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ОТНОСНО: Откриване на процедура по създаване на Организация за 
управление на Туристически район „Родопи“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Съгласно чл. 15 от Закона за туризма, територията на страната се разделя на 
обособени територии - туристически райони, с цел формиране на регионални 
туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. 

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен 
туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с 
териториалните особености и спецификата на различните части от страната и 
осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите 
райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на 
вътрешния, така и на международния пазар.  

Съгласно Концепция за туристическо райониране на България, приета от 
Министъра на туризма са създадени следните туристически райони: 

1. Район Дунав –  с център гр. Русе 
2. Район Стара планина – с център гр. Велико Търново 
3. Район София – с център гр. София 
4. Район Тракия – с център гр. Пловдив 
5. Район Долина на розите – с център гр. Казанлък 
6. Район Рила-Пирин – с център гр. Благоевград 
7. Район Родопи – с център гр. Смолян 
8. Район Варна (Северно Черноморие) – с център гр. Варна 
9. Район Бургас (Южно Черноморие) – с център гр. Бургас 
Съгласно Концепция за туристическо райониране на България, приета от 

Министъра на туризма, Район „Родопи“ включва 27 общини, а именно: Ардино, 
Асеновград, Баните, Батак, Борино, Брацигово, Велинград, Девин, Джебел, Доспат, 
Златоград, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Куклен, Кърджали, Лъки, Мадан, 
Маджарово, Момчилград, Неделино, Ракитово, Родопи, Рудозем, Смолян, Чепеларе и 
Черноочене 

Район „Родопи“ се подразделя на два подрайона – Източни Родопи и Западни 
Родопи. 



В Концепцията за всеки туристически район е предложена основна и разширена 
специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в 
съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва 
освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. 
Основната специализация на Район „Родопи“ е планински и селски туризъм, с 
разширена специализация, както следва:  

1. Планински туризъм (всички видове –ски, пешеходен, рекреативен) 
2. Селски туризъм 
3. Балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм 
4. Приключенски и екотуризъм 
5. Културно- Исторически и фестивален туризъм 
6. Религиозен и поклоннически туризъм 

Съгласно Закона за туризма, всеки туристически район се управлява от организация за 
управление на туристическия район (ОУТР) и извършват следните дейности: 

1. Разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район 
в съответствие с националната маркетингова стратегия; 

2. Изработване на лого и слоган на туристическия район; 
3.Организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на 

туристическия поток в туристическия район и на анализи и прогнози за туристическото 
развитие; 

4. Осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността 
и реклама на туристическия район; 

5. Организиране и подпомагане дейността на туристическите информационни 
центрове в района; 

6. Разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови 
стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на туристическия 
район в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма; 

7. Подпомагане дейността на областните управители и кметовете на общини при 
реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и 
предложения; 

8. Подпомагане кметовете на общини при изпълнението на задълженията им по 
този закон; 

9. Реализиране на проекти по програми на Европейския съюз; 
10. Създаване и поддържане на база данни за туризма в района - част от 

Единната система за туристическа информация; 
11. Осъществяване обмен на информация, стандарти и добри практики; 
12. Провеждане на дейности по обучение и повишаване качеството на 

туристическите услуги; 
13. Подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни 

системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на 
туристическия район. 

В чл. 22. От Закон за туризма е посочено, че организация за управление на 
туристически район се учредява от: 

1. туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, 
чието седалище е на територията на туристическия район, и 

2. поне четири общини от територията на туристическия район. 



 
Туристическият район се управлява от организация за управление на 

туристическия район - доброволни организации, които чрез взаимопомощ и 
сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, 
свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на 
регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район. 
Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица, които се 
учредяват и регистрират по реда на Закон за туризма. 

Във връзка с предприета процедура и стартирал процес за учредяване на 
Организация за управление на Туристически регион „Родопи”,  на 20 юни 2016 година 
в гр. Смолян бе проведена първа работна среща, между структури, отговарящи на 
изискванията по чл. 22 и чл. 24 от Закона за туризма. 

Въз основа на приетите решения на тази среща, на 30 юни 2016 г. до Министъра 
на туризма бе входирано Заявление от сформиралия се Учредителен комитет, заедно с 
Протокол и останалите материали от срещата. 

В качеството си на учредител Община Смолян е необходимо да представи 
Решение за участие в процедура по учредяване на Организация за управление на 
Туристически регион „Родопи” и членство в същата, в което да бъде записано 
поименно и лицето, което ще бъде упълномощено и пряко ангажирано с 
представителство в процедурата. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 15 от  ЗМСМА , чл. 22 
и чл.24 от Закона за туризма, предлагам на Общински съвет – Смолян да приеме 
следните                               

РЕШЕНИЯ: 
 

 
1. Дава съгласие за участие и членство на Община Смолян в Организацията за 

управление на Туристически район „Родопи“. 

2. Упълномощава Кмета на община Смолян – Николай Мелемов да представлява 
Община Смолян в Организацията за управление на Туристически район „Родопи“. 

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 


