Повече от 155 хиляди лева ще бъдат разпределени през
2021 г. чрез Програмата за развитие на туризма в
Община Троян
петък, 19 февруари 2021

На своето заседание на 18 февруари Общински съвет - Троян прие предложения от кмета проект на
Програмата за развитието на туризма в Община Троян за 2021 г. и отчета за предходната година.
Въпреки факта, че изминалата година се отрази крайно неблагоприятно върху туристическия сектор
като цяло, следва да бъде отбелязано, че община Троян запазва своето добро позициониране на
вътрешния туристически пазар.
Стабилните резултати, показани в периодите, в които гражданите имаха възможност да пътуват
свободно, се обясняват както с наличието на модерна хотелска инфраструктура в региона, така и с
ефективното използване на местния природен и културно-исторически потенциал. За доброто
маркетингово позициониране допринесе и реализираната от Община Троян кампания „За да остане
Троян в сърцето ти“, чрез която се рекламирахме като сигурна и атрактивна дестинация в градове като
Русе, Шумен, Варна, Бургас и София.
По данни от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) реализираните нощувки в общината
през 2020 г са 107 361 бр. (54 108 човека) като основният туристопоток е концентриран в Троян и
селата Чифлик, Орешак и Шипково. Запазва се относително ниският дял на посещенията на
чуждестранните туристи (1002 човека), като сред тях доминират румънските туристи с дял от около
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40%, следвани от шест други европейски страни.
Преобладаваща част от посетителите са в активна, трудоспособна възраст (в диапазона 30 – 59 години)
със среден престой от 2 нощувки в места за настаняване с 3 и 4 звезди (уикенд туризъм). Изключение
от тенденцията прави с. Шипково, където отсядат предимно българи във възрастова граница над 60
години. Те почиват в обекти с по-ниска категория, но реализират средно 3.9 нощувки. Предполагаемо
обяснение за това експертите от общинска администрация виждат във възможностите за лечение с
минерална вода и отдих сред тиха и спокойна атмосфера, които селото предлага.
Не се наблюдава отказ от категоризация или регистрация на туристическите обекти, въпреки
усложнените условия през 2020 г. Увеличен е броят на категоризираните обекти на места за
настаняване от клас А и Б (основно къщи за гости), което се дължи на множеството проведени проверки
в интернет пространството за съответствие между предлаганото и категоризираното в туристическия
обект. Проверката, извършена от Общинска администрация, обхваща над 200 обекта, като на 62 са
изпратени писма за некоректна реклама и въвеждане в заблуда на потребителите. Най-чести
нарушения са констатирани при предлагането на по-голям брой легла от заявените при категоризация.
В голяма част от случаите нарушенията са коригирани.
През м. август Община Троян патентова и своя запазен знак „Троянската шевица“, в допълнение към
регистрирания в Патентното ведомство на Република България бранд „Сърцето на Балкана“.
Средствата за финансовото осигуряване на Програмата за развитие на туризма в Община Троян през
2021 г. са в размер на 155 480 лв., като 71 012 лв. са приходи от събрания през 2020 г. туристически
данък, а 84 468 лв. преходен остатък от 2019 г. Предвид динамичната обстановка на изминалата
година, голяма част от мероприятията не бяха реализирани и съответно значителна част от
финансовото обезпечаване на Програмата е прехвърлено за 2021 г. Средства са спестени и
благодарение на участието в изпълнението на мероприятия от ОП „Комунални услуги“ и по-ниската от
очакваното стойност на някои разходи.
Средствата от туристическия данък са разпределени в четири основни приоритетни оси и ще бъдат
вложени за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма; участие в
организиране на събития, допринасящи за развитие на туризма в община Троян; реклама на
туристическия продукт на общината и подобряване на качеството на услугите в общинските
туристически обекти.
Като основни акценти за настоящата година са изведени изграждането на инфраструктура около
водопад Лопушница, създаване на атракционна зона в местността „Турлата“ и обособяване на къмпинг
за кемпери и каравани в близост до мотополигона.
Традиционно, финансова подкрепа чрез Програмата за развитие на туризма ще получат културните
институции в общината и организаторите на утвърдени празници и фестивали като „Празник на
билките, планината и туризма“ и „Здравей, Здраве –Троян“.
Ще бъдат положени усилия за разнообразяване и обогатяване на програмата от събития, които Троян
предлага на своите посетители през летния сезон, в топ локации като Троян, Шипково и Чифлик, чрез
организиране на различни прояви на улично изкуство и занаятчийски демонстрации на открито.
Планирани са и провеждане на Празник на традиционните храни и пролетен занаятчийски базар.
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