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                                       ПРОЕКТ! 
 

О Т Ч Е Т          
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 
В ОБЩИНА „ТУНДЖА”  ЗА 2020 г. 

 
 
 
Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2020 г. е приета с 

Решение № 102 от Протокол № 8 /24.02.2020 г. на Общински съвет „Тунджа”. 
Тя е разработена в съответствие с приоритетите на Областната стратегия 

за развитие 2014 - 2020 г. и съобразно задачите на Общинския план за развитие и 
съществуващите местни туристически ресурси и потребности.        

Като стратегическа цел на програмата за развитието на туризма е изведено 
утвърждаването на конкурентоспособността и ефективността на туристическия 
сектор в община „Тунджа” посредством оптимално използване на наличните 
ресурси, в съответствие с пазарните изисквания и потребителските очаквания за 
устойчиво развитие на туризма. 

За изпълнение на стратегическата цел на програмата са формулирани 
следните подцели: 

 Изграждане, развитие и подобряване на инфраструктурата, обслужваща 
туризма на територията на община „Тунджа” – екотуризъм, селски, ловен 
и риболовен туризъм;  

 Ремонт и текуща поддръжка на пътища, свързващи туристическите 
обекти и забележителности; 

 Поддръжка на паметници на културата – исторически и архитектурни, 
манастири и църкви; 

 Изграждане на туристически информационен център; 
 Насърчаване на малкия и среден бизнес за развитие на туризма;  
 Професионално обучение и повишаване квалификацията на заетите в 

туристическия и обслужващ бизнес; 
 Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на 

туризма в общината; 
 Разумно използване на природната среда при създаването на условия 

за отдих и развлечение на жителите и гостите на общината. 
 

Територията на общината я нарежда на първо място в област Ямбол и сред 
най-големите в страната, като тя съчетава богатството на природните дадености 
и културно-историческото наследство. Това богатство, както и наличието на 44 
населени места от селски тип, са възможност за развитие на различни видове 
туризъм.  

Община „Тунджа“ продължи и през 2020 г. своята целенасочена работа за 
постигане на стратегическата цел на програмата, с разработването на нови 
проекти, чието реализиране ще допринесе за надграждане на вече реализирани 
такива в сферата на туризма. 

Ежегодно общината реализира богат Културен календар, включващ 
мероприятия, фестивали и празнични чествания с местен, регионален, 
национален и международен характер, които отговарят на културните и 
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образователните потребности на тунджанци. Те  допринасят за съхраняване и 
популяризиране на традициите, както и за повишаване на възможностите за 
културен и фестивален туризъм на  територията. 

На 15-ти февруари 2020 година се проведе Петнадесетият Общински 
празник на виното в село Скалица. В него бе включен и нов момент - 
награждаване на победителите от проведени конкурси за най-добър 
винопроизводител и в други тунджански села.  

 Безспорно „Кукерландия“ и „КУКЕРИАДА“ са сред събитията с най-голям 
потенциал за развитие на туризма и промотиране на община „Тунджа" като място 
със съхранени фолклорни традиции и специфична идентичност. В рамките на XXI 
Международен маскараден фестивал „Кукерландия 2020” се проведе и второто 
издание на Национален кукерски празник „КУКЕРИАДА-Тунджа, Долината на 
кукерите”, което беше без конкурсен характер.  

На 29 февруари и 1 март 2020 година, в населените места на община 
„Тунджа” със съхранена кукерска традиция - Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, 
Козарево, Маломир, Победа, Стара река, Хаджидимитрово, Чарган и Челник, се 
изявиха освен местните кукерски групи и гостуващи маскарадни групи от с. 
Александрово, община Павел баня; с. Мирково, област Софийска; с. Вресово, 
община Руен; гр. Ямбол; гр. Хисаря; с. Пъдарево, община Котел; с. Веселиново, 
област Шумен, гр. Земен, с. Витановци, с. Батановци, област Перник; с. Бояново, 
община Елхово; с. Христо Даново, община Карлово. Разширяването и 
обогатяването на празничните прояви по населени места, изгради нови форми на 
сътрудничество между участниците и приятелство на основата на съхранените 
традиции. Допълнен от „КУКЕРИАДА“ фестивалът стана още по-мащабен и 
атрактивен, като много повече хора можеха да се докоснат с до красотата на 
кукерските традиции чрез изнесените празници и съпътстващите прояви.  

В село Кабиле се проведе детски фолклорен празник „Деца играят на 
кукери”, на който децата-участници пресъздадоха кукерските игри и обичаите, 
свързани със Сирни заговезни.  

Изключително колоритен бе празникът „Джамал“- представяне на обичая 
„Камила”, в който участваха групите от селата Генерал Инзово и Завой, а така 
също и група от с. Кошов, област Русе.  

Продължи практиката маскарадни групи от общината да представят 
обичаите си в населени места, в които няма активна кукерска традиция. Групата 
при Народно читалище „Отец Паисий-1926“, с. Завой, представи обичая в село 
Гълъбинци, което донесе изключителна емоция за местната общност и за гостите 
на празника.  

По време на „Кукерландия“ Фолклорен ансамбъл „Тунджа”, танцови състави 
и кукери от община „Тунджа” се изявиха в спектакъла „Кабиленски пролетни игри” 
на сцената в град Ямбол, пресъздавайки традициите на празника Сирни 
заговезни. Наличието на активни кукерски групи, които ежегодно играят по 
населените си места, както и подобни мащабни фестивални прояви са 
възможност за развитие на туризма на територията на общината. 

Пред Мемориала на загиналите руски войни и български опълченци в 
лесопарк „Бакаджик“ по традиция се проведе тържествено честване на Трети март 
- Национален празник на Република България, на което винаги присъстват и много 
граждани от общините „Тунджа“ и Ямбол. След тържественото честване 
присъстващите имаха възможност да посетят Храм-паметник „Александър 
Невски”.  
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С традиционно зажънване и през 2020 г. бе дадено началото на жътвената 
кампания в община „Тунджа“.  

Проведе се и празничен концерт по повод 10 години от създаването на 
Танцов състав „Усмивка“ при Народно читалище „Светлина-1929“, село Роза, а в 
богатата програма, посветена на годишнината, участва и Фолклорен ансамбъл 
„Тунджа“.  

По повод 33 годишнина от създаването на община „Тунджа“ бяха 
организирани празнични прояви в населените места, като в рамките на тези 
прояви Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ представи новата си продукция „От 
Извора", предпремиерата на която се състоя на 25 септември в читалището на 
село Тенево, а премиерата на 2 октомври в Зала „Диана", гр. Ямбол.  

Планираните за годината мероприятия в Културния календар, предвид 
епидемичната обстановка и съобразно мерките и указанията на държавната власт 
не се осъществиха изцяло. Не се проведоха празника „От Цветница до 
Гергьовден“ и „Ромбана“, Общинският празник на традициите „Модата се мени, 
фолклорът остава“ и други прояви, които имат потенциал за развитието на  
културния туризъм и туризма като цяло, но въпреки това проведените такива 
имаха своя ефект, удовлетворявайки културните потребности на  местната 
общност.  

Нова проява през 2020 г. беше Пленерът за млади творци „От Видинци до 
Париж", посветен на творчеството на големия български художник Джон Попов и 
на колорита на българското село. Първото издание на пленера, в периода от 25 
до 27 септември в село Видинци, преобрази фасадите на обществени сгради и 
пространства в центъра на селото с емблематични негови произведения и 
фрагменти от тях. Промененият облик на селото активизира живота в едно от най-
малките населени места в общината, с присъствието на младите творци  и други 
гости, желаещи да видят изрисуваните творби. Положителният отзвук от неговото 
провеждане е показателен за възможностите на подобни културни прояви, които 
може да се оползотворят за промотиране на територията и за развитие на 
туризма. 
 Реализираните през предходните години проекти в сферата на туризма 
продължават да бъдат основа за развитието на туризма в общината, като 
общината ги надгражда с нови концепции. 
  През 2020 г. община „Тунджа“ внесе три проектни предложения по 
процедура № BG06RDNP001-19.218 – МИГ-Тунджа - Мярка 20 „Маркетинг, 
популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“:  

- „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на 
територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища-
потенциал за ревитализация на селските общности“;   

- „Творческа резиденция Тунджа"- маркетинг и популяризиране на местно 
наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите"; 

- „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка 
на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“.   

Извършено е и консултиране на проектните предложения с членовете на 
Консултативния съвет по въпросите на туризма в община „Тунджа“ по отношение 
на значимостта и ползите от планираните дейности.    

По проект „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и 
традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните 
читалища- потенциал за ревитализация на селските общности“ е предвидено 
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осигуряване на носии за народните читалища, които отразяват спецификите, 
богатството и колорита на традиционния народен костюм за всяко от населените 
места. Инициативата е в подкрепа на провеждането на местни празници и обичаи 
и на популяризирането на местното културно наследство. Проектът включва още 
разработването на 5 маршрута и отпечатване на издание, насочено към 
промотиране на местното наследство, изделия и храни на територията на 
общината, като по този начин ще се разгърне потенциала не само за културен, но 
и кулинарен туризъм. Осигуряването на носии за народните читалища ще 
подпомогне тяхната дейност, в т.ч. участията им извън пределите на общината в 
регионални, национални и други прояви. По този начин ще се популяризира 
богатството на тунджанския фолклор и територията на община „Тунджа“. 

Проект „Творческа резиденция Тунджа" - маркетинг и популяризиране на 
местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите" е 
иновативна креативна концепция, основана на местния колорит и специфики. В 
изпълнение на дейностите по проекта ще се състоят пленерите:  „Причудливи 
форми и пространства. Иван Колев – Болярски и колорита на Тунджанската земя“ 
в родното село на твореца Болярско, „Човекът през призмата на Родното и в 
контекста на традициите. Георги Попов - Джон“, в родното село на твореца 
Видинци и „Светът на родното място като извор на творческо вдъхновение. Проф. 
Иван Димов и споменът за Маломир“. Предвижда се и мащабен заключителен 
уъркшоп „АртСЕЛО“ в село Стара река, с участието на млади творци и самодейци 
и професионални изпълнители от различни области и жанрове на изкуството. 

Проектът „Създаване, развитие и популяризиране на регионална 
колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната 
идентичност“ предвижда създаване на регионална колективна марка, основана на 
местната идентичност, обединяваща символно местното културно наследство, 
местните изделия и услуги. Той включва дейности, свързани със 
сертифицирането на типични местни продукти и услуги и провеждане на 
специални промоционални и информационни кампании за популяризиране и 
утвърждаване на регионалната колективна марка, изготвяне и разпространение 
на Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции, създаване на две 
малки местни тържища за сертифицирани продукти в населени места на община 
„Тунджа“. Изготвянето на стандарти и правила за сертифициране, формирането 
на прилагаща ги местна сертифицираща група, а така също и разработването на 
маркетингова стратегия за популяризиране на сертифицираните обекти, продукти 
и услуги ще създаде цялостен продукт, който ще разшири информационната 
обезпеченост относно възможностите за практикуване на различни видове 
туризъм на територията на община „Тунджа” 

Реализирането на проектите, в центъра на които са локалните специфики и 
дадености, ще допринесе за комплексен, пълноценен и интегриран механизъм за 
устойчиво развитие, в това число и развитие на туризма. 

И трите проектни предложения са одобрени и предстои да бъдат 
финансирани. 


