
Приложение 2 

Приоритет : Добро управление за балансирано развитие на туризма. Програма Туризъм Друго финансиране 

1. Оптимизиране работата на туристическите информационни центрове на територията на община 

Смолян и осигуряване на квалифицирани човешки ресурси. 

1.1 Издръжка на туристически информационен център - Смолян ФРЗ за 2 раб. места, ел. енергия, телефони, 

канцеларски материали, интернет 12 000

1.2 Издръжка на туристически информационен център Момчилова крепост и ПИЦ "Сосковчетво" - ФРЗ за 2 

работни места, ел. енергия, инернет, канцеларски материали, видеонаблюдение . 10 000

1.3. Подобряване уебсайта на Туристически информационен център – Смолян, актуализация, популяризиране и 

мониторинг на посещенията в него. 1 500

2. 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 Електроенергия – 100 лв. X 6 мес. X6 ТИЦ-а 3 000 лв.

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“. 
8 000 лв.

2.3 Разходи за гориво на дизелов генератор в ПИЦ „Каньона на водопадите” 8 мес. X 100 l/мес. 2 000 лв.

36 500 лв.

Приоритет : Разработване на туристически продукти, маршрути и нови туристически атракции.

 3. Ревизиране на настоящите маркирани екопътеки и екомаршрути и подновяване на маркировката и подмяна на 

съоръженията по тях при необходимост:  1. Еко пътека "Страженски камък" над с. Стража; 2. Еко пътеката на 

Здравето - гр. Смолян; 3. Еко пътека към вр. Ком - с. Арда

20 000 лв.

20 000 лв.

Приоритет: Маркетинг и промоция на туристическия продукт

4. Рекламни публикации в специализирани туристически издания (печатни и електронни) вкл. и реклама на

страниците на фирмените издания на някои от авиопревозвачите, опериращи в България. 
3 450 лв.

5. Поддръжка на годишни абонаменти за реклама на община Смолян в интернет сайтове. 800 лв.

ОБЩИНА СМОЛЯН –

ЦЕНТЪР С УСТОЙЧИВО РАЗВИТ ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ, ПРЕДЛАГАЩ УНИКАЛНИ АТРАКЦИИ И РАЗНООБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АКТИВНА ПОЧИВКА НА ГОСТИ ОТ 

СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
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6. Участие на община Смолян в регионални, национални и международни туристически изложения. 7 000 лв.

7. Изработка на представителни подаръци – сувенири с логото на общината (тефтери, химикали, календари,

флашки, покривки, картички, торбички и др.) и др. изработка на рекламни материали сувенири за продажба в

мрежата от ТИЦ 

5 000 лв.

8. Актуализиране на информацията за туристическите обекти и потенциала за туризъм в община Смолян, преглед

и актуализация на информационните табели с туристическа насоченост, в съответствие с потребителските

очаквания,  и издаването на нови рекламно – информационни материали. 

5 000 лв.

9. Заплащане на годишен хостинг за разработени по проекти интернет сайтове: www.thrabyzhe.com и

www.momchilovakrepost.com
250 лв.

Общо 21 500 лв.

Приоритет: Развитие на алтернативни форми на туризъм: културно-познавателен, екологичен, селски,

приключенски, ловен, риболовен и конгресен туризъм.

9. 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. (например иновативното културно събитие

„Родопи фест”, July Jazz, Фестивал на дивите цветя в Родопите и др.).  

10 000 лв.

10.Фонд за незаявени към момента партньорствапо различни проекти, свързани с развитието на туризма в

общината с др. общини, фирми, НПО и др. 
6 000 лв.

Общо: 16 000 лв.

Членски внос РТА Родопи и други туристически организации 500 лв.

ОБЩО:
94 500 лв.


