
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА 
КАЗАНЛЪК 2020 

 
 

 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Годишната програма за развитие на туризма в Община Казанлък  за 2020 година 
е съобразена с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма 2014 -2030 г.; 
Програмата за управление на Община Казанлък; Общински план за развитие на 
Община Казанлък 2014 -2020 г. в частта култура и туризъм и Закона за туризма на 
основание чл.11, ал.1. 

Годишната програма представлява платформа за координирани съвместни 
действия на всички заинтересовани за развитието на туристическия потенциал на 
общината страни - национални, регионални и местни туристически сдружения, 
културни институти и неправителствени организации. 

Община Казанлък разполага с много туристически възможности, които 
безспорно са инструмент  за разработване и утвърждаване на комплексен туристически 
продукт с максимално използване на наличните туристически ресурси, които да 
привличат българските и чуждестранни туристи. Богатото културно-историческо и 
природно наследство е сериозен потенциал на региона да развива целогодишен 
туризъм. 

Основна роля при изпълнението на програмата има Консултативния съвет по 
туризъм към Община Казанлък.  

 
 

II. ЦЕЛИ 
 

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в община Казанлък  са: 
 

1. Повишаване имиджа на града и позициониране на Казанлък като атрактивна 
дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство в 
България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни 
пазари; 

2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Общината, 
чрез благоустрояване на инфраструктурата обслужваща туризма, чрез развитие 
на туристическите атракции, опазване и съхраняване на чистотата на околната 
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среда на района, подобряване състоянието и експониране на културно-
историческото наследство, както и чрез подобряване на качеството на 
туристическите услуги. 

3. Повишаване броя на организирани групови и индивидуални организирани и 
неорганизирани туристи в града, както и увеличаване на престоя им.   

III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА. 
 

1. Участие и разработване на европейски проекти в сферата на културата 
и туризма: 

 
Община Казанлък използва всички възможности за кандидатстване по проекти в 
областта на туризма, финансирани от Оперативните програми - за развиване на нови 
туристически продукти, рекламиране на туристическия продукт на общината, 
възстановяване на културни и исторически паметници и модернизация на местната 
инфраструктура. 

 
През 2020 година Община Казанлък ще изпълни няколко важни проекта с 

принос за развитието на туризма: 
• С финансиране по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ ще започне  изграждането на  
туристически комплекс, атракционен парк „Светът на траките“ и ще бъде  
продължена   съществуваща велоалея до гр. Шипка – с цел стимулиране на 
туризма  и изграждане на възможност за развитие на еко-туризъм. 

• По проект в процес на разработване за кандидатстване за финансиране по 
приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" се 
предвижда, да бъде изградена велоалея от бул. „А. Батенберг до ул. 
„Козлодуй“ по протежението на бул. “Никола Петков“ с цел да се 
стимулират алтернативни и по-екологични форми на транспорт. 

• Продължава изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на МСП в 
сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на 
Организациите за Управление на туристическите райони“ с бенефициент 
Министерство на туризма. ОУТР „Долината на розите“ бе създадена през 
2019 година и вписана в Националния туристически регистър със заповед на 
Министъра на туризма. С проекта се цели да се обединят ресурсите и да се 
съгласуват действията между различните заинтересовани страни на 
национално, регионално и местно ниво за развитие на комплексен, 
разнообразен и конкурентноспособен туристически продукт; да се развие 
регионалния маркетинг, да се покаже богатството на страната откъм 
характерни ресурси и възможности за различни видове туризъм на ниво 
туристически район; Участието в проекта подпомага финансово 
организацията. 

• В процес на разработване за кандидатстване за финансиране по оперативна 
програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, 
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Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ е и още един проект в 
сферата на културата и туризма. Условие е да бъде създаден проект с ново 
културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, 
изложби, маршрути, които ще популяризират културно-историческото 
богатство на региона и ще увеличат интереса към тракийското ни 
наследство.                                                                                                                                                                           

 
2. Изграждане и поддържане на инфраструктура, обслужваща туризма на 

територията на Община Казанлък. 
 

• Основен ремонт на улици в Община Казанлък; 
• Текущо поддържане на инфраструктурата и зелените площи; 
• Реконструкция на улично осветление; 
• Реконструкция на тротоари; 
• Изграждане на нови велоалеи  и модернизиране на съществуващите; 
• Изграждане и поддръжка  на зелени площи, паркове и градини. 
 

3. Обогатяване  и надграждане на събития с местно и национално 
значение: 

• Организиране на Общински и общоградски празници с местно и национално 
значение като: 

- Фестивал на розата 2020; 
- Празници в Долината на тракийските царе 2020; 
- Чудомирови празници; 
- Музикални празници „Петко Стайнов“; 
- Исторически чествания и годишнини с национално и местно значение; 
- Коледни, новогодишни и други традиционни празници на населените места в 

община Казанлък; 
 

• Организиране  на събития с международно участие и значение: 
- Международен фолклорен фестивал  
- Участие в международни творчески пленери;  
- Участие в международни туристически форуми и изложения 

 
4. Реклама и маркетинг на туристическия продукт на Община Казанлък 

 
• Актуализиране на програмите на събитията за 2020 година и печат: 
• Разработване, печат и разпространение на туристически пътеводител на гр. 

Казанлък за 2020г. 
• Разработване, печат и разпространение на обща имиджова брошура на всички места 

за настаняване на територията на Община Казанлък; 
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• Позициониране на билбордове на ключови места на територията на страната и 
Общината, рекламиращи региона, фестивалния и културно-исторически туризъм. 

• Разработване, печат и разпространение на туристическа карта  на гр. Казанлък. 
• Изработка, печат и разпространение на месечни програми за културните събития в 

Община Казанлък и местата за посещения.  
• Изработване и разпространение  на  филм и рекламен видеоклип  за популяризиране 

на Казанлък като туристическа дестинация. 
• Участие в международни туристически изложения в България и чужбина; 
• Международно сътрудничество в сферата на туризма. 

 
5. Други 

 
•  Учебни посещения в други райони на България и силно развити туристически 

региони; 
• Провеждане на демонстрационни мероприятия за трайни партньорства – кръгли 

маси, форуми, общински информационни кампании за обществеността.  
• Ефективно партньорство между Община, туристическите субекти и браншовите 

туристически сдружения чрез Организацията за управление на туристически 
район „Долината на розите“  
 
 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА 
КАЗАНЛЪК  
 

1. Леглова база на територията на Община Казанлък по данни на Регистъра 
за категоризираните обекти в общинска администрация към 31.10.2019 г. 

Вид на обекта 
Категория на 

обекта 
Брой обекти  Брой  стаи Брой легла 

Хотел 3* 6 260 419 
Хотел 2* 8 209 266 
Хотел 1* 1 17 41 

Къщи за гости 
 

11 48 110 
Почивни станции 

 
2 41 95 

Комплекси 
 

2 49 152 
Самостоятелни стаи 

 
6 32 69 

Бунгала 
 

2 23 40 
Хижи  2 14 56 

Апартаменти за гости 1* 1 3 4 
Къмпинги  1 30 кемпера, 10 палатки - 

     
 

ОБЩО: 42 696 1252 
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2. На територията на община Казанлък са регистрирани и категоризирани 

следните заведени по данни на Регистъра за категоризираните обекти в 
общинска администрация към 31.10.2019г. 

 
 

Вид на обекта 
Общ брой на територията на 

Община Казанлък 
Брой места 

Ресторанти 37 4690 
Механи 6 428 

Закусвали и павилиони 8 362 
Барове 22 1 761 

Бирарии 3 140 
Сладкарница 8 660 

Кафе-аперетив 110 7 650 
 

ОБЩО: 
 

194 
 

15 691 
 
 

3. Туристически посещения в културно-историческите обекти  на територията на 
Община Казанлък, съпоставени за три години.  
 

№ Културен институт/Туристически обект 
Общ брой    

посетители 
2017 

Общ брой    
посетители 

2018 

Общ брой    
посетители 

2019* 
1 ИМ "Искра" - общо 13656 13678 9839 
2 Тракийска гробница 39316 37839 41502 
3 Етнографски комплекс 6282 4504 1509 
4 Музей на розата 25557 22507 28252 
5 Шушманец, Оструша, Г. Косматка 22530 14572 30260 
6 Хелвеция и Грифони 8034 16436 6188 
7 Дом "П. Стайнов" 152 74 87 
8 Художествена галерия Казанлък - общо 9393 10227 7649 
9 Къща- музей "Дечко Узунов" 387 384 441 

10 Къща-музей "Ненко Балкански" 384 384 421 

11 
Музей на фотографията и съвременните визуални 
изкуства 2194 3549 2480 

12 Общинска библиотека "Искра" 53114 45938 52572 
13 ЛХМ "Чудомир" 6081 5730 6569 
14 Общински театър "Любомир Кабакчиев" 20600 26672 21601 
15 НПМ "Шипка-Бузлуджа" 80303 79926 87292 

ОБЩО:   287983 282420 296662 
 

*Данните за 2019 година са за периода 01.01.2019 – 31.10.2019 
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           4.Туристически посещения в културно-историческите обекти  на територията на 
Община Казанлък за 2019г. по вид туристи и националност: 

 
*Данните за 2019 година са за периода 01.01.2019 – 31.10.2019 
 
V. ПРИХОДНА ЧАСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА: 
 
Средства за развитие на туризма и реализирането на долу посочените дейности, съгл. 
чл.60, ал.1 от ЗТ се набират от: 

 Средства, събрани от туристически данък; 
 Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти; 
 Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения; 
 Такси за категоризация и сертификация на туристически обекти по чл.59, 

ал.2, т.2 от ЗТ; 
 Други източници в т.ч. приходи от билети на културни събития; 

 
   
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изпълнението на програмата за развитие на туризма за 2020 година ще даде 
възможност за създаване и развитие на конкурентоспособен туристически продукт, 
способен в максимална степен да удовлетвори нуждите на многобройните наши и 
чуждестранни туристи и населението на общината и да стимулира изграждането на 
ползотворни обществено частни партньорства с фирми от туристическия бранш на 
местно и национално ниво, както и с чуждестранни контрагенти от бранша. 

№ Културен институт 
Общ брой    
посетители 

Ученици    
студенти Възрастни 

Български  
граждани 

Чужди 
граждани 

1 ИМ "Искра" - експозиция 9839 3517 6322 7016 2823 
2 Тракийска гробница 41502 11693 29809 17872 23630 
3 Етнографски комплекс 1509 426 1083 874 635 
4 Музей на розата 28252 7727 20525 16693 11559 
5 Шушманец 4283 974 3309 2612 1671 
6 Оструша 3227 777 2450 1860 1367 
7 Г. Косматка 22750 4695 18055 13602 9148 
8 Хелвеция и Грифони 6188 1394 4794 3745 2443 
9 Дом "П. Стайнов" 87 31 56 73 14 

10 Художествена галерия Казанлък  7649 1298 6351 6619 1030 
11 Къща- музей "Дечко Узунов" 441 90 351 428 13 
12 Къща-музей "Ненко Балкански" 421 80 341 408 13 
13 Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства 2480 494 1986 2331 149 
14 Общинска библиотека "Искра" 52572 16298 36274 49418 3154 
15 ЛХМ "Чудомир" 6569 1510 5059 6524 45 
16 Общински театър "Любомир Кабакчиев" 21601 15303 6298 21601 0 
17 НПМ "Шипка-Бузлуджа" 87292 34193 53099 78006 9286 
  ОБЩО: 296662 100500 196162 229682 66980 
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Съвместната работа по изпълнението и ще подобри съвместните действия на 
Общината и активния бизнес по формиране на обща политика за развитие на отрасъла в 
контекста на Националната стратегия за развитие на туризма за подобряване на 
инфраструктурата обслужваща туризма, опазване, подобряване на сигурността и 
разширяване на рекламата на туристическите обекти, намиращи се на територията на 
Общината. 

Очакван резултат от изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 
2020 година ще е позиционирането на Община като атрактивна дестинация със 
собствен облик и богато културно-историческо наследство. 
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