
ОТНОСНО: Консултиране на „Концепция за туристическо райониране на България”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

Националният център за териториално развитие (НЦТР) изпълнява обществена поръчка,

възложена от Министерството на икономиката и енергетиката „Изготвяне на концепция за

туристическо райониране на България”. Целите на обществената поръчка са:

 Въз основа на анализ и оценка на съществуващи предложения да се предложи схема

на туристическото райониране, която да е теоретично и методически издържана и

практически приложима за целите на маркетинга и формирането на организации за

управление на туристическите райони

 Чрез консултиране с ключови заинтересовани страни да се осигури приемливост на

предложената схема на туристическо райониране

Както Ви е известно, Законът за туризма (2013) предвижда създаване на организации за

управление на туристическите райони, както и разделяне на територията на страната на такива

райони, но не предлага конкретна и цялостна схема на туристическо райониране. Въз основа на

резултатите от изпълнението на обществената поръчка се очаква Министърът на икономиката и

енергетиката да издаде заповед, която да определи броя, наименованията и териториалния

обхват на туристическите райони, както и седалищата на организациите за управление на

туристическите райони (чл. 16 ал. 3 и чл. 16 ал. 4 от Закона за туризма).



Министерството на икономиката и енергетиката и изпълнителят (НЦТР) придават особено

значение на консултирането със заинтересованите, за да може техните мнения и препоръки да

бъдат отразени в окончателния вариант на концепцията. Досегашната практика във връзка с

туристическото райониране е показала, че това е от решаващо значение за практическо

прилагане на туристическото райониране и за формиране на организациите за управление на

туристическите райони.

Процесът на консултиране се осъществява чрез:

 Отговори на въпросници и изготвяне на писмени становища

 Провеждане на публични обсъждания и фокус-групи

Министерството на икономиката и енергетиката подчертава специално, че предложеният

проект за Концепция за туристическо райониране е РАБОТЕН ПРОЕКТ, А НЕ

ОКОНЧАТЕЛНО ВЗЕТО РЕШЕНИЕ. ЗАТОВА ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО!

Във връзка с това, след като се запознаете с приложените материали по концепцията, моля

да отговорите на приложения кратък въпросник.

Към настоящото писмо е приложено Резюме на концепцията за туристическо райониране

на България.

Моля да изпратите Вашите отговори до 07 юли 2014 г. на адреса на Националния

център за териториално развитие:

e-mail: m.ivanova@ncrdhp.bg

факс: 02/980 03 12

адрес: 1000 София, ул. „Алабин” № 16-20, Национален център за териториално развитие, ет. 5.

За допълнителни разяснения по попълването на въпросника, моля да се обръщате към

експерта от НЦТР Мария Иванова на тел. 02/980 07 17 или на електронен адрес
m.ivanova@ncrdhp.bg

Допълнително ще бъдете информирани за времето и мястото на планираните публични

обсъждания.

София, 01.07.2014 г.


