
 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от ИНЖ. МАРИАНА   ЦЕКОВА, 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

  

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за 

развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г. и приемане на Общинска програма за 

развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г.   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, Общинският съвет 

приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в 

съответствие с приоритетите на областната стратегия и съобразно местните туристически 

ресурси и потребности. 

Програмата за развитие на туризма, съгласно чл. 11, ал. 2  от ЗТ предвижда 

мероприятия/проекти за: 

 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктура, 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, вкл. 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.  

9. Благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата - общинска 

собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има 

такива.  

На заседанието на Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община 

Смолян (КСТ), провело се на 13.01.2021 г., КСТ прие Отчета за изпълнението на 

програмата на Община Смолян за 2020 г. и обсъди, даде предложения и подкрепи проекта 

на Общинската програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г. 



 

 

 

 

В  изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и на основание чл. 21, ал.1, т. 12, 

т. 23 и т. 24, и чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

предлагам на Общинския съвет да приеме следните  

 

 

РЕШЕНИЯ : 

 

1. Приема Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в 

Община Смолян за 2020 г., съгласно Приложение № 1. 

 

2. Приема Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г., 

съгласно Приложение № 2. 

 

 

Приложения:  

1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян 

за 2020. 

2. Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ИНЖ. МАРИАНА   ЦЕКОВА -      / П / 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

на кмета на Община Смолян   

 

 

 

  

 

  


