
Приложение №1

Дейност Лева Дейност Лева

Приоритет : Добро управление за балансирано 

развитие на туризма
31000 39 370,75

1

ФРЗ  за 3 -ма служители в ТИЦ-Смолян, ТИЦ – Момчилова крепост и ПИЦ – Сосковчето 24626,16

Граждански договори за обслужване на атракция Момчилова Крепост . във връзка с поддръжка на 

оборудването и функционирането на аудио-визуалния спектакъл  
4700,49

Телефон ТИЦ - Смолян 238,66

Канцеларски материали за работата на ТИЦ- Момчилова крепост и ПИЦ-Сосковчето, ТИЦ - Смолян 24,20

Общо 29589,51

2

Общо за  ТИЦ-Момчилова крепост  вкл. осветеление на крепостта и пътеката 3233,15

Общо 3233,15

Допълващо финансиране за дейности на Туристически информационни центрове – Смилян, Могилица, Арда, Широка лъка, Момчиловци, Градът, Каньона на водопадите, Алибеев конак 

и нови туристически атракции 

2.1. 1000Електроенергия 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЯ

 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За изпълнението на Програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 година

За периода: 01.01.- 31.12.2019г.

25500

Издръжка на туристически информационни центрове - 

Смолян, Момчилова крепост и ПИЦ "Сосковчетво" ФРЗ, 

ел. енергия, телефони, канцеларски материали, 

интернет

Осигуряване работата на туристическите информационни центрове на територията на община Смолян - През 2019 година работата на туристическите центрове в гр. Смолян, 

Посетителски информцаионен център "Сосковчето" и при ТИЦ - Момчилова крепост бе осигурена чрез назначените на постоянни трудови договори трима служителя. Служителят, 

обслужващ ПИЦ "Сосковчето" в зимния период ползва неплатен отпуск, тъй като центърът е затворен. За обслужването на атракция Момчилова крепост, конкретно за аудио-визуалния 

спектакъл в летния период биват ангажирани двама човека на граждански договор, които се грижат за оборудването, осветелението на крепостта и прожектирането на филма в късните 

часове на деня. По регионалната програма за зетост към ДБТ бяха назначени за 6 месеца в летния период, 4 екскурзоводи в селата 2 в с. Широка Лъка,  Могилица  и Момчилова 

крепост.  

1.1.



Разходи за ремонтни дейности и поддръжка на Алибеев конак 2298,50

Разходи за ремонтни дейности и поддръжка на Сосковчето 482,72

Разходи за ремонтни дейности и поддръжка на ТИЦ - Смолян 674,57

Разходи за закупуване на поставки за рекламни материали за ТИЦ - Момчилова крепост 116,00

Общо 6548,09

Приоритет : Разработване на туристически 

продукти, маршрути и нови туристически атракции.
30000 41 842,94

Ремонт и рехабилитация на Еко пътека Каньона на Водопадите - 4 моста изцяло изградени отново след 

тежкия снеговалеж, поправка на стъпала, парапети и др.  
19208,40

Избаротка на указателни табели с.Тикале  за Момчилова крепост 300,00

Стартира изграждането на стационар за наблюдение -  тип „Орлово око“  в землището на с. Могилица. 

Сключен е договор за изпълнение. Авансово плащане 
22334,54

4. Изработване на концепция за бъдещото развитие на 

района около Смолянкси езера (конкретно 

предложение от Консултативния съвет по туризъм - 

при увеличение на приходите от туристичеки данък)  

10000

Предложението е разгледано. Следва да се имат предвид свлачищните процеси в този район и да се 

предприемат действия приоритетно за справяне с този проблем, след което вземайки предвид статута на 

местността като защитена, да се разработи концепцията. 

Общо 41842,94

2.2.

Разходи за ремонтни дейности и поддръжка в турист. 

информ. центрове и нови туристически атракции – 

Момчилова крепост, Крепости Калето - Турлука и 

Калето - Кошница и Еко-пътека „Каньон на водопадите“ 

и др

4500

Разходи за ремонтни дейности и поддръжка на Момчилова крепост 2976,30

Ревизиране на настоящите маркирани екопътеки и 

екомаршрути и подновяване на маркировката и 

подмяна на съоръженията по тях при необходимост:  

300003



Приоритет: Маркетинг и промоция на туристическия 

продукт
       22 000,00 лв. 10 812,98

Рекламна публикация в списание „Черга“ -
360,00

Рекламна публикация в списание Ваканция и СПА (ДАКЕР ЕООД) 600,00

Рекламен каталог Пампорово Мечи чал 1499,32

Публикация в специализирано издание  Дестинация България 600,00

Общо 3059,32

Участие с рекламно видео на проекта "България на длан" - bulgarianadlan.bg и actualno.com 

Общо 217,00

Участие в Международна туристическа борса Ваканция/Спа Експо в гр. София Община Смолян участва 

съвместно с  РТА Родопи, като за участието бе осигурен безплатен деск на щанда на Министерство на 

Туризма. Разходите са за 3 нощувки и дневни на двама представител на общината и разходи за гориво на 

автомобил. 

646,66

Участие в туристическо изложение „Културен туризъм 2019“ – във Велико Търново /разходите са за наем 

на щанд, команировъчни на двама служители и транспорт/ 
1833,00

Участие и съ-организатор в 16  Туристическо изложение „Планините на България- гостоприемство в  4 

сезона“  /наем на щандове/ 3020

Дизайн и изработка на 1 бр. винил за за представяне на Община Смолян на туристически изложения и 2 

бр. Банери един за Момчилова крепост и един за Роженския събор 447,00

Общо 5946,66

Поддръжка на сайта на Община Смолян www.smolyan.bg -  актуализация и поддръжка на информацията в 

секция туристически пътеводител, отбелязване в Google maps 

Участие на община Смолян в регионални, национални 

и международни туристически изложения 
60007

217,00

8006
Поддръжка на годишни абонаменти за реклама на 

община Смолян в интернет сайтове. 

5
 Рекламни публикации в специализирани туристически 

издания (печатни и електронни) 
2500



Отпечатване на брошура Смолян и околностите 1440,00

Разходи за изработване на указателни туристически табели - 7 броя (5 за Къща-музей Ласло Наги, и 

Църква Св. Св. Петър и Павел, с. Соколовци) - поръчани са и е изготвен проект за поставяне

Общо 1440,00

Подновяване на домейн – Суперхостинг БГ
150,00

Общо 150,00

Приоритет: Развитие на алтернативни форми на 

туризъм: културно-познавателен, екологичен, 

селски, приключенски, ловен, риболовен и 

конгресен туризъм.

12 500 4 973,32

Организационни разходи за Роженския събор

Подкрепа за организирането на Втори Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов”.  Организаторите 

на събора имат амбицията да съдействат за съхраняване, развитие и популяризиране на гайдарското 

изкуство и културен обмен в тази област с основната си изява и съпътстващите събития: школа за 

гайдари, изложби, научни форуми. Това е събитие залегнало и в националния културен календар. 

Подкрепата на община Смолян се изразява в осигуряване на сцена и озвучаване, транспорт за 

участниците, популяризиране и логистична подкрепа за осигуряване сигурността на провеждане  на 

мероприятието, подвижни сервизни помещения и др. 

Подкрепа за организирането на Фестивали: Пес Понеделник-с. Ш.Лъка, Гадарско надсвирване - с. Гела, 

Празник на киселото мляко в с. Момчиловци, Празник на Смилянския фасул. Разходите, които община 

Смолян прави за тези фестивали се финансират в по-голямата си част от Културния календар. 

Общо 0,00

4 500

Издаване на нови рекламно – информационни 

материали и информационни табели     
12 550 лв.            8

9
Заплащане на годишен хостинг за разработени по 

проекти интернет сайтове: www.thrabyzhe.com и 

www.momchilovakrepost.com

150

10

Подкрепа за ежегодно организиране на тематични 

фестивали, популяризиращи природното и културно 

наследство на района, традициите, обичаите, местната 

кухня, местните продукти  и налагането им като 

събития, утвърждаващи района като дестинация за 

фестивален туризъм. 



В програмата е заложен и Фонд за партньорства по различни проекти, свързани с развитието на туризма в 

общината с др. общини, фирми, НПО и др.  В тази връзка и на основание сключено споразумение за 

партньорство между Община Смолян и Сдружение "Платформа АГОРА - Активни граждански общности за 

развитие и алтернатива", през 2018 г. бе създаден Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, 

свързани с развитието на туризма в Община Смолян. За целта бе изготвен правилник за създаване и 

функциониране на фонда, който бе обсъден и приет на заседание на КСТ, след което и от Общински 

съвет - Смолян, който го прие с решение № 882 от 02.08.2018 г. През 2019 година бяха изпълнени два 

проекта на с. Тикале - Изграждане на еко-пътека до Момчилова крепост и на с. Виево - Изграждане на кът 

за отдих в махала "Терзийци". 

3973,32

Общо 3973,32

Членски внос за Регионална Туристическа Асоциация ″Родопи" 500,00

Членски внос за ОУТР 500,00
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Общо 1000,00

Общо по всички точки 97 000 Общо по всички точки 97 000

Остатък: 0,01

Приходи до 31.12.2019 г. 

120020,00

Реализирани нощувки села 35000 0,3 10500,00

Реализирани нощувки Смолян - град, вкл. Райковски ливад и 

Смолянски езера 67200 0,6 40320,00

Реализирани нощувки - к.к. Пампроово 86500 0,8 69200,00

15796,00

100,00

4200,00

8080,00

17036,06

285252,06

Приходи от атракция „Момчилова крепост“

ОБЩО

11

Фонд за партньорства по различни проекти, свързани с 

развитието на туризма в общината с др. общини, 

фирми, НПО и др. (За фонд общински фонд за малки 

местни инициативи свързани с развитието на туризма - 

фонд АГОРА - Активни граждански общности за 

развитие и алтернатива) 

8000

Приходи от издаване на дубликат на удостоверение

Членски внос РТА Родопи и други туристически 

организации
1500

Приходи от туристически данък  за периода януари - декември 2019

Приходи от категоризиране 

Приходи от вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Национален туристически регистър 

Приходи от потвърждаване на категория 


