
Приложение 1- Отчет Програма „Туризъм“ 2015 

 

ОТЧЕТ 
 

За изпълнението на Програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2015 година 

План  Реализация 

Дейност Лева Дейност Лева  

1. Рекламно – информационна дейност 

 Реализиране на целогодишна рекламна кампания в печатните и 

електронни медии, утвърждаваща община Смолян като 

дестинация за развитие на активен туризъм в четири сезона.  

 

1.1 Рекламни публикации в интернет сайтове:  2 800 лв. 

 

1. Маркетинг България ЕООД – реклама сайт 

www.reklamator.com 

2. Уеб Бранд ООД – рекламна страница в www.info-

register.com             

3. http://www.nasamnatam.com/ 

4. http://www.peika.bg/Smolyan                                                             

                                                       ОБЩО: 

 

 

 

 

 

 

 

588,00 

1.2 Публикации в специализирани издания  4 000 лв. 

 

1. Вестникарска група Б-я – публикация „Тур. Гид Рестарт“, 

публикации със специализирани страници „Смолян 

Рестарт“, поредица от статии в Труд и 24 часа, 

разпространение в цялата страна. Статиите представят 

настоящето и бъдещето на Смолян и региона, 

перспективите за развитие, инвестиционните проекти, 

образованието, културата, историята, забележителностите. 

Изданието достига аудитория над 550 000 души.  

2. Участие в Книга – пътеводител „50 места които да 

посетите през 2016г.“ – печатно издание 175 стр. Смолян се 

представя със „Каньонът на водопадите“  

3. Участие в списание Go on air – the Inflight Magazine, 

разпространявано на борда на самолетите на авиокомпания 

„България Еър“, Смолян ще се представи едни от най-

атрактивните празници и фестивали през зимния сезон – 

Песпонеделник в с. Широка Лъка и Тодоров ден в с. 

Момчиловци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4255,20 

 

480,00 

 

       

 

600.00 
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 ОБЩО: 

 

 

5 336.20 

1.3 Годишни абонаменти за реклама на 

община Смолян в интернет сайтове  
1 000 лв. 

1. http/Obshtinite.bg/category/смолян/ 

2. http/Registernaobshtinite.administraciya.catalog/item 

/община+смолян/ 

 

1.4 Участие на община Смолян в туристически 

изложения -  София във връзка със спазването 

на изисквания за устойчивост по проект 

„Развитие на туристически регион „Средните 

Родопи“ и маркетинг на неговите дестинации“ 

– София – „Зелени дни“, Велико Търново, 

Бургас  

6 500 лв. 

През 2016г. Община Смолян се представи в 4 национални 

туристически борси:  

 

1. Тур. Изложение във Велико Търново  
2. Тур. Изложение във Бургас 
3. Тур. Изложение Зелени дни – София 

4. Участие в първото Изложение „Празници,  обичаи и 

традиции и туризъм“ – София х-л Маринела, Изложение на 

българските общини, организирано от портала Kmeta.bg, 

съвместно с информационна агенция „Фокус“. Община 

Смолян  се представи освен с рекламен щанд  и със 

участието на местна фолклорна формация „Фолк ритъм“  

www.kmeta.bg 

                                                       ОБЩО: 

 

 

 

1265,00 

703,00 

810,00 

 

3600,00 

 

 

 

 

 

 

6378,00 

1.5 Участие в организация на туристическа 

борса "Родопите в четири сезона"  
6 000 лв. 

1. Участие в организация на туристическа борса "Родопите в 
четири сезона" 

636,00 

1.6 Изработка на представителни подаръци – 

сувенири с логото на общината  (напр. 

тефтери, химикали, календари, флашки, 

покривки, картички, торбички и др.) 

5 500 лв. 

Изработени са традиционните рекламни календари – за стена, 

настолни, работни, тефтери, химикали, рекламни торбички 
 

 

5500 

1.7 Изработка на печатни промоционални 

материали за туристически регион „Средни 

Родопи“ във връзка със спазването на 

изисквания за устойчивост по проект 

„Развитие на туристически регион „Средните 

Родопи“ и маркетинг на неговите дестинации“  

 16000 лв. 

Отпечатани са в допълнителен тираж печатни промоционални 

материали за туристически регион „Средни Родопи“ – зимна и 

лятна брошура, пътеводител, карти, като е спазено изискването за 

осигуряване на устойчивост по проект „Развитие на туристически 

регион „Средните Родопи“ и маркетинг на неговите дестинации“ 

Отпечатван е допълнителен тираж на Албум за Смолян.  

                                           ОБЩО: 

 

 

 

 

 

 

    12 490,80 

    12 490,80 
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1.8 Издаване на пътеводител за Община 

Смолян, с включени всички обекти – 

пътеводителят е в процес на подготовка 

10 900 лв. 

1. Авансово плащане за издаване на пътеводител за Община 
Смолян. Пътеводителят е разработен и е в предпечатна 

подготовка. Остатъкът от сумата ще бъде заплатен през 

2016г.  

5500,00 

1.9 Заплащане на годишен хостинг за 

разработени по проекти интернет сайтове: 

www.thrabyzhe.com и 

www.momchilovakrepost.com 

350 лв. 

Подновени бяха домейните на създадените по проекти 

уебсайтове: 

1. Подновяване на домейн  www.thrabyzhe.com  

2. Подновяване на домейн  www.momchilovakrepost.com  

                                                ОБЩО: 

 

 

58,75 

 

161,50 

220,25 

ОБЩО по т. 1 53 250 лв. 
 

37 649,25лв 

2.  Издръжка на туристически 

информационен център - Смолян ФРЗ за 2 

раб. места, ел. енергия, телефони, 

канцеларски материали, интернет  

15 000 лв. 

Туристическият информационен център  на Община Смолян през 

2016 г. работи за утвърждаване на Смолян като дестинация, 

атрактивна и през четирите сезона. Центърът работи 7 дни в 

седмицата от 8.30 до 17.00ч.  Центърът участва в представянето на 

общината на национални туристически борси и изложения и 

активно участва в подготовката и провеждането на значими за 

града събития като Рожен 2015. Също така центърът обслужва и 

Посетителски информационен център „Сосковчето“.  

 

1. Канцеларски материали за ТИЦ – Смолян, телефон и 

интернет  

2. ФРЗ за двама  служители в ТИЦ - Смолян 

                                           

 

 ОБЩО: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525,64 

 

12238,62 

 

 

12764,26 лв 

3.  Допълващо финансиране за дейности на 

Туристически информационни центрове – 

Смилян, Могилица, Арда, Широка лъка, 

Момчиловци, Градът, Каньона на 

водопадите, Алибеев конак и нови 

туристически атракции  

 

Съвместно с ТИЦ – Смолян в периода м. Май – М. Октомври 

работиха и Туристическите центрове в селата, като 

екскурзоводите бяха наети по Регионална програма за заетост към 

Бюро по труда. Финансиране получихме за 10 екскурзовода по 

един за селата Момчиловци, Смилян, Арда, Могилица,  и по двама 

за с. Градът, с. Широка Лъка и двама за обслужване на ТИЦ- 

Смолян и Посетителски център „Сосковчето“. По програма КЛИО 

бяха наети 3 служители за охрана на обекти Алибеев конак, 

Крепост „Калето – Смолян“ и Момчилова крепост.  
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3.1 Интернет доставка, телефон, 

електроенергия за мрежата от ТИЦ  
2760 лв. 

1. Интернет доставка, телефон, електроенергия и вода за 

мрежата от ТИЦ 

2685,60 

 

3.2 Разходи за ремонтни дейности и 

поддръжка и обслужване в турист. информ. 

центрове, Алибеев конак и нови туристически 

атракции – Момчилова крепост, Крепости 

Калето - Турлука и Калето - Кошница и Еко-

пътека „Каньон на водопадите“.  

16 600 лв. 

 

1. Момчилова крепост – ел. захранване 

2. Табели за категоризации  

3. Тонер за принтер, ПИЦ „Сосковчето“ 

4. 3 бр. рутери за ПИЦ „Сосковчето“  

5. Строителни материали за ПИЦ „Сосковче“  и Момчилова 

крепост за текущи дребни ремонти 

6. Лампи за Алибеевия конак 

7. Строителни материали ТИЦ – Градът за текущи дребни 

ремонти 

8. Чували за смет за ПИЦ „Сосковчето“ и екопътека 

9. Обслужване на пожарогасители ПИЦ „Сосковчето“  

10. Газ за Алибеев конак 
11. ФРЗ по граждански договори за поддръжка на обект 

„Момчилова крепост“,  „Алибеев конак“ – сключени са 2 бр. 

граждански договори за осигуряване обслужването на 

атракция Аудио-визуален спектакъл на Момчилова крепост, 

тъй като представлението изисква работа в късните часове на 

деня, като техниката се нуждае от двама човека за 

обслужване. Наетите екскурзоводи не са достатъчни да 

покрият обслужване на туристическия център 8 часа, 7 дни в 

седмицата и обслужване на Аудиовизуалния спектакъл. 

Също така в договорът е включена поддръжката на обект 

Момчилова крепост извън активния туристически сезон и 

зимния период. Поддръжката и обслужването на газовата 

система в Алибеев конак също изисква  специфична 

експертиза и съответно е нает специалист.   

 ОБЩО: 

 

 

1435,20 

201,60 

72,00 

126,00 

 

230,32 

619,00 

93,81 

 

12,60 

42,00 

5029,69 

6540,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14402,22 лв.  

3.3 Разходи за оборудване на турист. информ. 

центрове 
5 000 лв. 

 

Поддръжка и компютър за ТИЦ – Смолян  
341,05 

3.4 Разходи за гориво на дизелов генератор в 

ПИЦ „Каньона на водопадите” 8 мес. X 100 

l/мес. 

2 050 лв. 

Центърът работи с електричеството осигурявано от монтираните 

за целта фотоволтаици 0,00 

3.5 Разходи за гориво на автомобил до ПИЦ 

„Каньон на водопадите” 8 мес. X 150 л. бензин 
2 100 лв. 

Разходи за гориво на автомобил до ПИЦ „Каньон на водопадите” 

8 мес. X 150 л. бензин 
2100,00 
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ОБЩО по т. 3 28 510 лв.  19528,87 лв 

    

4.     Членски внос РТА Родопи 500      Членски внос РТА Родопи 500,00 

    

5. Партньорства по различни проекти с 

общини, фирми,                НПО и др., както 

следва:  

 

-  

 

5.1 Подкрепа за организиране на третото 

издание на Фестивал на дивите цветя – 

последната седмица на м. Юни 2015 в 

партньорство на Сдружение с нестопанска цел 

„Екологична организация Родопи“ /подкрепа 

за изработване на печатни рекламни 

материали, настаняване на гости, осигуряване 

на озвучаване, сцена/ Организацията на 

фестивала е в ход и се уточняват детайли.   

1 500 лв. 

 

1. Организиране и реклама на Фестивал на дивите цветя 

2. МВР – охрана на фестивала 

3. Наем на озвучителна техника 

                                             ОБЩО: 

 

1500,00 

 

450,00 

200,00 

2150,00 

5.2 Фонд за незаявени към момента 

партньорствапо различни проекти, свързани с 

развитието на туризма в общината с др. 

общини, фирми, НПО и др.  

5 000 лв. 

1. Сдружение Родопи без граница –  

Осигуряване на награден фонд за фото конкурс Родопите 

уловени мигове 

2. Подкрепа за провеждането на Джулай джаз 

3. Осигуряване на уикенд за двама като награден фонд за 

гласувалите за Момчилова крепост – съвместна кампания 

на МРРБ и радио NJOY и Z|-Rock – „Как променихме 

България“ с основна идея за представяне на успешни 

проекти в сферата на туризма, осъществени с финансирне 

от ЕС.   

4. Представителни разходи – изхранване и настаняване във 

връзка с: Гостуване на побратимени градове по повод 

фестивала Рожен 2015; Гостуване на група от Унгария за 

оглед на спортните съоръжения 

- Посещение на Български деца в Унгария – културен 

младежки обмен 

- Гостуване на група деца от Украйна 

                                                 ОБЩО: 

500,00 

 

 

469,91 

 

163,00 

 

 

 

 

 

 

23 685,14 

 

 

 

 

24 818,05 

5.3 Изготвяне на проект за външно 

художествено осветяване на природни 
2 000 лв. 

 

Ще бъде включено като част от  по-голям проект 
0,00 
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забележителности в района на гр. Смолян - 

Турлука, Кайнадина, Червената скала и др. 

5.4 Подкрепа за организиране и осигуряване 

на партньорство и взаимопомощ за 

провеждане на международния събор в с. 

Серафимово 2015г. 

3 000 лв. 

1. Подкрепа за организиране и осигуряване на партньорство и 

взаимопомощ за провеждане на международния събор в с. 

Серафимово 2015г. 
1920,00 

Общо по т.5  11 500 лв.  28 888,05 

Общо по всички точки 
108 760 

лв. 

Общо по всички точки 99 330,43 

П Р И Х О Д И:     

Приходи от туристически данък за 2015 г.  

Приходи от категоризиране на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване  

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

Приходи от издаване на удостоверения за регистриране на работно време  

Приходи от атракция „Момчилова крепост“ за периода 01.05.2015-31.12.2015 

Приходи от Алибеев конак  

51 315,00 

12 480,00 

1 650,00 

600,00 

12 881 

4648 

ОБЩО:    83 574 лв. 


