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I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за

развитие на туризма в Об-
щина Балчик за 2015 го-
дина е съобразена с Обла-
стната стратегия за регио-
нално развитие в област
Добрич за 2005 - 2015 го-
дина, с Националната стра-
тегия за устойчиво разви-
тие на туризма в Републи-
ка България 2014 - 2030
г., с политиката на Евро-
пейския съюз в областта на
туризма до 2020г. , както
и с местните туристически
ресурси и потребности.
Програмата на община
Балчик за развитието на
туризма е изготвена на ба-
зата на Закона за туризма
(Обн.,  ДВ,  бр.  30 от
26.03.2013 г., в сила от
26.03.2013 г., изм., бр. 68
от 2.08.2013 г., в сила от
2.08.2013 г., доп., бр. 109
от 20.12.2013 г., изм., бр.
40 от 13.05.2014 г.), като
систематизира целите,
мерките и проектите, чия-
то реализация ще води до
утвърждаване на устойчи-
ви схеми за развитие и уп-
равление на туристически-
те дейности на община
Балчик. В Програмата за
развитие на туризма за

2015 г. се заложени реали-
стични цели, които могат
да се осъществят при иден-
тифицираните налични и
потенциални финансови,
физически и човешки ре-
сурси.

II. ЦЕЛИ  Основните
цели на Годишната прог-
рама за развитие на тури-
зма в община Балчик са:

1. Повишаване привле-
кателността на община
Балчик и утвърждаването
й като туристическа дес-
тинация в България, стра-
ните от Европейския съюз
и другите основни чужде-
странни пазари;

2. Повишаване привле-
кателността на общия ту-
ристически продукт на Об-
щината чрез благоустроя-
ване на инфраструктурата,
обслужваща туризма, обо-
гатяване на културния жи-
вот в общината и изграж-
дане и поддържане на ту-
ристически обекти;

3. Рекламиране на тури-
стически продукт на об-
щината

III. ПРИОРИТЕТНИ
ДЕЙНОСТИ НА ПРОГ-
РАМАТА Програмата за
развитие на туризма в
Балчик през 2015 година

предвижда следните осно-
вни дейности, съгласно За-
кона за туризма съгласно
чл. 11, ал. 2: Приоритет 1
"Изграждане и поддържа-
не на инфраструктурата,
обслужваща туризма на
територията на Община-
та", включващ следните
мероприятия:

1. Основен ремонт на
улици в Община Балчик

2. Текущо поддържане
на инфраструктурата и зе-
лените площи; Приоритет
2 "Организиране на съби-
тия и мероприятия с мест-
но и национално значение,
които допринасят за раз-
ви тието на  туризма",
включващ следните меро-
приятия: Честване на Об-
щински и общоградски
празници с местно и наци-
онално значение като: -
Майски празници; - Ден на
град Балчик; - Коледни,
новогодишни и други тра-
диционни празници на се-
лищата; - Национални пра-
зници на културата "Ал-
бена"; Честване на събития
с международно участие и
значение: - Междунаро-
ден детски фестивал "Ус-
мивките на морето"; - Ме-
ждународен  фестив ал

"Balchik Classic Days"; -
Международен филмов
фестивал на късометраж-
ното кино; - Фестивал на
младите в изкуств ото
"Море от ритми"; - Меж-
дународен хоров фести-
вал "Черноморски зву-
ци"; - Международен дет-
ски фестивал на изкуства-
та "Трикси"; Подпомагане
на проекти с регионално и
национално значение; Ме-
роприятия за медийна ре-
клама на общината, както
и изработване и разпрост-
ранение на рекламни мате-
риали; Международно съ-
трудничество и побрати-
мяване;

ІV.  ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗ-
ВИТИЕ НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА БАЛЧ ИК
ПРЕЗ 2015 г. - утвърдено
с решение на Общински
съвет Балчик № 756 А.
Приходната част на прог-
рамата за развитие на ту-
ризма в гр. Балчик за 2015
г. е в съответствие с чл.60,
ал.1 от Закона за туризма

1. Средствата за разви-
тие на туризма и реализи-
рането на долу посочени-
те дейности се набират от: -

Средства, предоставени за
изпълнение на целеви про-
грами и проекти; - Средст-
вата, събрани от туристи-
ческия данък; - Дарения и
помощи, средства по меж-
дународни програми и
споразумения, когато не е
предвидено те да постъпят
в държавния бюджет; Б.
Разходната част на програ-
мата за развитие на туриз-
ма в гр. Балчик за 2015 г. ,
съгласно Приложение № 9а
е както следва:

Общия бюджет на Про-
грамата за развитие на ту-
ризма за 2015 г. възлиза
на 1 160 000 лв. 2. Съглас-
но чл.11, ал. 1 и ал.

2 от ЗТ приходите от ту-
ризъм се разходват по
приета от Общински съвет
- Балчик годишна програ-
ма за развитие на туриз-
ма, единствено за: - изгра-
ждане и поддържане на ин-
фраструктурата, обслуж-
ваща туризма на терито-
рията на общината, вклю-
чително местните пътища
до туристически обекти;

- изграждане и функци-
ониране на туристически
информационни центрове
и организация на инфор-
мационното обслужване на

туристите; - изграждане и
поддържане на туристиче-
ски обекти, които са об-
щинска собственост или за
които правото за ползване
и управление е предоста-
вено на общината; - орга-
низиране на събития и ме-
роприятия с местно и на-
ционално значение, които
допринасят за развитието
на туризма; - провеждане
на проучвания, анализи и
прогнози за развитието на
туризма в общината; - ре-
клама на туристическия
продукт на общи ната,
включително участие на
туристически борси и из-
ложения; - взаимодействие
и членство на общината в
туристически сдружения и
в съответната организация
за управление на туристи-
ческия район; - подобря-
ване качеството на услуги-
те, предлагани в общинс-
ките туристически обекти.

V. Заключение Изпълне-
нието на Програмата за
развитие на туризма за
2015 година ще даде въз-
можност за създаване и
развитие на конкурентос-
пособен туристи чески
продукт, способен в мак-
симална степен да удовле-

твори нуждите на многоб-
ройните наши и чуждест-
ранни туристи и населени-
ето на общината и да сти-
мулира изграждането на
ползотворни обществено
частни партньорства с
фирми от туристическия
бранш на местно и нацио-
нално ниво, както и с чуж-
дестранни контрагенти от
бранша. Съвместната ра-
бота по изпълнението й ще
подобри съвместните дей-
ствия на общината и акти-
вния бизнес по формира-
не на обща политика за
развитие на отрасъла в
контекста на Национална-
та стратегия за развитие на
туризма за подобряване на
инфраструктурата обслу-
жваща туризма, опазване,
подобряване на сигурно-
стта и разширяване на ре-
кламата на туристически-
те обекти, намиращи се на
територията на Общината.

Очакван резултат от из-
пълнението на Програма-
та за развитие на туризма
през 2015 година ще е по-
зиционирането на община
Балчик като атрактивна
дестинация със собствен
облик и богато културно-
историческо наследство.

Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община Балчик Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общината

Áàíêíîòàòà îò 2 ëåâà ñòàâà ìîíåòà
Българската народна банка (БНБ) е готова да плати 8 819 000 лв. без ДДС на

желаещи да изготвят новите монети от 2 лева, които ще заменят банкнотите,
съобщи БГНЕС. Желаещите да изработят новите двулевки имат време да
кандидатстват до 23 март 2015 г.

Миналата година БНБ утвърди дизайна на монетата, която ще е с изобра-
жението на Паисий Хилендарски - като това на банкнотите от 2 лева, емисии
1999 г. и 2005 г.

Такъв подход е използван и при определянето на дизайна на монетата от 1
лев, емисия 2002 г., като е запазена темата и изображението на Св. Иван
Рилски от дизайна на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г. От БНБ правят
уточнението, че изображението на Паисий Хилендарски върху монетата,
както и това върху банкнотата, не представлява каноничен образ, използван
от Българската православна църква, а е стилизиран светски образ (без нимб),
като посланието е да се наблегне на възрожденския и будителския принос на
Паисий Хилендарски в светската история на България.

Както беше оповестено през есента на 2013 г., необходимостта от замяната
на банкнотата от 2 лева с монета се определя от бързото изхабяване на дву-
левовите банкноти, което налага честата им подмяна и по този начин увели-
чава разходите за поддържане на наличнопаричното обращение.

Î÷àêâàí ñïàä íà ðóñêèòå òóðèñòè ïðåç 2015 ã.
Министерството на

туризма прогнозира
спад на руските турис-
ти през 2015 г., заради
санкциите на Европей-
ския съюз срещу Моск-
ва, както и заради обез-
ценяването на руската
рубла. Това става ясно от
писмен отговор на ми-
нистъра на туризма Ни-
колина Ангелкова до НС,
предаде БГНЕС. За пери-
ода януари-ноември
2014 г. България е била
посетена от 645 825 рус-
ки туристи, сочат данни-
те на Националния ста-
тистически институт.

Това е спад от 3,1%
спрямо същия период
на предходната година.
Сред основните причи-
ни за негативния резул-

тат са: ситуацията в Ук-
райна, напрежението в
Близкия Изток, девалва-
цията на рублата, пос-
къпването на почивки-
те за руснаци зад грани-
ца, наложените ограни-
чения за пътувания на
руски граждани, фалит
на над 20 руски туропе-
ратора и нарушаване на
чартърните програми.
"Експертните оценки
показват, че през 2015 г.
тенденция за намалява-
не на броя на туристи-
те, които ще почиват из-
вън Русия, ще продъл-
жи", пише министър
Ангелкова. Опасенията
на експертите са свър-
зани с очакванията от
сериозно поскъпване
на почивките в чужби-

на за руските граждани.
Прогнозите са за скок от
50-80%, спрямо цените
за почивките, които ру-
снаците са плащали през
миналата година.

Допълнителни факто-
ри за мрачната прогноза
за спад на руските тури-
сти у нас са свързани с
ограниченията за пъту-
ване в чужбина на реди-
ца руски бизнесмени и
държавни служители, въ-
ведените нови правила за
ползване на социалните
фондове, които преди са
изпращали своите слу-
жители и техните семей-
ства на почивки у нас, ак-
тивната роля на руската
страна за развиване на
вътрешния туризъм, ка-
кто и конкурентните це-

ни на руските курорти
спрямо тези в българс-
ките курорти.

В заключение, минис-
търът на туризма, посо-
чва още, че се очаква
продължаване и на още
една негативната тенден-
ция от 2014 г. През мина-
лата година руските ту-
ристи са намалили с 6%
средствата, които харчат
при почивки в чужбина.

Отговорът на Минис-
терството на туризма не
съдържа мерки, които
ведомството и останали-
те държавни институции
предприемат за ограни-
чаване на негативните
последици за българс-
кия туристически
бранш, заради санкции-
те на ЕС спрямо Русия.
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