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ДО  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

От Ружди Салим – Зам. кмет на община Първомай 

ОТНОСНО:Приемане  на  Отчет на Програма за развитие на туризма за 2019 г. и 

Програма за развитие на туризма в община Първомай-през 2020 г.  

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, кметът на общината разработва 

програма за развитие на туризма и отчета за нейното изпълнение и след одобрението от 

Консултативния съвет по въпросите на туризма /КСВТ/, ги внася за приемане в 

общинския съвет. 

Съобразявайки се с това изискване на закона, на заседание на КСВТ в Община 

Първомай, проведено на 18.05.2020 г. ,бяха внесени за обсъждане и одобрени: Отчет за 

изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Първомай през 2019 г. и 

Програма за развитие на туризма в Община Първомай през 2020 г. 

В отчета на програмата за 2019 г. подробно бяха описани проведените 

мероприятия, целящи популяризиране на общината, като разпознаваема туристическа 

дестинация. 

С цел да превърне Югоизточната част /Драгойновски балкан/ в привлекателна 

туристическа атракция, общината направи подготовка, да кандидатства с проекто план за 

изграждане на екопътеки и свързването им с тези изградени от община Минерални бани, 

но и през 2019г. това не се осъществи, тъй като не бяха отворени мерки по Европейски 

програми позволяващи  да кандидатстваме за финансиране. 

В общи линии мероприятията включени в програмата за 2020 г., са продължение на 

мероприятията от 2019 г, тъй като те преследват изпълнението на стратегическите задачи 

в областта на туризма залегнали в Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. 



            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 12 

от ЗМСМА, чл. 12 , т. 1 във връзка с чл. 11 ал.1 от Закона за туризма и във връзка с 

Решение отразено в протокол № 7 /18.05.2020 г. на Консултативния съвет по въпросите на 

туризма в община Първомай предлагам, Общинският съвет на Община Първомай да 

приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приема отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма през 2019 г. 

2. Приема Програма за развитие на туризма в община Първомай за 2020 г. 

Мотиви: Настоящото решение се приема с цел, изпълнение на мероприятията, които да 

популяризират община Първомай , като разпознаваема туристическа дестинация. 

Да се изгради позитивен имидж на Общината, като привлекателно място за инвестиции в 

областта на туризма, чрез популяризиране на потенциалните възможности – съхранена 

природна среда, богато културно-историческо наследство, богат културен живот и 

съхранени традиции. 

Приложение: 1. Отчет на Програма за развитие на туризма през 2019 г. 

 2.Програма за развитие на туризма в община Първомай за 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: 

Ружди Салим 

Зам. кмет на община Първомай 


