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  10. ТУРИЗЪМ 

 

Сандански е утвърдена туристическа дестинация, позната както в България, така и 

в чужбина. Туризмът е важно звено за местната икономика и това го превръща в 

голямо задължение – трябва постоянно да повишаваме качеството му.  

Успяхме да организираме множество фестивали и спортни събития, които директно се 

отразяват на туристическия сектор. Те подобриха заетостта в по-слабите месеци и 

утвърждават имиджа на дестинацията. Създадохме нови атракции за туристите. 

Участваме активно на различни форуми в страната, където представяме местния 

туристически бизнес. 

Усилията ни бяха оценени на национално ниво – както от институциите, така и от 

потребителите и инвеститорите. Доказателство за това са спечелените награди в 

този сектор, направените инвестиции в разширяване и реновиране на туристическата 

база, както и добрите отзиви от гостите на общината. 
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 10. ТУРИЗЪМ 

 

Постижения: 

 

▪ Активно представяме възможностите за туризъм в Община Сандански на 

туристически форуми и фестивали в страната. Ежегодно участваме на най-големия 

специализиран форум у нас – „Ваканция & СПА Експо“, както и на годишната среща 

на Асоциация на българските туроператори и турагенти; 

 

 
 

▪ Бяхме сред първите общини, които се присъединихме към най-голямата 

туристическа интерактивна платформа в страната – „iLoveBulgaria“ с над 100.000 

последователя във Facebook. 
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▪ Бяха привлечени инвестиции в размер на над 10 млн. лв. основно в 

разширяването на хотелската база. Нарастването на интереса към дестинацията се 

потвърждава и от откриването и на нови места за настаняване и извън град 

Сандански – в селата и в град Мелник; 

 

▪ Продължаваме да поддържаме имиджа на Сандански като една от така 

наречените EDEN дестинации. Съвместно в Министерство на туризма бе изработен 

видео клип, който да ни представя както в България, така и в чужбина; 

 

 
 

▪ Създадохме предпоставки за устойчиво развитие на Сандански като СПА 

дестинация с изграждането на подземен резервоар и помпена станция за 

минерална вода. Стойността на съоръжението е над 215 хил. лв. Новият резервоар 

подобри ефективното използване на минералната вода като ценен природен 

ресурс; 

 

▪ По проект „Устойчиво развитие на туризма – актив за трансгранично сближаване 

и просперитет“, изпълнен от Сдружение „На фокус“ с участието на Община 

Сандански, бяха обучени гидове и аниматори в областта на туризма. Целта на 

обучението бе да се подсигурят „местни разказвачи на история в малките населени 

места“; 

 

▪ Работим за развитие на винения туризъм. Поредна стъпка в тази посока бе 

включването на Община Сандански във винено-кулинарна дестинация „Долината 

на Струма“, която Министерството на туризма разработи и включи в националния 

маркетинг на страната. През 2019 г. Сандански бе отличен като най-добра 

дестинация за винен туризъм; 
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▪ Сандански се утвърди като една от най-емблематичните СПА дестинации в 

България. След национално гласуване заехме второ място в категория „Балнео и 

СПА туризъм“ в Годишните награди на Министерство на туризма. Получихме 

отличие от утвърдени международни медии, специализирани в сектора – списание 

„Туризъм и отдих“ отличи Сандански като най-добра СПА и балнео дестинация. 

Включени сме и като една от задължителните спирки в СПА маршрутите, 

разработени от Министерството на туризма за популяризиране на България зад 

граница.  

 

▪ Община Сандански стана съучредител на Организацията за управление на 

туристически район „Рила-Пирин“. Чрез нея ще се създадат много повече 

възможности за кандидатстване за европейско и национално финансиране, а 

между населените места в областта ще се изградят по-здрави връзки за задържане 

на туристите за по-дълго време в региона. 


