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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Програмата за развитие на туризма в Община Горна Оряховица за 

периода 2021–2027 година е разработена на основание чл.11 и чл.12, ал.1 

от Закона за туризма. Политиката на Община Горна Оряховица за 

развитието на туризма е на базата на Закона за туризма, в който са 

дефинирани основни положения, които следва да се изпълнят в съгласие с 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република 

България 2014-2030 г. 

Основна идея, заложена в Програмата, е туризмът да се 

идентифицира като приоритет в развитието на общината в резултат на 

съвместни дейности на физически и юридически лица, които имат 

отношение към развитието на туризма, с местната и държавната власт.  

Програмата е фокусирана върху осъществяването на реалистични и 

икономически ефективни мерки и дейности. Поставят се цели за общ 

икономически, социален и културен растеж на общината, основаващ се на 

съхраняването и опазването на културното и природно наследство, като се 

отчита въздействието, значимостта и партньорствата между всички 

заинтересовани страни - националната, регионалните и местните власти, 

бизнеса, неправителствените организации, местните общности и 

международните партньори. 

Дейностите, които имат най-голямо значение за бъдещото 

туристическо развитие на Община Горна Оряховица, са качествена 

реклама на туристическия продукт; подобряване на инфраструктурата; 

реставрация и поддържане на културно-исторически паметници; опазване 

и поддържане на околната среда;  изработване на туристически стоки; 

предоставяне на нови услуги и подобряване на качеството им. 

II. ЦЕЛИ 

 Повишаване на разпознаваемостта на Община Горна Оряховица като 

туристическа дестинация;  

 Повишаване броя на групови и индивидуални, организирани и 

неорганизирани туристи в общината, както и увеличаване 

продължителността на престоя им; 

 Подобряване на организацията на информационното обслужване на 

туристите; 

 Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на 

общината чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща 

туризма, обогатяване на културния живот в общината и изграждане и 

поддържане на съществуващите туристически обекти; 

 Съхраняване на природното и културно наследство на общината. 



 

III. ПРИОРИТЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Дейност Срок Отговорна 

организация/партньори 

Индикативна 

стойност /лв./ 

ПРИОРИТЕТ 1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на 

общината, включително местните пътища и прилежащи площи на туристическите обекти 

1.1. Поддържане 

маркировката на 

съществуващите пешеходни, 

еко и туристически 

маршрути  

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ТД „Камъка“,  

ОП „МДСИП“, 

Външен източник 

3 000,00 

1.2. Изграждане на еко 

пътека, за крайградски 

туризъм „Крепост Ряховец“; 

изграждане на дървен 

парапет в по-стръмните 

участъци; обособяване на 

зони за отдих с дървени 

пейки и маси; поставяне на 

указателни табели, 

маркировка, информационни 

табла и карта с обяснение за 

обект „Крепост Ряховец“; 

монтиране на 

енергоспестяващи ел. лампи 

по трасето 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ТД „Камъка“,  

ОП „ППИО“, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

100 000,00 

1.3. Облагородяване на ежегодно Община Горна Оряховица, 3 000,00 



съществуващите и 

новоизградени екопътеки на 

територията на Общината – 

почистване, косене, 

подрязване на високата 

растителност 

ТД „Камъка“,  

ОП „ППИО“, 

Външен източник 

1.4. Почистване и 

поддържане, поставяне на 

указателни табели по 

пешеходните маршрути до 

хижа „Божур”  

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ТД „Камъка“,  

ОП „ППИО“, 

Външен източник 

4 000,00 

ПРИОРИТЕТ 2. Проучване, реставрация, консервация и социализация на археологически обект 

„Средновековна крепост Ряховец“ 

2.1. Провеждане на редовни 

археологически проучвания 

ежегодно  Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Министерство на културата, 

Външен източник 

20 000,00 

2.2. Консервация на 

разкритите при 

археологически проучвания 

структури 

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

10 000,00 

2.3. Изготвяне на проекти за 

реставрация, социализация и 

довеждаща инфраструктура 

на обекта  

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

6 000,00 



2.4. Изграждане на 

довеждаща инфраструктура 

до обекта, социализация  

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

10 000 000,00 

ПРИОРИТЕТ 3. Организация на информационното обслужване на туристите 

3.1. Поставяне на указателни 

табели към природни и 

културни забележителности 

и обекти на територията на 

община Горна Оряховица 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ТД „Камъка“,  

ТИЦ, 

ОП „ППИО“, 

Външен източник 

5 000,00 

3.2. Закупуване на метални 

стативи за изложбени пана 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

Външен източник 

7 000,00 

3.3. Поставяне на 

информационни табла, 

представящи информация 

относно събития от 

културния и спортен 

календар на Община Горна 

Оряховица 

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ТИЦ, 

ОП „ППИО“ 

4 000,00 

3.4. Създаване на двуезична 

рекламна брошура за 

туристическите обекти, 

която включва и местата за 

хранене, настаняване и 

развлечение на територията 

на община Горна Оряховица 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ТИЦ, 

Външен източник 

9 000,00 

3.5. Поставяне на 2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 9 000,00 



информационен КИОСК в 

централната част на града – 

компютърен терминал за 

самообслужване, даващ 

информация относно важни 

събития, туристически 

маршрути, информация за 

културно – историческите 

обекти на територията на 

община Горна Оряховица 

ИМ – Горна Оряховица, 

ТИЦ, 

Външен източник 

3.6. Дизайн и изработка на 

сувенири, свързани с 

културното и природно 

наследство на община Горна 

Оряховица  

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ТИЦ, ХГ „Недялко Каранешев“, 

Външен източник 

3 000,00 

3.7. Представяне на 

туристическия потенциал на 

Община Горна Оряховица 

чрез участия в туристически 

борси, изложения и форуми 

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ТИЦ, 

Външен източник 

4 000,00 

ПРИОРИТЕТ 4. Изграждане и поддържане на туристическите обекти, които са общинска собственост или за 

които правото за ползване и управление е предоставено на общината 

4.1. Проектиране и 

изграждане на достъпна 

среда на сградата на 

Исторически музей – Горна 

Оряховица и прилежащия 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

Външен източник 

20 000,00 



ТИЦ 

4.2. Проектиране и 

изграждане на достъпна 

среда на сградата на 

Етнографски музей – гр. 

Долна Оряховица  

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

Външен източник 

20 000,00 

4.3. Проектиране и 

изграждане на достъпна 

среда на сградата на Къща 

музей „Асен Разцветников“ –  

с. Драганово 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

Външен източник 

20 000,00 

4.4. Проектиране и 

изграждане на достъпна 

среда на сградата на 

Художествена галерия 

„Недялко Каранешев“ 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

Външен източник 

20 000,00 

4.5. Оборудване на 

Туристически 

информационен център 

(ТИЦ) съгласно 

нормативната уредба 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

Външен източник 

10 000,00 

4.6. Поддържане на 

материалната база и фонда 

на Художествена галерия 

„Недялко Каранешев“ 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ХГ „Недялко Каранешев“, 

Външен източник 

20 000,00 

4.7. Изготвяне на 

информационен уеб сайт на 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ХГ „Недялко Каранешев“ 

5 000,00 



ХГ „Недялко Каранешев“ 

4.8. Изготвяне на 

информационен уеб сайт на 

ТИЦ 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ТИЦ 

5 000,00 

4.9. Поддържане и ремонт на 

материалната база и 

външната площ на 

Исторически музей – Горна 

Оряховица и неговите 

филиали 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

150 000,00 

ПРИОРИТЕТ 5. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма 

5.1. Организиране и 

провеждане на културни 

мероприятия и събития 

съвместно с културни, 

образователни и други 

институции  

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ХГ „Недялко Каранешев“, 

ТИЦ, Народни читалища 

100 000,00 

5.2. Организиране и 

провеждане на Национален 

фестивал „Пробуждане с 

хоро“  

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ХГ „Недялко Каранешев“, 

ТИЦ, Народни читалища, 

Външен източник 

30 000,00 

5.3. Организиране и 

провеждане на спортни 

мероприятия и събития 

съвместно с културни, 

ежегодно Община Горна Оряховица, 

ОП „МДСИП“, 

ТД „Камъка“,  

Спортни клубове 

40 000,00 



образователни и други 

институции  

5.4. Организиране и 

провеждане на Национално 

изложение – базар „Шев и 

кройка“ с ръчно изработени 

плетива, бродерии, сувенири, 

облекла и др. 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ХГ „Недялко Каранешев“, 

ТИЦ, 

Външен източник 

20 000,00 

5.5. Организиране и 

провеждане на Фестивал на 

локума и захарта  

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

ХГ „Недялко Каранешев“, 

ТИЦ,  

Външен източник 

50 000,00 

ПРИОРИТЕТ 6. Изграждане на атракциони и инициативи с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма 

6.1. Инициатива „Спомени с 

Горна Оряховица“ – 

изработване на арт 

инсталации на емблематични 

за града символи: „Суджук“, 

„Захар“, „Музика“, „Спорт“ , 

„Божури“ 

2021 - 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

60 000,00 

6.2. Изграждане на 

атракцион „Дълбините на 

Сарматско море“ на 

територията на Божур 

поляна – атрактивен парк с 

2021 – 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

6 000 000,00 



пластики от камък и дърво; 

поставяне на беседки и 

подмяна на всички 

съществуващи до момента 

каменни маси и столове;  

изграждане на допълнителен 

атракцион за деца „Тунелът 

на пиратите“ 

6.3 Закупуване на 

туристическо влакче за 

туристическа разходка до 

хижа „Божур“ 

2021 – 2027 г. Община Горна Оряховица, 

Външен източник 

40 000,00 

6.4. Изграждане на 

атракцион „Тракийска 

крепост Камъка“. 

Изграждане на 

инфраструктура до обекта 

(туристически пътеки); 

обособяване на места за 

отдих; поставяне на 

указателни табели; 

почистване на терените; 

реставриране на валовете; 

изграждане на единична 

култова постройка от типа 

светилище; изработка и 

експониране на тракийска 

колесница; направа на малка 

2021 – 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица, 

Външен източник 

5 000 000,00 



керамична работилница, в 

която всеки да изработи и 

украси тракийски съд 

6.5. Изграждане на мобилен 

образователен 

археологически кът в 

сградата на ИМГО, 

представляващ модул – 

пясъчник със скелет (мулаж) 

2021 – 2027 г. Община Горна Оряховица, 

ИМ – Горна Оряховица 

4 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

1. Съгласно чл.60, ал.1 от Закона за туризма средствата за развитието на 

туризма в общината се набират от:  

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

1.2. средствата, събрани от туристическия данък; 

1.3. дарения и помощи, средства по международни програми и 

споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет. 

2. Средствата, събрани от туристическия данък, съгласно чл. 60, ал.2 от 

Закона за туризма, могат да се разходват за следните мероприятия:  

2.1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма 

на територията на общината, включително местните пътища до 

туристически обекти; 

2.2. изграждане и функциониране на общински туристически 

информационни центрове и организация на информационното обслужване 

на туристите; 

2.3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 

собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено 

на общината; 

2.4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално 

значение, които допринасят за развитието на туризма; 

2.5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на 

туризма в общината; 

2.6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие 

на туристически борси и изложения; 

2.7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район; 

2.8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските 

туристически обекти; 

2.9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – 

общинска собственост, в националните курорти, когато на територията на 

общината има такива. 

  

 

Настоящата програма е обсъдена и одобрена от Консултативния съвет по 

въпросите на туризма /КСВТ/ в Община Горна Оряховица, определен със 

Заповед №4185/21.12.2020 г. на Кмета на Община Горна Оряховица, и е 

приета с Решение №418 от Протокол №20/25.02.2021 г. на Общински съвет 

Горна Оряховица. 

 


