
1 
 

 
ОБЩИНА ЧАВДАР 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9 

тел: 07189 2261;тел. кмет: 07189 2388 
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

от 20.08.2021 г. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.11 и чл.12 от Закона за туризма, чл.8 от ЗНА, съгласно чл.69 от 

АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3, ал.4 и чл.28 от ЗНА, Община Чавдар Ви уведомява, 

че община Чавдар е изготвила проект на Програма за развитие на туризма на община Чавдар за 

периода 2021 - 2027 година.  

В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 20.08.2021 година, датата на  публикуване на 

настоящото обявление и от обявяването му на интернет страницата на община Чавдар: 

www.chavdar.eu, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др. 

можете да представите Вашите такива по проекта Програма за развитие на туризма на община 

Чавдар за периода 2021 - 2027 година, до 20.09.2021 г., на e- mail: obchavdar@abv.bg, или в 

Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките 

на работното време от 8.00 часа, до 17.00 часа на община Чавдар на адрес: п.к. 2084, с.Чавдар, 

област Софийска, ул. „Христо Ботев" No 9.   

Приемането на програма за развитие на туризма на община Чавдар за периода 2021 - 2027 

година, е основано на следните, 
 

МОТИВИ 

1.Причини, които налагат приемането на програма за развитие на туризма на община 

Чавдар за периода 2021 - 2027 година 
  
Програмата за развитие на туризма на община Чавдар е разработена на основание: 

- Чл. 11 и чл. 12 от Закона за туризма; 

- Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030г.; 

- Концепция за туристическо райониране на България; 

- План за интегрирано развитие на община Чавдар 2021-2027г.; 

- Стратегически план за развитие на културния туризъм на Република България; 

- Стратегии за развитие на туризма в Европа (2014/2241 ( INI)); 

- Национална програма и план за действие за развитие на еко туризма в България; 

- Тенденции на Световната туристическа организация до 2050 г.; 

- Регионален план за развитие на Югозападен район 2021-2027 

- Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022. 
   

2.Цели, които се поставят: 
 

Настоящата програма има за цел да осигури трайна конкурентоспособност на община 

Чавдар като привлекателна дестинация за активен и устойчив туризъм през всички сезони на 

годината. Програмата трябва да допринесе за интегрирано туристическо развитие на района, 

привличане на инвеститори в сектора, подобряване и разширяване на базовата инфраструктура, 

повишаване качеството на туристическото предлагане и за утвърждаване на Чавдар като 

предпочитана дестинация за отдих и туризъм.  

Заложените цели ще се постигнат, чрез използване на наличните ресурси за устойчиво 

развитие на всички видове туризъм, за които има потенциал в общинската територия, като се 
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акцентира върху: културноисторическия, планинския (летен-пешеходен туризъм), екологичен, 

спортен, приключенски, селски туризъм, ловен туризъм и атракционен туризъм. Предлагането ще 

се допълни и разнообрази с възможностите за религиозен, фестивален и събитиен туризъм, 

тренировъчни школи, уикенд почивки и рекреация, зелени училища, бизнес туризъм. 

 Основните цели са: 

- Осигуряване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм в 

община Чавдар; 

- Развитие на конкурентоспособен туристически сектор; 

- Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на 

продукта на туристическия пазар; 
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програмата:    
    
Програмата за развитие на туризма в община Чавдар, ще се осъществят със средства, 

предоставени от: 

- Собствени приходи на община Чавдар; 

- Европейско финансиране; 

- Местни и външни за общината инвеститори; 

- Туристически асоциации, неправителствени организации; 

- Други източници на финансиране. 
 

4. Очаквани резултати:  
 

- Прилагане на местната политика за устойчиво развитие на туризма; 

- Осигуряване на прозрачност и информираност относно ползите за местните общности от 

интегрираното развитие на туризма; 

- Мотивиране на местните общности да участват в развитието на туризма и в налагането на 

собствен бранд на община Чавдар, като ги прави част от демократичното вземане на 

решения; 

- Качествено и своевременно информиране на местните общности за планираните от 

общината дейности свързани с развитието на туризма; 

- Гарантиране на участието на местните доставчици на туристически услуги във всички 

материали и платформи, които са изготвени от общината с цел налагане на община Чавдар 

като туристическа дестинация; 

- Фокусиране на вниманието върху възможностите за успешно изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, 

насочени към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на 

гражданите и бизнеса; 

-     Поддържане на онлайн платформа обобщаваща всички услуги в сферата на туризма. 
 

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:    
   

       Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство. Предлаганата програма е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен, както и с тези на европейското законодателство. 
 

 

Проекът на Общинската програма за опазване на околната среда на община Чавдар 

за периода 2021 - 2027 година е публикуван на официалната интернет страница на община 

Чавдар в секция „Общински съвет“, в подсекция „Покани и обявления“, на следния линк: 

https://www.chavdar.eu/administration/POKANI 

 

 
ГРИГОР ДАУЛОВ:  

 Кмет на община Чавдар       

 


