РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА
ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027 г.

В процеса на разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Созопол за
периода 2021-2027 г. беше извършено онлайн анкетно проучване сред заинтересованите
страни.
В анкетното проучване участваха 61 респондента, като резултатите от анкетата са
обобщени както следва:
Въпрос 1 Моля, посочете в качеството Ви на коя обществена група участвате в
анкетата?
2; 3%

4; 7%

9; 15%

Областни/Регионални
органи на власт
1; 2%

Орган на местната власт

2; 3%

Бизнеса
Неправителствения сектор

43; 70%

Образователна/обучителна
организация
Местното население
Друго (моля, посочете)

В категорията „Друго (моля, посочете)“ са дадени следните отговори:
• Летуващ всяка година по месец и половина през последните 42 г.;
•

Почиващ в Созопол от 25 години;

•

Гост на града;

•

Социални дейности.

Въпрос 2 Как според Вас се промени Община Созопол през изминалия
програмен период по отношение на:
Социални услуги
Здравни услуги
Образователни услуги
Демографски характеристики на населението и пазар на труда
Инвестиции (местни и чуждестранни)
Рибарство и аквакултури
Селско и горско стопнаство
Бизнес (производство и услуги)
Култура и КИН
Туризъм (инфраструктура, продукти и услуги)
Околна среда
Среда за живот в населените места (благоустрояване на…
ВиК инфраструктура
Транспортна инфраструктура
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Положително

По-скоро положително

Нито положително, нито отрицателно

По-скоро отрицателно

40
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Въпрос 3 Настоящата визия за развитие на Община Созопол е „Община
Созопол – по-добро място за живот, работа, туризъм и инвестиции“. Считате ли, че
е необходима нова визия за развитие на общината?

13
26

22

Не

Не мога да преценя

Да (моля посочете)

В категорията „Да (моля, посочете)“ е даден следния отговор:
• Община Созопол - пример за зелени и чисти решения, които да върнат
живота в града

Въпрос 4 Моля, посочете според Вас върху кои 3 приоритета за развитие,
трябва да фокусира общината през новия програмен период?
ДРУГО (МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ)

1%

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, В Т.Ч. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРИЖИ ЗА ХОРА В …

2%
9%

ЗДРАВНИ УСЛУГИ

2%

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
ПАЗАР НА ТРУДА, В Т.Ч. КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ,
УСЛОВИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И ДР.

3%
1%

ИНВЕСТИЦИИ В НИРД

4%

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

2%

СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПНАСТВО

6%

БИЗНЕС (ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ)
КУЛТУРА, В Т.Ч. ОПАЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КИН,
РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР И ДР.
ТУРИЗЪМ, В Т.Ч. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ДР.
ОКОЛНА СРЕДА, В Т.Ч. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПТАДЪЦИТЕ, ОПАЗВАНЕ НА
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО,…
СРЕДА ЗА ЖИВОТ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА (БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА)

9%
16%
11%
15%
5%

ВИК ИНФРАСТРУКТУРА
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ И
УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА МОБИЛНОСТ

14%
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В категорията „Друго (моля, посочете)“ са дадени следните отговори:
• Непродажба на общинска земя;
•

БКС

•

Няма достатъчно места за паркиране през летните месеци. Трябва да се
помисли за подземен паркинг.

Въпрос 5 Моля, дефинирайте до 3 проекта/мерки, които Община Созопол
задължително трябва да реализира в периода 2021-2027 г.1

1

•

Светофар или кръгово движение на пл. Черно море;

•

Паркинги;

•

Насърчаване на прехода към кръгова икономика;

•

Транспортна инфраструктура - подобряване и обновяване на всички
общински пътища;

•

Инфраструктура, осветление, транспорт;

•

Образование;

•

Автогара;

•

Обособяване на туристически алеи;

•

Болница;

•

Условия за бизнес с целогодишна заетост;

•

Разширен културно-събитиен център;

•

Спорт и култура;

•

Разделно сметосъбиране;

Отговорите, които се повтарят са обобщени.

•

ВиК инфраструктурни проекти;

•

Централен плаж Черноморец;

•

Разширяване на пътя от Черноморец до Златна рибка, минаващ покрай
крайбрежните къмпинги и хотели;

•

Разкриване на нови работни места;

•

Залесяване

•

Развитие на социалните услуги - изграждане на социално предприятие;

•

Реновация, облагородяване на историческата част на гр. Созопол, оформяне
на обща визия и изпълнение на обща туристическа информационна
система за целия обект;

•

Предотвратяване и намаляване на замърсяването на крайбрежието;

•

Благоустрояване на обществените зони;

•

Подобряване инфраструктурата на Стария Созопол - улични настилки,
зелени пространства, исторически обекти;

•

Общинска полиция;

•

Развитие на индустриална зони;

•

Селско стопанство;

•

Възстановяване и реновиране на читалища;

•

Пешеходна и вело алея по крайбрежието (между пясъка и хотелите/
къмпингите от Червенка до Златна рибка);

•

Социално развитие;

•

Да построят многоетажни паркинги на общински терени и да се организира
транспорт от тях до града;

•

Озеленяване и почистване на града, премахване на нерегламентирани
сметища;

•

Насърчаване развитието на местния пазар на труда и повишаване на
заетостта, развитие на икономиката;

•

Мерки за информираност относно природните забележителности на
територията на общината, облагородяване и осигуряване на достъп до тези
места, мерки за опазването и развитието им;

•

Организиране на богата културна програма, реклама на историческите
богатства на Созопол;

•

Ремонт на пристанището в Черноморец;

•

Обособяване на о. Кирик и Юлита като културен, исторически и
образователен център. Възстановяване на пристанищната част и изграждане
на яхтена марина;

•

Седмичен пазар на местните производители;

•

Подобряване инфраструктурата на гр. Созопол - подновяване на градска
градина, създаване на модерни и иновативни елементи;

•

Привличане на инвестиции в сферата на образованието - община Созопол
като място за създаване на модерни образователни центрове с национално
значение.

Въпрос 6 Според Вас кои от изброените фактори са ключови за развитието на
Община Созопол?

Друго

3%

Привличане на инвестиции в „зелени“ технологии

17%

Привличане на инвестиции в туризма

21%

Привличане на инвестиции в земеделието,
рибарството и аквакултурите
Привличане на инвестиции в преработвателната
промишленост

17%
7%

Привличане на инвестиции в производствения сектор

11%

Подкрепа на научноизследователска дейност,
технологично развитие и иновациите
Повишаване на образованието и квалификацията на
работната сила
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В категорията „Друго (моля, посочете)“ са дадени следните отговори:
• Имаме нужда от работни места за младите и не толкова млади хора;
•

Контрол и санкции за опазване на всичко, което е и ще бъде направено;

•

Почтеност и честност в управлението;

•

Подобряване на инфраструктурата в населените места;

•

Включване на гражданите при вземането на решения; широки обществени
дискусии, повишаване на експертния капацитет на общинските служители
(вкл. предоставяне на адекватни електронни услуги).

Въпрос 7 Според Вас кои от изброените представляват ограничения за
икономическото развитие на общината?

ДРУГО

8%

НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧНА И
КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА СИЛА

24%

ДАНЪЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ

13%

ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО ЛОГИСТИЧНИ
ЦЕНТРОВЕ И ПАЗАРИ

11%

ЛОШО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И
ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
(ТРАНСПОРТНА, ИНФОРМАЦИОННА И ДР.)

30%

ЛИПСА НА ПОДХОДЯЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ
ТЕРЕНИ
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В категорията „Друго (моля, посочете)“ са дадени следните отговори:
• Липсват пари и воля;
•

Липсата на желание от страна на местната администрация да се бори с
корупция и да работи в полза на района и жителите му, а не в полза на
политици;

•

Отношението към инвеститорите;

•

Корупция;

•

Липсата на общински атракционни;

•

Вслушване в креативни идеи за развитие на туризма, чистотата на града;

•

Липса на ясна визия; недостатъчно ефективна комуникация с жителите и
гостите на града; предлагане на морално остарял туристически продукт.

Въпрос 8 Според Вас кои от изброените представляват ограничения за
социалното развитие на общината?

Друго

4%

Ограничен финансов ресурс за предоставяне на
социални услуги

31%

Липса на толерантност и съпричастност към
уязвимите и хората в неравностойно положение

8%

Етническо противопоставяне и маргинализиране
на определени етнически групи

8%

Влошени демографски характеристики на
населението (миграционни процеси, смъртност,
хора в трудоспособна възраст и др.)

49%

В категорията „Друго (моля, посочете)“ са дадени следните отговори:
• Всички инвестиции се концентрират в общинския център, а за периферията
не се прави нищо. Администрацията е корумпирана, некомпетентна,
непрозрачно управление;
•

Задлъжнялост на общината;

•

Липса на гражданско включване; единствен фокус към туристическия сезон.

Въпрос 9 Според Вас кои от изброените представляват ограничения за
екологичното развитие на общината?

Презастрояването и
безразборното усвояване на
териториите по
крайбрежието на общината

4%

Недостатъчни инвестиции в
интегрирани решения за
опазване на околната среда
(дейности от кръговата
икономика)
Усвояване на горския и
земеделски фонд за
индустриални дейности и
застрояване

25%
46%

25%

Друго

В категорията „Друго (моля, посочете)“ са дадени следните отговори:
• Канализация и пречистване на отпадните води от всички населени места в
района;
•

Необходими са инфраструктура и чистота;

•

Прекомерния риболов с трал;

•

Липса на доверие в системата за управление на отпадъците; липса на познания
за разделното събиране/компостиране и т.н.; липса на санкции при неспазване
на правилата.

Въпрос 10 Кои според Вас са зоните за въздействие, които трябва се развиват
приоритетно в рамките на територията на общината?

Друго

1%

Зона за въздействие с индустриални и логистични
функции

13%

Зона за въздействие за рекреации и туризъм

31%

Зона за въздействие с преобладаващи жилищни
функции

6%

Селска зона за въздействие (населени места, различни
от градовете) с икономически, социални и обществени
функции

15%

Градска зона за въздействие с икономически, социални
и обществени функции

33%
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В категорията „Друго (моля, посочете)“ е посочено: Ограничен достъп до стария
град и паркинги.

Въпрос 11 Моля, формулирайте конкретни проекти/мерки, които бихте
желали да бъдат включени в ПИРО:
•

Създаване на автогара, болница;

•

Велосипеди или моторчета под наем и ограничен достъп на външни автомобили.
Внимание на сметопочистването;

•

Изграждане на медицински център; Привличане на големи инвестиции с цел
осигуряване на работни места; Подобрения в сметоизвозването, сметосъбирането
и сметопреработването;

•

Проект за подобряване на градските пътни настилки. Проект за морски транспорт
и туризъм;

•

Развитие на инфраструктурата. Да се изградят пътища, тротоари, осветление в
"Буджака", който трябва да бъде включен като квартал в град Созопол. Община
Созопол да задължи всички собственици на имоти в Созопол и "Буджака" да
поддържат имотите си - косене на трева, почистване на парцелите. Основната
пътна артерия през града да бъде преасфалтирана. Да се осигури сграда на Община
Созопол и се създадат условия за поликлиника, в която да се правят лабораторни
изследвания, периодични прегледи и т.н. Да се привлекат инвеститори, за да има
къде да работи местното население през цялата година;

•

Трябва да се търсят алтернативни инвестиции за развитие извън туристическия
сезон, който да осигурят целогодишна работа и доходи на местното население;

•

Да се създадат условия за привличане на млади, образовани хора да влязат в
местното управление и да развиват бизнес начинания;

•

Изграждане на паркинги, велоалеи. Подобряване на пътната инфраструктура;

•

Данъчни облекчения, предоставяне на терени и/или сгради от общинския фонд за
насърчаване развитието на целогодишен бизнес, срещу условие за разкриване на
работни места с постоянна заетост. Облагородяване инфраструктурата на
кварталите в периферията на града, в т.ч. градски транспорт. Организация на
адекватен и достъпен транспорт до извънградските плажове. Здравеопазване подобряване условията на работа на личните лекари, осигуряване на медицински
услуги за гостите на града през сезона. Създаване на условия за търговия с местни
земеделски, фермерски и рибни продукти - чрез изграждане на пазари с конкретно
предназначение и подходящи условия;

•

Облагородяване на т.нар. "Весела уличка"; отстраняване на неизползваеми или
незаконни конструкции като стари стълбове, улични лампи, стъпала към жилищни
сгради, които излизат на улиците; кастрация на всички улични котки и кучета;
облагородяване на улицата между "Славянка" и яхтеното пристанище; по новата
пристанищна алея да се поставят кошчета за отпадъци;

•

Да се освободят тротоарните площи от коли. Да се премахнат големите контейнери
от тротоарите, сметоизвозването на черните контейнери извън сезон да е 1 път
седмично. Паркингите в сърцето на града да се изместят извън градската зона, да се
осигурят автобуси до паркингите, за да могат собствениците на автомобили да имат
пряк достъп до тях. Да се построят площадки и зони за отдих. Да се засадят нови
дървета пред хотел Селена, за да се възстанови горичката, която беше унищожена.
На местата за частни паркинги в града да се направят места за отдих на туристите.
Повече осведоменост за действията на Общината и Общински съвет;

•

Придобиване и стопанисване на бившата военноморска база на о. Св. Кирик за
културни цели. Рехабилитиране и изграждане на пътната инфраструктура и
паркинги;

•

Създаване на нови работни места за местното население. Създаване на локални
паркинги извън града. Построяване на Автогара и изнасяне на трафика на автобуси
извън града;

•

Подготовка на кадри за туристическия бранш. Развитие на селските райони чрез
био земеделие и животновъдство;

•

Разширяване на пътя от Черноморец до Златна рибка, минаващ покрай
крайбрежните къмпинги и хотели. Пешеходна и вело алея по крайбрежието (между
пясъка и хотелите/къмпингите от Червенка до Златна рибка. Облагородяване на
пътя към залива Вромос и крепостта Акра;

•

Да бъдат ремонтирани улиците и тротоарите, цялата „Весела уличка“ да бъде с
настилка от камък или друг подходящ материал. Да бъде изградена като красива и
чиста пешеходна зона;

•

Асфалтиране на всички улици, на които общината е дала имена и номера и
осветяването им. Почистване и осигуряване достъп до плажовете в града за всички
хора. Контрол и санкциониране на вандалите и разрушителите. Електронна
община - услугите, които общината предлага да има възможност да бъдат заявени
в Интернет. Влакчето е атракция и общината трябва да организира чрез такъв еко
транспорт линията, свързваща Грийн лайф, Къмпинг Градина и Черноморец;

•

Ограничаване на презастрояването. Изграждане на канализационна мрежа в селата
и включването им в пречиствателна станция. Приоритетно решаване на проблема
с отпадъците и извозването им;

•

Повече зелени площи. Повече пейки. Повече детски площадки. Повече парко
места - подземни паркинги. Повече кошчета, особено по ул. Ропотамо, както и
покрай Крепостната стена.

•

Изграждане на улици изграждане на дъждовна канализация, изграждане на
пешеходни зони по крайбрежието;

•

Инвестиране в здравна инфраструктура и привличане на медицински специалисти.
Развитие и поддържане на оградени пространства на открито за разхождане на
кучета. Насърчаване развитието на местния пазар на труда и социалното включване
за повишаване на заетостта. Насърчаване на местния икономически потенциал и
нови форми на заетост в общината;

•

Да се реши проблема с паркирането в град Созопол. Ако е възможно, да се изгради
една удобна и функционална автогара на терена, намиращ се срещу Община
Созопол. Да се помисли и за иновативни решения. Да се спре със застрояването.
Да бъде изграден туристически център, който наистина да бъде от полза на
туристите и да популяризира историята на Созопол. Да се възобнови морския
транспорт, който да предлага разходки до близки места край Созопол, както и
хората ще бъдат стимулирани да не използват автомобилите си. Съседните села,
градове и местности да бъдат интегрирани в развитието на туризма на територията
на цялата община, за да може да се предлага един по-завършен продукт на
туристите. Да се помисли и за създаване на приложение за град Созопол, където да
има информация за атракционни, ресторанти, забележителности, хотели и др.;

•

Залесяване. Инфраструктура. Екология. Селски туризъм. Медицинско обслужване;

•

Създаване на социално предприятие. Създаване на социални услуги за възрастни.
Развитие на допълнителните услуги в туризма. Инфраструктура за културните
дейности, изключително е належащо да се реконструира и да се изгради покривна
конструкция на Амфитеатъра. Социална програма за младите специалисти от
общината.

•

Медицинско обслужване (център). Демонополизация на сметопочистването.
Преразглеждане на отвеждането на дъждовната вода с цел предпазване от
наводнение. Контрол на риболова. Създаване на атракционни. План за
количествен контрол на достъп за автомобилите на гостите в града. Обновяване на
амфитеатър, читалище, киносалон;

•

Развитие на транспортната инфраструктура между населените места на община
Созопол, внедряване на работеща система за контрол и опазване на околната среда,
както по бреговата ивица, така и в горските райони на общината - развитие на еко
туризъм. Контрол и развитие на дейностите, свързани с рибарство и аква култури,
обособяване на работеща мрежа от борси за продажба на риба и морски продукти,
контрол върху качеството на услугата, мерки за информираност на населението и
гостите на общината - информационен център, музей на рибаря, организиране на
фестивал на рибарството на територията на общината. Разработване на сезонна
схема за временна организация на движението на територията на населените места
на общината, избор на терени за изграждане на общински буферни паркинги,
изграждане на буферни паркинги - подземни, надземни, от готови стоманени
конструкции, схема за превоз на гостите на общината от буферните паркинги до
две или повече възлови точки в населените места, закупуване на общински ПС за
репатрация на неправилно паркирани МПС, изграждане на работещо общинско
дружество "Паркинги и гаражи";

•

ВиК инфраструктура за района - Буджака Юг и Каваците. Инфраструктура за
пешеходци в целия град и специално връзката между Каваците и града. Изграждане
на улици в Буджака;

•

Създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство
на крайбрежието;

•

Автогара. Болница. Реставрация на морското училище, намиращо се на остров
Свети Кирик;

•

Да се предвидят дейности по създаване на туристически продукт, различен от
традиционния за гр. Созопол, обединяване на по-широк спектър дестинации освен
общинския център, съответно налагане на обща визия на туристическата зона на
община Созопол, да се работи за унифициране на търговските практики,
регламентация на административни условия, с цел елиминиране на
компрометирани търговски обекти, популяризиране на новите туристически
продукти;

•

Придобиване за безвъзмездно управление от Държавата на остров "Свети Иван" и
превръщането му в туристическа атракция по примера на остров "Света
Анастасия". Изграждане на градска автобусна линия в.с. Дюни, гр. Созопол, к-г
"Златна рибка", к-г "Градина", гр. Черноморец. Изграждане на "Алея на здравето"
по пътя Черноморец - с.о. Червенка. Изграждане на крайбрежна пешеходна алея от
пристанището на гр. Черноморец до еко къмпинг "Черноморец". Изграждане на
улична мрежа за свободен достъп до плаж "Тополите";

•

Проект за популяризиране на историческите забележителности. Проект за
популяризиране на природните забележителности. Проект за образователни и

спортни кръжоци към читалището през летните месеци за децата (танци,
приложни изкуства, сърф, гмуркане и др.) Организация на повече фестивали;
•

Транспортна инфраструктура, повече детски площадки в цялата община;

•

Интегрирането на о-в Кирик като икономически и социален фактор в гр. Созопол;

•

Да се асфалтират улиците в гр. Черноморец;

•

Историческото минало на Созопол е даденост, която трябва да се използва за
привличането на туристи. Това може да се реализира ако се реставрират в старата
част възрожденски къщи в созополски стил, като се стимулира и подпомага този
процес. Централните улици да се изчистят от неподходящите търговски обекти, да
се възстановят настилките, да се стимулират малки търговски обекти в старинен
стил. Експониране на историческите и археологически обекти, свързването им в
общ проект за почистване, охраняване и екскурзоводско обслужване. Цялостното
насочване към туристи с интереси към историческото и културното минало и
настояще на Созопол ще промени и ще допълни профила на посещаващите
Созопол туристи. Това ще даде възможност за реализация на много млади хора,
които търсят реализация в други градове и поприща;

•

Контрол върху презастрояването на брега;

•

Определяне на зони за заведения;

• Иновативни проекти, свързани с развитието и облагородяването на общината;
• Изграждане на буферни паркинги за гостите на града без достъп на колите в града;
възстановяване на поделението и обособяването му като "перлата" на града; чисти
брегови ивици, вода, пристанище; рециклиране на отпадъците и образоване на
хората защо и как да го правят; възможности за алтернативна мобилност
(велосипеди под наем, достъпен градски транспорт и до плажовете около Созопол,
за да се намали използването на ЛМПС); модернизиране на читалището.
Въпрос 12 Моля, формулирайте конкретни проекти/мерки, които бихте
желали да бъдат реализирани от Община Созопол в партньорство с други общини
на територията на страната и извън нея:
•

Сътрудничество с други общини, обмяна на опит;

•

Изграждане на велоалеи, свързващи Созопол с Бургас, Созопол с резерват
Ропотамо;

•

Проекти с Община Бургас и общините на юг за подобряване на целия регион
(транспортен и туристически);

•

Трансгранично сътрудничество;

•

Сътрудничество с други градове, които са с характеристиките на Созопол, от
които да се вземат добри практики;

•

Изграждане на велоалея Бургас – Созопол. Развитие на плажните спортове;

•

Рекламно-обменни мерки, популяризиращи местните форми на предлаганите
стоки и услуги и култура;

•

Съвместни есенно-пролетни фестивали на рибата, виното и т.н. в сътрудничество
с Русия, Гърция, Турция и т.н.;

•

Селски туризъм с традиционни кулинарни и културни предложения
(целогодишно). Опознаване на историята на региона и насърчаване на

облагородяването му от младите поколения. Добре изградени екопътеки между
населените места. Размяна на туристи на принципа на занаятчийството от други
градове в страната чрез пакет чирак;
•

Изграждане на обща информационна система "Южно Черноморие", обхващаща
всички общини южно от община Бургас, която да предоставя информация за
културните, исторически, археологически, природни забележителности в
региона,
фестивалите,
културно-масовите
мероприятия,
транспортна
информация, информация за заведения за хранене, места за настаняване, правила
и ограничения, свързани с активния туристически сезон;

•

Взаимодействието с планински общини може да даде възможност за използване
на опита в сферата на търговията, настаняването, услугите и адресирането на
проблема с липсата на работна ръка. С общини с богато културно-историческо
наследство може да се сподели опит във всички сфери на туризма.

•

Общината да участва и да си сътрудничи с останалите общини по отношение на
спортни и културно-масови мероприятия;

•

Партньорство със други общини в страната и извън нея.

Първият работен вариант на ПИРО беше обсъден по време на две фокус групи със
заинтересованите страни, проведени онлайн. Участниците във фокус-групите потвърдиха
отговорите и предложенията на респондентите в анкетното проучване.
Изготвил : Галина Георгиева
Директор дирекция „АП“

