
Приложение 2

Програма за Туризъм 2015 г. 

Дейност План в лева 

1. Рекламно – информационн адейност

1.1 Рекламни публикации в интернет сайтове 2 800 лв.

1.2 Публикации в специализирани издания 4 000 лв.

1.3 Годишни абонаменти за реклама на община Смолян в интернет сайтове 1 000 лв.

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.

1.5 Участие в организация на туристическа борса "Родопите в четири сезона" 6 000 лв.

1.6 Изработка на представителни подаръци – сувенири с логото на общината (напр. тефтери, химикали,
календари, флашки, покривки, картички, торбички и др.)

5 500 лв.

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“ 
16 200 лв.

1.8 Издаване на пътеводител за Община Смолян, с включени всички обекти и реклама на "Рожен 2015". 10 900 лв.

1.9 Заплащане на годишен хостинг за разработени по проекти интернет сайтове: www.thrabyzhe.comи

www.momchilovakrepost.com
350 лв.

ОБЩО по т. 1 53 250 лв.
2. Издръжка на туристически информационен център - Смолян ФРЗ за 2 раб. места, ел. енергия, телефони,
канцеларски материали, интернет 

15 000 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 
3.1 Интернет доставка, телефон, електроенергия за мрежата от ТИЦ 2 760 лв.
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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.

3.3 Разходи за оборудване на турист. информ. центрове 5 000 лв.
3.4 Разходи за гориво на дизелов генератор в ПИЦ „Каньона на водопадите” 8 мес. X 100 l/мес. 2 050 лв.
3.5 Разходи за гориво на автомобил до ПИЦ „Каньон на водопадите” 8 мес. X 150 л. бензин 2 100 лв.

ОБЩО по т. 3 28 510 лв.

4.     Членски внос РТА Родопи 500 лв.
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

2015в 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.

5.2 Фонд за незаявени към момента партньорства по различни проекти, свързани с развитието на туризма в

общината с др. общини, фирми, НПО и др. /По предложение на Консултативен съвет - Смолян/
5 000 лв.

5.3 изготвяне на проект за външно художествено осветяване на природни забележителности в района на гр.
Смолян - Турлука, Кайнадина, Червената скала и др.

2 000 лв.

5.4 Подкрепа за организиране и осигуряване на партньорство и взаимопомощ за провеждане на международния

събор в с. Серафимово 2015 г.
3 000 лв.

Общо по т.5 11 500 лв.

ОБЩО:
108 760 лв.


