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П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2022 г. 

 

Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа” се приема на 

основание чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма. Тя съдържа събития и дейности 

в областта на туризма в общината за 2022 година.  

Програмата е съобразена с разписаната визия и мисия за туризма в 

Националната стратегия. 

С Решение № 65 от 2 февруари 2018 г. на Министерския съвет е одобрена 

актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

Република България 2014-2030 г. /НСУРТРБ/ и План за действие към нея за 

периода 2017-2020 г.  

Визията за България в актуализираната Национална стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. е :  

„България - предпочитана дестинация за устойчив туризъм в четири 

сезона“, а мисията - „създаване на условия за устойчиво развитие на 

дестинацията и туристическите райони, повишаване на 

конкурентоспособността на туристическия сектор и качеството на 

туристическия продукт, на основата на партньорство между всички 

заинтересовани страни“.  

Планираните събития и действия в програмата за развитие на туризма за 

2022 г. са в унисон с Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ за 

периода 2021-2027 г. В нея е включена Зона с потенциал за развитие на туризъм с 

богато културно-историческо наследство и специфични природни характеристики. 

Красивата природа, чистата околна среда, значителното биоразнообразие на 

защитените територии, както и запазеното културно-историческо наследство на 

територията на община „Тунджа“, представляват много добър туристически ресурс 

и разкриват възможност за културен, селски, фестивален, еко, вело, пешеходен, 

познавателен, ловен, орнитоложки, воден и др. видове туризъм. 

Местното природно, културно и историческо наследство, традициите и 

ценностите са в основата на местната идентичност. Инвестициите в тяхното 

съхраняване, популяризиране и подкрепа, съчетани с подходящ маркетинг, може 

да ги превърне в богатство и източник за просперитет на местните общности. 

Определянето на тази зона за въздействие дава възможност за целенасочена 

политика и подкрепа както към вече популярни забележителности- развити в 



определена степен като такива, така и към не толкова експлоатирани и познати 

дестинации. Зоната включва частично или изцяло землищата в териториалния 

обхват на следните населени места - Кабиле, Веселиново, Чарган (вкл. лесопарк 

„Бакаджик“), Търнава, Челник, Победа, Калчево, Ханово, Тенево, Коневец, 

Генерал Инзово, Драма, Голям манастир, Генерал Тошево, Скалица, Овчи 

кладенец, Миладиновци, Меден кладенец, Савино, Бояджик. 

В зоната за въздействие попадат Археологически резерват „Тракийски и 

античен град Кабиле“; праисторическо село Драма; праисторическа селищна 

могила (Малева могила) село Веселиново; късноантична крепост „Дадопара“ 

(Манастирски възвишения); останки от пограничен вал „Еркесията“; Етнографски 

комплекс „Акбунарската къща“ в село Генерал Инзово; първият храм в България, 

построен след Освобождението- „Александър Невски“ в лесопарк „Бакаджик“; 

Попов баир (Чудодейните скали) в село Скалица; девически манастир „Рождество 

на Пресвета Богородица“ до село Кабиле; места за настаняване- хотелски 

комплекс „Екатерина“ до село Веселиново; хотелски комплекс със СПА център, 

басейн и аквапарк- „Вила Тракия“ в село Симеоново; новопостроен комплекс за 

настаняване „Пиргуля“ в едноименната местност до село Генерал Тошево; 

посетителски център на община „Тунджа“ в лесопарк „Бакаджик“; село Бояджик - 

паметник „Априлец“, посветен на жертвите в Бояджишкото клане и родно място на 

предците на Джон Атанасов - баща на компютъра; конна база в село Кабиле; 

спортен комплекс с плувен басейн в село Генерал Инзово и др. 

Възможности за развитие на воден туризъм има по цялото течение на река 

Тунджа, но конкретни живописни и атрактивни зони и отсечки се обособяват около 

селата Веселиново, Завой, Ханово, Тенево, Коневец. В рамките на тази зона 

попадат защитени зони и територии от „Натура 2000“, които предлагат 

възможности за екотуризъм, рекреация и опознаване на флората и фауната в тях. 

На територията на община „Тунджа“ има потенциал за развитие на 

културния и фестивален туризъм чрез реализирането на Културния календар на 

общината и включените в него празници, фестивали и събития с общинско, 

регионално, национално и международно значение - Международен маскараден 

фестивал „Кукерландия“, Международен младежки фестивал „Тунджа- творчество 

и иновации“, Международен фолклорен празник „От Цветница до Гергьовден“, 

съчетан с пролетно надиграване „РОМБАНА“, Българо-гръцки събор, Национален 

кукерски празник „Кукериада- Тунджа, долината на кукерите“, Национален 

фолклорен събор-надсвирване „Ангел Кръстев“, Общински празник на традициите 

„Модата се мени, фолклорът остава“, Общински празник на виното и др., които са 

притегателен център за публики както от региона, така и от съседни области. 



Добра възможност за развитие на туризма предлагат и винарните на 

територията на общината. Възможности за риболов в общината има по поречието 

и водосбора на река Тунджа, както и в множеството микроязовири в 

териториалния обхват на зоната на въздействие и на общината. За ловен туризъм 

са подходящи гори и местности в землищата на селата Коневец, Миладиновци, 

Тенево, Победа и др. 

Зоната за въздействие предлага и възможност за развитие на културно-

исторически туризъм- Археологически резерват „Тракийски и античен град 

Кабиле“- култов център на Зайчи връх; девически манастир „Рождество на 

Пресвета Богородица“ до село Кабиле; храм-паметник „Александър Невски“ в 

лесопарк „Бакаджик“ - първият храм в България построен след освобождението и 

намиращият се в непосредствена близост параклис „Изворът на Самарянката“, 

местността „Църквичката“ в Манастирските възвишения и храм „Св. Архангел 

Михаил“, който е най-старият храм на територията на община „Тунджа“. 

Зоната за въздействие и характеристиките ѝ притежават солиден потенциал 

за междуобщинско сътрудничество и формулирането на интегрирани 

туристически маршрути и пакети с други територии.  

Висок потенциал за сътрудничество в сферата на туризма имат и 

културните прояви. 

Стратегическа цел на Програмата за развитие на туризма е 

утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия 

сектор на Община „Тунджа” посредством оптимално използване на 

наличните ресурси в съответствие с пазарните изисквания и 

потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма. 

В изпълнение на стратегическата цел следва да бъдат подобрени 

условията за развитие на туризма на територията на общината; да бъдат 

изградени и поддържани необходимите компоненти на обща и специализирана 

инфраструктура; да бъдат повишени качеството и разнообразието на 

предлаганите туристически продукти и услуги, капацитетът и 

конкурентоспособността на туризма; да се работи за утвърждаване на позитивен 

имидж на община „Тунджа” и повишаване на нейната разпознаваемост като 

привлекателна целогодишна дестинация с характерна идентичност, запазени 

културни традиции и съхранена природа; позициониране на община „Тунджа” като 

туристическа дестинация с високо качество на предлагания туристически продукт 

и добавена стойност; разумно използване на природната среда при създаването 

на условия за отдих и развлечение на жителите и гостите на общината с цел 

опазване на околната среда и устойчиво развитие; насърчаване развитието на 



малкия и среден бизнес за инвестиции в сферата на туризма; привличане и 

обучение на кадри в туристическия и обслужващ бизнес; насърчаване на 

сътрудничеството между заинтересованите страни и създаване на възможности 

за развитие на партньорство; увеличаване дела и качеството на 

специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна 

натовареност. 

В стратегическата рамка на Плана за интегрирано развитие на Община 

„Тунджа“ за периода 2021-2027 г., са заложени следните приоритети, мерки и 

дейности, които ще допринесат за развитието на туризма: 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Устойчив икономически и приобщаващ растеж и 

иновации в развитието на територията. Разумно управление на собствеността; 

Приоритет 2: Осигуряване на адекватна бизнес среда за конкурентно 

предприемачество и възможности за икономическо развитие: Мярка 2.14: 

Подкрепа за проекти, стимулиращи и насърчаващи оптимизирането на условията 

и възможностите за туризъм, обогатяване и развитие на многообразието му, 

въвеждане на иновации. 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално-ангажирани, интегрирани политики, 

жизнен стандарт и качество на живот; Приоритет 3: Инвестиции в култура, 

туризъм, спорт и общностни дейности за хармоничното и балансирано развитие 

на територията; Мярка 3.1: Подобряване на условията за спорт и отдих в 

населените места чрез формулиране и реализиране на нови спортни дейности и 

инвестиции в средата на живот; Мярка 3.3: Реализиране на общински ученически 

спортен календар и други общински ученически спортни прояви; Мярка 3.4: 

Подпомагане на развитието на художествената самодейност чрез взаимодействие 

и сътрудничество с народните читалища; Мярка 3.5: Развиване на Културния 

календар на община „Тунджа“, като възможност за активен обществен живот, за 

културен и фестивален туризъм; Мярка 3.10: Утвърждаване на фолклорен 

ансамбъл „Тунджа“ като носител на националното фолклорно богатство и 

съхранените местни традиции; Мярка 3.13: Популяризиране на местните традиции 

и богатото фолклорно наследство чрез осигуряване на възможности за изява на 

самодейните формации в регионални, национални и международни фестивали и 

други прояви; Мярка 3.14: Реализиране на общинска платформа за общностни 

инициативи с широко гражданско участие; Мярка 3.15: Разработване и реализация 

на Стратегия за опазване на културното наследство в контекста на Закона за 

културното наследство, възможностите на новия програмен период, местните 

потребности и дадености; Мярка 3.16: Разработване и реализация на актуална 

Програма за развитие на туризма, обвързана с целите, приоритетите и 



възможностите на новия програмен период на Европейския съюз, с местните 

характеристики и даденостите на територията. 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Хармонична и балансирано развита територия с 

подобрена инфраструктура и съхранена околна среда; Приоритет 1: Развитие на 

техническата инфраструктура; Мярка 1.1: Изграждане, реконструкция и ремонт на 

пътища, улици, тротоари, алеи, зелени площи, паркови зони и други елементи от 

техническата инфраструктура; Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата и 

подобряване на състоянието на сградния фонд с обществено и общностно 

предназначение; Мярка 2.6: Изграждане и поддържане на дейността на 

туристически и други посетителски центрове. 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Местна идентичност и териториално 

сътрудничество в услуга на хората; Приоритет 2: Утвърждаване, популяризиране 

и развитие на местната идентичност в подкрепа на развитието на територията и 

на местните общности; Мярка 2.1: Разработване и внедряване на марка „Тунджа“ 

за сертифициране на местни продукти и услуги с гарантиран териториален 

произход и качество; Мярка 2.2: Осигуряване на среда за предлагане, 

популяризиране и утвърждаване на местни стоки и услуги от територията на 

община „Тунджа“; Мярка 2.3: Формулиране и реализация на иновативни 

интерактивни инициативи за утвърждаване и популяризиране на местната 

идентичност като ресурс и средство за развитие на територията и на общностите; 

Мярка 2.4: Разработване и изпълнение на маркетингова стратегия за развитие на 

територията; Приоритет 3: Развитие на териториалното сътрудничество и 

сближаване в подкрепа на местните общности: Мярка 3.1: Реализиране на 

съвместни проекти и инициативи за промотиране на местната идентичност като 

основа за ревитализация на населените места в общината и региона в 

партньорство с други общини; Мярка 3.2: Развиване на междуобщинското и 

териториалното сътрудничество в сферата на икономиката, културата, туризма и 

услугите в полза на местните общности; Мярка 3.3: Развиване на международното 

и трансгранично сътрудничество, сближаване и обмен на опит и добри практики в 

сферата на икономиката, образованието, културата, туризма и услугите. 

Съобразена с национални стратегически и общински документи, 

Програмата за развитие на туризма на община „Тунджа“ за 2022 г. съдържа 

реалистични и изпълними събития и дейности. 

Тя отчита местните специфики, ресурси и потребности като набляга на 

спецификите, които я правят разпознаваема, тъй като богата природа и културно-

историческо наследство има в голямата част от територията на страната. 



Реализирането на планираните дейности и събития за 2022 г. ще допринесе 

за постигане на заложените в Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 

за периода 2021-2027 г. цели. 

 

СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „ТУНДЖА” 

ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

1. Актуализиране на информацията за общината в официалния сайт, в т.ч. на 

информацията за туризма. Анонсиране на предстоящи прояви, популяризиращи 

култура, местни специфики и др., с потенциал за развитието на туризма, на 

официалния сайт и на официалната страница на общината във Фейсбук. 

 

2. Изработване на брошури и/или дипляни, каталози и др., популяризиращи 

природното богатство, културно-историческото наследство, местните специфики и 

др. на община „Тунджа“. Организиране /самостоятелно или съвместно с други 

институции/ на инициативи, посветени на 35 г. от създаването на община „Тунджа“ 

 

3. Провеждане на акции за опазване на околната среда, почистване и обновяване 

на маркировка на туристически пътеки. Подобряване на състоянието на открити 

пространства и паркове за провеждане на културни събития и други общностни 

инициативи. Поддържане и опазване чистотата на територията на общината. 

 

4. Развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в подкрепа на 

местните общности. Обмен на опит и добри практики в сферата на туризма. 

 

5. Разработване на нови проекти, подпомагащи развитието на туризма, чрез 

ресурсите на европейското финансиране, държавния бюджет и от други 

източници. Изпълнение на дейности по проектите „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“ и 

„Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на 

територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“. 

 

6. Подпомагане на развитието на художествената самодейност чрез 

взаимодействие и сътрудничество с народните читалища. Популяризиране на 

местните традиции и богатото фолклорно наследство чрез осигуряване на 



възможности за изява на самодейните формации в регионални, национални и 

международни фестивали и други прояви през 2022 г.  

 

7. Реализиране на проявите в Културния календар на община „Тунджа“ за 2022 г., 

като възможност за активен обществен живот, за културен и фестивален туризъм.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Община „Тунджа“ притежава спокойната, непринудена атмосфера на 

малките населени места, в съчетание с богатството на природата /плодородната 

земя, климат, гори, реки, язовири, защитени зони, биоразнообразие/ и 

богатството на културно-историческо наследство. Територията има потенциал за 

развитие на туризма, който не бива да се подценява или надценява. Следва да 

се наблегне на местните ресурси и специфики, които са емблематични за 

общината и правят територията разпознаваема. 

 Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2022 г. е 

съобразена с това и съдържа дейности, които да доведат до развитие на 

туризма. 

За успешното й реализиране е необходимо добро сътрудничество между 

всички заинтересовани страни, непрекъснат анализ на състоянието, корекции при 

нови обстоятелства, условия, трудности, с оглед на постигане на необходимия 

баланс за развитието на туризма и територията като цяло. 

   

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 Необходимите средства за реализация на Програмата за развитие на 

туризма в община „Тунджа” могат да бъдат осигурявани от следните източници: 

общински бюджет; държавен бюджет, ресурсите на европейското финансиране, 

дарения и други източници. 


