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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2019 г. 

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл. 12, т.1 и чл. 11 ал. 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 2019г. 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. 
През годината с помощта на кметовете на населени места бяха регистрирани атракциите и 
мероприятията по населени места. На заседание на КСВТ / Консултативен съвет по въпросите 
на туризма/, 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. 

През 2019г бе  използвана всяка възможност за рекламиране и популяризиране на 
общината чрез средствата за масова информация, участие на форуми от регионално и 
национално значение. Организираха се събития и мероприятия с местно и национално 
значение, които допринасят за развитието на туризма. При проведените през 2019г. визити и 
бизнес срещи бе провокиран интереса на чуждите предприемачи не само към икономиката, но 
и към бита, историята и културата и спорта в общината. Това проличава от факта, че всяко по 
– мащабно мероприятие или празник се посещава от чуждестранни делегации и гости. 
   Традиционно бе организиран  „Петнадесети празник на виното и винопроизводството 

Първомай 2019г.“ на 09.02.2019г. на площада пред  НЧ „Св. св. Кирил и Методий“

  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 26 март 2019 година пред паметника на жертвите от Балканските войни /1912-1913 и 

1915-1918/  се състоя тържествено отбелязване на  106 години от Одринската епопея и Деня на 



Тракия Ръководството на община Първомай, Тракийско дружество ,,Петър Васков”, учители, 

ученици и граждани почетоха паметта на българските воини,  паднали край Одрин  и  

тракийските полета и паметта на хилядите българи  - тракийски бежанци, намерили спасение в 

майката-родина. 

   На 4 май 2019 г. на яз.Брягово, община Първомай,  за първа година се проведе празник на 

биопроизводителите и местните занаяти. Инициативата е на Георги Кадиев – собственик на 

козеферма ,,Халалица”, който има мини мандра, в която  преработва собствената си суровина 

и произвежда натурални продукти от мляко по специална  технология. Мероприятието се 

осъществи с подкрепата и съдействието на Община Първомай и персонала на ресторант 

,,Бряговски язовир”. 

   На 11-12 май 2019 година в град Първомай се проведе Киноложка изложба, организирана 

от Киноложкото дружество в Първомай, Община Първомай и ОНЧ ,,Св.Кирил и Методий”. 

Стартът беше даден от кмета на общината, главния инициатор Пеньо Запрянов,  в 

присъствието на съдиите Галя Тодорова, Таня Арангелова, Зафра Сирик – от Израел, Бонка 

Ласло и Зоран Чурчич – от Сърбия. В изложбата участваха над 600 кучета от  различни породи  

от България, Сърбия, Турция, Гърция, Румъния, Русия и  Англия.   Провеждането на 

изложбите беше под наблюдението на Председателя на Българската републиканска федерация 

по кинология Георги Христозов. 

    На 8 юни, 2019г. в град Първомай, кв.Дебър, до река Мечка  се проведе национална сбирка 

на Българската асоциация на търсачите на самородно злато. Това е първият от серията летни 

събори, който събра стотици златотърсачи, за да покажат практикуване на хобито промиване 

на речно злато. Събитието се провежда за  първи път на територията на Община Първомай, но 

привлече много хора , които проявяват интерес към това не само нетрадиционно, но и 

трудоемко занимание. 

   В периода 28-30 юни, се проведе четвърти кръг от Републиканския шампионат по 

приложно колоездене по правилата на ФИА за деца родени в периода 2007-2009 година. В 

надпреварата се включиха 33 деца от гр.Първомай /два отбора/, с.Градина – ОУ ,,Христо 

Ботев”, с.Челопеч, гр.Етрополе, гр.Берковица и гр.Силистра, които се представиха както 

отборно, така и индивидуално. 

    На 30 юни 2019 година от 19,00 часа на площада пред НЧ ,,Св.Св.Кирил и Методий” се 

състоя концерт на руските изпълнители Елена Маленкая, Екатерина Лимарова, Татяна 

Баланчук и Илья Баланчук, които  представиха  популярни песни от Русия и България, 

любими на различни поколения българи. 

   Тази година  фолклорният фестивал ,,Угар – мистичен и древен”  се състоя на 19-20 юли 

2019 година в местността под връх Драгойна, с.Буково, община Първомай. Празникът се 

провежда за четвърта поредна година, посветен е на Свети Илия и затова се организира в 

дните около Илинден, по време на пълнолуние.  

   В началото на месец август приключиха археологическите проучвания под връх Драгойна, 

които се провеждат ежегодно, вече единадесета година по ред. Двадесет и пет студенти по 

археология от Пловдивския и Шуменския университет участваха тази година в  разкопките на 

обекта Църквището, намиращ се в североизточното подножие на вр.Драгойна, с.Драгойново. 

Ръководител на групата и тази година беше доц. Иво Топалилов, а негов заместник гл.ас. 

Божидар Драганов. 

   Под мотото ,,Върви с нас” на  22 септември 2019г. се проведе традиционният велопоход  до 
язовир Брягово, организиран от община Първомай във връзка с Европейската седмица на 



мобилността 16-22 септември 2019г. Мотивирани от популяризирането и насърчаването на 
устойчиви транспортни решения и мерки, осигуряващи по-комфортна и чиста градска среда, 
тази година в инициативата се  включиха 60 деца и възрастни. 

II Общи инициативи и мероприятия на всички заинтересовани страни имащи 
отношение към развитие на туризма. 

  И през 2019г. община Първомай съвместно с НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ организира 
провеждането на традиционните мероприятия свързани с културата и бита на нашия район 
като 

- Празник на града- 1-ви май- Кметът на общината  поздравява гражданите и гостите на града, 

по традиция връчва Знака на града и диплом на изявени фирми и граждани, Запалва огъня и 

обявява откриването на Майските културни тържества, след което следва богата художествена  

програма. 

- Майски културни тържества – 1-ви -31-ви май 

-  Национална творческа среща на оркестри за народна музика –с. Дълбок извор- м. юни 

- Празник на „ Тракийската народна музика“- м. септември 

- Литературен конкурс- м. октомври 

-  Празник на виното- м. февруари 

- Състезания с коне и магарета –провеждат се на Тодоров ден в гр. Първомай кв. Дебър 

- Бабин ден - с. Караджалово 

- Сирни заговезни с. Караджалово – кукерски игри 

  През 2019г. 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. 
 Вече повече от 5 години СНЦ„ Траки – Първомай“ развива успешна дейност свързана с 
планинския пешеходен туризъм. Всяка година членовете му се множат и за 2019г броят им 
достигна 240 човека. 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  планинските 
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 2019г това не се случи макар че мярка 7.5 по ПРСР бе 
включена в Индикативния график за 2019г., 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. 
Многото необитавани къщи запазили автентичността си и типичния облик са потенциал за 

развитие на селски туризъм. Прави впечатление, че в последните години инвеститорски 

интерес има към  селата, които имат потенциал за развитие и на друг вид туризъм, като воден, 

риболовен, културно- исторически и др. Такива са селата разположени в подножието на 

Родопите -. Драгойново, Буково, Искра Брягово. 

IV Проследяване и спазване на нормативните актове отнасящи се до туризма 



През 2019г 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” ул. „Цариградска“  № 100 
кв.Дебър 

7 14

Семеен хотел „Марти” ул. „Ангел Войвода” 2 10 20

 Хостел „България”  ул. „Орфей“ 16 18 47

Семеен хотел „Финест” ул. „Орфей” 30 12 19

Хотел „Цариград” ул.”Цариградска”15а 
 кв Дебър 

25 50

Самостоятелни стаи  ул. „Димитър Благоев“ 1 4 8

Стаи за гости „ Язовир Брягово“ с. Брягово 3 6

Къща за гости „Маргарита” с. Брягово 3 6

ОБЩО 82 170

Общ брой легла 170 – реализирани нощувки  за 2019г са 4514

-Категоризиране на нови и прекатегоризиране на съществуващи туристически обекти 
съгласно Закона за туризма. 
- 8 / осем / категоризирани заведения за хранене и развлечения  
- 2 / две / категоризирано място за настаняване  

Финансов отчет за изразходените средства за 2019 г.
по Програма за развитие на туризма в община Първомай 

ПРИХОДИ 

ОТ  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1073

ОТ КАТЕГОРИЗАЦИЯ  2940

ОБЩО 4013



РАЗХОДИ  ПРЕДВИДЕНИ 
Лв. 

ИЗРАЗХОДЕНИ 
Лв.

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 
АРХЕЛОЗИТЕ 

2000 8827

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПРЕСНЯВАНЕ НА 
ПЛАНИНСКИ ПЪТЕКИ 

250 250

ОРГАНИЗИРАНЕ  НА МАСОВИ СПОРТНИ И 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК   

12500 14213

ЧЛЕНСТВО В „ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
РАЙОН“ 

510 970

ОБЩО 15260 24260

Отчетът е приет с Решение № 69/28.05.2020 г. по Протокол № 8 на Общински съвет гр. 

Първомай 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


