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Приложение 1 

ГОДИШЕН  ОТЧЕТ 

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

За периода: 01.01.-31.12.2019г. 

Програмата за развитие на туризма в Община Смолян  се разработва на основание чл. 11 от 

Закона за туризма, като тя следва да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия, 

маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и 

потребности, съответно със Стратегията за развитие на туризма в Община Смолян за периода 

2014-2020г.  

 Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, 

включително местните пътища до туристически обекти; 

2. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното 

обслужване на туристите; 

3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за 

ползване и управление е предоставено на общината; 

4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на 

туризма;  

5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 

6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения; 

7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление 

на туристическия район; 

8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.  

Дейностите, предвидени в Програмата за развитие на туризма на територията на община 

Смолян за 2019 г. са заложени в съответствие с горепосоченото и са с одобрен от Общинския 

съвет бюджет в размер на 97 000 лв. с решение № 1029/30.01.2019г.  

1. Представяне на данни, отразяващи туристическата активност през 2019 г. и 

сравнение спрямо предходната година.  

По данни на общинска администрация – отдел „Местни данъци  и такси“ – Реализирани нощувки 

по справки-декларации в община Смолян до 30.11.2019г.  

до 30.11. 2019г.  Българи – брой нощувки Чужденци – брой нощувки 

Села  23218 2738 

гр. Смолян  50192 6480 

к.к. Пампорово  55023 17885 

Общо  128433 27103 
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До 30.11.2018  Българи Чужденци 

Села  27920 3824 

гр. Смолян  49840 6919 

к.к. Пампорово  55765 19521 

Общо 133525 30264 

 

Видно от предоставените данни по справки-декларации в Община Смолян има известен спад в 

броя на реализираните нощувки 

Данни, предоставени от НСИ – Териториално статистическо бюро – Юг, клон Смолян  

 

Видно от справката на НСИ, която за 2019 година към момента на изготвяне на отчета е налична 

до м. Ноември се наблюдава увеличение в броя на туристите през зимните месеци и известно 

намаление в летния период, като в същото време се отчита нарастване на приходите.  
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Справка за събрани такси от категоризация, потвърждаване на категория и промяна в 

национален туристически регистър за туристически обекти през 2019 г.  

Промяна в НТР  Потвърждаване на 

категория  

Категоризации 

Нови категоризации  Издаване на дубликат 

на удостоверение  

28 обекта  49 обекта  104  обекта  1 обекта  

Общо:  182 обекта  

4200 лв.  8080 лв. 15796 лв. 100 лв. 

Общо събрани от 

такси:  

28176 лв.  

 

Посещаемост в ключови обекти в Община Смолян:   

Регионален Исторически музей „Стою Шишков“  за 2019 година 13873  човека – наблюдава се 

увеличение спрямо 2018 (12 750 човека) 

Художествена галерия – Смолян  е посетена от 2000 също с увеличение спрямо 2018 където са 

1500 души  

Културно-образователен център Планетариум с астрономическа обсерватория  през 2019г. е  

посетен от близо 36 540 -  наблюдава се увеличение спрямо 2018 - 33 200 души.  

Момчилова крепост – 5670 души, като приходът от атракцията през 2019 е повишен в сравнение с 

2018г.  

2. Описателен отчет на изпълнението на заложените мерки  

2.1 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 
територията на общината, включително местните пътища до туристически 
обекти; 

В програмата за 2019 г. бяха заложени дейности по ревизиране на настоящите маркирани 
екопътеки и екомаршрути и подновяване на маркировката и подмяна на съоръженията по тях при 
необходимост. На територията на общината има значителен брой екопътеки и маршрути, които се 
нуждаят от подновяване на маркировката и съоръженията по тях, както и има нужда от 
изграждане на нови такива.  

На първо място за 2019 поставяме ремонта и рехабилитацията на Еко пътека Каньона на 
Водопадите, където 4 моста бяха изцяло отнесени от водите след тежкия снеговалеж и изградени 
отново, както и беше извършена частична поправка на стъпала, парапети, пътеката беше 
разчистена от множеството  паднали дървета и др.   

Мерки бяха взети и за прочистване на паднали дървета по пътеката, водеща към крепостта 
Калето-Смолян.     

Също така през 2019 г. бе изготвен проект и стартира изграждането на стационар за 
наблюдение, тип „Орлово око“  в местност между селата Могилица и Арда. Сключен е договор за 
изпълнение на строителните работи и е предвидено авансово плащане в размер на 50%.  

Изработени са указателни табели за с. Тикале насочващи към Момчилова крепост. 
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2.2. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и 
организация на информационното обслужване на туристите; 

Основна дейност в програмата за туризъм е функционирането и поддръжката на 
туристическите центрове и поддръжката на туристическите обекти – в Смолян, при Момчилова 
крепост, при еко-пътека Каньонът на водопадите, както и Алибеевият конак, крепостите Калето – 
Смолян и Калето-Кошница и др.  

На постоянни работни места за обслужването на ТИЦ- Смолян, ТИЦ при с. Градът в 
подножието на Момчилова крепост и Посетителски център при еко-пътека „Каньон на 
водопадите“ са назначени 3 служители. Екскурзоводът при Момчилова крепост е местна жителка, 
обучена по време на изпълнението на проекта, която продължава работата си и до днес. 
Атракцията работи и в зимния период, дори при неблагоприятни климатични условия. За 
обслужване на посетителския център при Каньона на водопадите е нает квалифициран планински 
водач. Центърът не работи в зимния период от м. Декември до м. Април, като служителят ползва 
неплатен отпуск.   

През 2019 г. в периода Май - Октомври по Регионална програма за заетост бяха наети 4 
екскурзоводи, които обслужваха с. Широка Лъка, с. Могилица, и ТИЦ-Момчилова крепост. С 
допълнителния екскурзовод в ТИЦ-Момчилова крепост бе осигурено 7 дневно обслужване на 
атракцията, като в три от дните екскурзоводите работиха на 2 смени, което осигури по-дълго 
работно време на атракцията.  За обслужване на атракцията Аудио-визуален спектакъл на 
Момчилова крепост и поддръжка на техниката на граждански договори от м. Май до м. Октомври 
бяха наети двама човека, които са необходими поради спецификата на работата и поради факта, 
че спектакълът се излъчва в късните часове на денонощието, като подготовката и прожектирането 
и дейностите след прожекцията отнемат минимум 4 часа.  

Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 
или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

В програмата за Туризъм за 2019 г. са заложени разходи за текущи ремонтни дейности и 
поддръжка в туристическите информационни центрове и нови туристически атракции – 
Момчилова крепост, Крепости Калето - Турлука и Калето - Кошница и Еко-пътека „Каньон на 
водопадите“ и др. 

Изпълнени са дейности, които са необходими за функционирането на обектите или текущи 
ремонти по необходимост. Обекти като Момчилова крепост и сградата на посетителски 
информационен център „Сосковчето“ се нуждаят от поддръжка, която е специфична поради 
местоположението и вида на оборудването. Тези разходи включват:  

- Поддръжка и консумативи за ТИЦ-Смолян - доставка на почистващи препарати, резервни 
части за поддръжка на сградата, СОТ, телефон , канцеларски материали и др.;  

- Поддръжка и консумативи за Посетителски информационен център – Сосковчето доставка на 
почистващи препарати, резервни части за поддръжка на сградата, канцеларски материали и 
др.; от м. Октомври 2019г. ПИЦ – Сосковчето е отдаден за управление на неправителствена 
организация.   

- Поддръжка и консумативи на Момчилова крепост  - доставка на почистващи препарати, 
резервни части за поддръжка на сградата, разходи за закупуване на поставки за рекламни  
материали, разходи за електроенергия за осветление на крепостта и пътеката, канцеларски 
материали и др; 

2.3 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 
допринасят за развитието на туризма;  

По отношение на организирането на събития с местно и национално значение сме 
заложили средства за 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. 
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Общината бе основен организатор или подкрепи организацията на редица културни 
събития, които допринасят за развитието на туризма: 

На първо място Събора на народното творчество и животновъдството Рожен 2019, който се 
преведе в периода 19 -21 юли 2019 .  

Провеждане на Третият национален конкурс „С песните на Георги Чилингиров“ , който се 
проведе в с. Полковник Серафимово  в периода 29 – 30 юни 2019 с участието на читалища и 
самодейни състави от района и страната.  

На 3 и 4 Август в с. Гела се проведе 17-тото Гайдарско надсвирване – събор, който 
традиционно премина при засилен интерес и отлична организация с нова сцена и многобройни 
участници.  

На 17 август провеждане на традиционен събор в местността Хайдушки поляни с участие 
на читалищни самодейни състави от Община Смолян. Организира се от селата Кутела, Виево, 
Славейно, Петково и Момчиловци и Соколовци.   

В периода 14-15 Септември бе организирано второто издание на Национален гайдарски 
събор „Апостол Кисьов“ в с. Стойките.   

В периода 21-23.09. 2019 г. в с. Момчиловци се проведе Фестивал на киселото мляко – 
култура и традиции – Киселото мляко – новият път на коприната.  Фестивалната програма бе 
богата и разнообразна. Фестивалът има за цел да популяризира традициите в производството и 
консумацията на кисело мляко и млечни продукти в Родопите, в съчетание с богатството на 
песенния и танцов фолклор, занаяти и култура.  Фестивалът се провежда под патронажа на 
Министерство на туризма и с подкрепата на Посолството на Китайската народна република, 
Китайската компания „Брайт Деъри“ и Български център за развитие, инвестиции и туризъм в 
Китай.   

В последната седмица на м. Октомври се проведе традиционният Празник на Смилянския 
фасул в с. Смилян с богата културна програма, конкурс за ястия от фасул, конкурс за пано от 
фасулеви зърна и други.   

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.. В резултат на гореописаното, Консултативният съвет по 
въпросите на туризма, през 2019 година одобри две местни инициативи, които стартираха и към 
настоящия момент са изпълнени:  

 „Изграждане на кът за отдих в махала Терзийци“ - с. Виево  

 „Еко пътека до Момчилова крепост” с. Тикале  

И двата проекта са изпълнени и отчетени.   

 Съгласно правилника за функциониране на фонда и споразумението със Сдружение 
Платформа АГОРА, средствата за реализиране на тези проекти са от бюджета на Община 
Смолян - 8000 лв., заложени в т. 10 на Програмата за развитие на туризма, с което участието 
на общината в инициативата на Платформа „АГОРА“ е устойчиво  

Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 
туристически борси и изложения; 

 През 2019г. Община Смолян се представи на: 

- Международна туристическа борса Ваканция/Спа Експо в периода 14-16.02.2019 г. в гр. 
София. Община Смолян участва съвместно с РТА Родопи, като за участието бе 
осигурен безплатен деск на щанда на Министерство на Туризма.  
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- 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 

- Туристическо изложение „Културен туризъм 2019“ – 18-20 Април 2019 г. във Велико 
Търново.  

- XVI  Международно Туристическо изложение „Планините на България- 
гостоприемство в  4 сезона“ – 10-12 Октомври 2019, което се проведе в Родопски 
драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян. В изложението участваха и 
побратимените на Смолян градове Въру /Естония/,  Гостивар /Македония/ и Ялова 
/Турция/.  

Община Смолян заедно с Регионална туристическа асоциация «Родопи» и 
Организацията за управление на туристически район «Родопи»  бе основен организатор 
на събитието и в партньорство с Министерство на туризма.  

Изложението за планински туризъм включваше следните основни акценти:  

1. Експозицонна част – изложбени щандове 

2. Конферентна част – представяне на резултатите от Туристическо лято 2019, 
както и дискусионни „Туристическите райони в България- състояние, проблеми и 
перспективи“.  

3. Презентационна част -  представяне на новите туристически райони в българия 
«Бургаски черноморски туристически район», Тракийски туристически район и 
Софийски туристически район.  

4. Запознавне на терен с туристически атракции от Родопския регион.   

  През отчетната година, във връзка с  извършването на реклама на туристическия продукт в 
община Смолян бяха отпечатани следните рекламни публикации: 

- Рекламна публикация в списание „Черга“  

- Рекламна публикация във списание „Дестинация България 2019“ 

- Рекламна публикация в списание „Ваканция и Спа“ 

- Рекламен каталог Пампорово Мечи чал  

- Отпечатване на брошура Смолян и околностите 

 Изработени и в процес на поставяне са 7 бр. изцяло нови туристически табели оказващи 
посока и разстояния до Къща музей „Ласло Наги“ и Църквата Св. Петър и Павел“ с . 
Соколовци.  

 

2.4 Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 
организация за управление на туристическия район; 

- Членски внос за Регионална Туристическа Асоциация ″Родопи" 

- Членски внос за ОУТР - Организацията за управление на Туристически район „Родопи“  

Приложения: 

1. Финансов отчет на Програмата за Туризъм на Община Смолян за 2019 г.  

 


