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ОТЧЕТ 
 

За изпълнението на Програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2014 година 

План  Реализация 

Дейност Лева  Дейност Лева  

1. Рекламно – информационна дейност    

1.1 Отпечатване на рекламно – информационни материали за 

специални събития на територията на община Смолян. 

 

1500 лв. 

 

Изработена е актуална туристическа карта 

на Смолян 

Пътеводител за кметство Търън и 

съставните села – диск.  

2340 лв. 

540 лв. 

1.2. PR-публикации в интернет сайтове /2 бр./ 600 лв. Публикации в списание Черга 

Участие в „50 места, които да посетите в 

Бългрия през 2015“ – peika.bg 

900 лв. 

 

1.3. Годишни абонаменти за реклама на община Смолян 

(представяне и банер) в два интернет сайта 

400 лв. Годишен абонамент  Obshtinite.bg 

Поддържаща публикация в Obshtinite.bg 

700 лв. 

1.4.  Участие на община Смолян в туристически изложения (като 

домакини) 

6 000 лв. Международното туристическо изложение 

„Родопите – гостоприемство в четири 

сезона-2014“ се проведе в к.к. Пампорово, 

като Общината участва с логистична 

подкрепа.  

0 лв. 

1.5.  Дизайн и изработка на представителен албум на общината 12 000 лв. Дизайн, предпечат и печат на 

представителния албум – обща стойност  

13680 лв. 

Албум „Райково през ХХ век в обектива на 

Френкеви“.  

12 000 лв.  

 

1.6.  Изработка на представителни подаръци – сувенири с логото на 

общината  (тефтери, химикали, календари, флашки, покривки, 

картички, торбички) 

 

 

9380 лв. 

 

Изработени са тефтери, календари, 

торбички, химикали и др. 

 

 

9380  

 

ОБЩО по т. 1 29 880 лв.  

 

25 860 лв.  

2.  Издръжка на туристически информационен център Смолян 

ФРЗ за 2 раб. Места, ел. Енергия, телефони, канцеларски 

 

19 400 лв. 

Издръжка на туристически 

информационен център Смолян ФРЗ за 2 
 

12 448,67 
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материали, интернет и др. раб. Места, ел. Енергия, телефони, 

канцеларски материали, интернет и др. 
 

3.  Допълващо финансиране за дейности на Туристически 

информационни центрове – Смилян, Могилица, Арда, Широка 

лъка, Момчиловци, Градът, Каньона на водопадите 

  

 

 

 

3.1.  Интернет доставка за мрежата от ТИЦ  

3.2.  Електроенергия   

3 780 лв. Доставка на интернет трафик за 

Момчилова крепост.  

 

717,36 

3.3.  Разходи за ремонтни дейности в турист. Информ. Центрове            5 000 лв. Ремонт на касов апарат, пожарогасители и 

др. материали 

1600,00 лева 

3.4.  Разходи за оборудване на турист. Информ. Центрове     10 000 лв. Видео наблюдение – Каньона на 

водопадите 

Автономна система за производство на ел. 

енергия – Каньона на водопадите  

UPS – Момчилова крепост 

Мълнеотводна инсталация – Момчилова 

крепост 

Закупуване на предпазни кейсове за 

оборудването, доставено по проекта 

Момчилова крепост.  

48 838,08 

 

 

3.5. Разходи за гориво на дизелов генератор в ПИЦ „Каньона на 

водопадите” 8 мес. X 100 l/мес. 

2 080 лв. Доставено гориво 1083,18 лв. 

3.6. Разходи за гориво на автомобил до ПИЦ „Каньон на 

водопадите” 8 мес. X 150 л.  

1 620 лв. В периода м. Април – м. Октомври – 

ежедневно използване на автомобил за 

превоз на екскурзоводите до 

Информационен център – Сосковчето.  

 

1620 лв.  

ОБЩО по т. 3 29 980 лв.  

 

53 858,8 лв. 

4.     Членски внос РТА Родопи 500 лв. Заплатен в срок.   500 лева 

 

5.  Партньорства по различни проекти с общини, фирми,                

НПО и др. Както следва:  

 

19000  лв. 

 

 

 

 

 

5.1 Маркиране на туристически маршрути и екопътеки  Маркиране на туристически маршрути и  
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екопътеки 

    

- С. Чеплетен – с. Горово – с. Букаците 1000 - С. Чеплетен – с. Горово – с. 

Букаците 
500 лв. 

- Крепост „Калето“ – гр. Смолян 1500 - Крепост „Калето“ – гр. Смолян 1 500 лв. 

- С. Турян – с. Кошница – крепост Калето  1500 - С. Турян – с. Кошница – крепост 

Калето  
1 500 лв. 

5.2 Подкрепа на Фондация „Киселчово“ – представяне на „Родопите 

в Париж“ с организиране на: демонстрация на традиционни занаяти, 

традиционна кухня, промотиране на туристически възможности в 

Родопите, фото изложба и др. /Проектът е в процес на разработване 

и уточняване на детайлите/. 

1700 Проектът не се състоя, поради 

невъзможност за осигуряване на 

цялостното финансиране от страна на 

фондация „Киселчово“.  

 

0 лв. 

 

5.3 Подкрепа за организиране на второто издание на Фестивал на 

дивите цветя – последната седмица на м. Юни 2014 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.   

 

2000 

 

Фестивалът на дивите цветя се проведе в 

периода 21-29 Юни 2014г. Община 

Смолян подкрепи организаторите с 1500 

лв. за издаване на рекламни материали и 

500 лв. нефинансов принос, изразяващ се в 

осигуряване на озвучаване, маси, тенти и 

др. за събитията.  

 

1 500 лв. 

5.4 Представяне на Смолян в побратимения гр, Въру, Естония – 20-

21.08.2014г. по покана на кмета на гр. Въру – г-н Анти Алас. 

/Поканени са 2 представители на Община Смолян. Необходими са 

средства за пътни разходи/   

1300 В периода 21-23.08.2014 се проведе среща 

на побратимените градове във Въру, 

Естония по повод 230 годишнината на 

града. Представители от Община Смолян 

бяха г-н Марин Захариев и г-н Момчил 

Николов.  

1300 лв.  

5.5 Партньорство по проект на община Зул, Германия по програма 

„Европа за гражданите“ в периода 6-11 Ноември 2014 по покана на 

кмета на Зул – д-р Йенс Трибел. Проектът е във връзка с 

годишнината от падането на Берлинската стена и включва среща на 

побратимени градове с представяне на градовете. Поканени са 5 

представители на община Смолян. /Необходими са средства за 

пътни разходи – самолетни билети/ 

2000 В периода 06-11.11.2014г. се проведе 

среща на побратимените градове в Зул, по 

повод  годишнината от падането на 

Берлинската стена. Делегацията от Смолян 

бе водена от кмета г-н Мелемов, зам.кмета 

инж. Мариана Цекова, г-жа Венера 

Аръчкова и Златка Митова, мл. експерт в 

дирекция „ИРТМПП“.   

2000 лв.  

5.6 Партньорство по проект на Община Кишпещ за представяне на 4500 Проектът за младежки обмен с Кишпещ не 0 лв. 
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Община Смолян в традиционния младежки обмен с участието на 25 

представители. Проектът е планиран в периода 01- 10.08.2014г. 

/Необходими са средства за автобусен транспорт и закупуване на 

традиционни храни за представяне във „Вечер на Смолян в 

Кишпещ“/.  

се осъществи през 2014г. тъй като за 

цялостното финансиране на проекта 

Община Смолян кандидатства по програма 

„Европа за гражданите“, но 

предложението не бе одобрено.  

 

5.7 Фонд за незаявени към момента партньорства  по различни 

проекти с общини, фирми, НПО и др. 

3500 Подкрепа за издаването на Пътеводител 

„Родопите – в търсене на корените“, от 

който получихме 100 бройки на български, 

английски и руски език.   

 

Подкрепа за издаването на книга: „Из 

миналото на село Полковник Серафимово“  

 

 

1800 

Общо по т.5  13 300  10 100 

6.   Организиране на два едноседмични фотопленера (пролет и 

есен) и фотоизложби „Родопите – необятната планина” с цел 

популяризиране на региона като туристическа дестинация. 

Снимките от пленерите ще бъдат предоставени безвъзмездно за 

създаване на представителен албум на община Смолян 

 

 

 

10 000 лв. 

 

Не се е състоял.  

 

 

0 лв. 

 

 

ОБЩО: 

 

 

108 760 лв. 

  

106 267,47 

 

П Р И Х О Д И:  

 

   

Приходи от туристически данък за 2014 г.  61580 лв.   

Приходи от категоризиране на заведения за хранене и развлечения  7452 лв.    

Приходи от категоризиране на места за настаняване  2542 лв.    

Приходи от категоризиране на средства за подслон  615 лв.    

Приходи от вписване на настъпили промени в обстоятелствата в 

Национален туристически регистър   

3914 лв.    

Приходи от издаване на удостоверения за регистриране на работно 

време  

1240 лв.    

ОБЩО:  77 343 лв.    


