
Приложение 2 

Приоритет : Добро управление за балансирано развитие на туризма.
Програма 

Туризъм 

Друго 

финансиране Срок 

1. Осигуряване работата на туристическите информационни центрове на територията на община Смолян 

1.1 Издръжка на туристически информационни центрове - Смолян, Момчилова крепост:  ФРЗ, ел. енергия, 

телефони, канцеларски материали, интернет
26 500 лв.

дек.20

2. Допълващо финансиране за дейности на Туристически информационни центрове – Смилян, Могилица,

Арда, Широка лъка, Момчиловци, Градът и нови туристически атракции дек.20

2.1 Електроенергия 1 200 лв. дек.20

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 др. 
7 000 лв.

дек.20

34 700 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:                                                                                                                                         

3.1. Ревизиране Еко маршрута "Хвойна - Елидже" на територията на Община Смолян;                                                                

3.2. Доизграждането на стационар за наблюдение -  тип „Орлово око“  в землището на с. Могилица     

3.3. Проучване на възможностите за изграждане на наблюдателен стационар в района на Турлука гр. Смолян;                         

3.4. Подмяна на туристическата маркировка в района около Смолянските езера.                                                                                                                                   

40 000 лв.

Проекти 

финансирани 

от Европейски 

и други 

програми

дек.20

40 000 лв.

Проект на Програма за Туризъм 2020г. 

Прогнозна стойност 

ОБЩИНА СМОЛЯН –

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

ГОСТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА



Приоритет: Маркетинг и промоция на туристическия продукт

4. Рекламни публикации в специализирани туристически издания (печатни и електронни):

- Дизай и изработване на изцяло нов туристически сайт visitsmolyan.bg
7 500 лв.

дек.20

5. Поддръжка на годишни абонаменти за реклама на община Смолян в интернет сайтове. 800 лв. дек.20

6. Участие на община Смолян в регионални, национални и международни туристически изложения 8 700 лв. дек.20

7.  Издаване на нови рекламно – информационни материали и информационни табели 15 000 лв. дек.20

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

www.momchilovakrepost.bg. 
300 лв.

дек.20

Общо 32 300 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. 

3 500 лв.

дек.20

10.Фонд за партньорства по различни проекти, свързани с развитието на туризма в общината с др. общини,

фирми, НПО и др. (За общински фонд за малки местни инициативи свързани с развитието на туризма - "фонд

АГОРА" - Активни граждански общности за развитие и алтернатива) 

8 000 лв.  

дек.20

Общо: 11 500 лв.

Членски внос - РТА Родопи, Организация за управление на Туристически район "Родопи" и др. 1 500 лв.

ОБЩО:
120 000 лв.

Индикативен разчет на приходите до 31.12.2020 г. 
Приход: 

125470,00

21000,00

3750,00

20000,00

170220,00

Приходи от туристически данък, формирани както следва съгл. размер на тур. данък, определен с Решение №647/21.12.2017 и приблизителен брой 

реализирани ношувки на база 2019г. 

ОБЩО

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 атракция „Момчилова крепост“


