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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблица 5 

“Стратегически и специфични цели, мерки за изпълнение стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Каспичан” 

 

Стратегическа цел Специфична цел Мерки 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изграждане на 

съвременна инфо- 

и инфраструктура 

за устойчиво 

развитие на 

туризма в община 

Каспичан 

1.1. Усъвършенстване или разширяване 
на общинска пътна мрежа и прилежащи 
пространства, трасета до туристически 
места, пътни артерии до места за 
настаняване за всички групи - с или без 
транспортни средства 

● Мярка 1.1.1  Подобряване на ключови пътни артерии 

● Мярка 1.1.2. Маркиране, екологизиране, обезопасяване и създаване на 

туристически маршрути и екопътеки в района на Мадарски скален венец и 

Кирека, на пешеходен маршрут от Каспичан до НИАР “Плиска” /по 

възможност част от общ маршрут в област Шумен/, вкл. с изграждане на 

view points 

● Мярка 1.1.3 - Изграждане на велоалеи и веломаршурти в община Каспичан 

и други съседни населени места 

● Мярка 1.1.4. Създаване на стоянки за зареждане на електромобили  

● Мярка 1.1.7. Маркировка и указателни табели за НИАР “Плиска”, ТИЦ, 

Голяма базилика, селата Кюлевча, Могила, Върбяне, за скален манастир 

1.2. Осигуряване на информационна 

свързаност между бизнес, публични 

институции, местни жители и туристи 

чрез приложение на интелигентни 

технологии 

● Мярка 1.2.1 - Създаване на туристически информационен център /ТИЦ/ 

● Мярка 1.2.2 - Създаване на туристически информационен портал - 

дигитален вариант на ТИЦ - със съвременна презентация на дестинацията 

и с мобилно приложение за информация, туристическа навигация, актуални 

оферти 

●  Мярка 1.2.3 - Разширяване на мрежа от точки с безплатен достъп до Wi Fi 

1.3. Създаване на атрактивна среда в 
населени места - паркове, площади, 
споделени пространства, места за отдих, 
игри и забавления 

● Мярка 1.3.1. Осигуряване на транспортни средства с ел.захранване под 

наем -  електровелосипеди, електрически скутери и електромобили 

● Мярка 1.3.2. изграждане на сцени и пространства за събития 

● Мярка 1.3.3. Създаване на паркови пространства в град Плиска, град 

Каспичан, кв. Калугерица и други включително тематични, посветени на 

история на България, жп транспорт, производство на фаянс,  

● Мярка 1.3.4. Създаване на кътове за игра и спорт, включително тематични, 

посветени на Първата българска столица и първите български владетели 
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2. Създаване на 
среда за 
комплексни и 
атрактивни 
туристически 
продукти 

2.1. Изграждане и участие в 
партньорска мрежа 

● Мярка 2.1.1. Създаване на локален клъстер или консорциум “Туризъм, 

бизнес, община Каспичан” 

● Мярка 2.1.2. Иницииране на партньорска мрежа със сдружения и 

общински институции в, Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Провадия и 

Ветрино 

● Мярка 2.1.3. Програма за сътрудничество в рамките на Варна Северно 

Черноморие (Варненско Черноморие), периодични обучения за малкия и 

среден туристически бизнес 

2.2. Разработване на тематични 
туристически продукти 

● Мярка 2.2.1. Разработване на концепция на тематични маршрути, 

съгласно маркетинговата стратегия 

● Мярка 2.2.2. Обединяване на участниците в тематичните маршрути  

● Мярка 2.2.3. Разработване на мобилно приложение / включване в 

мобилно приложение за тематичните маршрути 

2.3. Иницииране на креативни 

туристически продукти - събития, 

демонстрации, тематични  

● Мярка 2.3.1. - Определяне на събитията, ключови за идентичността на 

туристическа дестинация община Каспичан 

● Мярка 2.3.2. - Разработване на концепция за нови събития и дейности, 

съгласно маркетинговата стратегия 

● Мярка 2.3.3. - Разработване на програма на събитията-нови и 

традиционни  

 

 

3. Създаване на 

отличителен 

имидж и 

разпознаваем 

образ на община 

Каспичан, и 

неговото 

популяризиране 

3.1. Брандинг на община Каспичан 

като туристическа дестинация 

● Мярка 3.1.1. Дефиниране на ключова идентичност на община Каспичан 

като туристическа дестинация 

● Мярка 3.1.2. Разработване на концепция и дизайн на лого и слоган на 

община Каспичан като туристическа дестинация 

● Мярка 3.1.3. Създаване на история, свързана с идентичността на 

туристическа дестинация община Каспичан 

3.2. Популяризиране на бранда чрез 

съвременни комуникационни канали и 

средства 

● Мярка 3.2.1. Разработване на комуникационна кампания съгласно 

маркетингова (комуникационна) стратегия - целеви аудитории, канали и 

средства, очаквани резултати и комуникационни ефекти, времева 

ориентация 

 

3.3. Комуникационна кампания ● Мярка 3.3.1. Програма за комуникационна кампания на локален 

клъстер/консорциум за период до 3 години  
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съвместно с партньори / чрез 

партньорска мрежа 

● Мярка 3.3.2. Програма за комуникационна кампания съвместно с 

партньори от Велики Преслав, Шумен, Нови пазар, Ветрино и Провадия 

● Мярка 3.3.3. План за участие в комуникационна кампания на Варна 

Северно Черноморие (Варненско Черноморие) 

 


