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Приложение № 1  
 

Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2010 година 
 

№ Кратко описание на дейността Стойност Изпълнител 
1. Рекламно-информационна дейност   

1.1. Организиране на експедиентска обиколка за 
туроператори и журналисти в Община Смолян 

2 000 лв. Община Смолян,РТА „Родопи”  
Държавна агенция по туризъм 

1.2. Реализиране на целогодишна рекламна кампания в 
пресата, утвърждаваща Община Смолян като 
туристическа дестинация еднакво атрактивна  и 
през зимата, и през лятото 

бартерни споразумения между 
хотелиерите и вестници  

  СРХР,         
Специализирано звено ТИЦ 
към Дирекция „ППМС” 

1.3. Поддръжка и актуализация на специализираните 
интернет страници, представящи възможностите за 
туризъм в Община Смолян www.rozhen.info, 
www.arda-tour.org, www.momchilovtsi.com, 
www.rodope.eu , www.rozhen.info  

 Дирекция  “ППМС” 
 

1.4. Туристическа реклама в специализирани издания и 
печатна реклама за туристически събития на 
територията на общината 
ПР публикации в специализирани издания 

1 500 лв.   
 
 
2 000 лв. 

Община Смолян и 
организатори  

1.5. Реализиране на целогодишна телевизионна 
рекламна кампания с национални, регионални и 
местни тв канали, представяща Община Смолян 
като привлекателна дестинация през четирите 
годишни сезона    /София, В. Търново, Смолян/ 

3 000 лв.   Община Смолян 

1.6. Участие и представяне на Смолян в национални 
борси 

5 500 лв.  
София, Велико Търново, Смолян, 
Москва 

Дирекция “ППМС” 
 

1.7. Заснемане на рекламен филм за туризъм –                 
сезон зима 

4 800 лв. Дирекция “ППМС” 
СЗ  ТИЦ 

1.8. Участие в рекламна брошура „Добре дошли в 
Родопите” –  4 страници 

2 000 лв.  Дирекция “ППМС” 
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1.9. Тиражиране на рекламни  компакт диск 
“Виртуален Смолян” и ДВД „Празници и 
приключения в Смолян” 

2 600 лв.  тираж 1500 бр. Дирекция “ППМС” 
 

1.10 Организиране на театрализирана анимация за 
обект Момчилова крепост 

10 117, 14 лв. 
/Проект „Изкуства и паркове”/ 

Дирекция “ППМС” 

1.11 Специализирани туристически събития 10 400 лв. Дирекция “ППМС” 
 Общо по т. 1 43 917, 14 лв.  
2. Финансиране дейността на Туристически 

информационен център на Община Смолян 
7 500 лв. 
                            

Дирекция “ППМС” 

 Общо по т. 2  7 500 лв.  
3. Подпомагане – допълващо финансиране за 

дейности на Туристически информационни  
центрове, обслужващи: 

- Локализация Стойките, Гела, Широка лъка, 
Солища 

- Локализация Арда, Могилица, Смилян  
- Локализация Момчиловци, Славейно, Рожен 

 
6 000 лв. 

Дирекция “ППМС” 
 

           Общо по т. 3 6 000 лв.  
4. 
 

Подобряване достъпа до туристически обекти и 
туристическа инфраструктура 
Финансиране на доброволческа кампания 
„Младежки принос в опазването и 
популяризирането на културно-историческото 
наследство” за обекти крепост „Калето” в 
местността Турлука, тракийска крепост „Калето” 
при Проходна пещера с. Кошница.  

1 000 лв.   

 Общо по т. 4 1 000 лв.  
5. Такса членски внос в РТА „Родопи”  500 лв.  Дирекция “ППМС” 
6.  Такса членски внос в Съюз на българска 

туристическа индустрия 
1 200 лв. Община Смолян  

 
7. Абонаментна такса за инфо-портал 

www.seebg.net/smolian 
1 500 лв.  

 Общо т. 5 - т. 7 3 200 лв.  
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8. Неразплатени задължения за реализирани дейности през 2009 г.: 
 Изработване на рекламни торби  1 998 лв.  
 Тиражиране на рекламни материали СД-та 2 678.16 лв.   
 Регистрация на домейн и поддържане на интернет 

страница 
102 лв.  

 Разходи за промо-тур през м. юни 448.90 лв.  
 Аванс за договор ТВ реклама 2 400 лв.  
 ПР публикация в сп „Бизнес-лидер” 460 лв.  
 Дизайн и отпечатване на билбордна карта на 

региона за Автогара Смолян 
295.80  

 Общо по т. 8  8 382.86 лв.  
    
 Общо т. 1 + т. 2 + т. 3 + т. 4 + т. 5 + т. 6 + т.7 + т. 8 70 000 лв.  
  


