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       ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   СТРУМЯНИ 
 
 

 /План за реализация към Програмата за развитие на туризма в община 
Струмяни 2010 – 2013 г е приета с Решение № 320 от Протокол №40/21.10.2010г. на 
Общински съвет Струмяни/ 

 
План за реализация към Програмата за развитие на туризма в община 

Струмяни 2010 – 2013 г. 
 
№ Цел и Мярка Период на  

изпълнение 
Източник на 
финансиране 

Индикативна 
стойност 

Необходими 
ресурси 

ЦЕЛ 1: Увеличаване на туристическата посещаемост в община Струмяни 
1. Мярка 1.1.  

„Създаване на 
маркетингова и 
рекламна стратегия 
за популяризиране 
на община Струмяни 
като туристическа 
дестинация” 
 

 2011 - 
2013 

ПРСР 2007-
2013, 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие” 2007 
– 2013  
Схема -  
Подкрепа за 
развитие на 
регионалния 
туристически 
продукт и 
маркетинг на 
дестинациите и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

                      
420 000 лева 

Сформиране на 
работен екип от 
представители на 
заинтересованите 
страни в областта 
на туризма за 
изготвяне на 
проектно 
предложение за 
кандидатстване 
 
Екип за 
изпълнение на 
проекта 
 

2 Мярка 1.2. 
„Реализация на 
дребномащабни 
мерки (поставяне на 
инфотабла, 
билборди, 
туристическа пътна 
сигнализация, други) 
на възлови места на 
територията на 
община Струмяни, 
както и в 
партньорски 
организации в други 
общини (например 
Археологически 
музей – Сандански, 
Посетителски 

 
Края на 
2010 г. -  
2013 г. 

Оперативни 
програми, 
ПРСР, 
обобщени части 
от Проекти за 
трансгранично 
сътрудничество 
и други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

                       
140 800 лева 

Експерти от 
община Струмяни 
 
Консултативен 
съвет за туризъм 
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центрове на НП 
„Пирин” и други) 

3. Мярка 1.3. „ Участие 
на туристически 
борси в България и 
създаване на 
партньорства с 
български 
туроператорски 
фирми” 

2011 г. -  
2013 г. 

Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

50 000 лв Консултативен 
съвет за туризъм 

ЦЕЛ 2:Насърчаване на туристическото предприемачество сред местното население 
4. Мярка 2.1..  

„Кампания за 
насърчаване на 
туристическото 
предприемачество 
сред  местното 
население – 
реализирана по 
населени места”  

2010 г. -  
2013 г. 

От 2011 г. – с 
проектни 
средства от 
МИГ – 
Струмяни – 
Кресна по ос 
Лидер на 
Програмата за 
развитие на 
селските райони 
ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

                       
70 000 лева 

Експерти от 
община Струмяни 
 
Административен 
екип – МИГ 
Струмяни – 
Кресна 
 

Местни лидери, 
МИГ лидери 
Външни Експерти 
Туризъм и 
туристическо 
развитие 
 
Министерство на 
икономиката, 
енергетиката и 
туризма 

5. Мярка 2.2. 
„Обучения на 
дребни туристически 
предприемачи с 
изградена или 
изграждаща се 
настанителна база на 
тънкостите на 
туристическото 
обслужване и 
гостоприемство” 

2011-2013 ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

                       
10 000 лева 

Консултативен 
съвет по туризъм 
Експерти от 
общината и 
обучаващи 
организации 

6.  Мярка 2.3. 
„Обучения на 
граждани за 
туристически 
гидове, за 
представяне на стари 
занаяти, изработка 
на сувенири и 
други” 

2011-2013 ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

                       
10 000 лева 

Консултативен 
съвет по туризъм 
Експерти от 
общината и 
обучаващи 
организации 

ЦЕЛ 3: Опазване на културно-историческото наследство, чрез неговото воларизиране за 
нуждите на туризма 
7 Мярка 3.1. Изпълнени От 2011 г. – с                      Експерти от 
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„Инвентаризация на 
културно-
историческото 
наследство на 
територията на 
община Струмяни и 
създаване на 
публичен архив от 
бази от данни с on-
line достъп до него” 

е в периода 
2010 - 2013 

проектни 
средства от 
МИГ – 
Струмяни – 
Кресна по ос 
Лидер на 
Програмата за 
развитие на 
селските райони 
ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

7 000 лева община Струмяни 
 
Административен 
екип – МИГ 
Струмяни – 
Кресна 
 
ИТ специалисти 

8. Мярка 3.2. 
„Реставрация и/или 
консервация, и  
социализация на 
общински обекти на 
културно-
историческото 
наследство, 
включващи 
паметници на 
културата с 
национално и местно 
значение” 

2011 - 2013 От 2011 г. – с 
проектни 
средства от 
МИГ – 
Струмяни – 
Кресна по 
ПРСР, ос Лидер  
Оперативни 
програми,  
ПРСР и други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

2 000 000 
лева 

Външни експерти  
 
Административен 
екип – МИГ 
Струмяни – 
Кресна 
 
Експерти от 
община Струмяни 
 

9. Мярка 3.3. 
„Създаване на 
Общински музей – 
Струмяни в 
следствие на 
развитието на 
музейна сбирка 
Струмяни” 

 Края на 
2010 до 
2012 г.  

Оперативни 
програми,  
ПРСР и други 
национални, 
европейски и 
международни 
донори  

                  
150 000 лева 
 
 

Сформиране на 
работен екип от 
община Струмяни 
за изготвяне на 
проектно 
предложение за 
кандидатстване 
 
Екип за 
изпълнение на 
проекта 
Външен 
изпълнител 

10
. 

Мярка 3.4. 
„Насърчаване 
опазването на къщи 
и църкви паметници 
на културата – 
собственост на 
частни лица и на 
българската 
православна църква”  

Края на 
2010 до 
2013г. 

ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други  
национални, 
европейски и 
международни 
донори 

450 000 лева Сформиране на 
работен екип от 
община Струмяни 
за изготвяне на 
проектно 
предложение за 
кандидатстване 
НПО 
Екип за 
изпълнение на 
проекта 
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Външен 
изпълнител 

11
. 

Мярка 3.5. „ 
Създаване на 
условия за 
провеждане на 
ежегодни 
археологически 
разкопки в община 
Струмяни – 
базилика комплекс 
„Градището” и др. 
археологически 
обекти и 
подготвителен 
процес за 
социализация и 
туристически 
посещения  

Изпълнени
е – 
ежегодно  
в периода 
2010 - 2013 

Бюджет на 
община 
Струмяни (при 
възможност) 
Средства от 
Археологически 
експедиции  
Средства от 
университети за 
приложна 
дейност 
Бюджет за 
археологически 
проучвания на 
екипа получил 
разрешение за 
теренно 
проучване  

          
Варират 
ежегодно 
според 
мащабите и 
броя на 
участниците 
 
         

Археологически 
екип/и 
 
Експерти Музей 
Струмяни, 
Археологически 
музей – 
Сандански и 
Благоевград 
 
Допълнително 
заети по програми 
за заетост 
 
Доброволци 
 
Студенти 

ЦЕЛ 4: Развитие на природосъобразен туризъм и съпътстваща инфраструктура в Малешевска 
планина, в НП „Пирин” и защитените зони по Натура 2000 
12
.  

Мярка 4.1. , 
Изграждане на  
мрежа от маршрути 
за планинския 
пешеходен туризъм 
на територията на 
цялата община, 
включително 
кратки(лъчови) 
тематични маршрути 
в близост до 
населени места – 
локални  
туристически 
центрове и 
обвързването им с 
местните легенди, 
предания и обичаи” 

 2010- 2012 
г.  

Национални, 
европейски и 
международни 
програми  
Бюджет на 
община 
Струмяни 
 

                  
150 000 лева 
 
 

Сформиране на 
работен екип от 
община Струмяни 
за изготвяне на 
проектно 
предложение за 
кандидатстване 
 
Екип за 
изпълнение на 
проекта 

13 Мярка 4.2. „Участие 
в изготвянето на 
плановете за 
управление на 
защитените зони по 
Натура 2000 и 
залагане на дейности 
за развитие на 
екосъобразен 
туризъм” 

Текущо до 
2013 г. с 
евентуално 
начало 
2010 

Бюджет на 
Министерство 
на околната 
среда и водите и 
финансови 
ресурси за 
създаване и 
утвърждаване 
на мрежата от 
защитени зони 
по Натура 2000 
Оперативна 
програма 
„Околна среда” 
2007-2013 – Ос 

           
неприложим
о 

Експерти туризъм, 
екология, 
земеделие, 
икономическо 
развитие от 
община Струмяни 
 
НПО в сферата на 
биоразнообразити
е 
 
Местният бизнес 
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3 
Биоразнообрази
е 

14
. 

Мярка 4.3. „ 
Информационно и 
туристическо 
обезпечаване на 
община Струмяни 
като важна входно-
изходна точка за 
посещение на НП 
Пирин” 

2011 – 2013 Национални, 
европейски и 
международни 
програми  
Бюджет на 
община 
Струмяни 

неприложим
о 

Експерти от 
община Струмяни 
Консултативен 
съвет по туризъм 

15
. 

Мярка 4.4. 
„Инвентаризация на 
природното  
наследство на 
територията на 
община Струмяни и 
създаване на 
публичен архив от 
бази от данни с on-
line достъп до него” 

Изпълнени
е в периода 
2010 - 2013 

От 2011 г. – с 
проектни 
средства от 
МИГ – 
Струмяни – 
Кресна по ос 
Лидер на 
Програмата за 
развитие на 
селските райони 

              7 000 
лева 

Експерти от 
община Струмяни 
 
Административен 
екип – МИГ 
Струмяни – 
Кресна 
 
ИТ специалисти 

16
. 

Мярка 4.5. 
„Изграждане на 
посетителски 
център” 

Изпълнени
е в периода 
2011 - 2012 

ПРСР, Мярка 
313 – 
Насърчаване на 
туристическите 
дейности  
/внесено 
проектно 
предложение 
през декември 
2009г./ 

397 652 лева Екип за 
изпълнение на 
проекта  
Експерти от 
община Струмяни 
Външни експерти 
и изпълнители 

ЦЕЛ 5: Междурегионално и междуобщинско сътрудничество за промотиране на туризма и 
предимства на региона спрямо конкурентни райони в страната и чужбина 
17
. 

Мярка 5.1. 
„Изготвяне на 
междурегионални и 
междуобщински 
туристически 
каталог представящ 
основните 
туристически 
забележителности на 
съседните общини и 
региони в страната и 
чужбина” 

2011 - 2012 ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
програми 

10 000 лева Консултативен 
съвет по туризъм 
Външни експерти 
Експерти по 
туризъм от 
общините и 
регионите 
 
 

18
. 

Мярка 5.2. 
„Реализация на 
съвместни 
междурегионални и 
междуобщински 
проекти в областта 
на туризма, 
подпомагащи 
неговото развитие 

2011 - 2013 ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
програми 

неприложим
о 

Сформиране на 
работен екип от 
общините и 
регионите за 
изготвяне на 
проектно 
предложение за 
кандидатстване 
Консултативен 
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във всичките му 
разновидности в 
община Струмяни” 

съвет по туризъм 

19
. 

Мярка 5.3. 
„Реализация на 
трансгранични и/или 
транснационални 
сътрудничества в 
областта на туризма 
с местни власти от 
ЕС и други страни” 

2011 - 2013 ПРСР, 
Оперативни 
програми и 
други 
национални, 
европейски и 
международни 
програми 

неприложим
о 

Консултативен 
съвет по туризъм 
Външни експерти 
Експерти по 
туризъм от 
общините и 
регионите 

ЦЕЛ 6: Изграждане на съпътстващата общинска инфраструктура, модернизация и свързването 
й към големите трансевропейски и национални проекти. 
 
20
. 

Мярка 6.1.  
Изграждане на 
съпътстваща та 
общинска 
транспортна 
инфраструктура до 
Автомагистрала 
„Струма” 

2011 - 2013 Национални, 
европейски и 
международни 
програми 
Бюджет на 
община 
Струмяни 

неприложим
о 

Експерти от 
община Струмяни 
 
Външни експерти 
и изпълнители 

21
. 

Мярка 6.2. 
Рехабилитация на 
съпътстващата 
общинска 
инфраструктура на 
пътя 
Струмяни/РБългария
/ - 
Берово/РМакедония/ 

2011 - 2013 Национални, 
европейски и 
международни 
програми 
Бюджет на 
община 
Струмяни 

неприложим
о 

Експерти от 
община Струмяни 
 
Външни експерти 
и изпълнители 

22
. 

Мярка 6.3. 
Поставяне на 
туристическа пътна 
сигнализация, /с 
поставяне на 
общоевропейски 
пътни знаци/ на 
територията на 
община Струмяни 
при бъдещо 
изграждане на път и 
автомагистрала 

2011 - 2013 Национални, 
европейски и 
международни 
програми 
Бюджет на 
община 
Струмяни 

неприложим
о 

Консултативен 
съвет по туризъм 
Експерти от 
община Струмяни 
 

23
. 

Мярка 6.4. 
Организиране на 
постоянна 
възможност за 
транспортиране на 
туристически групи 
при поискване до 
туристически 
забележителности в 
община Струмяни, 
там където същите 
не са достъпни с лек 

2011 - 2013 Национални, 
европейски и 
международни 
програми 
Бюджет на 
община 
Струмяни 

неприложим
о 

Консултативен 
съвет по туризъм 
НПО 
Експерти по 
туризъм  



7 
 

автомобил, поради 
лошо състояние на 
общинската 
инфраструктура” 

тЦЕЛ 7: Увеличаване на административния капацитет в областта на туризма 
24
. 

Мярка 7.1. 
Създаване на 
консултативен съвет 
по въпросите на 
туризма в община 
Струмяни, съгласно 
чл.10а от Закона за 
туризма 

До края на 
2010г 

Бюджет на 
община 
Струмяни 

неприложим
о 

Кмет на община 
Струмяни 
Бизнес 
НПО 

25
. 

Мярка 7.2. 
Съвместни действия 
на местните власти, 
Министерството на 
икономиката, 
енергетиката и 
туризма, 
туристическия 
бизнес и 
неправителствените 
организации при  
изготвяне на 
стратегическите и 
планови документи в 
областта на туризма 
в Република 
България 

текущо до 
края на 
2013г. 

         
неприложимо 

           
неприложим
о 

Туристически 
експерти – 
община Струмяни 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Председател на ОбС 
Кирил Укев 
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