачи на туризма
Адекватна инфраструктура, която ще даде възможност за развитие на
туризма.
• Обществеността ще бъде информирана за общината като популярен център за
културен туризъм.
• В парковете и придружаващата инфраструктура ще бъдат въведени указателни
табели, за да се улеснят посетителите.
• Пътят, който води до древните паметници ще бъде завършен.
Подходящи помещения и човешки ресурси, които ще дават възможност за
развитието на туризма.
• Общината ще разполага с подходящи помещения и ресурси за туризъм.
• Общината ще разработи подходящи човешки ресурси за развитието на туризма.
Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.
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• Ще станат известни културните ценности, споделяни от различните етнически
общности, които живеят в тази община.
Модерна и устойчива инфраструктура за развитието на туризма.
• Общината ще има паркинг за гостите.
• Всяка старинна сграда на някаква специална археологическа стойност ще бъде
възстановена.
• Общината ще има достатъчно помещения и ресурси за развитието на туризма.
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОФИЛ
Профил на местните туристи, в т.ч. потенциални
№

1

Описание

Приоритетни

Възможни дейности

изисквания

Период
от
време

Семейства с деца от 3- Посещения на древни Нощувка и закуска, 2-3 дни
15 години, от други паметници, конна езда, хигиена, с особено
градски

центрове

общината.

в колоездене, стрелба по внимание
мишени, ходене - за образователни
риболов.

2

Млади

към

и

дейности за децата.

възрастни Посещения на древни Туристически

2 дни

двойки, вариращи от паметници, конна езда, водачи, сувенири и
21-40 годишна възраст, колоездене, стрелба по други
различни авантюристи мишени, ходене - за изработени
и

други

лица, риболов,

бране

ръчно
био

на продукти.

участващи в областта диворастящи плодове и
на

устойчивото т.н.

развитие.
3

Туристи,

които

се Посещения

в Високо качество на 2 дни

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.
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интересуват

от археологически

и екскурзии

по

исторически

/ религиозни сгради.

културно-

археологически

и

историческото

други

културни

наследство,

ценности.

сэс

заедно

сувенири

с

различни символи.
4

Различни

регионални Предлагане

на Традиционни

1 ден

посетители от различни традиционни храни и предложения,
общности.

други

специфични съставени от местни

хранителни

продукти храни и други ръчно

(селскостопански

био изработени

хранителни продукти)

продукти.

Профил на чуждестранните туристи
№

1

Описание

Възможни дейности

Приоритетни
изисквания

Период
от
време

Международни

Посещения на древни Нощувка и закуска, 2 дни

представители,

паметници,

местна хигиена,

дипломатически

традиционна

храна, организирани

служби,

различни конна езда, планинско посещения.

неправителствени

катерене,

организации и т.н.

стрелба

колоездене,
по

мишени,

разходки,

риболов,

различни

ръчно

изработени

дрехи,

сувенири, био храни и
т.н.

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
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2

Чуждестранни

Посещения на древни Нощувка и закуска, 3 дни

партньори и приятели паметници,

местна хигиена,

от

храна, организирани

различни традиционна

организации, работещи конна езда, планинско посещения.
в общината.

катерене,
стрелба

колоездене,
по

мишени,

разходки,

риболов,

различни

ръчно

изработени

дрехи,

сувенири, био храни и
т.н.
3

Чуждестранни туристи, Посещения

в Високо качество на 2 дни

които се интересуват археологически

и екскурзии

от

исторически

археологически
други

/ религиозни сгради.

културно-

и

историческото

културни

по

наследство, нощувка

ценности.

и закуска, по-висока
хигиена, сувенири с
различни религиозни
и културни символи.

4

Чуждестранни

Посещения на древни Високо качество на 2 дни

посетители,
вариращи
годишна

двойки, паметници,
от

21-40 традиционна

и други лица с интерес стрелба
областта

културата.

по

храна, културно-

възраст, конна езда, планинско историческото

различни авантюристи катерене,
в

местна екскурзии

колоездене, наследство, нощувка
по

мишени, и закуска, по-висока

на разходки,

риболов, хигиена, сувенири с

различни

ръчно различни религиозни

изработени

дрехи, и културни символи.

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
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сувенири, био храни и
т.н.
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управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
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ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРАТА И ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА
Все още съществува необходимост да се продължи с подобряването и
повишаването на общата основна среда и инфраструктурата в общината, така че
посетителите да искат да продължават да се връщат и чувствата им при пристигане и
заминаване да са от наслада и удоволствие. Общината има повече работа за вършене, за
подобряване на цялостното качество на околната среда, така че да е чиста, безопасна и
приятна по всяко време.

Цел

Дейност
Насърчаване
възможностите

на Общински
за

Времева

Партньори

съвет, Краткосрочна

устойчив фирми

за

транспорт до и от района на железопътен
града и вътре в сами него.

рамка

и

автобусен транспорт
и

за

наемане

на

велосипеди
Насърчаване на използването Общински съвет, жп Краткосрочна
Устойчив
транспорт

на

железопътния

транспорт мрежа,

жп

като ефективно средство за собственици
достъп

до

града

и

продължаване на работата с жп
мрежата за преодоляване на
инженеринговата

дейност,

особено през почивните дни и
да се осигури седемдневна
железопътна услуга.
Вземане

предвид Общински

съвет, Краткосрочна

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
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насърчаването

на

нови фирми за наемане на

възможности и места около велосипеди, местни
града

за

наемане

на търговци на дребно

велосипеди
По-нататъшно насърчаване на Общински
възможностите

за окръжни

съществуващия

съвет, Краткосрочна
съвети,

устойчив фирми

за

транспорт за посещение на железопътен

и

селските селища, паркове и автобусен транспорт
открити

пространства

в

рамките на града.
Насърчаване на посетителите Общински
да

използват

съвет, Средносрочна

обществения фирми

за

транспорт, за да посетят града железопътен

и

и да се придвижват в града, автобусен
чрез подкрепа на мерки като транспорт, хотели и
намалени

такси

за доставчици

забележителности

на

и настаняване

настаняване ако посетителите
са

пътували

с

обществен

транспорт.
Насърчаване

на Общински

съвет, Краткосрочна

съществуващата

схема

от градски клуб за коли

клубове

коли

за

за

посетителите в града, за да им
се даде възможност да посетят
отдалечените райони от даден
автомобил, ако е необходимо.
Разработване

на

сайт

и Общински съвет

Краткосрочна

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
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линкове към сайта, за да се
позволи на посетителите да
планират своите пътувания из
града.
Насърчаване

да

се Икономическо

Средносрочна

присъединят повече бизнеси в партньорство,
рамките

на

секторите

на Общински

хотелиерството и туризма .

съвет,

работодатели

/

фирми
Въпреки

че

се

подкрепя Общински съвет

подобряването
въздействието

Дългосрочна

на
на

въглерода

при пътуването със самолет,
трябва да се признае, че за
града, за да продължи успеха
му като дестинация, бъдещите
посетители трябва да имат
достъп до него.
Осигуряване

на

точна

и Общински

съвет, Краткосрочна

актуална информация относно хотелски асоциации
ограниченията за паркиране и / сдружения
Паркинг

да се обмисли разширяване на
хотелската ваучерна система в
други области/зони, освен ако
вече съществува.
Подкрепа на по-нататъшното Общинска
рационализиране

Краткосрочна

или администрация,

опростяване на схемите, с цел НПО, СГО
да се гарантира налична точна
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информация.
Подобряване

на

опита

на Общинска

Средносрочна

посетителя, като се внесат администрация,
съоръжения, които могат да Икономическо
подпомагат

растежа

на партньорство

местната икономика.
Вземане предвид на местата за Общинска
нов паркинг за камиони.

Средносрочна

администрация

Стремеж към подобряване и Общинска
осигуряване
означения

на

Краткосрочна

по-добри администрация

извън

уличните

паркинги.
Непрекъснато подобряване на Общинска

Краткосрочна

централните паркинги, за да се администрация,
гарантира, че те са сигурни за полиция,
ползвателите,
подобрения

чрез собственици
на

на

осветление, паркинги

поддръжка, видеонаблюдение,
където е необходимо.
Подобряване
на

Трябва да бъдат направени Общинска

околната подобрения

среда

входове

до
на

Средносрочна

главните администрация,
града

и собственици на земи

туристическите места.
Непрекъснато подобряване на Общинска
уличното

почистване

Краткосрочна

и администрация

събиране на отпадъци
особено

по

туристическите

места.
Активно

управление

на Общинска
администрация

Краткосрочна
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рисунките

по

стените

и

отстраняване.
подобряване Общинска
администрация
на обществениге съоръжения
Продължително

Средносрочна

като обществени тоалетни и
улично

обзавеждане

по

туристическите места.
Подобрения в качеството на Общинска
откритите

Средносрочна

пространства, администрация

особено тези, които се намират
по туристическите места.
Обмисляне на възможности за Общинска
по-добро

управление

публичните
особено

на администрация,

пространства, полиция,

по

Средносрочна
бизнес

туристическите форуми, ръководни

места чрез видеонаблюдение групи, партньорство
или осветление.

за

намаляване

на

бизнес
престъпленията
Идентифициране
подходящи

на Общинска
места

за администрация,

изграждане и показването на бизнес
приветствени

знамена,

Краткосрочна
форуми,

на ръководни групи

знамена по време на събития и
информационни дисплеи.
За

да

се

тротоарните
потенциалните

гарантират Общинска
кафенета

Краткосрочна

и администрация

препятствия

по тротоарите, те са добре
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управлявани и контролирани
по подходящ начин.
Разработване
на

Необходими са инвестиции в Общинска

нови някои

съоръжения

от

основните администрация,

съоръжения в града, които собственици
насърчават

Дългосрочна

хората

да

на

го земи, предприемачи

посещават независимо дали за
бизнес

или

удоволствие.

Трябва да се обмисли при
всички бъдещи разработки за
да се гарантира, че те имат
положително

въздействие

върху икономиката в туризма.

УСТОЙЧИВ И ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ
Община Исперих трябва да насърчава и да прилага повече принципи на
устойчивия туризъм, да се характеризира с продуктивни местни фирми, мотивирани и
квалифицирани местни хора, както и екологично устойчиви практики.
Цел

Дейност
Да

се

Партньори

зададат

ясни Общинска

Времева рамка
Средносрочна

действия за всяко едно от администрация, НПО
местата
Достъпност

за

туризъм

подобряване
достъпността.

за
на

да

се

включи:
 Преглед

на
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политиката
 Паркиране
 Улично оборудване
 Обществени
тоалетни
 Означения
Подкрепа

на

хората

увреждания

с Общинска

Краткосрочна

и администрация,

СГО,

осигуряването на актуална читалища, НПО
информация за общината и
достъпността.
Подпомагане

на Общинска

Средносрочна

обучението на персонала, администрация,
работещ

в

сферата

на икономическо

туризма и туристическата партньорство,
индустрия,

за

разберат

да

нуждите

се партньорство
на познание,

хората с увреждания.

за
читалища,

НПО.

Работа с Общинския съвет Общинска
и Федерацията на хората с администрация,
увреждания,

за

да

предостави

Средносрочна
СГО,

се читалища, НПО

актуална

информация за наличните
съоръжения за посетители
с

увреждания

обществени
атракции,

като

тоалетни,
паркинг

и

настаняване.
Развитие

на

идеята

за НПО, читалища

Краткосрочна
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използване на опитни и
обучени

водачи

да

развеждат
посетители с увреждания в
целия град.
Насърчаване на хотелите Общинска
да

превърнат "Хората с администрация,

увреждания в приятели" читалища,

Средносрочна
СГО,
НПО,

със съответстваща реклама собственици на хотели
и

да

се

позволи

на и къщи за гости

посетителите да намерят
съответната

информация,

преди да бъдат направени
резервации.
Разработване на система за Икономическо
менторство и

схема за партньорство,

Средносрочна
местни

обмен на знания, така че фирми, НПО, читалища
съществуващите, успешни
бизнеси

Подкрепа за
бизнеса

да

могат

да

осигурят

подкрепа

за

"нови

нови"

и

местни

туристически бизнеси.
Разработване
набор

от

подкрепа

на
действия

специално

ясен Общинска

Средносрочна

за администрация,

СГО,

за читалища,

НПО

малки фирми (под 250 партньорство,

местни

служители), по-специално фирми
разглеждане на обучение
на

персонала

и

Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.

30

инвестиции.
Подпомагане на местния Общинска
туристически

Средносрочна

и администрация,

хотелиерски бизнес, за да местни
се

развие

устойчивост

НПО,
фирми,

тяхната икономическо
и

етични партньорство

пълномощия (да включва
конферентни

и

заседателни зали на града).
Насърчаване на местните Общинска

Краткосрочна

фирми за подпомагане на администрация,

МИГ,

производството на местни СГО, читалища, НПО,
храни.

Подпомагане

и местни фирми

насърчаване на пазарите,
които съдържат устойчиво
произведени местни храни.
Развитие
уменията

на Осигуряване на план за Ръководна

група

и заетостта и уменията и заетостта и

подобряване на развитието на програма за уменията,
работните места

хотелиерство

в

за Кратко-

план за средносрочна
Общинска

бъдеще администрация,

заедно обхващащи всички читалища,

СГО,
НПО

аспекти на икономиката в икономическо
туризма.

партньорство,

Осигуряване на система за съвет по обучение и
обучение

и

умения

устойчив
обхващата

туристически

туризъм, форум,
сектора

висшето
работи

за умения,
на група

ръководна
за

бъдещо

образование хотелиерство
в

тясно
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сътрудничество заедно с
местния бизнес.
Работа с ключови агенции Общинска

Кратко-

за справяне с липсата на администрация,

СГО, средносрочна

квалифицирана

НПО,

местна читалища,

работна ръка за подкрепа икономическо
на сектора на туризма и за партньорство,
насърчаване

на съвет по обучение и

индустрията

като умения,

единствена, която може да група
предложи

ръководна
за

бъдещо

кариера. хотелиерство

Разработване на система за
обучение

и

устойчив

умения

за

туризъм,

за

преодоляване

на

този

проблем.
Работа с регионалните и Сектор
националните агенции към уменията,

съвет

по Краткосрочна

съвет

по

координиране на уменията обучение и умения
и подкрепа на бизнеса.
Работа

с

хотелската Колежи, икономическо Краткосрочна

индустрия

в

града. партньорство,

Насърчаване

на

повече туристически

фирми да бъдат въвлечени. ръководна

форум,

група

за

бъдещо хотелиерство
Засилване
просперитета на

Осигурването

на

скала, Общински

съвет, Кратко-

природа и местоположение собственици на земи, дългосрочни

обществото и

на

развитието

качеството на

интегрирано

е предприемачи
със
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живот

съществуващите
съоръжения.
Да се даде приоритет на Общински
развитието

съвет, Кратко-

и собственици на земи, дългосрочни

съоръженията,
отразяват

които предприемачи,

специфичния архитекти, дизайнери

характер

на

общината,

свеждат

до

минимум

въздействието

и

дават

стойност за града.
Максимизиране делът на Общинска

Средносрочна

дохода, който се задържа администрация,

СГО,

на местно ниво и другите читалища,

НПО,

ползи

за

местните икономическо

общности. Необходими са партньорство
проучвания за размера на
изтичане на разходите от
гледна точка на веригите
за доставки, които са в
момента в града.
Развитие

на

идеята

за Общинска

програма, така че местните администрация,

Краткосрочна
СГО,

хора могат доброволно да читалища, НПО
даряват

време

и

да

споделят своите знания на
града, като се помага на
посетителите да станат позапознати

с

града

и

неговите квартали.
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Насърчаване на схемите за Бизнес,

СГО, Кратко-

местни

НПО, средносрочна

източници

доставка,

на читалища,

особено

туристическия

за туристическо

бизнес. партньорство

Това ще включва местни
храни и производстовото
също така на направени на
местно

ниво

изкуство,

занаяти и сувенири.
Развитие на идеята за дни Общинска
на

атракции,

позволяват
хора

да

на

Краткосрочна

които администрация, частни
местните атракциони

посещават

и

разбират богатството на
Социален
туризъм

местните
забележителности.
Подобряване на достъпа до Общинска
сайтове

и

гаранция,

Кратко-

по-специално администрация,
че

съоръжения,

СГО, средносрочна

всички читалища, НПО

собственост

на съвета са достъпни и
лесни за използване.
Насърчаване на отговорно Общинска

Отговорни
туристи

Кратко-

поведение от страна на администрация,

СГО, средносрочна

посетителите

НПО,

по читалища,

отношение на избора, а атракциони,
именно

като

транспорт,

начин

полиция,

на посетители, места

въздействие

върху културните ресурси,
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отношенията с местните
хора,

използването

ресурсите

и

оператори

избор
и

Промоциране
като

на

място,

насърчава

на

бизнеси.
на

града

където

се

отговорното

поведение.
Нулева толерантност към Общинска
несоциалното

Кратко-

поведение администрация,

СГО, средносрочна

от страна на посетителите, атракциони,

полиция,

така че градът може да посетители,

места,

балансира поведението на партньорство

за

различни потребители.

на

намаляване
икономическите
престъпления

Насърчаване

на Общинска

Кратко-

"ваканциите извън сезона", администрация,

СГО, средносрочна

устойчивото пътуване и читалища,

НПО,

купуването на местното туристическо
производство.

партньорство

Изработване
поведенчески

на
кодекс

поведение

за
на

посетителите.
Средствата,

събрани

от Общинска

Дългосрочна

таксите на посетителите, администрация,
да бъдат използвани за
специфични

цели

за
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опазване /управление.
Насърчаване

на Бизнес,

посетители, Кратко-

свеждането до минимум на публични

органи, средносрочна

използването на ресурсите Общинска
и създаването на отпадъци. администрация,
Акцентът е върху:

,

собственици на земя/

 Минимизиране

на предприемачи

употребата на вода
 Насърчаване

на

ефективното използване
на

ресурсите

намаляване,

чрез

повторна

употреба и действия за

Използване на

рециклиране

ресурсите и

 Подобрения

минимизиране

в

качеството на водата за

на отпадъците и

къпане

опазване на

 Подобрения

околната среда

в

качеството на въздуха
чрез

насърчаване

на

посетителите да пътуват
с обществен транспорт
 Намаляване

на

отпадъците.


Намаляване

на

потреблението на енергия
и

насърчаване

на

възобновяемата енергия.
Увереност,

че

най- Общинска

Средносрочна
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високите

екологични администрация,

стандарти са осъществени собственици на земи,
във

всички

нови предприемачи,

разработки, предоставящи архитекти, дизайнери
съоръжения

за

посетителите на града.
Насърчаване

на Бизнес,

посетители, Краткосрочна

туристическите бизнеси и публични

органи,

посетителите да намалят Общинска
общия

екологичен администрация

отпечатък и консумацията
на общинския ресурс.
Изменение
климата

на Туристическата индустрия Бизнес,

посетители, Кратко-средно-

се нуждае да се адаптира Общинска
поради

заплахите

дългосрочна

от администрация,

изменението на климата, партньорство

при

но също така да разгледа промяна на климата
възможностите, създадени
от

изменението

на

климата. Това ще включва
осигуряване на:
 Всички нови развития
отчитат изменението на
климата
 Съсредоточаване
върху
бизнеси

нови
в

пазари

/

частност

насърчаването на града
като

дестинация

за
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почивка
 Намаляване

на

сметките за ток и вода,
като се действа сега, за
да се намали ползването.
 Насърчаване

на

бизнеса
 Насърчаване

на

бизнеса като средство за
повишаване

на

осведомеността и насоки
за действия, които да се
предприемат.
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ПОДОБРЯВАНЕ

НА

КАЧЕСТВОТО

И

ПОВИШАВАНЕ

НА

СТАНДАРТИТЕ
За да се конкурира с други дестинации в националната и международната сцена,
градът трябва непрекъснато да подобрява качеството на предлагането и повишаването
на стандартите във физическата среда, по отношение на стойността на парите, реалните
преживявания и грижата за клиента.
Цел

Дейност

Партньори

Гаранции,
туристическите

места

Времева рамка

че Общинска

Кратко-

са администрация,

дългосрочна

гостоприемни.

собственици на земи,
предприемачи,
транспортни
оператори, фирми

Чистота и
качество на
околната среда

Гарантиране на стандарт за Общинска

Кратко-

качество на материалите и администрация,

средносрочна

дизайна,

използвани

всички

инфраструктурни предприемачи, фирми,

подобрения
разработки
обзавеждане,

във собственици на земи,

и
в

нови дизайнери
градското
уличните

настилки и означения, поспециално

в

туристическите места.
Подобряване

Работа с доставчиците на Общинска

на уменията за обучение за разработване администрация,
работа с

на

проекти,

клиенти

концентрират

които

Краткосредносрочна

се ръководна група за

върху заетостта и план за
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уменията за обслужване на уменията, НПО,
клиенти

относно читалища, обучителни

гостоприемството.

организации,
икономическо
партньорство

Насърчаване

на Общинска

Краткосрочна

съществуването на награди администрация, фирми,
за обслужване на клиенти бизнес форум, бизнес
за гражданите и бизнеса в награди за туризъм
града,

така

стимул

за

че

да

фирмите

има
да

станат добре известни със
своите отлични стандарти
за обслужване на клиентите
и поведението.
Развитие

на

сателитни Общинска

Средносрочна

информационни обекти и администрация,
предоставянето

на партньори и местен

висококачествена

бизнес

информация
посетителите

за
(онлайн

и

печатни), когато и където
те го искат.
Подпомагане
Подобряване
на стандартите
за настаняване

на

по-

Краткосрочна

нататъшното приемане на Общинска
една

от

националните администрация

схеми за настаняване.
Да

се

продължи Туристически

Краткосрочна

подкрепата на усилията на оператори и
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собствениците
хотелите

на организации

във

което

всичко,

прави

за

подобряване

на

практиките

на

индустрията

за

гостоприемството,
например,

подкрепа

управлението

за
на

отпадъците на компостни
материали.
В отговор на тревогите Общинска

Кратко-

над

средносрочна

антисоциалното администрация,

поведение

и полиция, партньорство

въздействието

върху за намаляване на

икономиката в туризма.

икономическите
престъпления, бизнес
форум, партньорство за
намаляване на

Отговорно

престъпността и

поведение

безредиците
Поддържане на баланса Общинска

Кратко-

между

дългосрочна

толерантното администрация, бизнес

отношение
насърчаването
подходящо

и форум, партньорство за
на намаляване на
поведение, престъпността и

особено през нощта както безредиците, фирми
от жителите, така и от
посетителите.
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Отчитане

на Общинска

възможности

за администрация, фирми,

Краткосрочна

потребителите да бъдат в атракциони и места,
състояние
Осигуряване
на възможност
за обратна
връзка с
клиентите

за

обратна доставчици на хотелски

връзка и да коментират услуги
своите преживявания като
посетители в общината,
обхващаща въпроси като
настаняване, обслужване
и стандарти, чистота и т.н.
Разработване

на

потребителски генерирано
съдържание в уебсайта за
дестинацията.

ПАРТНЬОРСТВО И КОНСУЛТАЦИИ
Туристическият сектор е разнообразен с участие на публичния и частния сектор
чрез голям брой частни хотели, публично и частно управлявани атракции, държавни
агенции и други частни фирми.
Ключът към осъществяването на успешна стратегия е да има силно партньорство
на място.
Ефективните партньорства се постигат чрез ясно дефиниране на ролите и
отговорностите и избягване на дублирането.
Цел
Проучване

Дейност

Партньори

Период

Разработване на списък от Общинска

Кратко-

действия

дългосрочен

области

за
на

специфични администрация
научни
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изследвания, като средство за
разработване

на

текущо

разбиране на:
 Мотивация, поведение и
сегментация на потребителите
 Оценка

на

икономическото
въздействието
 Пазарно

проучване

устойчивото

за

туристическо

съзнание сред посетителите и
фирмите
 Изтичането

или

задържането на посетителите в
рамките на и извън града по
отношение

на

веригите

за

доставки
 Влияние на изменението
на климата върху индустрията
 Разследване

на

повишаване на приходите от
посетителите в подкрепа на
опазването и управлението
 Кодекси на поведение
като

инструмент

повлияване

за

поведението

на

на

от Общинска

посетителите
Създаване
Работа

в партньори,

мрежи

които

да

Краткосрочен

се администрация,
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партньорство

вглеждат

по-подробно

в икономическо

специфичните проблеми пред партньорство
икономиката
общината

в

туризма

като

екологични

и

в ключови партньори

например

практики

за

фирмите, наемане на работа и
обучение

и

задържане

на

персонал в индустрията.
Рзвиване на съществуващите Общинска
партньорства

и

повторно администрация

Краткосрочен
и

задание, за да се гарантира, че ключови партньори
са все още годни за целите и
да

се

проучи

как

партньорството може да се
развива и да расте, за да
отговори

на

нуждите

на

индустрията.
Развиване на съществуващото Общинска

Кратко-

партньорство,

дългосрочен

отношение

особено

на

по администрация,

работата

с туристически мрежи

функционалната
икономическа

зона

или

подрегионите.
Идентифициране на ресурс за Всички партньори в Краткоуправление и наблюдение на публичния

и дългосрочен

изпълнението на плановете за частния сектор
действие.
Консултация
с жителите

Разработване
действия,

за

на
да

методи
се

и Общинска

Краткосрочен

даде администрация,
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възможност на жителите да местни
участват

по-активно

сдружения

в на

жителите,

развитието на туризма в града, обществени
не само чрез системата за МИГ,

групи,

читалища,

планиране или консултациите, НПО
като част от прегледа на
стратегията,

но

като

непрекъснат акцент.
Увереност,

че

жителите Общинска

Средносрочен

разбират ползата да живеят в администрация,
туристическа дестинация и с местни

сдружения

желание да станат домакини и на
посланици.
Прилагане

жителите,

обществени групи
на

дестинация

насоки

на

поделянето

марки
им

за Общинска

Краткосрочен

и администрация,
сред местни фирми

партньорските фирми.
Съвместна

работа:

Всички Общинска

Краткосрочен

партньори за уеднаквяване на администрация,
маркетингови
Маркетинг

средства

зад местни фирми

маркетингови усилия.
Използване на проучванията Общинска
на

потребителите

предоставят

да

Краткосрочен

се администрация,

ефективни, местни фирми

целенасочени

и

творчески

кампании.
Отчитане

на

партньорски
договорености

бъдещите Общинска

структури

Средносрочен

и администрация,

между местни фирми
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партньори от публичния и
частния

сектор,

които

ще

направят преглед на ролята,
отговорностите

и

управлението на посещенията.

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
На фона на сегашните национални и местни пазарни тенденции и възприятията на
общината, важно е, че стратегията за икономиката в туризма се фокусира върху
специфични продукти, за които има реален потенциал за растеж. Това не са
единствените продукти, които са важни за общината, но тези, които имат най-голям
потенциал за растеж и следователно увеличаване на икономическата стойност на
икономиката в туризма. Те се обръщат към ключови пазарни сегменти, които
посещават града, но също и към нови пазарни сегменти, като например семейни групи с
деца.
Идентифицирани са редица зараждащи се тенденции на потребителите:
а. Автентичност - това се отнася до търсенето от посетителите за нещо реално,
оригинално или автентично
б. Селективна екстравагантност - те не са супер-богати хора, а масови клиенти,
които избират точни категории, където ще купят най-доброто и повече и други, където
няма.
в. Подкрепа – думата от уста на уста е оценена на 90% в сравнение с рекламата
(50%) и редакционната (40%).
г. Комплицирави животи – тъй като възможностите се увеличават, така и
потребителите вече имат по-големи очаквания за всички области на живота си.
д. Добър живот и здраве /благосъстояние / баланс между работата и личния живот
- Съществува повишен подтик към самоусъвършенстване и психическо/духовно
благосъстояние.
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е. Реакции към технологиите - ще започнат ли потребителите да търсят опит,
който им позволява да избягат от технологиите?
ж. Проблемите на околната среда / Етичният потребител - етичното потребление
стана модерно.
Развитието на това направление цели да се надграждат и разширяват
съществуващите съоръжения и атракции. Основните цели са, както следва:
 Запазване и увеличаване на застроеното, природното и културното наследство
 Целогодишни важни събития и фестивали
 Нови атракции и инвестиции
 Провеждане на конференции и бизнес туризъм
 Високо качество на архитектурата и застроената среда
 Развиване на дестинацията за активност, здравословен начин на живот и
благосъстояние
 Насърчаване на града като място за кино и телевизия

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО, ЗАСТРОЕНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Цел

Дейност

Партньори

Времева рамка

Оценка на въздействието Общинска

Кратко-

върху

средносрочна

наследството

от администрация,

фактори,

като природозащитни

външни
Планове и

например

ресурси за

климата.

управление на

Отчитане

посетителите

ресурси за управление и администрация,
защита
търсене

промяната
на

на
на

в организации

наличните Общинска

природата
начини

и собственици

Средносрочна
на

за земя и на сайтове

увеличаване на приноса за
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опазване и управление от
туристите.
Отчитане

на

всички Общинска

Средносрочна

подходящи наименования, администрация,
необходими за защитените собственици
територии/бъдещите

на

земя и на сайтове

защитени зони.
Приемане на плановете за Общинска

Средносрочна

управление на туристите, администрация,
където е уместно.

собственици

на

земя и на сайтове
Разработване на стратегия Общинска

Краткосрочна

за културно и природно администрация
наследство на града.
Разширяване на Да се развива и да се Общинска
разбирането
социалното
наследство
града

за разследва
наследство

Краткосрочна

социалното администрация,
и

неговото жители/

на въздействие върху растежа обществени групи
и развитието на града.
Отчитане на събития или Общинска

Краткосрочна

пазарни възможности да се администрация,
разбере

развитието

на бизнес/ обществени

обществото, произхода му групи
и значението за града.
Максимизиране

на Общински

съвет, Средносрочна

възможностите за отговор Църквовна
на туристическите пазарни туристическа
ниши и за подпомагане на асоциация
туристическите

интереси,
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които

прегръщат

наследството

на

града,

включително

църквовния

туризъм.
Разширяване на Разработване
разбирането
застроеното
наследство
града

за нататъшно

на

по- Общинска

разбиране

древните

на администрация,

паметници

в собственици

на

и земя

на границите
подобряване

града
на

Средносрочна
на

техния

принос към икономикатав
туризма.
Разработване

на Общинска

Средносрочна

концепцията за отворени администрация,
дни

за

културното собствениците

наследство

за

да

на

се сайтове,

осъществява по-редовно.

строителни
предприемачи,
местни граждански
общества

Разработване на пешеходни Общинска
обиколки

на

Краткосрочна

местните администрация,

забележителности

и

по- бизнес,

читалища,

специално тези, известни с НПО
исторически, архитектурен
или интериорен интерес.
Възпоменателни гравирани Общинска

Кратко-

плочи - насърчаване на администрация,

дългосрочна

повече,

за

да

бъдат собственици

поставени в целия град. земя,

на
група
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Разработване на пътеки за консултанти
плочите.

по

възпоменателните
плочи

Отчитане на развитието на Общинска

Средносрочна

атракциите и дейностите, администрация,
които изтъкват ролята на фирми
общината
Разширяване
Разширяване на
разбирането за

разбирането
сред

и

екологията

наследство на

природните

на

за окръжни

съвети,

града, съвместни комисии

резервати

местообитанията

Средносрочна

знанията администрация,

туристите

прирподното
града

на Общинска

и
на

хабитатите чрез подобрено
тълкуване

и

като

същевременно се гарантира
броя на туристите на тези
области.

НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ЗАСТРОЕНА СРЕДА
Цел

Дейност

Партньори

Времева
рамка

Нови
строежи

Подкрепа на способността за Общинска

Кратко-

привличане

средносрочна

на

ново администрация,

строителство, което допълва дизайнери

/

съществуващото културно и архитекти
застроено наследство, но също
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така

прави

общината

дестинация с архитектура от
световна класа. Съчетаване на
традиция и модерност.
Публично
изкуство
скулптура

Подкрепа на използването на Общинска

Кратко-

и публичното изкуство в местата администрация,
за

туризъм.

средносрочна

По-специално собственици,

насърчаване на местните хора читалища,
на изкуството да се включат в местни
публичното

изкуство

използването

на

музеи,
хора

на

и изкуството

устойчиви

материали.
Качество
дизайн

и Разработване на награди за Общинска
иновативно

и

Кратко-

устойчиво администрация,

строителство.

дизайнери

средносрочна
/

архитекти

НАПРАВЛЕНИЕ СЪБИТИЯ И АТРАКЦИОНИ
Цел

Дейност

Програма на Създаване
събитяята

на

стратегия

Партньори
за Общинска

Времева рамка
Средносрочна

събития, коsто обяснява как администрация,
градът ще запази и увеличи организатори на
събитията, които подкрепят по- събития, местни
широките икономически цели.
Популяризиране
съществуващите
национална

и

фирми.
на Общинска

събития

Краткосрочна

до администрация,

международна организатори на
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публика,

като

например събития, местни

фестивали, конкурси, празници фирми,
и

др..

Подобряване

на читалища, НПО

икономическото въздействие на
вече успешни събития.
Уверение,

че

фестивалите

и Общинска

Краткосрочна

събитията в града също носят администрация,
съществена полза за местната организатори на
общност.

събития, местни
фирми,

местни

обществени
групи,
читалища, НПО
Публикуване на програма на Общинска
годишните събития.
Популяризиране

Краткосрочна

администрация
на Общинска

Краткосрочна

съществуващи и нови събития – администрация,
детски / семейни/ приятелски.

организатори на
събития, местни
фирми,
читалища, НПО

Управление

Увереност, че продължава да Общинска

Кратко-

на събитията

съществува

средносрочна

координиран

и администрация,

добре управляван подход към организатори на
събитията, който да включва събития, местни
всички участващи организации, фирми,
свързани с транспорта, паркинга, полиция,
кетъринга,

здравето

и транспортни

безопасността, лицензирането и оператори
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т.н.
Увереност, че всички събития Общинска

Кратко-

отделят съответното внимание администрация,

средносрочна

на стандартите за устойчивост, местни фирми
намаляването на въздействието
върху околната среда и даване
на

възможност

на

икономическите и социалните
ползи, които трябва да бъдат
постигнати.
Маркетинг

Продължение

на

работата

с Общинска

Краткосрочна

организаторите, за да се увеличи администрация,
броят

на

пребиваващите икономическо

посетители.

партньорство

Проучване на приложимостта и Общинска

Средносрочна

прилагането на "Посетителските администрация
карти" в общината.
Атракциони

Подкрепа

за

развитие

на

по-нататъшното Общинска

Кратко-

съществуващите администрация

средносрочна

забележителности на общината
да

се

включат

обществената

в

или

частната,
публична

собственост.
Подкрепа на нови и възникващи Общинска
администрация
атракциони
като
превозни

Средносрочна

средства за привличане на нови
и съществуващи посетители.
Предприемане на изследване по Общинска
администрация
евентуални нови атракциони,

Среднодългосрочна
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които

могат

да

бъдат

разработени в рамките на града
въз основа на опита, очертан в
тази стратегия.

НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ТУРИЗЪМ
Цел

Дейност
Увереност,

Партньори

че

Времева рамка

има Общинска

Кратко-

предлагане през цялата администрация,
година

като

бизнес

средносрочна

и икономическо

конферентна дестинация.

партньорство,
доставчици

на

конферентни зали
Увеленост, че има добра Общинска

Средно-

инфраструктура, за да се администрация,

дългосрочна

подкрепи
Конферентен и

едно

конферентно

и

силно партньори в частния
бизнес и публичния сектор

бизнес туризъм предлагане за общината
като качествени хотели,
добри

транспортни

връзки

ясна

сигнализация,

нощни

атракции, възможности за
партньорски посещения и
т.н.
Разработване

на

конферентни пазари.

нови Общинска

Краткосрочна

администрация,
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фирми, читалища
Развиване на умения и Общинска

Краткосрочна

възможности за обучине администрация,
за

сектора

по читалища, НПО

конференциите,

като

продажби,

език,

инвалидност

и

достъп,

управление на събития и
обслужване на клиентите.
Увереност, че съществува Общинска

Други

съоръжения за пълна

гама

конференции/

конферентни

срещи

заседателни зали.

Краткосрочна

от администрация,
и доставчици

на

конферентни зали

НАПРАВЛЕНИЕ КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ
Цел
Място
филмиране

Дейност

Партньори

за Насърчаване на общината Общинска
като

филмова
на

бизнес

ясен, Общинска

организиран
обхващащ

Средносрочна

и администрация,

телевизионна дестинация.
Изработване

Времева рамка

Средносрочна

пакет, администрация,
всички фирми

въпроси на управлението
и

подробностите

организацията

по
за

провеждане на снимките
на място в рамките на
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град.
Разработване на списък с Общинска

Средносрочна

възможните места, които администрация,
могат да се използват за собственици
заснемане.

на

сайтове и земя

Насърчаване на ежегоден Общинска
филмов фестивал,

Краткосрочна

като администрация,

част от програмата за филмови
събития.

организатори

Продуктивност и Развитие
умения

на

общината Общинска

като място и център за администрация,

Краткосредносрочна

филмови и телевизионни фирми, филмови и
продуценти

и телевизионни

насърчаване

на продуценти

възможностите за тези,
които искат да научат
повече за производството
на филми.
Турнета/

Насърчаване

обиколки

организиране
обиколки
използвани
филми

и

и Общинска
на администрация

на

местата,

в

известни

Краткосредносрочна

телевизионни

програми.
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НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНОСТ
Цел
Дестинация

Дейност
за Увеличаване

здравеопазване и посетители,
активност

на

Партньори

Времева рамка

тези Общинска

които

Средносрочна

са администрация,

привлечени за спорт, спортни
активност

клубове

и зали,

подобряване

/

спортни

на организации

здравето.
на Общинска
администрация
разработването на места
Разглеждане

Краткосрочна

за велосипеди под наем.
връзки Общинска
администрация
Програмата на

Създаване
към

на

събитията

Средносрочна

за

насърчаване на значими
спортни

събития

за

града.
Насърчаване

на

вече Общинска

Кратко-

установения пазар за администрация,
здраве и благополучие доставчици

на

средносрочна
спа

чрез нови разработки за процедури
спа процедури.
Ново развитие и Продължаване
опит
дейността

хотелски услуги
на Общинска

от разработването на нови администрация,
спортни съоръжения.

и
Среднодългосрочна

предприемачи/
собственици на земя
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Разработване на нови Общинска

Средно-

събития

дългосрочна

и

спортни администрация,

фестивали,
използват

които предприемачи/
тези

нови собственици на земя

развития и съоръжения.

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МЕСТА
Рамките на туристическите места описват пространствените роли, които
предоставят различни места за посетителите на града и потенциала да се развие всяко
едно от тях, така че да са в състояние да предложат засилено преживяване за
посетителя. Индивидуално, всяко туристическо място има свой обствен характер от
гледна точка на това, което може да предложи на посетителите и на потенциала за
разработване на нови продукти.
Рамката също така дава препоръки за това какво действие е необходимо да се
взема за всяко туристическо място, за да:
1. Позволяване на посетителите да се движат лесно из района;
2. Подобряване на местната околна среда, особено съоръженията за посетителите
и публичните области;
3. Помощ за местните хора и бизнеса да участват в разпределението на ползите от
туризма.
4. Разработване на нов опит или продукти, въз основа на това, което вече е налице
за посетителя.
Туристическите места са:
 Села и квартали
 Паркове и открити пространства
 Търговски площи
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МЕСТА: СЕЛА И КВАРТАЛИ
Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно
управление на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.

58

Всяко от населените места в общината има свой уникален характер, но във всички
случаи, всяко от тях предлага местно, живо, интимно и живописно преживяване за
гостите.
Проблем

Ключова дейност

Партньори

Времева рамка

Разработването на нови и Общински съвет, Краткосрочна
разширяването

на местни

фирми,

съществуващите пешеходни местни жители
обиколки

на

гарантира,

всяко

когато

село

това

е

възможно, че са ръководени
от местни хора.
Разработване

и Общинска

Кратко-

популяризиране на ползите администрация,
от нови посетители на всяко местни
Създаване на
идентичност

село/всеки

квартал,

консултации

с

средносрочна

фирми,

чрез местни жители

местните

жители и фирми. Създаване
на обществени туристически
форуми във всяка основна
област или с развитието им
като

част

от

бизнес

асоциации.
Програмата

на

събитията, Общинска

Кратко-

разработена и публикувана, администрация,
която

носи

полза

посетителите,

за местни

средносрочна

фирми,

местната местни жители

общност и бизнеса.
Публично

Основно

оборудване

за Общинска

Краткосрочна
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пространство и
места

посетителите, като например администрация
обществени тоалетни, места
за

сядане,

осигурени

и

поддържани пътни знаци.
Приоритетна схема да се Общинска

Средносрочна

даде възможност за лекота на администрация,
движение на пешеходците.

местни

фирми,

местни
доставчици

на

транспортни
услуги
Възможности

за

засаждане

дървета

на

селата/кварталите,

ново Общинска

Краткосрочна

в администрация

особено

на обществени места като
паркове,

открити

пространства и улици.
Нулева

толерантност

към Общинска

Краткосрочна

несоциалното поведение от администрация,
страна на посетителите, така фирми, полиция,
Безопасност и
сигурност

че общината да може да партньорство

за

постигне по-добър пазарен намаляване

на

микс.

Насърчаване

видимото

на престъпността

присъствие от

страна на полицията в селата
и кварталите.
Икономическа

Осигуряване на информация Общинска

инфраструктура и

подобряване

Краткосрочна

на администрация,

съоръженията за хората с НПО
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увреждания.
Линк към опита Всички

от

кварталите

да Всички ключови Кратко-

предоставят възможност да партньори

и дългосрочна

се провеждат нови събития и организации
фестивали.
кварталите

Селата
да

от

и публичния

и

предлагат частния сектор

места за нова филмова и
телевизионна продукция и да
имат културно наследствен
опит,

предоставящ

възможности да се

научи

повече за всяко село, квартал,
местност.

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МЕСТА: ПАРКОВЕ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
Редица атрактивни паркове и открити пространства с наследство съществуват в
общината и осигурявавт гостоприемен зелен бял дроб.
Проблем

Ключова дейност
Осигуряване

Партньори

Времева рамка

на Общинска

Краткосрочна

информация за парковете администрация
и откритите пространства
Създаване на
идентичност

Локализиране на изложби Общинска
на

произведения

изкуството

на администрация,
в читалища, музей,

обществените паркове и хора
откритите пространства.
Осигуряване

Краткосрочна

на

изкуството
на Общинска

Краткосрочна
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сигнализация,

както

и администрация

нови бордове за всеки
парк да се помогне на
посетителя

да

разбере

повече за всеки парк.
Подобряване

или Общинска

Краткосрочна

изкореняване на въпроси, администрация
свързани с неподходящите
начини за използване на
превозните средства, като
например
четворни

скейтбордове,
велосипеди

и

т.н.
Недопускане

на Общинска

Краткосрочна

използването на откритите администрация,
Публично
пространство и
места

пространства и парковете полиция
от

хора

с

девиантно

поведение.
Подобряване

и Общинска

поддържане

Краткосрочна

на администрация

съоръженията

в

парковете, като седалки и
обществени тоалетни.
Подобряване
пешеходния

на Общинска
достъп

Краткосрочна

и администрация

даване на възможност за
лесен достъп за хора с
увреждания.
Безопасност и

Осигуряване на програма Общинска

Краткосрочна
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сигурност

за

подобряване

околната

на администрация

среда,

например

като

осветление,

управление на отпадъци,
отстраняване на графити,
предоставяне на парапети
и въвеждане на публично
изкуство.
Икономическа
инфраструктура

Нови

места

почивни

за

спорт/ Общинска

бази

Средносрочна

и администрация

съоръжения за деца.
Подобряване на парковете Общинска

Средносрочна

и откритите пространства администрация,
с ново засадени площи, фирми
алеи

за

велосипедисти,

където е уместно и нови
съоръжения.
Линк към опита

Близостта на паркове и Всички ключови Краткооткрити пространства до партньори
града осигурява отлична
възможност

организации
за публичния

и дългосрочна
от
и

посетителите да изпитат частния сектор
на открито, на чист въздух
и да прекарват времето си
релаксирайки

далеч

от

дейностите на центъра и
да

участват

здравословни

в

дейности

като ходене и колоездене.
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В допълнение по-големите
паркове дават възможност
да се организират събития
на открито и фестивали.

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МЕСТА: ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ
Разнообразието на предлагането е от съществено значение за икономиката в
туризма. Този раздел на стратегията се фокусира върху туристическите места, които са
най-уникалните и интересни места.
Проблем

Ключова дейност

Партньори

Програма

за Общинска

означенията

за администрация,

значими

сгради

пространства

Времева рамка
Краткосрочна

и граждански
като дружества,

основа за тематични търговски асоциации
разходки.

Създаване на
идентичност

Поставяне на знаци за Общинска

Кратко-

насърчаване

на администрация,

средносрочна

пешеходците

да бизнес форум

посетят

зоните.

Пешеходната
свързаност между тези
зони

трябва

да

се

подобри.
Предприемане
бързи

и

на Общинска

Краткосрочна

твърди администрация

принудителни
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действия

срещу

предприемачите

в

нарушение на нормите
за планиране.
Подобряване на цялата Общинска
околна

Краткосрочна

среда, администрация

сигнализацията, както
и местата за сядане.
Насърчаване
Публично
пространство и
места

Общинска

подобряването
фасадине,

Краткосрочна

на администрация,

както

използването

и фирми, собственици
на на магазини

дисплеи за празните
магазини.
Даване на приоритет Общинска
на

пешеходците

цялата

Средносрочна

за администрация

търговска

площ.

Безопасност и
сигурност

Обмисляне

на Общинска

Кратко-

варианта

за администрация,

средносрочна

управление

на полиция,

търговските

площи партньорство

чрез предоставяне на намаляване

за
на

видео наблюдение или бизнес
осветление.

престъпността,

Подпомагане

на забележителности и

работата

за атракциони

предотвратяване

на

престъпността

и
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нарушаването

на

обществения ред чрез
партньорството

за

намаляване на бизнес
престъпността.
Подкрепа

на Бизнес

конкретни

фирми,

възможности

форум, Краткосрочна
търговски

за сдружения

търговците на дребно,
особено

за

независими

отделни
търговци

на дребно за обучение.
Промоция на пазари/ Общинска
събития

за

да администрация,

привличат посетители.

бизнес

форум,

фирми,

Икономическа
инфраструктура

Краткосрочна

Подкрепа

на Общинска

икономическата

администрация,

жизнеспособност
търговските
чрез
разбиране

Краткосрочна

на бизнес

форум,

площи фирми,

търговски

по-добро сдружения
сред

търговците на дребно
чрез подпомагане на
сдруженията

на

търговците във всяка
област.
Линк към опита

Търговските
предоставят

площи Всички
партньори

ключови Краткои дългосрочна
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възможности и места, организации

от

за да се развиват нови публичния и частния
пазари и събития, за да сектор
подкрепят

местния

бизнес и обществото.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ
Каквото е необходимо в близко бъдеще, след като тази стратегия бъде одобрена, е
подготовката на план за изпълнение, насочен към:
• Ясно очертаване на основната организация, която отговаря за изпълнение на
елемента действие ( КОЙ Е ВОДЕЩ?);
• Очертаване на свързаните организации, които ще участват в елемента действие
(КОЙ ПОМАГА?);
• Приоритет на елементите за действие в подробен график (КОГА?);
• Идентифициране на съществуващи или нови финансови и човешки ресурси,
необходими за завършване на елемента действие (С КАКВО?).
МОНИТОРИНГ
За да се гарантира, че тази стратегия е документ, към който всички участващи
организации извършват отчетност, се препоръчва да има годишен мониторинг. Това ще
подпомогне оценяването на напредъка към постигане на декларираните цели на
стратегията, както и в поддържането на дългосрочна отчетност на заинтересованите
страни.
Годишният доклад трябва да препоръча промени в стратегията от консултации
със заинтересованите страни и последваща оценка. Годишният актуализиран доклад ще
изиска продължаващата подкрепа на заинтересованите страни да предоставят
необходимата информация и доклади за напредъка, така че този доклад да може да се
приготви. Следователно всички заинтересовани организации ще трябва да се ангажират
да бъдат отговорни за оказване на помощ при постоянен мониторинг и докладване по
съвместен начин.
Годишният доклад трябва да предоставя актуализиран статус на всякакви
действия, които са част от плановете за действие, съдържащи се в стратегията, и да
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представи всички съответни статистически данни или информация, която илюстрира
напредъка към постигането на целите на стратегията.
Стратегията за развитие на туризма в община Исперих за периода 2014 –
2020г. на Община Исперих е прието с Решение 397, по Протокол № 44 от
21.07.2014 година на Общински съвет Исперих.
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