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1. Въведение
Настоящият План за действие се разработва в рамките на обособена
позиция 4 „Подготовка на „План за действие, за развитието на туризма”
(2010 -2015)” от проект „Изготвяне на стратегически инструменти за
туристическото развитие на Костенец” (част от проект BG 161PO001/4.2.01/2008/020 „Интегрално планиране на туристически дестинации в
Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”), финансиран от
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Операция 4.2
„Подкрепа за междурегионално сътрудничество”.
Планът за действие за развитието на туризма в община Костенец
(2010-2015 г.) представя в концентриран вид дейностите за изпълнение на
приротетите на стратегията за развитие на туризма на общината
(разработена в рамките на обособена позиция 3 „Разработване на стратегия
за развитието на туризма в община Костенец (2010 -2015)” по същия
проект). Неговата задача е да представи фокусирани действия за постигане
на устойчиво социално-икономическо развитие и конкурентоспособност на
община Костенец чрез съчетание на природно богатство, традиции, култура
и историческо наследство за превръщането й в нетрадиционна туристическа
дестинация със съхранена природна и културно-историческа среда. Тези
действия следва да бъдат съобразени и приложими към променящите се
условия на външната среда и се основава на динамиката на вътрешната
среда в общината, така че да бъде в състояние във всеки един момент да
функционира ефективно, допринасяйки за повишаването стандарта на
живот на местното население и до превръщането на общината в добра
практика в България и Източна Европа. Планът дава времевия диапазон за
реализация на конкретните мерки, отговорните лица за тяхната реализация,
както и прогнозната им стойност. Едновременно с това, в рамките на Плана
са описани основните източници на финансиране за неговата реализация.
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2. Приоритети
Планът за действие за развитието на туризма има за задача да
представи конкретни параметри и индикатори за постигане на целите,
заложени в Стратегия за развитието на туризма в община Костенец (2010 2015 г.).
В стратегически план, за прилагане на развитието на туристическия
потенциал на общината, преодолявайки проблемите, които възпрепятстват
негово пълноценно използване към момента, са формулирани следните 5
приоритета:
• Приоритет 1: Създаване на подходящи условия за развитие на
човешките ресурси в областта на туризма и подобряване на
качеството на обслужване;
• Приоритет 2: Развитие на туристическия портфейл на Общината чрез
алтернативни форми за туризъм и иновативни туристически
продукти;
• Приоритет 3: Опазване, поддържане и развитие на природната,
културната и историческата среда в Общината;
• Приоритет 4: Модернизация, доизграждане и поддържане на
общинската инфраструктура – съществено условие за развитието на
Общината като привлекателна туристическа дестинация;
• Приоритет 5: Популяризиране на туристическата дестинация „община
Костенец”
Всеки приоритет ще бъде реализиран чрез изпълнението на определен
брой мерки, за реализацията на които са предвидени конкретни дейности.
По предварителна оценка, за периода на изпълнението на
Стратегията (до края на 2015 г.), съответно остойностени в Плана за
действие за развитието на туризма, е необходимо да бъдат привлечени
около 11,4 милиона лева – както от собствения бюджет на общината, така и
външни средства, които могат да бъдат генерирани от три основни
източника:
• Финансиране по Европейските фондове, напр. Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд по рибарство – за проекти
на общината и местния бизнес;
• Чрез привличане на капитали на външни инвеститори – както
местни (от България), така и чуждестранни;
• Средства от държавния бюджет.
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Юридическите лица, разположени на територията на общината
(местният бизнес), могат да бъдат директни бенефициенти по
Европейските
фондове,
напр.
оперативните
програми
“Конкурентноспособност” и “Развитие на човешките ресурси”, Програмата
за развитие на селските райони и др., като средствата, които те могат да
получат по тези програми също биха допринесли за изпълнението на
Плана за реализация на Стратегията за развитие на туризма. Ролята на
общината в тази връзка би била предоставяне на адекватна информация на
местните фирми, както и изграждане на партньорски взаимоотношения и
съдействие във връзка с кандидатстването и изпълнението на проектите.
Държавният бюджет също може да бъде един от източниците за
финансиране изпълнението на стратегията, напр. по Оперативна програма
“Транспорт” и особено предвид възможността в рамките на Плана за
действие за развитието на туризма да бъдат привлечени външни
инвеститори, които да покрият изискването по Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) за получаване на Клас А и Клас Б инвеститор. И в
двата случая, по ЗНИ, се предвижда предоставянето на специализирано
информационно и административно обслужване, както и субсидии за
обучаване на персонал. За инвеститорите, получили сертификат за Клас А
инвестиция, се предвиждат и държавни субсидии за изграждане на
довеждащата инфраструктура.
Разпределението на средствата за реализация на петте приоритета е
следното:
Приоритет

Необходим
бюджет, лв.
Приоритет 1. Създаване на подходящи условия за развитие
205 000
на човешките ресурси в областта на туризма и подобряване
на качеството на обслужване
Приоритет 2. Развитие на туристическия портфейл на
4 397 000
Общината чрез алтернативни форми за туризъм и
иновативни туристически продукти
1 105 000
Приоритет 3. Опазване, поддържане и развитие на
природната, културната и историческата среда в Общината
Приоритет 4. Модернизация, доизграждане и поддържане на
5 440 000
общинската инфраструктура – съществено условие за
развитието на Общината като привлекателна туристическа
дестинация
Приоритет 5. Популяризиране на туристическата дестинация
287 000
„община Костенец”
ОБЩО
11 434 000
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Забележка: Основната част от бюджета, необходим за финансиране
на дейностите, включени в Плана за действие, се предвижда да се осигури
под формата на безвъзмездна финансова помощ в рамките на различни
донорски програми. Размерът на съфинансирането от страна на община
Костенец може да варира в зависимост от изискванията на програмата и
конкретните дейности, като в повечето случаи е между 0 и 5 до 15%.
Източниците на финансиране с посочени в колоните с бюджета в
лева, като съкращенията са следните:
ОБ
МБ
И
ДБ
ОПАК
ОПК
ОПРБР
ОПРР
ОПТ
ОПОС
ПРСР
ОПРСР

Общински бюджет
Местен бизнес
Инвеститор(и)
Държавен бюджет
Оперативна програма “Административен капацитет”
Оперативна програма “Конкурентноспособност”
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Оперативна програма “Регионално развитие”
Оперативна програма “Транспорт”
Оперативна програма “Околна среда”
Програма за развитие на селските райони
Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
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Приоритет 1: Създаване на подходящи условия за развитие на човешките ресурси в областта на туризма и
подобряване на качеството на обслужване
Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
Бюджет и
Индикатори за изпълнение
за
участници
източник
изпълнение
Мярка 1-1: Развитие на местен капацитет за придобиване и повишаване квалификацията на човешките ресурси в туристическия
сектор
Дейност 1-1-1: Изграждане на трайно и активно 09.2011 г.
Община Костенец,
6 000 лв. (ОБ)  Създаден местен инициативен
партньорство между заинтересованите страни в текущо
местни
комитет (МИК), с включени
областта на туризма чрез създаване на местен
туристически
представители на всички
инициативен комитет по туризма
дружества,
заинтересовани страни
представители на
бизнеса
Дейност 1-1-2: Разработване на „Туристически
12.2011 г.
Община Костенец,
14 000 лв. (ОБ и  Формулирани препоръчителни
кодекс на община Костенец” с единни местни
други
МБ)
правила за туристическо
критерии и стандарти за качество за
заинтересовани
поведение на местното
разпознаване на община Костенец като
страни
население
туристическа дестинация
 Формулирани критерии и
изисквания за качество на
туристическите услуги и
продукти, предлагани на
територията на община
Костенец
Дейност 1-1-3: Организиране на местни
09.2012 г.
Община Костенец,
25 000 лв. (ОБ и  Организирани инициативи и
туристически работилници и информационни
частен бизнес
МБ)
кампании за насърчаване на
мероприятия с цел стимулиране на
туристически ориентираното
туристически ориентирано мислене и
мислене на хората от Общината
предприемачество и обсъждане на идеи в
 Проведени туристически
областта на туризма
работилници, чрез които да се
стимулира процеса на
генериране на идеи в туризма и
да се насърчава
предприемачеството
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Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
Бюджет и
Индикатори за изпълнение
за
участници
източник
изпълнение
 Мярка 1-2: Участие в обучения и семинари, свързани с повишаване на нивото и подобряване на качеството на обслужване
Дейност 1-2-1: Предоставяне на възможности от до 2015 г.
Представители на
20 000 лв. (МБ)  Брой местни лица, постоянно
страна на хотели и туристически сдружения за
текущо
бизнеса
наети в туристическите обекти
стаж и придобиване на практически опит на
 Брой лица, преминали
лица, желаещи да работят в сферата на туризма
преквалификационни обучения
с цел постоянното им задържане
на работното място
Дейност 1-2-2: Изпълнение на проекти за
до 2015 г.
Община Костенец,
50 000 лв.
 Осъществени проекти за
обучения и повишаване на квалификацията на
текущо
местни
(средно около
повишаване на квалификацията
лица в сферата на туризма, финансирани със
туристически
10 000 лв. за
на местните туристически кадри
средства от Европейския съюз
дружества,
всяка година от
и/или участие в обучителни
представители на
2011 до 2015 г.)
програми за придобиване на
бизнеса
(ОПРЧР)
квалификация в сферата на
туризма
Дейност 1-2-3: Участие на представителите на
до 2015 г.
Община Костенец,
75 000 лв.
 Представяне на община
общинската администрация и туристическия
текущо
местни
(средно около
Костенец на туристически
сектор в регионални, национални и
туристически
15 000 лв. за
изложения
международни туристически семинари и
дружества,
всяка година от  Създадени туристически
изложения
представители на
2011 – 2015 г.)
партньорства
бизнеса
(ОБ и ОПК)
 Мярка 1-3: Насърчаване на местния училищен капацитет за обучения по специалността „Туризъм”
Дейности по насърчаване на местния училищен до 2015 г.
Община Костенец,
15 000 лв.
 Запазена паралелка по Туризъм
капацитет за обучения по специалността
текущо
училища
(ОПРЧР)
за период не по-кратък от
„Туризъм”
плановия период;
 Проведени допълнителни
курсове за учениците по
туристическа анимация,
управление и развитие на
туризма, опазване на
туристическите обекти и др.
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финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Приоритет 2: Развитие на туристическия портфейл на Общината чрез алтернативни форми за туризъм и
иновативни туристически продукти
Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
Бюджет и
Индикатори за изпълнение
за
участници
източник
изпълнение
Мярка 2-1: Създаване на възможности за предлагане на алтернативни форми на туризъм на база природните ресурси на
територията на Общината
Дейност 2-1-1: Създаване на условия за лечебен до 2015 г.
Община Костенец
2 300 000 лв.
 Ремонтирана и модернизирана
(медицински) и рекреационен
текущо
(ДБ, ОБ, ОПРР,
налична база
(възстановителен) туризъм в гр. Момин проход
МБ и И)
 Приложени нови лечебни
и к.к. „Пчелински бани”
методи и процедури
 Развити допълващи услуги
(процедури за комплексно
оздравяване, подмладяване и
релаксация, различни
козметични процедури)
 Разработени туристически
пакети, съчетаващи лечение и
условия за забавление
Дейност 2-1-2: Развитие на селски туризъм с
до 2015 г.
Община Костенец,
800 000 лв.
 Наличие на къщи за гости с
акцент екологично земеделие
текущо
други
(ПРСР)
условия за селски туризъм
заинтересовани
 Наличие на възможности за
страни
туристите да участват в
земеделски дейности
 Увеличен брой на стопанствата
с екологично чиста продукция
 Насърчено местно земеделие
Дейност 2-1-3: Използване на близостта до
до 2015 г.
Община Костенец,
42 000 лв.
 Увеличен брой на туристите в
Национален парк „Рила” като конкурентно
текущо
други
(ОПОС)
общината, дошли поради
предимство и условие за развитие на еко
заинтересовани
близостта й до Национален парк
туризъм
страни
„Рила”

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Мерки/дейности

Дейност 2-1-4: Развитие на ловен и риболовен
туризъм

Краен срок
Отговорни
за
участници
изпълнение
до 2015 г.
Община Костенец,
текущо
частен бизнес,
инвеститори
до 2015 г.
Община Костенец,
текущо
частен бизнес

Бюджет и
източник

Индикатори за изпълнение

120 000 лв.
(ОПРСР)

 Наличие на поддържани
риболовни стопанства
 Развити ловни стопанства
Дейност 2-1-5: Използване на местните
40 000 лв.
 Разработени алтернативни
природни дадености за предлагане на
(ПРСР)
туристически пакети на база
алтернативни туристически пакети
местни природни дадености
 Брой настанени туристи,
ползващи алтернативните
пакети
 Мярка 2-2: Създаване на възможности за предлагане на алтернативни форми на туризъм на база културно-историческите ресурси
на Общината
Дейност 2-2-1: Превръщане на крепостта
06.2012 г.
Община Костенец
140 000 лв.
 Изграден туристически кът в
„Траянови врата” в туристическа атракция
(ОПРР)
близост до крепостта
 Организирани мероприятия в
близост до крепостта
 Включване на крепостта в
регионални и национални
туристически маршрути
Дейност 2-2-2: Превръщане на местните
до 2015 г.
Община Костенец,
85 000 лв.
 Включени местни традиции,
традиции, обичаи и фолклор в туристически
текущо
частен бизнес и
(ПРСР и ОПРР)
обичаи, занаяти като
ресурси
занаятчии
туристически атракции
 Осигурени възможности за
туристите да участват в местни
празници като част от
туристическите пакети
Дейност 2-2-3: Превръщане на местните
до 2015 г.
Община Костенец,
30 000 лв.
 Включени местни културни и
културни и религиозни обекти в мотив за
текущо
частен бизнес
(ОБ, МБ и
религиозни обекти в
посещение на туристи
ОПРР)
туристически маршрути,
туристическа обиколка на
Общината

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
Бюджет и
Индикатори за изпълнение
за
участници
източник
изпълнение
 Мярка 2-3: Развитие на идеи и разработване на проекти за иновативни туристически продукти и предлагане на иновативни
туристически продукти
Дейност 2-3-1: Превръщане на индустриалното 12.2012 г.
Община Костенец,
780 000 лв.
 Пресъздаване на процеса на
наследство на Общината в туристическа
частен бизнес
(ОПРР, МБ и И)
кибритопроизводство
атракция
 Създаден музей, представящ
историята на града
Дейност 2-3-2: Развитие на по-малко популярни до 2015 г.
Община Костенец,
60 000 лв.
 Предложени възможности за
алтернативни форми на туризъм
текущо
частен бизнес
(МБ и И)
бизнес туризъм; трекинг и
планинско ориентиране; хобитуризъм; социален туризъм и
уикенд-туризъм;
парапланеризъм; скокове с
парашут

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

10

Приоритет 3: Опазване, поддържане и развитие на природната, културната и историческата среда в
Общината
Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
за
участници
изпълнение
Мярка 3-1: Опазване, поддържане и развитие на природната среда
Дейност 3-1-1: Опазване и обогатяване на
до 2015 г.
Община Костенец,
биологичното разнообразие в района
текущо
частен бизнес

Бюджет и
източник

Индикатори за изпълнение

250 000 лв.
 Направена оценка на
(средно около
въздействието върху околната
50 000 лв. за
среда
всяка година от  Брой дейности, предприети за
2011 – 2015 г.)
опазване на биоразнообразието
(ПРСР и ОПОС)
Дейност 3-1-2: Разработване на местни
06.2012 г.
Община Костенец
12 000 лв.
 Наличие на местни
екологични правила и норми за постигане на
(ОПАК)
административни разпоредби,
териториален баланс
указващи ясно и точно степента
на допустимист на изпълнение
на туристическите дейности
Дейност 3-1-3: Формиране на екологична
до 2015 г.
Община Костенец,
85 000 лв.
 Наличие на чиста градска среда
култура и насърчаване опазването на околната
текущо
частен бизнес
(ПРСР, ОПОС,  Инициирано разделно събиране
среда
МБ и И)
на отпадъците
 Ограничаване на ненужната
консумация на ресурси
Дейност 3-1-4: Облагородяване на прилежащите 09.2012 г.
Община Костенец
100 000 лв.
 Изграден посетителски кът, с
пространства около „Костенски водопад”
(МБ и ОПРР)
пейка със статуята на Иван
Вазов, обърнат към водопада
 Поставени предпазни парапети
 Възстановен мост до водопада
 Поставено осветление на
водопада
 Мярка 3-2: Съхраняване на традициите и обичаите и развитие на културното наследство
Дейност 3-2-1: Създаване на местен фонд с
12.2011 г.
Община Костенец,
38 000 лв.
 Описани традици, обичаи,
описание на характерните за Общината
частен бизнес
(ОБ и МБ)
занаяти, местни поверия и
традиции, обичаи и занаяти
легенди
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

11

Мерки/дейности

Дейност 3-2-2: Подпомагане на дейността на
местните читалища и организиране на
тематични експозиции

Дейност 3-2-3: Насърчаване на местни
инициативи

Краен срок
Отговорни
за
участници
изпълнение
до 2015 г.
Община Костенец,
текущо
читалища

до 2015 г.
текущо

Община Костенец,
частен бизнес

 Мярка 3-3: Възраждане и опазване на историческото наследство
Дейност 3-3-1: Възстановяване,
06.2012 г.
Община Костенец
благоустрояване и опазване на крепостта
„Траянови врата”

Дейност 3-3-2: Провеждане на археологически
проучвания и изследвания
Дейност 3-3-3: Охрана и опазване на
историческите обекти на територията на
Общината

06.2012 г.
до 2015 г.
текущо

Община Костенец,
научни институти
Община Костенец

Бюджет и
източник

Индикатори за изпълнение

60 000 лв.
(средно около
12 000 лв. за
всяка година от
2011 – 2015 г.)
(ОБ и ДБ)
220 000 лв.
(ПРСР, МБ и И)

 Запазени дейностите, развивани
в местните читалища
 Представени изделия,
изработени в кръжоците
 Участия на читалищата в
проекти и местни инициативи
 Развити нови туристически
услуги и продукти в общината
 Открити нови обекти за
настаняване и подслон,
заведения за хранене и
развлечения

180 000 лв.
(ОПРР)

 Възстановени част от
разрушените тунели, изчистване
на затревените площи в рамките
на крепостта, консервация на
стените на крепостта, изградена
предпазна инфраструктура и
специални алеи за обход,
осветяване на крепостта
 Брой проведени археологически
разкопки
 Осигурена охрана и опазване на
историческите обекти на
територията на Общината

80 000 лв.
(ОБ и ДБ)
80 000 лв.
(средно около
16 000 лв. за
всяка година от
2011 – 2015 г.)
(ОБ)

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Приоритет 4: Модернизация, доизграждане и поддържане на общинската инфраструктура – съществено
условие за развитието на Общината като привлекателна туристическа дестинация
Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
за
участници
изпълнение
Мярка 4-1: Рехабилитация и доизграждане на техническа инфраструктура
Дейности по рехабилитация и доизграждане на до 2015 г.
Община Костенец
техническа инфраструктура

 Мярка 4-2: Изграждане и поддържане на места и трасета за отдих и спорт
Дейности по изграждане и поддържане на места до 2015 г.
Община Костенец,
и трасета за отдих и спорт
частен бизнес
 Мярка 4-3: Изграждане на информационна и комуникационна инфраструктура
Дейности по изграждане на информационна и
до 2015 г.
Община Костенец,
комуникационна инфраструктура
текущо
частен бизнес,
външни
инвеститори

Бюджет и
източник

Индикатори за изпълнение

4 800 000 лв.
(ОПРР, ОПТ,
ОПОС, ПРСР и
ОБ)

 Рехабилитирани и
модернизирани пътни артерии
на територията на Общината
 Изградена водопроводна и
канализационна мрежа във
всички населени места

460 000 лв.
(ПРСР, ОПРР,
МБ и И)

 Изградени места за отдих,
спортни площадки, велоалеи

180 000 лв.
 Осигурен комуникационен
(ОПРР, МБ и И)
достъп на територията на цялата
община
 Осигурена Интернет връзка във
всички бази за настаняване

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Приоритет 5: Популяризиране на туристическата дестинация „община Костенец”
Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
Бюджет и
за
участници
източник
изпълнение
Мярка 5-1: Визуализация на туристическите обекти
Дейност 5-1-1: Създаване на подробна
12.2011 г.
Община Костенец,
8 000 лв.
туристическа карта на община Костенец
местни
(ОБ)
туристически
дружества,
други
заинтересовани
страни
Дейност 5-1-2: Създаване на идентификационна 12.2011 г.
Община Костенец,
6 000 лв.
система за обозначаване на туристическите
местни
(ОБ и ПРСР)
обекти
туристически
дружества,
други
заинтересовани
страни
 Мярка 5-2: Създаване на условия за промоция на туристическия портфейл на Общината
Дейност 5-2-1: Създаване на виртуален
06.2012 г.
Община Костенец,
60 000 лв.
туристически център
местни
(ОБ, МБ и И)
туристически
дружества,
частен бизнес

Индикатори за изпълнение

 Изготвена подробна карта на
туристическите обекти в
Общината, с отбелязани
туристически маршрути

 Приета система за обозначаване
на туристическите обекти в
Общината с цел те да бъдат
разпознаваеми

 Поддържане на електронна
туристическа страница на
Общината, с пълна
туристическа информация, с
възможност за резервации към
туристически обекти,
записвания за мероприятия и
виртуално представяне на
туристически обекти

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Мерки/дейности

Дейност 5-2-2: Изготвяне на рекламни
материали и туристически сувенири

Краен срок
Отговорни
за
участници
изпълнение
до 2015 г.
Община Костенец,
текущо
местни
туристически
дружества,
занаятчии

Дейност 5-2-3: Включването на туристическа
дестинация „община Костенец” в национални и
туристически изложения

до 2015 г.
текущо

Община Костенец

Дейност 5-2-4: Установяване на партньорства с
туристически агенции и асоциации

12.2011 г.

Община Костенец,
представители на
бизнеса

Дейност 5-2-5: Регистриране на Общината,
местни туристически дружества и
представители на местния туристически бизнес
в национални и международни туристически
организации

12.2011 г.

Община Костенец,
местни
туристически
дружества,
представители на
бизнеса

Бюджет и
източник

Индикатори за изпълнение

60 000 лв.
(ОБ, ОПРР и
МБ)

 Вид и брой изготвени рекламни
материали и сувенири

75 000 лв.
(средно около
15 000 лв. за
всяка година от
2011 – 2015 г.)
(ОПК и ОПРР)
18 000 лв.
(ОБ, МБ и И)

 Туристически щанд на
Общината на ежегодните
национални туристически борси

40 000 лв.
(средно около
8 000 лв. за
всяка година от
2011 – 2015 г.)
(ОБ, МБ и И)

 Регистрирани членства в
туристически организации

 Предлагане на местни
туристически услуги от
туристически агенции
 Брой резервации в местни
хотели и настанителни бази,
направени чрез туроператори
 Брой туристически обекти за
настаняване, ползващи
туристически агенции

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Мерки/дейности

Краен срок
Отговорни
Бюджет и
Индикатори за изпълнение
за
участници
източник
изпълнение
 Мярка 5-3: Създаване и поддържане на международни контакти и развитие на международното сътрудничество за обмен на опит,
добри практики и иновативни идеи в сферата на туризма
Дейности по създаване и поддържане на
до 2015 г.
Община Костенец
20 000 лв.
 Участие в проекти за обмен на
международни контакти и развитие на
текущо
(средно около
опит и добри практики
международното сътрудничество за обмен на
4 000 лв. за
 Брой приложени туристически
опит, добри практики и иновативни идеи в
всяка година от
практики на територията на
сферата на туризма
2011 – 2015 г.)
Общината
(ОБ, МБ и И)

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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3. Финансово осигуряване на Плана за действие
След приемането на България в Европейския съюз, общините
получиха достъп до средства по Структурните фондове (Европейския фонд
за регионално развитие, ЕФРР и Европейския социален фонд, ЕСФ) и
Кохезионния фонд (КФ), както и до Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони. Общият размер на средствата, които
България ще получи по европейските фондове до 2013 г. възлиза на около
12 милиарда евро. По данни на Евростат (2007 г.), на база на които са
разработени европейските инструменти за финансово подпомагане в
периода 2007-2013 г., Югозападен район за планиране, в който се намира
община Костенец, има брутен вътрешен продукт (БВП) под 50% от
средния за ЕС, т.е. е допустим за подпомагане по всички цели на
Европейската политика.
По-голямата част от брутния вътрешен продукт на Югозападен
район за планиране се генерира в столицата – София, което показва, че
останалите центрове в района са по-слабо развити. Съществува вероятност
в новата Национална стратегическа реферетна рамка, която ще стане
приложима в периода 2014-2020 г., област София-град да бъде обособена
като отделен район за планиране, както и да бъдат въведени регионални
оперативни програми, от което за община Костенец ще има съществен
положителен ефект, т.к. ще разполага с повече средства за реализация на
Плана за действие за развитието на туризма в община Костенец.
3.1.

Възможности за финансиране реализацията на Плана за
действие от Европейските фондове в община Костенец

Оперативните програми (ОП), които предоставят най-добри
възможности за финансиране на проекти на община Костенец, които
директно или индиректно подпомагат реализацията на мерките в
Стратегията за развитието на туризма в община Костенец (2010 -2015 г.),
са следните:
a) Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР):
 Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност:
- Операция
2.2.:
Развитие
на
информационната
комуникационната мрежа

и

 Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма:
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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- Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура
- Операция 3.2.: Развитие на регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите
 Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
- Операция 4.1.: Дребномащабни местни инвестиции
- Операция 4.2.: Междурегионално сътрудничество
Текущо е отворена за кандидатстване 1 грантова схема по ОПРР, а
според индикативната програма за 2011 г., в рамките на годината ще бъде
обявена и още една, по която бенефициент може да бъде общината, а
именно:
Операция

Наименование
на схемата

Цел на схемата

Период на
кандидатс
тване

Рзвитие на
До
конкурентноспособни
15/02/2011
туристически
г.
атракции, които допринасят за
диверсификация на
туристическия продукт,
намаляване на териториалната
концентрация и по-равномерно
разпределение на
ползите от туризма
3.2: Развитие на Подкрепа за
Развитие на регионални
15/11/2011 300 000 –
регионалния
организиране
туристически продукти,
г. –
1 милион
туристически
на събития с
регионален маркетинг и
15/02/2012
продукт и
регионален и
проучвания, рекламни дейг.
маркетинг на
национален
ности, организиране на
дестинациите
обхват и
събития, развитие на
въздействие
регионалната идентичност и
създаване на марка, въвеждане
на съвременни информационни
технологии, укрепване на регионалните организации и мрежи.
Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

3.1:Подобряване
на
туристическите
атракции и
свързаната с тях
инфраструктура

3.1.1 Подкрепа
за развитието
на природни,
културни и
исторически
атракции

Бюджет
на
проект,
лв.
600 000 –
6
милиона

За повече информация, виж Приложение 1.
b) Оперативна програма “Административен капацитет”:
 Приоритетна ос I: Добро управление:
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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- Подприоритет 1.1.: “Ефективна структура на държавната
администрация”;
- Подприоритет 1.2.: “Прозрачна и почтена държавна
aдминистрация”;
- Подприоритет 1.3.: “Ефективна координация и партньорство
при разработване и провеждане на политики”;
- Подприоритет 1.4.: “Администрацията – партньор на бизнеса”;
- Подприоритет 1.6.: “Транснационално и междурегионално
сътрудничество”.
 Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси:
- Подприоритет 2.1.: “Модерно управление на човешките
ресурси в държавната администрация”;
- Подприоритет 2.2.: “Компетентна и ефективна държавна
администрация”;
- Подприоритет 2.5.: “Транснационално и междурегионално
сътрудничество”.
 Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и
развитие на електронното управление:
- Подприоритет 3.1.: “Подобряване на обслужването за
гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на
електронното управление”;
- Подприоритет 3.2.: “Стандартна информационнокомуникационна среда и оперативна съвместимост”;
- Подприоритет 3.4.: “Транснационално и междурегионално
сътрудничество”.
За повече информация, виж Приложение 2.
c) Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
(ОПРЧР): подкрепа за реализация на различни местни и
общностни инициативи
Средства от ОПРЧР могат да се използват и от фирми, регистрирани
в община Костенец, за обучение и квалификация на персонал, ангажиран в
дейности, свързани директно или индиректно с туризма.
d) Оперативна програма “Околна среда”:
- Управление на отпадъците и закриване/изграждане
общински депа за отпадъци;
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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- Повишаване информираността на общините и населението за
НАТУРА 2000;
- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
Към момента на съставяне на Плана за действие, актуални са
следните схеми за финансиране на дейности по ОП „Околна среда”, по
които общината може да бъде бенефициент:
Операция

Цел на схемата

Период на
кандидатс
тване

Подпомагане на
конкретните региони
за намиране на трайно
решение на
управлението на
цялото количество
битовите отпадъци
генерирани на
територията им

До
31/08/2011
г.

Бюджет
на
схемата,
лв.
219
340 689
лв.

Опазване, поддържане
и където е
необходимо,
възстановяване на
ценни местообитания
и видове,
включително и
такива, които са
предмет на опазване
от националната
екологична мрежа
Източник: Министерство на околната среда и водите

До
21/02/2011
г.

34
281 147
лв.

Ос 2:
Подобряване и
развитие на
инфраструктур
ата за
третиране на
отпадъци

Наименование на схемата

Изграждане на регионални
системи за управление на
отпадъците в региони:
Борово (Бяла, област Русе),
Варна, Велико Търново,
Габрово, Добрич, Костенец
(Самоков), Левски
(Никопол), Луковит,
Панагюрище, Плевен,
Разлог, Стара Загора и
Ямбол
Ос 3: Опазване Дейности за опазване и
и
възстановяване на
възстановяване биологичното разнообразие
на
в Република България
биологичното
разнообразие

e) Програма за развитие на селските райони
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) заедно с ОПРР,
също дава големи възможности за реализация на проекти на община
Костенец, още повече, че общината влиза в приоритетен списък със 178
общини, които не са включени в агломерационните ареали. Финансиране
може да бъде усвоено в следните направления:
• Мярка 321. “Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони”;
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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• Мярка 322. “Обновяване и развитие на населените места”.
По ПРСР финансиране могат да получат редица бенефициентифирми, кооперации и земеделски производители за дейности, които пряко
ще повлияят на развитието на туризма общината. В допълнение, две мерки
предоставят директно безвъзмездно финансиране на земеделски
производители или микро предприятия, които реализират инвестиции в
сферата на туризма:
• Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности” (за
земеделски производители) предоставя финансиране за:
- Развитие на селски туризъм;
- Местно занаятчийство;
- Преработка, продажба и маркетинг на определени земеделски
продукти и др.
• Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
- Развитие на дейности, свързани със селски туризъм, отдих и
спорт.
За повече информация, виж Приложение 3.

3.2.

Европейско териториално сътрудничество

В рамките на Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество”
също има няколко програми, от които община Костенец може да се
възползва и по-специално от следните:
• Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) България –
Сърбия;
• Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна
Европа (ПТСЮИЕ);
• Програма INTERREG IVC – Приоритет 1 “Иновации и икономика
на знанието” (в рамките на който проектите следва да допринасят
за „насърчаването на използването на новите информационни и
комуникационни технологии от страна на бизнеса, обществените
услуги и обществото като цяло, особено в селските райони”) и
Приоритет 2 „Околна среда и превенция на риска” (в рамките на
който проектите следва да допринасят за „повишаване на
атрактивността на територията, в подкрепа на социалноТози документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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икономическото развитие и устойчив туризъм чрез опазване на
културното наследство и ландшафта”).
За горните програми се кандидатства директно в съответните
Съвместни технически секретариати, разположени София – МРРБ (за ТГС
на България със Сърбия), Будапеща (Унгария) за ПТСЮИЕ и Лил
(Франция) за INTERREG IVC. Първите две имат изискване за поне едни
партньор от съответната страна, докато останалите изискват широки
партньорства, напр. минимум 3 участника – публични органи за ПТСЮИЕ,
между 6 и 10 публични власти или неправителствени организации (НПО)
за INTERREG IVC и т.н.
Предвид нуждата от сериозно финансиране за осъществяване на
първоначалните и поддържащите реализацията на проектите дейности по
ПТСЮИЕ и INTERREG IVC, на настоящия етап община Костенец следва
да разглежда възможностите за участие в тях единствено като партньор в
рамките на консорциуми, водени от други публични организации или
НПО. По отношение на програмата за трансгранично сътрудничество със
Сърбия, при наличие на стабилни партньори от другата страна на
границата, общината разполага с потенциал да кандидатства като водещ
партньор по проекти.

3.3.

Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежка програма за сътрудничество

Част от приоритетите, заложени във Финансовия механизъм и
Програмата, които имат отношение към настоящия План за действие, са
свързани със защита на околната среда, вкл. градската среда; насърчаване
на устойчивото развитие чрез подобряване на използването на ресурсите и
тяхното управление; опазване на европейското културно наследство, вкл.
обществения транспорт и градското обновяване; развитие на човешките
ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението,
укрепване на капацитета за административни и публични услуги на
местните власти и техните администрации.
С проекти могат да кандидатстват всички публични, частни или
неправителствени организации, които са регистрирани като юридически
лица в Република България и действат в обществен интерес като
централни, регионални или местни органи; образователни/научни
институции; екологични организации; доброволни и обществени
организации; публично-частни партньорства.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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4. Източници на информация
• Стратегия за развитието на туризма в община Костенец
(2010 -2015);
• Официална интернет страница на Нациолния статистически
институт - www.nsi.bg;
• Единен информационен портал за Структурните фондове на
ЕС - www.eufunds.bg;
• Официална интернет страница на Оперативна програма
„Регионално развитие” - www.bgregio.eu;
• Официална интернет страница на Оперативна програма
„Околна среда” – www.ope.moew.government.bg;
• Официална интернет страница на Оперативна програма
„Административен капацитет” - www.opac.government.bg;
• Официална интернет страница на Оперативна програма
на
човешките
ресурси”
„Развитие
www.ophrd.government.bg;
• Официална интернет страница на Програма за развитие на
селските райони - www.prsr.bg;
• Официална интернет страница на Държавен фонд земеделие
- www.dfz.bg.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Приложение 4

Проектни идеи за развитието на туризма в община Костенец

№

Проектни идеи за развитието на туризма в
община Костенец

Възможен източник на финансиране/ Коментар

1

„Изграждане и промотиране на маршрут „Водопад
Вили Костенец” с цел развиване на туристическия
потенциал на община Костенец като
конкурентноспособна туристическа дестинация и
привличане на повече посетители”

1. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.1. Подобряване
на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
! Схема 3.1-3 за „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
атракции” е отворена за кандидатстване към момента, с краен срок 15.02.2011 г.

2. Инструмент на Европейското икономическо пространство; Програмна област 16:
Съхраняване и възобновяване на културното и природното наследство.
2

„Екотуризъм в Рила”

1.Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.1. Подобряване
на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
! Схема 3.1-3 за „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
атракции” е отворена за кандидатстване към момента, с краен срок 15.02.2011 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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№

Проектни идеи за развитието на туризма в
община Костенец

Възможен източник на финансиране/ Коментар

2. Инструмент на Европейското икономическо пространство; Програмна област 16:
Съхраняване и възобновяване на културното и природното наследство, включваща и
дейности за развитието на еко-туризъм и други устойчиви форми на туризъм.
3

„Създаване на интегриран маршрут в община
Костенец”

1. Дейности по оценка на туристическия потенциал на отделните населени места в
общината, поставяне на акцент и определяне на най-атрактивното и специфичното за
всяко от тях , изработка на туристически карти с обозначение на този маршрут, реклама
могат да бъдат финансирани в рамките на:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.2. Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.

2. Дейности по определяне, обозначаване и облагородяване на панорамни места около
Костенец могат да бъдат финансирани в рамките на:
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.1. Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
! Схема 3.1-3 за „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
атракции” е отворена за кандидатстване към момента, с краен срок 15.02.2011 г.
4

„Създаване на екомаршрути и зони за отдих в
Средна гора: маркиране, социализиране и
популяризиране”

1. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.1. Подобряване
на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
! Схема 3.1-3 за „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
атракции” е отворена за кандидатстване към момента, с краен срок 15.02.2011 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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№

Проектни идеи за развитието на туризма в
община Костенец

Възможен източник на финансиране/ Коментар

2. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (инвестиции за
намаляване на отрицателното въздействие на икономиката върху околната среда и
подкрепа за щадящи околната среда икономически дейности).

3. Инструмент на Европейското икономическо пространство; Програмна област 16:
Съхраняване и възобновяване на културното и природното наследство, включваща и
дейности за развитието на еко-туризъм и други устойчиви форми на туризъм.
5

„Развитие на туризъм на база местни занаяти и
фолклор” (Развитие на интегриран туристически
продукт на Община Костенец)

1. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.2. Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Конкретни дейности са разписани в документ, част от продуктите по проекта.

2. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (организиране на
трансгранични културни събития).

3. Инструмент на Европейското икономическо пространство; Програмна област 17:
Насърчаване на многообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското
културно наследство. Кандидати могат да бъдат неправителствени организации на
територията на общината.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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№

6

Проектни идеи за развитието на туризма в
община Костенец
„Развитие на селски туризъм в община Костенец”

Възможен източник на финансиране/ Коментар

1. Програма за развитие на селските райони; Мярка 311 „Разнообразяване към
неземеделски дейности”
Потенциални кандидати са земеделските производители в общината, а Община Костенец
може да окаже съдействие във връзка с издаването на разрешителни за строеж или
становище, че такова не се изисква.

2. Програма за развитие на селските райони; Мярка 312 „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия”
Потенциални кандидати са микропредприятията, работещи в неземеделските сектори в
общината, а Община Костенец може да окаже съдействие във връзка с издаването на
разрешителни за строеж или становище, че такова не се изисква.

3. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (дейности за развитие
на „зелен”, селски, културен, еко-туризъм за насърчаване на заетостта).
7

„Разработване на общинската програма за
поддръжка на пътната мрежа и подобряване на
съществуващата пътна маркировка”

1. Разработването на проучвания и анализи, стратегически документи, свързани с
устойчивото градското развитие могат да намерят финансиране в рамките на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 4.2. междурегионално
сътрудничество.
2. Програма за развитие на селските райони; Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони (Строителство, реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища и мостове)

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

28

№

Проектни идеи за развитието на туризма в
община Костенец

Възможен източник на финансиране/ Коментар

8

„Изграждане на туристически информационен
център в гр. Костенец”

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.2. Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.

9

„Създаване на туристическа маркировка, поставяне Така формулираният проект не би могъл да бъде разработен като самостоятелен проект.
на табели с карта на района и туристически
Неговите дейности могат да бъдат част от дейностите по други проектни идеи от този
маршрути”
списък – например 1, 2, 3, 4, 11, 15.

10

„Създаване на градски музей в Костенец”

11

„Развитие на културното наследство на 1. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.1. Подобряване
Община Костенец чрез възстановяване и на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
популяризиране на Крепостта „Траянови
! Схема 3.1-3 за „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
врата“

Програма за развитие на селските райони; Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони (изграждане на нови или подобряване на съществуващи
центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки),
включително създаването на мобилни такива).

атракции” е отворена за кандидатстване към момента, с краен срок 15.02.2011 г.

2. Инструмент на Европейското икономическо пространство; Програмна област 16:
Съхраняване и възобновяване на културното и природното наследство.
12

„Подобряване на градския облик и запазване на
традиционния облик на стари сгради”

1. Програма за развитие на селските райони; Мярка 322 Обновяване и развитие на
населените места (рехабилитация на обществени зелени площи; реконструкция или
ремонт на обществени сгради с местно историческо, културно или религиозно значение и
подобряване на прилежащите пространства, вкл. вертикална планировка; изготвяне на
интегрирани планове за обновяване на населеното място, както и ремонт на фасади на

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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№

Проектни идеи за развитието на туризма в
община Костенец

Възможен източник на финансиране/ Коментар

частни сгради и прилежащите пространства, ако са включени в интегрирания план;
реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление).

2. Разработването на проучвания и анализи, стратегически документи, свързани с
устойчивото градското развитие могат да намерят финансиране в рамките на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 4.2. междурегионално
сътрудничество.

3. Инструмент на Европейското икономическо пространство.
13

„Изграждане на музеи на индустриалното
наследство”

Поради естеството на дейностите, както и собствеността върху част от сградите, идеята
не е допустима за финансиране по донорски програми или поне не в пълния й обем.
Затова, проектът следва да се реализира на принципа на ПЧП, а средство за
привличането на потенциални инвеститори е разработеният инвестиционен проспект,
част от продуктите по настоящия проект.

14

„Изграждане на басейн с минерална вода и спортен
център в гр. Момин проход, общ. Костенец”

Програма за развитие на селските райони; Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони.

15

„Изграждане на екозона (парк) по поречието на
река Башница – между гр. Момин проход и гр.
Костенец”

1. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.1. Подобряване
на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
! Схема 3.1-3 за „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
атракции” е отворена за кандидатстване към момента, с краен срок 15.02.2011 г.
2. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (дейности за развитие

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Проектни идеи за развитието на туризма в
община Костенец
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на „зелен”, селски, културен, еко-туризъм за насърчаване на заетостта; изграждане на
дребномащабни инвестиции в инфраструктура, свързана с природни обекти).

3. Инструмент на Европейското икономическо пространство; Програмна област 16:
Съхраняване и възобновяване на културното и природното наследство, включваща и
дейности за развитието на еко-туризъм и други устойчиви форми на туризъм.
16

„Изграждане на ски – център Костенец –
Белмекен”

Заради мащаба на нужните инвестиции и естеството на дейностите, те не са допустими за
финансиране по донорски програми или поне не в пълния им обем. Затова проектът се
реализира на принципа на ПЧП, а за целта вече е учредено акционерно дружество,
съвместно с „Резорт Капитал” АД (частният инвеститор).

Част от нужната инфраструктура обаче, може да се ремонтира чрез финансиране по
Програма за развитие на селските райони; Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони (строителство, реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища и мостове; водоснабдителни и канализационни системи
и съоръжения).
17

„Подобряване на качеството на услугите на
местните туристически обекти, обслужването,
обучението на персонала”

1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Квалификационни услуги и
обучение за заети лица; квалификационни услуги и насърчаване на заетостта.

2. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (дейности за
насърчаване на сътрудничеството между образователните институции и бизнеса;
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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трансфер на добри практики в обучението за развитие на икономика, базирана на
знанието)
18

„Реклама на община Костенец като туристическа
дестинация”

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.2. Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
(проектната идея може да се комбинира с идея номер 8)

19

„Опазване на биоразнообразието и привличане на
природолюбители”

1. Оперативна програма „Околна среда”; Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване
на биологичното разнообразие” (мерки за разработване на планове за действие за
растителни и животински видове; изпълнение на дейности, включени в одобрени
планове за действие; разработване на планове за управление на защитени зони за
опазване на птици; опазване и възстановяване на биологичното разнообразие)
! Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие в Република България” е отворена за кандидатстване до 21
февруари 2011 г.

2. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (дейности за развитие
на „зелен”, селски, културен, еко-туризъм за насърчаване на заетостта; дейности за
изграждане и/или подобряване на инфраструктура за защитени зони (места за
посетители); изграждане на дребномащабни инвестиции в инфраструктура, свързана с
природни обекти)

3. Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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България (Програмна ос 2: Биоразнообразие и екосистеми). Кандидати могат да бъдат
неправителствени организации на територията на общината.
20

„Развитие на условията за спортен туризъм в гр.
Момин проход”

Програма за развитие на селските райони; Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони

21.1

Развитие на селски туризъм –
финансиране изграждането и
реконструкцията на семейни
хотели и къмпинги в с.
Мерки, включени Костенец, с. Долна Василица,
с. Пчелин
в проекта на
местната
стратегия за
развитие на МИГ
(Програма за
развитие на
селските райони
2007-2013 г.)

(аналогично на проектна идея №6)

1. Програма за развитие на селските райони; Мярка 311 „Разнообразяване към
неземеделски дейности”
Потенциални кандидати са земеделските производители в общината, а Община Костенец
може да окаже съдействие от Община Костенец във връзка с издаването на разрешителни
за строеж или становище, че такова не се изисква.

2. Програма за развитие на селските райони; Мярка 312 „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия”
Потенциални кандидати са микропредприятията, работещи в неземеделските сектори в
общината, а Община Костенец може да окаже съдействие от Община Костенец във
връзка с издаването на разрешителни за строеж или становище, че такова не се изисква.

22.2

Изграждане на занаятчийски
център тип „Етър” с
възможност за участие на

Програма за развитие на селските райони; Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони (изграждане на нови или подобряване на съществуващи
центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки),

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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22.3

Възможен източник на финансиране/ Коментар

посетителите – Вили Костенец

включително създаването на мобилни такива).

Организиране на фестивали и
изложения на закрито и
открито – Ден на малината и
ягодата; Ден на занаятчията

(аналогично на проектна идея №5)

1. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.; Операция 3.2. Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Конкретни дейности са разписани в документ, част от продуктите по проекта.

2. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (организиране на
трансгранични културни събития)
22.4

Развитие на туристическите
услуги, които предлагат на
посетителите възможности за
спорт и отдих или са насочени
към хобита и други дейности
за свободното време (езда,
колоездене, фототуризъм,
водни колелета) - с. Костенец,
с. Пчелин, с. Горна Василица,
с. Долна Василица

1. Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (дейности за развитие
на „зелен”, селски, културен, еко-туризъм за насърчаване на заетостта).

2. Програма за развитие на селските райони; Мярка 311 „Разнообразяване към
неземеделски дейности”
Потенциални кандидати са земеделските производители в общината, а Община Костенец
може да окаже съдействие от Община Костенец във връзка с издаването на разрешителни
за строеж или становище, че такова не се изисква.

3. Програма за развитие на селските райони; Мярка 312 „Подкрепа за създаване и
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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развитие на микропредприятия”
Потенциални кандидати са микропредприятията, работещи в неземеделските сектори в
общината, а Община Костенец може да окаже съдействие от Община Костенец във
връзка с издаването на разрешителни за строеж или становище, че такова не се изисква.

Забележка: Инструментът на Европейското икономическо пространство все още не е приел приоритетите си за България. Във всички проектни идеи,
където е посочен като възможен източник на финансиране, трябва да се следи за финализирането на тези приоритети през първото тримесечие на 2011
г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Приложение 1

Видове проекти, за които община Костенец е допустима за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие”

Приоритетна ос

Приоритетна ос 2:
Регионална и местна
достъпност

Приоритетна ос 3:
Устойчиво развитие
на туризма

Операция

Операция 2.2 Информационна и
комуникационна мрежа

Операция 3.1. Подобряване на
туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура

Индикативни групи дейности
▪ Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена
инфраструктура, изграждане на широколентови връзки към градските
периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;
▪ Създаване на обществени сървърни паркове за съхранение на обществени
информационни системи и данни;
▪ Въвеждане на мерки и системи за осигуряване на данни и безопасност на
комуникациите, съгласно европейските стандарти и изискванията на бизнеса;
▪ Подкрепа за общинските ИКТ инфраструктурни проекти.
▪ Разработване на природни, културни и исторически атракции възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и
програми за интерпретация и анимация и др.;
▪ Развитие на съпътстващата туристическа инфраструктура, свързана с
атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за
катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели,
посетителски информационни центрове, детски площадки, спортни
съоръжения и съоражения за отдих, негенериращи печалба, паркинги,
тротоари, зелени площи, обществени тоалетни, осветление, малки
съоръжения за събиране на отпадъци и др.), както и съоръжения за улеснение
на лица с увреждания и възрастни посетители;
▪ Възстановяване и обновяване на планински хижи – публична собственост,
заслони и съоръжения за безопасност, които допълват туристическия продукт
в отдалечени райони;
▪ Изграждане на допълваща дребномащабна техническа инфраструктура в
района на атракциите, например път за достъп, комунални услуги и удобства
за посетителите, осигуряваща интегрирано развитие на туристическите

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Приоритетна ос

Операция

Операция 3.2 Развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на
дестинациите

Приоритетна ос 4:

Операция 4.1 Дребномащабни местни

Индикативни групи дейности
продукти;
▪ Допълващи дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко
отношение към подкрепяната атракция (организиране на събития, маркетинг,
реклама и дейности, свързани с промоцията и публичността на проектите);
▪ Обучение на персонала за работа с атракциите и съоръженията, обект на
подкрепа.
▪ Дейности, подпомагащи развитието на регионални продукти и пазарната
информация, като инвентаризация и оценка на туристическите ресурси,
средства и услуги, регионален маркетинг и изследвания на въздействието,
регионални проучвания на посетителите, разработване на регионални
стратегии за развитие на туризма, маркетингови и рекламни стратегии и
програми, разработване на туристически пакети и др.;
▪ Рекламни дейности, като подготовка и разпространение на информационни и
рекламни материали за региона и неговите туристически продукти, участие в
регионални, национални и международни туристически панаири,
организиране на регионални туристически панаири, експедиентски
пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на
пътеводители, журналисти и др.;
▪ Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие;
▪ Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел
подобряване на информационното обслужване, маркетинга и планирането на
туристическите дестинации, като създаване, реконструкция/ремонт и/или
оборудване на туристически информационни центрове, включването им в
регионални или по-големи мрежи и информационни системи, интернетбазирани регионални системи за информация и разпространение (eмаркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.;
▪ Дейности, по създаване на регионална идентичност и марка;
▪ Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги
за местния бизнес и общности;
▪ Подкрепа на организациите и мрежите, основани на принципа на
партньорство; насърчаване на изграждането на регионални и национални
мрежи и др.
▪ Обновяване/реконструкция и оборудване на публични здравни и лечебни

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
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Приоритетна ос

Операция
инвестиции

Местно развитие и
сътрудничество

Операция 4.2 Междурегионално
сътрудничество

Индикативни групи дейности
заведения в съответствие с Националната здравна карта;
▪ Обновяване/реконструкция и оборудване на образователна инфраструктура;
▪ Реконструкция/възстановяване/модернизация на съществуващи
индустриални и бизнес зони, включително свързаната с бизнеса техническа
инфраструктура;
▪ Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички
проекти, свързани със споменатите по-горе публични институции (например
топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите
за топлоснабдяване, газоснабдителни тръбопроводи или използване на
алтернативни възобновяеми енергийни източници и др.);
▪ Закупуване на машини за организиране на системи за сметосъбиране и
сметоизвозване;
▪ Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за
предотвратяване на наводнения и свлачища, почистване на речните корита;
▪ Подобряване на достъпа на хора с увреждания до публичните сгради.
▪ Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието;
▪ Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващите ги анализи,
свързани с гореспоменатите области на сътрудничество;
▪ Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики,
интернет-базирани средства и електронни бази данни за споделен обмен на
най-добрите практики и тенденции в развитието;
▪ Анализи на най-добри практики и критерии (benchmarking analyses) при
предоставянето на услуги;
▪ Разработване на бъдещи стратегически проекти и планове за действия;
▪ Обучения, семинари, конференции, учебни посещения, туининг проекти,
съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори
(университети, НПО, бизнес сдружения, синдикати и т.н.);
▪ Иновационни стратегии и стратегии за превенция на риска;
▪ Разпространение на информация и кампании за повишаване на
информираността на населението;
▪ Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни
форуми;
▪ Въвеждане на иновационни подходи (пилотни проекти);
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Приоритетна ос

Операция

Индикативни групи дейности
▪ Предоставяне на консултации и услуги, свързани с конкретен обмен;
▪ Разпространение на резултатите.

Приложение 2

Видове проекти, за които община Костенец е допустима за кандидатстване
по Оперативна програма “Административен капацитет”

Приоритетна ос
Приоритетна ос I:
Добро управление

Приоритет

Индикативни групи дейности

Подприоритет 1.1 – „Ефективна
структура на държавната
администрация”

▪ Оптимизиране на административните структури;
▪ Организационно развитие на отделните административни структури.

Подприоритет 1.2 – „Прозрачна и
почтена държавна aдминистрация”

▪ Мерки за прозрачност и отчетност на администрацията и превенция на
корупцията;
▪ Контрол върху дейността на администрацията.
▪ Разработване на политики чрез координация в структурите на държавната
администрация и чрез консултации и партньорство с всички
заинтересовани страни;
▪ Оценка на въздействието;
▪ Въвеждане на подходи за управление на изпълнението и подобряване на
системата за мониторинг и оценка на политиките и законодателството.
▪ ПЧП и аутсорсинг – законодателна база, анализи, планове за действие;
▪ Капацитет на администрацията за прилагане на ПЧП и възлагане на

Подприоритет 1.3 – „Ефективна
координация и партньорство при
разработване и провеждане на
политики”

Подприоритет 1.4 –
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Приоритетна ос

Приоритет
„Администрацията – партньор на
бизнеса”

Индикативни групи дейности
обществени поръчки.

▪ Подобряване капацитета на държавната администрация, структурите на
гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и
добри практики от други държави членки на ЕС в областта на доброто
управление.
▪ Подобряване политиката на управление на УЧР;
Подприоритет 2.1 – „Модерно
▪ Подбор на кадри в държаваната администрация;
▪ Кариерно развитие;
управление на човешките ресурси в
▪ Мотивация на служителите в администрацията;
държавната администрация”
▪ Укрепване на звената по УЧР в администрацията;
Приоритетна ос II:
▪ Развитие на интегрирана информационна система за УЧР.
Управление на
Подприоритет 2.2 – „Компетентна и
▪ Подобряване на планирането и оценката на обучението в държавната
човешките ресурси
администрация;
ефективна държавна администрация”
▪ Обучение на служителите в администрацията.
▪ Подобряване капацитета на държавната администрация, структурите на
Подприоритет 2.5 - „Транснационално и
гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и
междурегионално сътрудничество”
добри практики от други държави членки на ЕС в областта на човешките
ресурси в държавната администрация.
▪ Цялостно подобряване на административното обслужване на гражданите и
Подприоритет 3.1 – „Подобряване на
бизнеса;
обслужването
за
гражданите
и
▪
Системи за управление на качеството;
Приоритетна ос III:
▪ Административно обслужване на граждани в неравностойно положение;
бизнеса,
в
това
число
чрез
развитие
на
Качествено
▪ Подобряване на бизнес средата;
електронното управление”
административно
▪ Развитие на е-услуги;
обслужване и развитие
▪ Гражданско общество и административно обслужване.
на електронното
Подприоритет 3.2 – „Стандартна
▪ Стандартна информационно-комуникационна среда;
управление
информационно-комуникационна среда и ▪ Оперативна съвместимост.
оперативна съвместимост”
Подприоритет 1.6 – „Транснационално
и междурегионално сътрудничество”

Подприоритет 3.4 - „Транснационално и ▪ Подобряване на капацитета на държавната администрация, структурите на
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Приоритетна ос

Приоритет
междурегионално сътрудничество”

Индикативни групи дейности
гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и
добри практики от други държави членки на ЕС в областта на
административното обслужване и електронното управление.

Приложение 3

Видове проекти, за които община Костенец е допустима за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони
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Мярка

Бенефициенти

Минимален и
максимален размер
на безвъзмездната
помощ

 Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища
и мостове;
 Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения;
 Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и
съоръжения;
Максимален размер:

Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на
3 млн. евро за
животинските
отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
бенефициенти
 Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за
общини, а за
производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска
останалите
собственост и/или сгради които предоставят различни обществени услуги от
бенефициенти: 500
възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био000 евро
горива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
 Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други
сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;
 Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на
културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително
създаването на мобилни такива;
 Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт
(спортни и младежки центрове);
 Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
- Грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран
транспорт;
- Грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), вкл.
специализиран транспорт.
 Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с
използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети,
подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), вкл. създаване на мобилни
центрове.
„Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с 42

 Общини
 НПО и
читалища,
намиращи се в
селските
райони

Мярка 321 „Основни
услуги за населението и
икономиката в селските
райони”

Индикативни групи дейности

Минимален размер:
10 000 евро

Този документ е създаден в рамките на проект
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Мярка

Бенефициенти

Мярка 322 „Обновяване и
развитие на

 Общини извън
агломерационн
ите ареали
 Читалища
 Местни
поделения на
вероизповедания
 Граждански
дружества на
физически
и/или
юридически
лица
 НПО

населените места”

Мярка 431(1)
„Управление на МИГ,
придобиване на умения
и постигане на
обществена активност в
териториите на избрани
и одобрени Местни
инициативни групи"

 Местни
инициативни
групи

Минимален и
максимален размер
на безвъзмездната
помощ
Минимален размер:
10 000 евро

Максимален размер:
 За проекти на
общини:
1
млн. евро
 За проекти на
останалите
бенефициенти: 500
000 евро

/

Индикативни групи дейности

 Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки
и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения
 Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно
значение и подобряване на прилежащите пространства, вкл. вертикална планировка
 Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на
прилежащите пространства, вкл. вертикална планировка
 Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и
вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на
населеното място
 Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично
осветление
 Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът
включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

 За управление на МИГ: заплати, разходи за експерти, наем за офис, офис-техника и
консумативи, за организиране на срещи на МИГ, разходи за комуникации и др.
(максимум 60 % от общия бюджет);
 За придобиване на умения и постигане на обществена активност: проучвания на
територията, обучение на екипа, събития за популяризиране, дейности за
осигуряване информация за територията (минимум 40% от общия бюджет).
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съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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Мярка

Мярка 431(2)
„Придобиване на умения
и постигане на
обществена активност
за територията на
потенциални местни
инициативни групи", се
прилага в периода 20082009г.

Мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество"

Бенефициенти

 Местни
инициативни
групи

 Местни
инициативни
групи

Минимален и
максимален размер
на безвъзмездната
помощ

Минимален размер:
10 000 евро

Индикативни групи дейности

Проучвания в селските територии;
Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване;
Обучение на местни лидери;
Работни групи и информационни събития;
Семинари, събития и др. за информиране на населението;
Разработване и издаване на информационни материали;
Подготовка на документи за кандидатстване.

Максимален размер:
100 000 евро









/

 Вътрешно-териториално сътрудничество - осъществяващо се между две или повече

територии от селските райони на страната, обхванати от МИГ по подхода ЛИДЕР. За
вътрешно-териториалните проекти с повече от една МИГ, ще бъде подписван
тристранен договор между всяка МИГ, Управляващия орган и Разплащателната
агенция.
 Транс-национално сътрудничество - сътрудничество между селски райони,
обхванати от МИГ в България и други страни-членки на ЕС, както и между селски
райони, обхванати от МИГ (по подхода ЛИДЕР) в България и други подобни
структури в трети страни (които на са членки на ЕС).

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Видове проекти по Програмата за развитие на селските райони, за които са допустими за кандидатстване фирми, регистрирани на територията
на община Костенец

Мярка

Бенефициенти

 Земеделски
производители в
общините от
селските райони

Мярка 311
„Разнообразяване
към неземеделски
дейности”*

Минимален и
максимален размер на
безвъзмездната помощ
Максимален размер: 200
000 евро

 Мярката
предоставя
безвъзмездна
помощ на
земеделски
производители за
инвестиции в
неземеделски
дейности

 Микропредприятия, работещи в
неземеделски

Развитие на селски туризъм:
 Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (вкл. семейни
хотели и къмпинги);
 Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности
за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време
(езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на
природата (наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
 Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически,
културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми,
изложения на закрито и открито) и т.н.
Местно занаятчийство:
 Занаятчийски дейности (вкл. предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности).
Развитие на социални услуги за населението в селските райони:

 Мярката ще се
прилага в 231
общини в
селските райони

Мярка 312
„Подкрепа за

Индикативни групи дейности

Минимален размер: 10 000
лв.

 Грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;
 Преработка, продажба и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат
по мярка 123;
 Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на
машини и съоръжения;
 Производство на енергия от възобновяеми източници.
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и
мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори, като:

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Мярка

създаване и
развитие на
микропредприятия”*

Бенефициенти

сектори в
селските общини
 Мярката се
прилага в 231
общини в
селските райони

Минимален и
максимален размер на
безвъзмездната помощ

Максимален размер:
800 000 лв.

В случаи на инвестиции за
производство на енергия
от възобновяеми
източници:
2 млн. лв.

Мярка 123
„Добавяне на
стойност към
земеделски и

 Физически или
юридически лица,
регистрирани по
Търговския закон
или Закона за
кооперациите

 Минимален размер: 20
000 лв.;
 Максимален размер: 8
млн. лв.

Индикативни групи дейности

 Преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и
т.н.;
 Производство на възобновяема енергия;
 Услуги – развитие на дейности, свързани със селски туризъм от частни
микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес
услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н..
Ще се подпомагат инвестиции и в други сектори, с изключение на:
 Първична преработка на земеделски продукти, рибарство и аквакултури;
 Секторите за преработка и маркетинг на допустими предприятия за подпомагане по
мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”;
 Въгледобив и стоманодобив;
 Производство на синтетични влакна;
 Хазарт, финансови услуги и посредничество в недвижими имоти, както и сектори и
дейности, определени в чл. 1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006.

Материални инвестиции:





Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради;
Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване;
Закупуване на транспортни средства;
Изграждане и модернизиране на лаборатории;

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
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Мярка

горски продукти”

Бенефициенти

 Микро, малки и
средни
предприятия
 Големи
предприятия с помалко от 750
работника или с
оборот по-малък
от 400 млн. лв.

Минимален и
максимален размер на
безвъзмездната помощ

Индикативни групи дейности

 Инвестиции за достигане на съответствие с действащите и новоприетите
стандарти на Общността;
 Закупуване на земя.
Нематериални инвестиции:
 Сертификация, въвеждане на системи за управление, закупуване на софтуер, ноухау, такси, хонорари за архитекти, консултанти и др.
Допустимост на производствените сектори:











Мляко и млечни продукти;
Месо и месни продукти;
Плодове и зеленчуци, включително гъби;
Пчелен мед;
Зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
Растителни и животински масла и мазнини;
Технически и медицински култури, вкл. маслодайна роза и билки;
Готови храни за селскостопански животни (фуражи);
Гроздова мъст, вино и оцет;
Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти
от първична и вторична биомаса.

Бележка:
*Грантови схеми в режим de minimis, при който максималният размер на безвъзмездна помощ е 200 000 евро за период от 3 последователни
години, а за инвестиции в сухопътен транспорт - до 100 000 евро (Регламент на Европейската комисия (ЕС) 1998/2006).
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

47

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Проект: „Изготвяне на стратегически инструменти за туристическото развитие
на Костенец”

Програма за работа на общинския съвет и
общинската администрация за
реализирането на дейностите от Плана за
действие за развитието на туризма в община
Костенец

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

декември 2010 г.

Настоящата Програма за работа на общинския съвет и общинската администрация за
реализирането на дейностите от Плана за действие за развитието на туризма в община Костенец е
разработено в рамките на обособена позиция 4 „Подготовка на „План за действие, за развитието на
туризма” (2010 -2015)” от проект „Изготвяне на стратегически инструменти за туристическото
развитие на Костенец” (част от проект BG 161PO001/4.2.-01/2008/020 „Интегрално планиране на
туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”),
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Операция 4.2
„Подкрепа за междурегионално сътрудничество”.
Общинската администрация инициира и организира изпълнението на изключително широк
спектър от дейности, които имат пряко или директно отношение към развитието на туризма в
общината. В този процес взимат участие различни служби, предимно от специализираната
администрация на Община Костенец, в зависимост от съдържанието на конкретната инициатива.
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Независимо от него обаче, отличната координация и изграждането на отношения на допълване
(комплементарност) между служителите от различните служби, както и с всички заинтересовани
от развитието на туризма в общината страни, стоят в основата на успешната реализация на
Стратегията за развитие на туризма, посредством Плана за действие.
Една от заинтересованите страни е Общински съвет-Костенец, която едновременно с
администрацията на общината, е сред заинтересованите страни, които имат и най-голямо
значение и въздействие върху развитието на туризма.
Чл. 2(2) на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съветКостенец, постоянните комисии и взаимодействието му с общинската администрация гласи, че
„общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на Общината във връзка с
осъществяване на дейности по:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и
такси, общинската администрация;
Устройството и развитието на територията на общината и на населените места;
Образованието;
Здравеопазването;
Културата;
Благоустрояването и комуналните дейности;
Социалните услуги;
Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
Развитието на спорта, отдиха и туризма.”.

Съгласно чл. 10 от Закона за туризъм в Република България, общинският съвет приема
програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с
приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и
потребности. Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:
•

•
•
•

Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на
територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с
аерогари, ж.п. гари и автогари, както и с паметниците на културата и на
историческото наследство;
Опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
Изграждане на информационни туристически центрове и организация на
информационното обслужване на туристите;
Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на
територията на общината.

Имайки предвид това и въз основа на разработената Стратегия за развитие на туризма и
План за действие към нея, предлагаме настоящата програма за работа на общинския съвет и
общинската администрация. По такъв начин ще се оптимизират административните процеси,
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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свързани с развитието на туризма в общината, а едновременно с това ще се осигури нужната
институционална подкрепа при реализирането на конкретни дейности от Плана.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец:
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1. Цели на програмата
Настоящата програма е обвързана със Стратегията за развитието на туризма в община
Костенец (2010 – 2015 г.) и разработения към нея План за действие за развитието на туризма,
целейки да координира действията на Общинския съвет и администрацията на Община Костенец
във връзка с тяхната реализация, по начин, позволяващ оптимално използване на всички
потенциални финансови източници за постигане на устойчиво развитие на туризма в Община
Костенец, а оттам и стимулиране на цялата икономика на общината.

2. Мерки за реализация на програмата
•
•
•
•
•

Постигане на оптимална откритост и публичност при подготовката и приемането на
решения от Общинския съвет, имащи отношение към развитието на туризма в община
Костенец;
Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане на
въпроси свързани с реализацията на дейности и конкретни проекти за развитие на
туризма в община Костенец;
Осигуряване на възможности за участие на представители на местната общност при
обсъждането и вземането на решения, свързани с развитието на туризма в община
Костенец;
Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на
Общинския съвет и администрацията на Община Костенец;
Изграждане на ефективни форми за общуване на Общинския съвет и администрацията
на Община Костенец с представителите на бизнеса от територията на общината,
потенциални инвеститори, и неправителствени организации.

3. Дейност на Общинския съвет на Община Костенец в периода от 2011 - 2015 г. за
реализирането на дейностите от Плана за действие за развитието на туризма в община Костенец

3.1. За реализация на дейности от Плана чрез кандидатстване с проектни предложения по
различни донорски програми

•

•
•

На заседание в началото на всяка година от периода: Приемане на решение за
проектите, свързани с изпълнение на дейности от Плана за действие, по които Община
Костенец да кандидатства през текущата година и одобрение на нужните финансови
ресурси (за консултантски услуги, за съфинансиране);
Приемане на решение за съответствие на конкретните проекти с Общинския план за
развитие на Община Костенец (когато прилагането на това решение е част от
задължителните документи при кандидатстване);
Приемане на решение за откриване на процедури за възлагане на строителство и/или
услуги, съгласно ЗОП или НВМОП, свързани с подготовка на кандидатстването за
безвъзмездно финансиране (напр. за подготовка на идейни, технически и/или работни
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•
•
•
•

проекти, разходи за подготовка на формуляр за кандидатстване и т.н.) или в рамките
на изпълнението на конкретен проект за същата година;
Приемане на решение за издаване на гаранция във връзка с подаване на искане за
авансово и/или междинно плащане по проекти, които са в процес на изпълнение през
съответната година;
Приемане на решение за ползване на банкови кредити във връзка с изпълнението на
проектите през текущата година (когато това е необходимо);
Приемане на решение за приемане на стратегии, прогнози, програми и планове за
развитие на общината, разработени в резултат на изпълнението на проекти за
съответната година;
Приемане на решение за одобряване на Споразумение за сътрудничество на Община
Костенец с други организации (от България и чужбина) във връзка с кандидатстването
по конкретни процедури, когато това се изисква (напр. по проекти за трансгранично
или трансрегионално сътрудничество).

3.2. За реализация на дейности от Плана на принципа на публично-частното партньорство
(ПЧП)
•
•
•

Приемане на решение за съответствие на проекта с Общинския план за развитие на
Община Костенец;
Приемане на решения за участие на общината в други юридически лица с нестопанска
цел и определяне на представителите на общината в тях във връзка с реализацията на
конкретен ПЧП проект;
Приемане на решения, свързани с управление и разпореждане с общинското
имущество, представляващо приноса на общината в конкретния ПЧП проект.

4. Дейност на администрацията на Община Костенец в периода от 2011 - 2015 г. за
реализирането на дейностите от Плана за действие за развитието на туризма в община Костенец

4.1. За реализация на дейности от Плана чрез кандидатстване с проектни предложения по
различни донорски програми
•

•
•

•

Текущо проследяване на възможностите за получаване на безвъзмездна финансова
помощ от Община Костенец за изпълнение на дейност или комплекс от дейности от
Плана за действие за развитието на туризма (официални интернет страници на
програмите, индикативни програми за всяка календарна година);
Формулиране на резюме на конкретни проекти и представяне за одобрение пред
Общинския съвет на Общината;
В зависимост от дейностите, включени в конкретно проектно предложение, на етап
подготовка, организиране и провеждане на тръжни процедури (съгласно ЗОП или
НВМОП) за възлагане на услуга (например консултантски услуги по разработване на
проектното предложение, за разработване на работен/технически и/или идеен проект
и др.);
Осъществяване на контакт с потенциални партньори от България и/или чужбина, във
връзка с предмета на проектната идея и изискванията на конкретната финансираща
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•
•
•
•

програма/ инструмент, по която то ще се подава (напр. програмата за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия, схема за Трансрегионално сътрудничество
по Оперативна програма „Регионално развитие”и др.);
Подаване на разработени проектни предложения, включително окомплектоване на
цялата придружителна документация;
Комуникация с Управляващия орган на програма през целия период на оценка на
проекта (подаване на допълнителна/ разясняваща информация и/или документи във
връзка с проектното предложение и др.);
Дейности, свързани със сключването на договор за безвъзмездна помощ;
Финансово и административно управление на изпълнението на проекта – процедури
за възлагане извършването на услуги, доставки, строителство; междинно и финално
отчитане изпълнението на проекта пред Управляващия орган и др. (подготовка на
доклади, съпътстваща документация, искания за плащания).

4.2. За реализация на дейности от Плана на принципа на публично-частното партньорство
(ПЧП)
При търсене на инвеститори от страна на общината
•
•
•
•

Разработване на база-данни с потенциални инвеститори (вкл. изграждане на “дълъг
списък” с компании и контакти; приоритизиране и избор на компании; актуализация на
базата-данни);
Подготовка и осъществяване на кампания за генериране на инвестициите (чрез
директен мейлинг (писма); електронна поща; телефонни разговори; интернет;
промоционални събития; представяния; разработване на инвестиционни проспекти);
Организиране и провеждане на посещения на потенциални инвеститори в общината,
презентации;
Извършване на последващи дейности и преговори (напр. предоставяне на всякаква
допълнителна информация, необходима за взимане на инвестиционно решение).

След изявен инвеститорски интерес към общината
•
•
•

Организиране и провеждане на посещения на потенциални инвеститори в общината
(подготовка на посещението, подготовка и управление на програмата на
посещението);
Управление на дейностите след посещението на инвеститорите (разработване на пакет
за развитие; включване на висши държавни служители от общината – напр. кмета и
зам. кмета на Община Костенец);
Осигуряване на последващи дейности и допълнително обслужване на инвеститорите в
общината (подпомагане на инвеститорите в случаите, когато имат допълнителни
въпроси или срещат регулаторни проблеми).
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Дейности, свързани с обслужване на чуждестранните инвеститори, които обичайно се
предоставят от областните инвестиционни бюра, но част от тях могат да бъдат изпълнени и от
администрацията на Община Костенец, в зависимост от капацитета и наличната към момента
информация:
•
•
•
•
•
•
•

Разработване на планове и програми за насърчаване на инвестициите;
Събиране и обработка на информация за налична работна сила и налични терени,
където може да се реализират инвестиции;
Сътрудничество с образователни и квалификационни институции в региона и
идентифициране на възможности за подготовка на квалифицирана работна сила
според изискванията на инвеститорите;
Поддържане на база-данни с налични терени, сгради и други мощности, включително
информация за вида собственост;
Работа с неправителствени организации;
Провеждане на инвестиционен маркетинг и кампания на местно ниво за разясняване
на ползите от инвестициите;
Провеждане на семинари и обучения в областта на инвестициите, насочени към
бизнеса.

5. Програма за 2011-2012 г.

На база на индикативните програми на Оперативните програми в България за 2011 г. и на
Плана за действие за развитието на туризма на Община Костенец, през същата година следва да
се инициира изпълнението на следните дейности от Стратегията.

Приоритет 1: Създаване на подходящи условия за развитие на човешките ресурси в
областта на туризма и подобряване на качеството на обслужване:

•
•
•

Дейност 1-1-1: Изграждане на трайно и активно партньорство между заинтересованите
страни в областта на туризма чрез създаване на местен инициативен комитет по
туризма - 09.2011 г.
Дейност 1-1-2: Разработване на „Туристически кодекс на община Костенец” с единни
местни критерии и стандарти за качество за разпознаване на община Костенец като
туристическа дестинация – краен срок за изпълнение 12.2011 г.
Дейност 1-1-3: Организиране на местни туристически работилници и информационни
мероприятия с цел стимулиране на туристически ориентирано мислене и
предприемачество и обсъждане на идеи в областта на туризма – 09.2012 г.
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Приоритет 2: Развитие на туристическия портфейл на Общината чрез алтернативни
форми за туризъм и иновативни туристически продукти:

•
•

Дейност 2-2-1: Превръщане на крепостта „Траянови врата” в туристическа атракция –
06.2012 г.
Дейност 2-3-1: Превръщане на индустриалното наследство на Общината в
туристическа атракция – 12.2012 г.

Приоритет 3: Опазване, поддържане и развитие на природната, културната и
историческата среда в Общината:

•
•
•
•
•

Дейност 3-1-2: Разработване на местни екологични правила и норми за постигане на
териториален баланс - 06.2012 г.
Дейност 3-1-4: Облагородяване на прилежащите пространства около „Костенски
водопад” - 09.2012 г.
Дейност 3-2-1: Създаване на местен фонд с описание на характерните за Общината
традиции, обичаи и занаяти – 12.2011 г.
Дейност 3-3-1: Възстановяване, благоустрояване и опазване на крепостта „Траянови
врата” – 06.2012 г.
Дейност 3-3-2: Провеждане на археологически проучвания и изследвания – 06.2012 г.

Приоритет 5: Популяризиране на туристическата дестинация „община Костенец”:
•
•
•
•
•

Дейност 5-1-1: Създаване на подробна туристическа карта на община Костенец 12.2011 г.
Дейност 5-1-2: Създаване на идентификационна система за обозначаване на
туристическите обекти-12.2011 г.
Дейност 5-2-1: Създаване на виртуален туристически център – 06.2012 г.
Дейност 5-2-4: Установяване на партньорства с туристически агенции и асоциации 12.2011 г.
Дейност 5-2-5: Регистриране на Общината, местни туристически дружества и
представители на местния туристически бизнес в национални и международни
туристически организации - 12.2011 г.

Голяма част от дейностите в Плана за действие са текущи, с период на изпълнение целия
период на реализация на Плана. Сред тях са например дейностите по Мярка 4-1: Рехабилитация
и доизграждане на техническа инфраструктура. В рамките на тях, предстои да се финализира
или да започне реализацията на следните конкретни проекти:
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•
•

„Укрепване на неустойчив откос на ул. Боровец, гр. Костенец” по Оперативна
програма „Регионално развитие”, схема
за предоставяне на безвъзмездна
финаносва помощ BG161PO001/4.1-02/2008;
Обновяване и развитие на населените места” по мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007
- 2013 г.
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