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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2018 г.

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл. 12, т.1 от Закона за туризма и в съответствие с
целите и приоритетите, заложени в Общински план за развитие на община Първомай за
периода 2014 – 2020 г.
Програмата се изпълнява с участието на неправителствените организации и бизнеса, заети в
сферата на туризма, на местно ниво. Приоритетите и дейностите по изпълнение на Програмата
са съгласувани с Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Първомай.
И през 2018г. мероприятията включени в програмата за развитие на туризма на територията
на общината бяха подчинени на задачите залегнали в Общинския план за развитие 2014-2020г.
I. Да се изгради позитивен имидж на Общината, като място предлагащо условия за
развитие на туризма.
Диференциране на туристическите атракции и мероприятия и включването им в албум.
През годината с помощта на кметовете на населени места бяха регистрирани атракциите и
мероприятията по населени места. На заседание на КСВТ /Консултативен комитет по
въпросите на туризма/, състояло се на 18.10.2018г. след като се запознаха с материалите
членовете му взеха решение да се изготви Електронен каталог вместо албум, тъй като той дава
възможност да се включат всички мероприятия и обекти, да се допълва информацията за тях,
да се включват нови такива , дава представа за състоянието и местоположението им.
Наличието на такъв регистър/каталог ще помогне да се изберат най- подходящите обекти при
изготвяне на рекламни материали като албуми ,диплянки, календари и др., да се прецени има
ли нужда от реставрация или ремонт, да се проследи развитието на някои обекти. Каталогът е
почти готов има нужда още от набавянето на някои снимки и следва техническото оформяне.
През 2018г. бе използвана всяка възможност за рекламиране и популяризиране на
общината чрез средствата за масова информация, участие на форуми от регионално и
национално значение.
В изпълнение на Решение 264/30.11.2017г. на ОбС Първомай, г-н Папазов взе участие, като
представител на община Първомай в работата на УК /Учредителен комитет / на Организация
за управление Тракийски туристически район. В резултат, на 19.09.2018г. се проведе
учредително събрание на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН/ ОУТТР/ и със Заповед № Т-РД 17-51/02.11.2018г. на министър
Н.Ангелкова, Организацията бе вписана в НТР / Национален туристически регистър/
. На 16 ноември 2018г. в Община Първомай се проведе работна среща между представители
от община Тунджа и Община Първомай. Това е поредната инициатива за повишаване
квалификацията на общински служители чрез обмяна на добри практики.
 Признание за работата в областта на туризма, е и поканата към кмета на общината за
участие на среща с министрите на туризма на страните – членки на ЕС под надслов „Туризъм
и икономически растеж“ проведена в НДК на 13.02.2019г.

Задълбочи се и сътрудничеството на общината с побратимените общини в областта на
спорта, бизнеса, културата и туризма. Проведоха се редица работни срещи както на наша
територия така и в чужбина. Все повече чуждестранни делегации и гости посещават нашите
традиционни празници и мероприятия.
На 12 - 14 април кметът на общината участва в делегация на РАО „Тракия“ която посети
гр. Текирда Турция по покана на г-н Кадир Албайрак. Проведени бяха много срещи с
представители на „Тракиякент“ и представители на местната власт.
В периода от 30 юли до 5август кметът представи Първомай и РАО „Тракия“ на мащабно
изложение в гр. Чорлу, където над 200 фирми представиха своето производство.
Голяма наша делегация посети гр. Одрин на 19-20 май 2018г. по покана на уредниците на
църквата „Св. Георги“. Посетени бяха забележителности на града, както и църквата „Св.св.
Константин и Елена“ в гр. Одрин, която честваше своя храмов празник.
Много добре се развиват и отношенията ни с Република Хърватска и Република Сърбия .
От 11- ти до 13ти май наша делегация от служителя и бизнес представители ,водена от кмета
на общината, посети гр. Загреб. В „Ден на България в Загреб“ бе проведено изложение с
дегустация на храни ,характерни за нашия район. На 8-ми и 9-ти юни наши самодейци и
посетиха гр. Ниш и изнесоха концерт.
В периода 24 - 31 октомври 2018г. г-н Папазов заедно с представители на още 13 общини
взе участие в Десетата юбилейна среща на побратимените градове от Русия и
България,организирана от Националното сдружение на общините в Република България.
Домакин на събитието посветено на 140-та годишнина от Руско-турската освободителна война
бе гр. Наро-Фоминск Московска област.Делегацията посети и гр. Пенза по покана на
губернатора г-н Белорезцев. По време на престоя, обсъдени бяха резултатите от
сътрудничеството между местните власти от Русия и България, възможностите за бъдещо
развитие между побратимените градове,сътрудничеството в сферата на културата и туризма.
II Общи инициативи и мероприятия на всички заинтересовани страни имащи
отношение към развитие на туризма.
И през 2018г. община Първомай съвместно с НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“- 1894г.“
организира провеждането на традиционните мероприятия свързани с културата и бита на
нашия район като
-„ XIV Празник на виното-2018“ „ Празник на града”,
„Майски културни тържества“
„XX-ти „Празник на тракийската народна музика и песен“ на който бе посветена и книгата
„Първомай - столица на тракийската народна музика“ - издание на НЧ „Св.Св. Кирил и
Методий-1894“ и Община Първомай с автор Иван Караславов.
 Израз на признателността към един от най-ярките писатели в нашата литература – академик
Георги Караславов, бе връчването на Националната литературна награда на негово име. На 12
октомври събитието започна с поднасяне на цветя пред паметника на класика в кв. Дебър, в
присъствието на ученици от ОУ „Георги Караславов” и гости. Същите бяха поканени да
разгледат обновената къща-музей „Георги Караславов”.
През 2018г. въпреки усилията на организаторите и обявените две дати, за провеждането на
превърналият се в традиция фестивал „Угар“ той не се състоя поради дъждовното време.
В края на м. май в двата дни на киноложкия уикенд The dog show – Първомай 2018 участваха над
350 кучета от 56 породи от 8 държави. Инициатор на събитието отново бе г-н Пеньо Запрянов, а
организатори Киноложкото дружество в Първомай и Община Първомай. Присъстващите на
двудневното шоу се запознаха с нашия край и изживяха едно зашеметяващо шоу включващо
аджилити надпревара, парад на кучета и избор на най-красивото куче,както и художествена програма.

През 2018г. продължи и традицията за провеждане на празници-събори в чест на различни
светии на територията на населените места в общината. Те поддържат традициите живи и
много хора се завръщат по родните места, за да празнуват с близките си.
Общината подкрепи и множеството мероприятия включени в спортния календар. Наред с
многото състезания, бяха проведени и редица масови мероприятия като: Зимен празник на
Пампорово, велопоход до язовир „Брягово“ във връзка с Европейската седмица на

мобилността 16-22 септември. Признание за постиженията на нашите клубове са проведения
на 29-30 юни в нашия град Четвърти кръг от XXVII-я Републикански шампионат по приложно
колоездене за деца с международно участие, както и проведения на 7-8 юли на язовир
„Брягово“ II-ри кръг на Републиканското първенство по водомоторни спортове
В началото на юли месец бе открито и „Археологическо лято -2018“. През този сезон
работиха само археолозите ръководени от доц. Топалилов. След приключване на
археологическата експедиция стана ясно че в местността „Църквището“ до с. Драгойново е
разкрит Манастирски комплекс датиращ от 5 век, което го прави най ранния комплекс
разкрит в Тракия. Разкопките стават все по-мащабни и провокират интереса не само на
специалистите, но и на масовия турист. Доц. Топалилов изказа благодарност на община
Първомай за оказаната помощ при реализиране на проектите.
 Вече повече от 5 години СНЦ „Траки – Първомай“ развива успешна дейност свързана с
планинския пешеходен туризъм. Всяка година членовете му се множат и за 2018г броят им
достигна 218. Подпомагано от общината дружеството изпълнява не само една наситена с
мероприятия програма, но неговите членове рекламират красотата на природните дадености
на нашата община и поддържат направената от тях маркировка на планинките пътеки
III Участие в европрограми
 Вече трета година Община Първомай се надява да бъде отворена мярка от европейска
програма позволяваща на общината да кандидатства за финансиране за построяване на еко
пътеки около връх „Драгойна“. И през 2018 г. това не се случи макар че мярка 7.5 по ПРСР бе
включена в Индикативния график за 2018г. същата не бе отворена. Общината ще продължи да
търси възможности и през следващата година. Идеята е да се изградят екопътеки които да се
свържат с изградените такива от община Минерални бани, което ще превърне района в
привлекателна туристическа дестинация.
III
Проследяване и спазване на нормативните актове отнасящи се до туризма
През 2018г. на територията на община Първомай са развивали дейност следните места за
настаняване
МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ОБЕКТ

АДРЕС

Бр.
стаи

Бр.легла

Семеен хотел „Европа”

7

14

Семеен хотел „Марти”

ул. „Цариградска“ № 100
кв.Дебър
ул. „Ангел Войвода” 2

10

20

Хостел „България”

ул. „Орфей“ 16

18

47

Семеен хотел „Финест”

ул. „Орфей” 30

12

19

Хотел „Цариград”

25

50

Самостоятелни стаи

ул.”Цариградска”15а
кв. Дебър
ул. „Димитър Благоев“ 1

4

8

Къща за гости „Красимир”

с. Брягово

4

8

Къща за гости „Маргарита”

с. Брягово

3

6

Общ брой легла 172 – реализирани нощувки - 4398 /със 176 повече от 2017/
-Категоризиране на нови и прекатегоризиране на съществуващи туристически обекти
съгласно Закона за туризма.
-6 / шест / категоризирани заведения за хранене и развлечения
-5/ пет / категоризирано място за настаняване

Финансов отчет за изразходените средства за 2018 г.
по Програма за развитие на туризма в община Първомай

I.

Приходи- 3 990.60 лв в т.ч.
1 От туристически данък - 945.60 лв.
2. От категоризация 3045.00 лв.
II. Разходи - 3 990.60 лв. в т.ч.
1. Подпомагане дейността на археолозите – 1402.60лв.
2. Рекламни материали
– 2588.00 лв.

Отчетът е приет с Решение № 395/28.03.2019 г. по Протокол № 44 на Общински съвет гр.
Първомай

ДЕЧКО ПЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

