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Стратегически план за развитие на устойчив туризъм в община 

Генерал Тошево 

/ 2020 – 2030 година / 

 

Въведение 

Настоящият стратегически план за развитие на устойчив туризъм в 

община Генерал Тошево е разработен от консултантски екип на фирма 

Международна туристическа академия „ИТАКА“ – Албена - гр. Добрич, в 

рамките на проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и 

популяризиране на общото наследство“ финансиран в рамките на програмата за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V- A, Румъния – България 2014 2020 г.  

Планът има дългосрочен хоризонт, като обхваща периода 2020-2030 г. 

Изготвен е на база задълбочен анализ на социално-икономическото състояние 

на община Генерал Тошево и след проведени конструктивни срещи, разговори и 

консултации с представители на общинската администрация, местния бизнес и 

местната общност, както и в резултат направеното проучване на туристическия 

потенциал на общината.  

Основната цел на плана е, въз основа на ситуационния анализ на община 

Генерал Тошево, да се идентифицират силните и слабите страни, 

възможностите и рисковете пред развитието на туризма в общината, 

стратегическите цели, основните приоритети и необходими мерки, които следва 

да се предприемат за устойчиво развитие на туризма в общината. 

Важна особеност на разработения стратегически план е, че той не може да 

бъде разглеждан изолирано от останалите административни, икономически и 

социални механизми и инструменти за въздействие върху цялостното развитие в 

трансграничния регион. В този смисъл, съдържащите се в плана приоритети, 

цели, мерки, дейности и проекти са обвързани в голяма степен с основните 

постановки, заложени в други документи със стратегически характер, засягащи 

развитието на трансграничния регион (Областна стратегия за регионално 

развитие, Общински планове за развитие, Планове за местно икономическо 

развитие, както и други планове, програми и проекти в България и Румъния). 

Понастоящем стратегическото планиране на развитието на туризма в 

нашата страна намира все по-широко практическо приложение – изготвени са и 
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са процес на различни етапи на реализация стратегически документи на всички 

териториални равнища (национално, регионално, областно, общинско, 

селищно), в съответствие с приоритетите Национална стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в Република България 2014-2030 г., отрасловите стратегии 

за развитие на туризма (екотуризъм и културен туризъм), стратегическите 

документи за регионално развитие (Областни стратегии и общински планове за 

развитие) и др. Работата върху тези документи показва, че все още съществуват 

редица нерешени проблеми от теоретико-методологическо, юридическо, 

икономическо, социално-психологическо и организационно естество.  

Стратегическият план за развитие на туризма в община Генерал Тошево е 

изготвен в съответствие с основните стратегически политики и документи в 

областта на европейско и национално равнище като: 

 Стратегия „Европа 2020” и Стратегически насоки към страните-членки на 

ЕС за разработване на подходящи политики за насърчаване на 

икономиката и заетостта, които акцентират върху три взаимно 

подсилващи се приоритета - интелигентен растеж чрез изграждане на 

икономика, основаваща се на знания и иновации; устойчив растеж чрез 

насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-

ефективно използване на ресурсите. 

 Националната стратегическа референтна рамка, Националната програма 

за развитие 2020 и Оперативните програми. 

 Стратегическият план за развитие на културния туризъм в България, 

който поставя в основата си т.нар. “Локална културна система” (LoCuS) ), 

т.е. област, която, чрез споделяне на ценности, културни ресурси, 

територия, инфраструктурни системи, е в състояние да съчетава 

различните елементи на потенциална туристическа оферта. 

 Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 

2014-2030, чиято основна цел е утвърждаване конкурентоспособността и 

ефективността на туристическия сектор на България посредством 

оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в 

съответствие с пазарните изискванията и потребителските очаквания за 

устойчиво развитие на туризма. 
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 Областната стратегия и общинския план за развитие на община Генерал 

Тошево, чиято главна цел е постигане на икономически растеж с високи 

равнища на заетост, основани на потенциала и ресурсите на общината, 

подобряване на техническата инфраструктура и преодоляване на 

демографската криза и бедността, както и Стратегията за ВОМР – МИГ 

Балчик-Генерал Тошево. 

Стратегическият план за развитие на туризма в община Генерал Тошево се 

базира на основните принципи за регионално развитие, използвани и при 

разработването на общинския план, а именно: 

 балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на 

ситуацията и постигнатите резултати през последните години; 

 интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, 

традициите, националната и регионална рамка за развитие; 

 идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на 

ресурсите и дейностите в посока нейното развитие.  

I. Ситуационен анализ 

В геоморфоложко отношение целевата територия се отнася към източната 

част на Дунавската хълмиста равнина и е разположена върху Добруджанското 

плато и не е богата на релефни форми.  

Макар да не се определя като регион със значителни от макрогеографска 

гледна точка рекреационни ресурси, община Генерал Тошево притежава някои 

уникални сравнителни предимства, които биха могли да превърнат туризма в 

сериозен източник на допълнителни доходи и заетост на местното население, 

както и да спомогнат за ефективната диверсификация на почти изцяло 

земеделския облик на общината. Не трябва да се забравя, че балансираното и 

съобразено с местните ресурси и възможности развитие на туризма допринася 

не само за подобряване състоянието на местната икономика, а се явява също 

средство за постигане по-ефективно опазване на културно-историческото 

наследство и природните дадености. Именно разбирането на тези комплексни 

ползи от развитието на туризма подтикват местната общност, различните 

структури на гражданското общество в лицето на бизнеса, НПО, социалните 

партньори, държавната и местната власт и др. да търсят мястото на региона на 

туристическия пазар. 
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Община Генерал Тошево е част от житницата на България - Добруджа, която 

се характеризира с плодороден хинтерланд с почвено-климатични условия, 

благоприятни за развитие на земеделието. Умереният климат, селския пейзаж, 

близостта до Черно море и големите български и румънски курорти са 

благоприятни за развитието на туризма. 

Въпреки наличието на множество предпоставки за ефективно развитие на 

туризма в община Генерал Тошево, идентифицираме следните ключови 

предизвикателства, които изискват целенасочени действия от всички 

заинтересовани страни: 

 Подновяване на вътрешната водопроводна мрежа и доизграждане на 

канализационните мрежи в отделните населени места, да се осигурят 

нормални условия за живот на местното население, както и съвременни 

условия за пребиване на туристите, адекватни на европейските 

изисквания. 

 Ремонт на общинските пътища, които са в средно и лошо техническо 

състояние, както и редовни инвестиции в цялостната пътна 

инфраструктура, което е важно условия за привличане на туристи в 

общината. 

 Подобряване качеството и сигурността на електрозахранването и 

повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния сектор. 

 Изграждане на по - ефективна система за управление на отпадъците, 

съобразена с всички законови изисквания и европейски стандарти. 

 Инвестиране в информационната и комуникационната инфраструктура в 

общината. 

 Разширяване и реконструкция на наличната спортна инфраструктура. 

 Модернизиране на медицинската техника за предоставяне на качествено 

здравно обслужване в общината. 

 Ефективен маркетинг на община Генерал Тошево и нейните природни и 

антропологични ресурси. 

 Формиране на устойчиви публично-частни партньорства за развиване 

икономическия потенциал на общината. 

 Търсене на подходящи общини - партньори в страната и чужбина с цел 

създаване на ефективен туристически клъстер. 
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 Подобряване капацитета на общинската администрация и местния бизнес 

за подготовка, изпълнение и управление на проекти за финансиране по 

Структурните и Кохезионния фонд на Европейската общност. 

 Превръщането на община Генерал Тошево в съвременна е-община с цел 

предоставяне на модерни електронни услуги за гражданите и бизнеса, 

както и за бъдещите туристи в общината. 

 Активно управление на общинската собственост за осигуряване на 

средства за активна инвестиционна политика на общината, развитие на 

ефективни ПЧП, както и осигуряване на съфинансиране за изпълнение на 

значими проекти за решаване на общинските проблеми с европейски 

средства. 

Методологическата схема на работата по изготвянето на стратегическия 

документ се основава на стандартната концептуална рамка на стратегическото 

планиране и включва следните основни етапи и дейности: 

• събиране на необходимата изходна информация 

• анализ на информацията 

• дефиниране на стратегическа рамка, визия, приоритети и стратегически 

цели и разработване на план за действие 

II. Силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на 

туризма в община Генерал Тошево – SWOT Анализ1 

SWOT анализът е разработен за постигане на следните цели:  

 синтезирано представяне на една комплексна картина на състоянието на 

туризма в общината;  

 изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите 

проблеми;  

 насочване към приоритетни сфери на развитие;  

 насочване към приоритетни проблеми за решаване.   

 

SWOT-анализ 

Силни страни Слаби страни 

                                                        
1 SWOT, от англ. – сила (Strength), слабост (Weakness), възможности (Opportunities) и заплахи 
(Threats) 
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1. Благоприятно транспортно-

географско положение, наличие на 

автобусна и железопътна връзка с 

големите градове и черноморските 

комплекси. 

2. Развити транспортни връзки на 

областните центрове Констанца и 

Добрич, респ. Черноморското 

крайбрежие. 

3. Красива и сравнително чиста 

околна среда, както и благоприятен 

климат. Добро общо състояние на 

околната среда в трансграничния 

регион. 

4. Богато културно-историческо 

наследство с регионално и 

национално значение. 

5. Автентичност на региона, запазено 

културно-историческо наследство 

(исторически и архитектурно-

етнографски обекти; църкви; 

съхранени бит, традиции и занаяти; 

автентични местни празници и 

обичаи). 

6. Богато съчетание на природни 

ресурси (съхранена природа и 

пейзаж; наличие на защитени 

територии; подходящи условия за 

почивка, лечение и профилактика; 

ловно и горско стопанство). 

7. Многообразие от антропогенни и 

природни ресурси за развитие на 

различни видове туризъм,  които 

1. Лошо техническо състояние на 

значителна част от общинската пътна 

инфраструктура. 

2. Територията изпълнява функциите 

на транзитна територия и хинтерланд, 

подпомагащ туристическото развитие 

на черноморско крайбрежие. 

3. Отдалеченост от международните 

летища и затруднена достъпност с 

обществен транспорт. 

4. Недостатъчно развита урбанистична 

среда и в голямата си част зле 

поддържана базисна инфраструктура. 

5. Недостатъчно ефективна система за 

управление на отпадъците. 

6. Наличие на териториални 

диспропроции в наличния потенциал за 

развитие на туризма. 

7. Липса на маркетинг и реклама за 

популяризиране на региона като 

дестинация за алтернативен туризъм 

на местния и чуждестранния пазар. 

8. Липса на единна информационна 

система в областта на туризма; 

Недостатъчно развито интернет 

представяне на продуктите и услугите 

за алтернативен туризъм. 

9. Липса на предлагане на пакет за 

коплексна туристическа услуга, който  

да задържа посетителите  за повече 

време. 

10. По капацитет и качество голяма 

част от материално-техническата база 
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могат да се развиват както 

самостоятелно, така и чрез 

комбиниране помежду си. 

8. Наличие на туристически атракции 

и възможности за развлечения. 

Атракциите са ресурс за развитие 

на туризма. 

9. Наличие на антропогенни, природни 

и туристически ресурси за развитие 

на екотуризъм, селски и гурме 

туризъм, краткотраен седмичен 

отдих, риболовен и ловен туризъм, 

фото и хоби туризъм, културен, 

религиозен, събитиен и др.: 

 добре изградена мрежа от 

защитени природни територии и 

зони по Натура 2000 със  

значително биологично и 

ландшафтно разнообразие;  

 културно-историческото 

наследство благоприятства 

развитието на културно-

познавателен, селски, 

религиозен и др. видове 

специализиран туризъм; 

 съхранени бит, традиции и 

занаяти;  

 вкусна местна кухня, 

атрактивни вина и ракии от 

региона; 

 значими периодични прояви и 

празници в културния календар. 

 туристическите атракции в 

за развитие на туризма не съответства 

на съвременните изискваня за комфорт 

на наши и чуждестранни посетители, 

недостатъчно добро стопанисване и 

управление на туристическите обекти 

и местата за настаняване: 

 наличие на остаряла и зле 

поддържана туристическа 

инфраструктура 

 отдалеченост на средствата за 

подслон от ресурсните райони с 

незадоволителна транспортна 

връзка; липса на достатъчно 

добри места за подслон в 

общинския център; 

 проблеми със стандартизацията 

и качеството на туристическото 

обслужване; 

 Слабо развит сектор на 

търговията и услугите. 

11. Ниска гъстота на населението; 

Неблагоприятна възрастова структура; 

Население с ниска степен на 

образователно и квалификационно 

равнище. 

12. Миграция на младите хора към 

развитите градове в страната. 

13. Кадрови проблеми в управлението 

на туризма и обслужването на 

туристите: 

 недостиг на местни експерти, 

работещи в областта на туризма; 

 недостатъчно добре подготвени 
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района са свързани с много 

празници – религиозни и 

местни, пресъздаващи 

историята и бита на хората. В 

културния календар 

преобладават фестивали,  

събори, концерти и др. В 

повечето събития участват 

самодейни групи и състави към 

читалищата. Празниците са 

ежегодни и се реализират 

основно с подкрепата на 

местната община и жителите на 

на града и  селата. 

10. Туризмът (предимно екологичен, 

културно-познавателен, събитиен, 

селски и „слоу туризъм“) е сред 

декларираните приоритети на 

местната администрация. 

11. Развита селищна мрежа със силно 

изявен общински център. 

12.  Известен опит и капацитет на 

общинската администрация за 

подготовка и реализация на проекти 

с европейско финансиране. 

13.  Положително отношение към 

алтернативния туризъм като мотор 

за регионално развитие. 

14.  Изградена макар и недостатъчна  

хотелска база с известен леглови 

капацитет. 

15.  Разнообразни като капацитет и вид 

средства за подслон – уютни и с 

мениджъри на туристически 

обекти; 

 недостатъчна и с ниско качество 

работна сила в туристическото 

обслужване; 

 недостатъчно използвани 

възможности за професионална 

квалификация и обучение по 

туризъм. 

14. Недостатъчно развитие на 

информационните технологии, 

използвани в сферата на туризма 

15. Липса на маркетинг и реклама на 

туристическия потенциал на общината. 

16. Като цяло неразработен и с ниско 

качество предлаган туристически 

продукт: 

 туристическият потенциал не се 

използва пълноценно, поради 

липсата на комплексен 

туристически продукт и слабия 

интерес от страна на 

туроператорските фирми; 

 не са обезпечени финансово 

съхраняването, социализирането 

и комерсиализирането на 

културно-историческото 

наследство и природните 

дадености чрез туризма; 

 недобра интерпретация на 

културно-историческото и 

природното наследство; 

 ограничено предлагане и 
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индивидуализирано обслужване 

селски къщи, къщи за гости, хотели 

и къмпинг с подобрени стандарти 

на обслужване. 

16.  Устойчиви малки предприемачи: в 

сферата на обслужването - голяма 

част от домакините в местата за 

настаняване/хранене, както и при 

допълнителните атракции. 

17.  Инвестиции за подобряване на 

инфраструктурата и качеството на 

съществуващата база, съобразено  с 

по-високи стандарти. 

18.  Областната управа и местните 

власти отчитат и възприемат 

необходимостта от обновяване на 

базисната и туристическата 

инфраструктура. 

19.  Сътрудничество със съседните 

морски общини – Балчик, Каварна, 

Шабла, както и с общини от 

Румъния, Украйна и Италия. 

20.  Наличие на стратегии на общините, 

насочени към устойчиво социално- 

икономическо развитие и туризъм. 

21.  Осъзната необходимост в общините 

за обединяване на усилия и ресурси 

за създаване на съвместни 

туристически продукти и техния 

маркетинг и реклама в страната и 

чужбина. 

 

  

недобра организация на 

допълнителните услуги и 

атракциите. 

17. Недостатъчна работа за 

популяризиране туристическия 

продукт: 

 все още не е изграден имиджът 

на целевия регион като 

цялостна туристическа 

дестинация, предлагаща 

продукти на алтернативния 

туризъм (няма“идентифицирана 

марка”); 

 не е достатъчна рекламата на 

българския, румънския и 

международния туристически 

пазари чрез участие в 

туристически борси, чрез 

изпращане рекламни материали 

на международни туристически 

изложения, чрез директен 

маркетинг и др.; 

 недостатъчна ефективност на 

рекламните и промоционалните 

кампании. 

18. Липса на електронни услуги за 

предоставяне на качествено 

обслужване на гражданите и бизнеса. 

19. Недостатъчно използване на 

партньорството със съседни общини за 

търсене на възможности за цялостно 

развитие на региона. 

20. Недостатъчен административен и 
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 проектен капацитет от страна на 

общинската администрация и местния 

бизнес. 

21. Неизградена система за 

мониторинг на индикаторите за 

устойчиво развитие на туризма и 

неговите въздействия. 

Възможности Заплахи 

1. Близостта до големия туристически 

пазар на Черноморието позволява 

включването на целевия регион в 

общ туристически продукт с 

акценти върху културно-

историческия, екологичния и 

селския туризъм. 

2. Насочване на транзитните 

посетители и почиващите по 

курортите към предложения за 

дейности и тематични турове в 

региона. 

3. Разширяването и подобряването на 

състоянието на базисната и 

специализираната туристическа 

инфраструктура чрез привличане на 

инвестиции ще стимулира 

развитието като туристическа 

дестинация. 

4. Създаване на благоприятна бизнес 

среда с всички инструменти на 

местното самоуправление за 

насърчаване създаването и 

развитието на жизнеспособни малки 

и средни предприятия в 

1. Влошаване на демографската 

ситуация. Застаряващо население и 

мигриращи млади хора. 

2. Задълбочаващи се промени в 

климата и глобалното затопляне. 

3. Форсмажорни обстоятелства като 

природни бедствия, болести и 

терористични атаки. 

4. Замърсяване на околната среда, 

влошаване качествата на природната и 

социалната среда в резултат на 

туристическото развитие, безразборно 

изсичане на горите, неблагоприятни 

последици от климатичните промени. 

5. Ниска квалификация и липса на 

основни познания за туризма сред 

заетите в туристическия бранш и тези, 

които тепърва стартират собствен 

бизнес. 

6. Ниско ниво на обслужване съчетано 

с ниските цени като основен 

маркетингов инструмент правят 

особено трудна промяната в имиджа на 

туристическа дестинация. 

7. Недостиг на финансови средства 
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туристическия сектор и другите 

съпътстващи сектори – търговия и 

услуги. 

5. Създаването на ефективни 

публично-частни партньорства 

(ПЧП) за реализиране на значими за 

местната общност проекти за 

социално-икономическо развитие на 

общината. 

6. Цялостно подобряване на 

капацитета и качеството на 

настанителната база, заведенията 

за хранене и на туристическите 

атракции. 

7. Значително облекчаване на 

административните изисквания 

свързани с продукта „домашно 

гостоприемство” и останалите 

услуги в сферата на алтернативния 

туризъм. 

8. Реализиране на приоритетите, 

дългосрочните цели, мерките и 

проектите, заложени в общинските 

планове и плановете за местно 

икономическо развитие. 

9. Ефективно използване на наличната 

база и създаване на условия за 

целево подпомагане на туризма в 

общината. Активно управление на 

общинската собственост. 

10. Високи темпове и благоприятни 

перспективи за развитие на 

международния и вътрешния 

и/или недостатъчен административен 

и проектен капацитет за реализиране 

на европейски проекти.  

8. Голямо разминаване между реално и 

очаквано изпълнение на общинския 

бюджет, което да затрудни 

реализацията на активна общинска 

инвестиционна политика и достъпа до 

европейски и национални фондове. 

9. Зависимост на общините от 

централния бюджет и липса на 

финансови ресурси за съфинансиране 

на проекти. 

10. Влошаване на инвестиционния 

климат в България и/или Румъния, 

свиване на туристическия пазар и 

ограничен достъп до международните 

пазари, неблагоприятна бизнес-среда 

за развитие на сектора 

(законодателство, данъчна, кредитна 

политика и др.), неефективна политика 

в областта на регионалното развитие. 

11. Липса на текущ инвестиционен 

интерес към общината от 

стратегически български и 

чуждестранни инвеститори. 

12. Засилена конкуренция от други 

области в съседни региони с подобно 

предлагане, но с по-качествени и по-

разнообразни туристически услуги, 

както и вътрешна нелоялна 

конкуренция. 
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туризъм в страната, нереализиран 

потенциал на «вътрешния» клиент, 

нарастващи възможности за 

навлизане в нови пазари на 

туристически продукти и услуги в 

новите условия на членство на 

България в Европейския съюз. 

11. Повишаване на качеството на 

туристическите продукти с цел 

привличане на платежоспособната 

клиентела; Преодоляване на 

сезонността и привличане на по-

високо платежоспособните туристи. 

12. Разработване и реализиране на 

дългосрочна програма в общината 

за повишаване капацитета за 

ефективно усвояване на средствата 

от европейските, националните и 

местните фондове за развитието на 

туризма. 

13. Стратегическо планиране, 

ориентирано към съхраняване на 

средата (т.нар. «меки» форми на 

туризма) и разнообразяване на 

предлаганите туристически 

продукти и услуги. 

14. Разработване и реализиране на 

маркетингова стратегия за 

развитието на туризма в целевия 

регион, осигуряваща формирането 

на „марков” туристически продукт, 

положителен „имидж” и 

„разпознаваемост”. 

13. Непълноценно оползотворяване на 

наличните природни и антропогенни 

ресурси. 

14. Приоритетно развитие на много 

капиталоемки и агресивни към средата 

видове туризъм, със спорни шансове 

за успех. 

15. Неуредени отношения между 

регионалните партньори. 

16. Нарушаване баланса чрез 

прекомерно ограничаване на фирми от 

община Генерал Тошево и налагане 

преобладаващо присъствие на фирми 

от други части на страната 

(констатиране липса на данъчни 

постъпления в общинския бюджет). 

17. Липса на визия и/или нежелание за 

развитие на човешките ресурси и 

повишаване квалификацията на 

персонала в туристическия сектор от 

страна на предприемачите. 

18. Нежизнеспособност на проектите 

след оттегляне на външното 

финансиране, липса на алтернативни 

финансови източници, слаба 

заинтересованост или нисък капацитет 

сред туристическите организации за 

осигуряване необходимите средства за 

осъществяване на дейността им. 

19. Липса на напредък по 

осигуряването на точна и навременна 

статистическа информация за 

туристическото развитие, за анализи и 
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15. Извеждане на автентичноста, 

природното и културно наследство 

като ключов елемент в развитието 

на региона като туристическа 

дестинация. 

16. Агресивна реклама на целевия 

регион като туристическа 

дестинация, предлагаща 

специфични видове туризъм 

(културно-исторически, екологичен, 

събитиен, селски и „слоу туризъм“) 

и създаване на възможности за 

привличане интереса на големи 

туристически агенти и потенциални 

инвеститори. 

17. Създаването и реализиране на 

Стратегия за превръщането на 

община Генерал Тошево в модерна 

е-община. 

18. Разработване цифров кадастър и 

актуални устройствени планове за 

цялата територия на целевия 

регион и населените места, ще 

позволи ефективното управление на 

туризма и свързаните с него сфери. 

19. Изграждане и развитие на 

стратегически партньорства с други 

общини в страната и чужбина за 

развитие на туристическия 

потенциал. 

20. Създаване на атрактивни 

регионални туристически продукти, 

изградени върху общи природни и 

привличане на инвестиции. 

20. Неконтролирано развитие на 

различни видове туризъм, без 

мониторинг върху ефективността и 

въздействията им върху различни 

сфери (екология, икономика, 

инфраструктура, заетост, безработица 

и др.). 

21. Липса на осъзната необходимост у 

съседни общини за обединяване на 

усилия и ресурси за създаване на 

туристически клъстер, съвместни 

туристически продукти и техния 

маркетинг и реклама в страната и 

чужбина. 

22. Забавяне изпълнението на 

националната концепция за електронно 

управление на България.  

23. Задълбочаване на процесите на 

регионални различия в национален 

мащаб. 

24. Развитието на туризма и в бъдеще 

ще изпитва неблагоприятното влияние 

на мощните конкурентни туристически 

дестинации със силно развит масов 

туризъм. 

 



 
 

14 
 

културни ресурси със съседните 

морски общини. 

21. Създаване на туристически клъстер 

в региона с представители на 

общинските администрации, 

местния бизнес и неправителствени 

организации, медии. 

22. Проучване на добри практики в 

областта на целевите алтернативни 

форми на туризъм, които общината 

има потенциал да развива, и 

адаптирането им съобразно 

специфичните местни условия и 

нужди. 

След като е съставен списъкът на силните и слабите страни и на 

възможностите и заплахите, се разкриват взаимовръзките между тях, като за 

целта се използва следната матрица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1  Матрица за SWOT-анализ 
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В лявата страна на матрицата са двата блока на силните и слабите страни, 

а в горната част на матрицата – двата блока на възможностите и заплахите. От 

пресичането на четирите блока се формират четири полета – сила+възможности, 

сила+заплахи, слабости+възможности и слабости+заплахи. Във всяко поле се 

анализират възможните комбинации и се отделят тези, които трябва да бъдат 

отчетени при разработването на стратегията.  

По отношение на полето „сила+възможности” трябва да се разработи 

стратегия, насочена към използване на силните страни на трансграничния 

регион, за да може тя да се възползва от възможностите на външната среда. По 

отношение на полето „слабости+възможности”, стратегията трябва да бъде 

насочена към преодоляване на вътрешните за трансграничния регион слабости, 

за да може тя да се възползва от съществуващите възможности на външната 

среда. По отношение на полето „сила+заплахи”, стратегията трябва да бъде 

насочена към пълноценно използване на силните страни, за да се неутрализират 

заплахите от външната среда. И накрая, по отношение на полето 

„слабости+заплахи”, стратегията трябва да бъде насочена към преодоляване на 

слабостите, за да може трансграничният регион да се справи със заплахите.  

ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

1. Туристическият сектор в община Генерал Тошево е слабо развит, но има 

наличие на воля у всички представители на местната общност за развитие на 

туристическия потенциал на общината за подобряване на 

конкурентоспособността на местната икономика и жизнения стандарт на 

местната общност. 

2. В община Генерал Тошево има достатъчна концентрация на природни и 

антропогенни ресурси за развитие на различни форми на алтернативен туризъм 

като, ловен, селски, събитиен и екотуризъм, културен и „бавен“ туризъм, чиито 

потенциал трябва да се използва. 

3. Развитието на алтернативен туризъм в региона ще допринесе в значителна 

степен за подпомагане на инициативите за съхранение на биологичното 

разнообразие от страна на заинтересованите страни – не само ловните 

стопанства и горските структури, но също и местни общности, туристически 

компании, работещи в този регион, дружества - включително собственици на 
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хотели и ресторанти, гостилници, занаятчии, производители на екологични 

продукти и други. 

4. Необходимо е да се повиши капацитета на целевата територия за валоризация 

на природното и културно-историческо наследство, в т.ч. и с оглед на бизнес 

възможностите, които предоставя и създаването на работни места (културно-

познавателен и събитиен туризъм, екотуризъм, интегриран селски туризъм и 

др.). 

5. Необходима е интегрирана Стратегия за развитие на туризма в общината с 

План за действие, върху който Общинския съвет да осъществява редовен 

мониторинг и актуализация при спазване принципите за прозрачност и 

публичност. 

6. Необходимо е ефективно използване на всички източници за финансиране на 

проекти за туристическото развитие на общината като европейски, национални и 

общински фондове, както и изграждане на устойчиви ПЧП. 

 

ІІI. Стратегическа рамка 

1. Изходни позиции 

Стратегията за развитие на туризма в Община Генерал Тошево 

представлява целеви стратегически документ, в който са формулирани визията 

за развитие на туризма в региона, приоритетите, целите и мерките, необходими 

за постигането не само на желано, но и реалистично ниво на туристическия 

сектор. Тя трябва да очертае основните насоки пред планирането и 

управлението на туризма в средносрочен и дългосрочен план, които да носят 

белезите на устойчивост и перспективност и в същото време да се използва като 

основа за разгръщането на съвременен и печеливш регионален продукт. Към 

настоящия момент хоризонтът на действие на Стратегическия план е 10 

годишен, до 2030г.  

Чрез този документ се цели преодоляването на сериозните проблеми и 

трудности при развитието на туризма в общината, разглеждан като елемент на 

регионалната икономика. В тази насока, настоящия стратегически план стъпва 

на основата, формирана от всички досега разработени стратегии, политики, 

програми и оперативни планове на областно и общинско равнище, засягащи 
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както регионалното развитие като цяло, така и отделните сфери от социално-

икономическия живот в целевия регион.  

Целта е постигането на пълна функционална и пространствена интеграция 

на местната туристическа политика с икономическата, културната, 

инфраструктурната, екологичната, урбанистичната и аграрната политики, което 

единствено може да доведе до създаването на устойчив и печеливш 

туристически продукт, който да експонира и валоризира наличните природни и 

културни ценности.  

  Усилията, чиито израз представлява стратегическия документ, са 

насочени към създаване условия за формиране завършени и комплексни 

туристически продукти на основата на наличния рекреационен потенциал, 

адекватни туристическа инфраструктура и кадрово осигуряване, ефективен и 

активен маркетинг и управление. 

 Концепцията, върху която се основава настоящият стратегически план за 

развитие на Туризма в общината, се заключава в следните основни моменти: 

 Както показват данните, настоящите резултати от сектор “Туризъм” в 

региона са символични. Възможностите за нарастване са реални, но на 

първо време присъствието на туризъм в структурата на икономиката на 

региона трябва да се разглежда по-скоро като стъпка към създаване на 

позитивен образ и подпомагане на другите стопански сектори, по-

скоро като ефективен диверсификатор на стопанския профил или 

компенсатор.  

 Необходимо е създаването на интегриран продукт в близко бъдеще, 

който да замести настоящото предлагане “на парче” на посещения на 

обекти и туристически “новини”. Принципно значение има 

преориентирането на местната туристическа политика и практика към 

създаване възможности и повишаване готовността за спазване общите 

критерии за създаване, поддържане и развиване на висококачествен 

туристически продукт. В конкретен план, това означава отказ от 

имитация и пренасяне на готови схеми и модели на масов туризъм, а 

ориентация към ясна и конкретна специфика на местните достойнства, 

отлики и постижения.  
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 Обект на въздействие на настоящата стратегия трябва да бъде 

териториалната общност като цяло, и най-вече системата от социални 

връзки и отношения, изграждаща се между местните субекти, а не 

само основните заинтересовани страни в сферата на туризма. 

Необходимо е да бъдат реализирани управленски въздействия, които 

да стимулират връзките на съседство с множеството гранични с 

туризма социално-икономически сектори и да се осигури обществена 

подкрепа за реализирането на стратегическия план като част от 

постигането на общите интереси на териториалната общност. Този 

приоритет има интегрален характер и водещо значение при 

постигането на дългосрочните цели на местната политика по 

отношение на развитието на туризма. 

 Съществено значение за бъдещето на туризма в региона има 

преодоляването на “интуитивния и непрофесионален” подход на част 

от местните туристически “играчи”. Поради това една естествена част 

от приоритетите на тази стратегия е изграждането на доверие и 

партньорства сред представителите на сектора на туризма в региона, 

които ще бъдат включени в различни компоненти и дейности.  

 Развитието на туризма следва да се организира около населените 

места, предлагащи средства за подслон или около съществуващите 

такива извън урбанизираните територии. Целта е потенциалните 

туристи да се привличат в тези „опорни” центрове, където има на 

разположение достатъчно места за настаняване и други 

инфраструктурни съоръжения. Центърът се използва като база, 

рекламират се посещения до околните места, като винаги има връщане 

в основния център. Необходимо условие за това е да бъдат предлагани 

достатъчно туристически атракции, за да се поддържа 

концентрирането на туристите там. 

 Необходимо е дефиниране на ясни “Туристически вериги” в региона. 

Те по правило се отнасят до определен брой известни туристически 

забележителности, които “изкуствено” могат да бъдат свързани така, 

че да образуват затворена верига, по която могат да пътуват 

туристите, като влизат от една точка и излизат от друга точка на 



 
 

19 
 

веригата. Изграждането на подобни вериги в трансграничния регион 

може да бъде много полезно, защото туристът може да се придвижи 

през определен район, без да му се налага да преминава обратно по 

един и същ маршрут. Дължината на веригата, трябва да бъде такава, 

че да може да бъде покрита (често с кола) в рамките на един до два 

дни, като най-често се използва за пътувания в края на седмицата. 

 Може да се препоръча в рамките на периода на действие на тази 

стратегия, трансграничният регион да се развива като туристически 

център и да стане част от все по-значима национална туристическа 

верига. Благоприятстващ фактор за това е транспортно-географското 

положение на трансграничния регион. Тя предлага сравнително бърз и 

лесен транспортен достъп от основните ресурсни центрове на 

туристическото търсене (целевите пазари) от градовете в Централна 

Северна и Североизточна България (Добрич, Варна, Шумен, Русе и 

др.). Развитието на разнообразни като капацитет и вид средства за 

подслон като реновирани и новоизграждащи се хотели с подобрени 

стандарти на обслужване, малките семейни хотели, селски къщи и 

вили с индивидуализирано обслужване; почивни станции, ловни  хижи, 

също ще допринесе за превръщането на региона в специфичен 

туристически център. 

 Да се приложи концепцията за туристическия коридор и най-вече 

идеята за туристическата “верига”, като се моделират разнообразни 

туристически маршрути и по този начин приоритетно се изградят 

няколко основни вериги. Интересът към тях ще се поддържа основно 

чрез рекламиране свързано, с наличие на разнообразни природни 

туристически ресурси за развитие на екотуризъм, краткотраен 

седмичен отдих, риболовен и ловен туризъм, бавен туризъм и др.  

 Стратегически важно за целите на равитието на туризма в 

трансграничния регион е близостта до Черноморското крайбрежие и 

особенно до „тежките” курортни локации, които са потенциален 

източник на значителен туристопоток. С подобна роля, макар и в по-

малка степен, е географската близост до редица градски центрове на 

българска и румънска територия.  
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 Първите резултати във времеви аспект при реализиране на 

предвидените в стратегическия план цели и мерки могат да се очакват 

в края на периода на нейното реализиране (около 2030 г.)  

 

2. Визия 

Стратегическата рамка в настоящия документ очертава намеренията за 

постигане на желаното състояние на в сферата на туризма към хоризонта на 

стратегическото планиране (2030 г.). Важен компонент на стратегическата 

рамка е визията за развитие на туризма в региона, която най-общо демонстрира 

обобщеното виждане на заинтересовните страни в сферата на туризма: 

управленци, специалисти, представителите на бизнеса, представителите на 

нестопанските организации, местната общност като цяло, за това как според тях 

трябва да изглежда туризма в региона в дългосрочен план. Визията в 

синтезиран вид дава отговор на няколко въпроса: «Къде искаме да отидем?», 

«Какво искаме да постигнем». От визията разбираме, как бихме искали да 

«видим» туризма в региона в «идеалния» му вид, към хоризонта на действие на 

стратегическия документ. 

Визия за развитието на туризма в община  Генерал Тошево: 

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – ИЗВЕСТНА И ПРЕДПОЧИТАНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

СЪС СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР И РАЗВИТИ ЧОВЕШКИ РЕСУСРСИ. 

 

Целта на Стратегическия план в този смисъл е да създаде план за 

устойчивото развитие на района с цел да задоволи желанията на българските и 

чуждестранните туристи, които са в търсене на нови места и преживявания, 

установяване на социални контакти с местните хора, опознаване на непознати 

местни продукти и др.  

IV. Стратегически план 

Разработеният план се базира и на основните принципи за развитие на 

туризма на равнище дестинация, а именно: 
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 Устойчивост. Развитието на туристическите дейности трябва да съчетава в 

себе си дългосрочна икономическа ефективност с устойчиви практики, 

щадящи околната среда и социална съвместимост. 

 Демократичност. При управлението на дестинацията следва да се 

използва  обществения подход. Необходимо е да се осигури висока степен 

на участие на местното население в процеса на управлението на 

дестинацията. 

 Местна идентичност. Планирането на туристическото развитие трябва да 

бъде съобразено и обвързано с основните ценности на обществеността в 

дестинацията, а така също и с особеностите на развитието на туризма в 

съответния регион. 

 Публично–частно партньорство. Взаимно зачитане и взаимно подпомагане 

на всички участващи в туристическия процес обществени и частни 

организации чрез използването на подходящи механизми за коопериране 

на усилията на локално, национално и международно равнище. 

 Осигуряване на надеждно дълготрайно икономическо развитие, 

предоставящо справедливо разпределени социално-икономически ползи 

на всички заинтересовани страни. 

В тази смисъл устойчив туризъм е туризмът, който взима предвид 

настоящето и бъдещето си влияние над икономиката, обществото и околната 

среда. Той е отговорен за задоволяване нуждите на посетителите, 

туристическата индустрия, природата и общностите, които приемат гости. 

1. Основна цел и Стратегически цели 

Основната цел на развитието на туризма за периода 2020-2030 г. е 

повишаване конкурентоспособността на туристическия сектор в община Генерал 

Тошево чрез ефективно използване на наличните природни и антропогенни 

ресурси в съответствие с основните принципи за устойчиво развитие на туризма. 

Основната цел ще се достигне чрез реализацията на следните 

стратегически цели: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Устойчиво позициониране на община Генерал 

Тошево на картата на българските и чуждестранните туристи. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Изграждане и развитие на конкурентоспособни 

малки и средни предприятия в областта на туризма и съпътстващите дейности – 

търговия и ресторантьорство.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развита институционална, социална и техническа 

инфраструктура в съответствие с най-добрите европейски практики. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Да се стимулира процесът по развитие на 

местната общност и на човешките ресурси, работещи в сферата на туризма. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Да се използва по ефективен начин близостта до 

значимите курортни локации по Северното Черноморско крайбрежие като 

източник на туристопоток. 

Приоритети  

За реализиране на основната и стратегическите цели са формулирани следните 

приоритети: 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Да се повиши ролята и мястото на туристическия сектор в 

цялостната икономика на региона, като се утвърди като алтернатива и възможен 

допълващ стопанския облик на общината бизнес. 

ПРИОРИТЕТ 2: Съхраняване и развитие на културните традиции, историческото 

наследство и природните ресурси. 

ПРИОРИТЕТ 3: Изграждане на привлекателна бизнес среда за привличане на 

инвестиции, изграждане на конкурентоспособен туристически сектор и 

осигуряване на висок жизнен стандарт на местното население. 

ПРИОРИТЕТ 4: Създаване и промотиране на интегриран туристически продукт с 

високо качество на туристическите услуги, защитени права и сигурност за 

потребителите на туристическите продукти и услуги. 

ПРИОРИТЕТ 5: Да се използва по ефективен начин близостта до значимите 

курортни локации по Северното Черноморско крайбрежие като източник на 

туристопоток. 

ПРИОРИТЕТ 6: Ефективно сътрудничество за развитие на туризма в община 

Генерал Тошево между всички заинтересовани страни – национални, регионални 

и местни власти, бизнес, асоциации, медии, НПО, местната общност и други 

български и чуждестранни партньори. 
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2.Стратегически цели и мерки 

Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 1: Да се повиши ролята и мястото на 

туристическия сектор в цялостната икономика на региона, като се утвърди като 

алтернатива и възможен допълващ стопанския облик на общината бизнес. 

 Разработване на концепция за същността и спецификата на предлагания 

туристически продукт в общината. 

 Маркетинг и реклама, въвеждане на комуникационна програма за 

популяризиране на туристическия продукт и на дестинацията като цяло.  

 Създаване на ефектни и ефективни маркетингови материали: 

С цел привличане на повече и по-платежоспособни посетители, е необходимо да 

се рекламират условията, които предлага общината като цяло за отдих и 

развлечения 

 

Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 2: Съхраняване и развитие на 

културните традиции, историческото наследство и природните ресурси. 

 Превръщане на читалищата в съвременни многофункционални културни 

центрове и насърчаване на интереса към тях. 

 Изготвяне и реализиране на проекти в областта на културно-

историческото наследство на общината с български и чуждестранни 

партньори на национално, регионално и местни ниво за размяна на идеи, 

опит и положителни практики, както и с маркетингови, и рекламни цели. 

 Поддържане, опазване и възстановяване на културно - историческите и 

археологическите паметници в общината, организиране на 

археологически разкопки. 

 Опазване, възстановяне и поддържане на чиста околна среда. 

 Насърчаване организирането на редовни местни събития като фестивали, 

фолклорни прояви, представяне на местни традиции, кухня, занаяти и др. 

 Насърчаване прилагането на иновативни политики и практики за развитие 

на културно-историческите и природните ресурси в общината. 

 Рехабилитация, реконструкция и изграждане на нови пътища/ 

подходи/пътеки до културно-историческите и природни обекти, 

поддържане и обслужване на културно-историческите обекти. 
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 Развитие и модернизиране на дейностите, свързани с поддържане и 

обслужване на културно-историческите обекти – енергийно захранване, 

водоснабдяване и канализация и др. 

 Редовен мониторинг и анализ на състоянието на културно-историческото 

наследство и природните ресурси в общината с цел предприемане на 

навременни адекватни превантивни и коригиращи мерки. 

 

Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 3: Изграждане на привлекателна бизнес 

среда за привличане на инвестиции, изграждане на конкурентоспособен 

туристически сектор и осигуряване на висок жизнен стандарт на местното 

население. 

 Анализ и преразглеждане на политиката в областта на местните данъци и 

такси с цел привличането на инвеститори за реализиране на значимите за 

общината инфраструктурни проекти. 

 Идентифициране и реализиране на ефективни публично-частни 

партньорства (ПЧП) в областта на социалната и техническата 

инфраструктура в общината. 

 Подобряване на информационната и комуникационната инфраструктура 

във всички населени места в общината. 

 Превръщане на община Генерал Тошево в модерна е-Община, която 

предоставя съвременни услуги на бизнеса и гражданите съобразени с 

европейските практики и изисквания в областта. 

 Насърчаване създаване на мрежи и клъстери в областта на туризма. 

 Мерки в посока насърчаване на младите хора, които са напуснали 

общината, за да подобрят своето образователно и квалификационно 

равнище, да се върнат в общината и да допринесат за нейния социален и 

икономически просперитет. 

 Модернизиране на образователната система на общинско ниво в 

съответствие с нуждите на местната икономика и бизнес, в т.ч, за 

развитието на туристическия сектор.  

 Активни местни политики за осигуряване на гъвкавост и сигурност на 

местния трудов пазар. 
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 Редовен мониторинг на качеството на бизнес средата с цел предприемане 

на навременни адекватни превантивни и коригиращи мерки. 

 

Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 4: Създаване и промотиране на 

интегриран туристически продукт с високо качество на туристическите услуги, 

защитени права и сигурност за потребителите на туристическите продукти и 

услуги. 

 Изграждане и развитие на съвременен туристически информационен 

център, който да предоставя информация за туристическите обекти и 

форми на туризъм в общината, за местните традиции, обичаи и публични 

събития, за ефективен маркетинг и реклама. 

 Създаване, поддръжка и редовно актуализиране на самостоятелен 

туристически информационен портал или като подстраница на общинския 

портал. 

 Изготвяне и разпространение на местни фолклорни календари с цел 

популяризиране на местните традиции и обичаи и привличане на туристи 

в региона. 

 Създаване на туристически каталог и ефективното му разпространение в 

страната и чужбина. 

 Реализиране на ефективен маркетинг и реклама на туристическите 

обекти и видове туризъм в общината в национални, регионални и местни 

печатни и електронни медии. 

 Изграждане на ефективни партньорства със съседни общини с цел 

ефективна реклама на регионален интегриран туристически продукт. 

 Мерки за насърчаване конкуренцията и внедряването на иновации в 

туристическия сектор. 

 Регулярен мониторинг върху качеството и ефективността на предлаганите 

туристически продукти и услуги с цел предприемане на навременни 

действия за отстраняване на проблемните области. 

 

Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 5: Да се използва по ефективен начин 

близостта до значимите курортни локации по Северното Черноморско 

крайбрежие като източник на туристопоток. 
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 Да се извършат целеви изследвания в курортните локации по отношение 

възможностите за привличане на туристопоток за краткосрочен отдих или 

културно-познавателни и екотуристически посещения; 

 Да се стимулира разработването на целеви проект, туристически продукти 

и атракции, пряко насочени към привличането на туристи от курортните 

локации в активния сезон 

 Да се стимулира междуобщинското коопериране с общините от 

Черноморското крайбрежие в областта на туризма и свързаното с него 

устройствено планиране и проектиране.  

 

Мерки за реализиране на ПРИОРИТЕТ 6: Ефективно сътрудничество за 

развитие на туризма в община Генерал Тошево между всички заинтересовани 

страни – национални, регионални и местни власти, бизнес, асоциации, медии, 

НПО, местната общност и други български и чуждестранни партньори. 

 Анализ на съществуващите публично-частни партньорства /ПЧП/, 

идентифициране на потенциални нови ниши за сътрудничество и 

предприемане на активни действия за реализиране на ефективни ПЧП за 

развитие на туристическия потенциал на общината. 

 Използване на възможностите за европейските фондове и оперативните 

програми в областта на трансграничното и регионално сътрудничество. 

 Ефективно участие в съществуващи асоциации и сдружения в областта на 

туризма на международно, национално и регионално ниво. 

 Привличане на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране, 

провеждане, наблюдение и оценка на местна политика за насърчаване 

развитието на туризма в община Генерал Тошево. 

 Община Генерал Тошево да кандидатства и да стане член на Асоциацията 

на българските черноморски общини със седалище град Варна. 

 Редовен мониторинг на изградените сътрудничества и ПЧП с цел 

предприемане на необходими промени. 

3. Възможни дейности 

Популяризиране конкурентните туристически предимства на община 

Генерал Тошево чрез активна и целенасочена рекламно-информационна 

дейност. 
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• подготовка на маркетингови и презентационни материали 

• учредяване на годишен туристически форум 

•  участия в туристически изложения, на които общината се 

рекламира, като обособен туристически продукт 

Идентифициране на съществуващото и потенциално търсене на продукти 

и услуги от посетителите с интереси в областта на селския, културно-

познавателен, еко -туризъм, бавен туризъм и др. 

 разработване на туристически продукти, съответстващи на 

търсенето  

 интегриране на туристическото предлагане на община Генерал 

Тошево и съседните общини. 

•  учредяване на Общински съвет по туризъм или Общинско 

сдружение по туризъм. 

• установяване на трайни контакти с национални и международни 

туроператорски фирми за привличане на по-голям брой български и 

чуждестранни туристи. 

Община Генерал Тошево да стане 22 община член на Асоциацията на 

българските черноморски общини със седалище град Варна. Така в АБЧО тя ще 

бъде осмата община след Добрич, Суворово, Вълчи дол, Девня, Белослав, 

Дългопол и Малко Търново, които нямат излаз на Черно море, но представляват 

хранителен тил на туристическите комплекси и са отлични дестинации за 

еднодневни посещения от техните туристи. 
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Фиг. 2. Асоциация на Българските Черноморски общини 

V. Механизъм за изпълнение и наблюдение 

Реализацията на стратегическия план за развитие на туризма в регион 

Генерал Тошево изисква продължителен период за осъществяване и възможно 

най-пълна интеграция със съществуващите планови стратегически документи за 

развитие на общинско, областно и регионално ниво. Тя представлява отворен 

документ, който подлежи на развитие и усъвършенстване. 

 Реализирането на стратегията е непрекъснат процес по изпълнение на 

дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, 

трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече 

насоки за развитие и дейности в посока към адаптиране към новите 

обстоятелства и променена среда. На базата на този документ е необходимо да 

се разработват годишни програми за изпълнение, които подлежат на санкция от 

общинския съветя и следва да се изпълняват от съответните отговорни 

институции, определени в съответната годишна програма. 

Главните рискове за постигането на стратегическите цели са свързани с 

комплекс от фактори, които до голяма степен са трудно предвидими в 

дългосрочен план. Очевидно е, че не е възможно да се предскажат с високо 

ниво на достоверност всички промени, които биха настъпили към хоризонта на 

изпълнението на стратегическите цели (2030г.). Това означава, че реализацията 

на стратегията трябва да бъде един непрекъснат процес на наблюдение, 

контрол и актуализация, анализ и корекции при грешки, трудности и неуспехи и 

адаптиране на планираните дейности към новите обстоятелства и условия. 

Координирането и контролът върху изпълнението е целесъобразно да се 

осъществява от специално създадена работна група (Консултативен съвет за 

развитието на туризма), включваща освен представители на общинската 

администрация, също така експерти в областта на туризма, представители на 

туристическия бизнес, НПО и ключови фигури от различни сектори на 

гражданското общество. Основните оперативни функции на работната група 

трябва да бъдат: 

 координиране работата на отговорните институции;  

 осъществяване на връзките при разработването и реализирането на 

съвместни проекти; 
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 поддържане на контакти с областни, регионални, национални и 

международни институции;  

 съдействие за намирането на допълнителни финансови източници;  

 подпомагане разработването на проекти и програми; 

 анализиране изпълнението на отделните задачи и предлагане 

актуализиране на стратегията; 

 докладване за хода по изпълнението на плана за действие и на 

годишните програми, както и информиране на местната общественост. 

1. Необходими действия за мониторинг и оценка на Стратегическия план за 

развитие на туризма в община Генерал Тошево. 

Периодичният мониторинг и оценка на постигнатия напредък в изпълнението на 

заложените цели е важна стъпка в реализацията на Стратегическия план. Тази 

задача е отговорност на Общинския съвет, който трябва да осъществява 

ефективен мониторинг на плана и да осигурява публичност и прозрачност на 

постигнатите резултати и идентифицираните проблеми, като използва следните 

ключови индикатори, които не са изчерпателни: 

 Брой на създадена или подобрена леглова база. 

 Брой на създадени или модернизирани хотели. 

 Брой открити семейни хотели и отворени къщи за гости-туристи. 

 Брой създадени нови фирми в областта на туризма, търговията и 

услугите. 

 Брой създадени нови или подобрени туристически атракции. 

 Създаден туристически информационен център. 

 Брой нови маркетингови инициативи. 

 Брой реализирани рекламни кампании. 

 Създаден туристически портал на общината. 

 Брой участия в туристически борси, мрежи и партньорства. 

 Брой организирани семинари, конференции и изложения в областта на 

туризма. 

 Брой нови модерни общински услуги за бизнеса и гражданите в областта 

на туризма. 
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 Ръст в броя заети лица в областта на туризма, търговията и услугите. 

 Ръст в доходите на местното население и общинските приходи от 

туристическия сектор в общината. 

 Създаден туристически клъстер. 

 Ръст на българските и чуждите туристи. 

 Ръст в туристическите нощувки. 

 Брой нови проекти в областта на туристическата инфраструктура. 

 Разширен интернет достъп във всички населени места в общината. 

 Брой обучени кадри в областта на хотелиерството и ресторантьорството, 

туризма. 

 Брой млади хора завърнали се в общината след завършване на 

образованието си в други градове в страната и чужбина. 

 Ръст на общинските и частните инвестиции в т. нар. „учене през целия 

живот”. 

 Брой нови инвеститори в общината. 

 Равнище на заетост и безработица в общината. 

 Инвестиции във водопроводната, канализационната, енергийната мрежа. 

 Инвестиции в ИКТ. 

 Км. построени или обновени пътища. 

 Изградена система за ефективно управление на отпадъците. 

 Подобряване индикаторите за качество на околната среда. 

 Брой нови ПЧП. 

2. Финансиране 

Финансирането на заложените дейности и мерки в Стратегическия план за 

развитие на туризма ще се извършва чрез: 

 Общинския бюджет. 

 Възможностите, които предоставят Оперативните програми, Програмата 

за развитие на селските райони, Националния план за развитие на 

селските райони, както и международни фондове и програми за 

насърчаване развитието на туризма. 
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 Местни и външни за общината инвеститори. 

 Туристически асоциации, неправителствени организации. 

 Други източници на финансиране. 

 

Заключение 

Община Генерал Тошево разполага с уникално съчетания на природни и 

антропогенни ресурси, чиито потенциал за развитие на туризма все още не е 

използван, но е налице силна воля за промяна на ситуацията у всички 

представители на местната общност. Настоящият стратегически план за 

развитие на туризма в община Генерал Тошево е целенасочена стъпка в тази 

посока и се очаква да допринесе за икономически и социален просперитет на 

местната общност в средносрочен и дългосрочен план. 


