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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2021 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 2021 – 2027 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 2021г. мероприятията, включени в програмата за развитие на туризма на територията 

на общината, бяха подчинени на задачите, залегнали в Общинския план за развитие 2021-

2027г. 

 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 предложиха 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 2021 г. бе използвана всяка възможност за рекламиране и популяризиране на 

общината чрез средствата за масова информация. Организираха се събития и мероприятия с 

местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма. При проведените 

през 2021г. 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 „Седемнадесетия празник на виното и винопроизводството 

Първомай 2021г.“. Поради епидемиологичната обстановка се проведе конкурс за най-добро 

домашно вино и жури от специалисти определи победителите. 

 На 3 март бе отбелязан Националният празник на България. Началото на събитието бе 

поставено с поднасянето на венец пред паметника на Ангел войвода от кмета на 

общината Николай Митков, зам. кмета Радослава Ставрева, зам. кмета Ружди Салим, 

Ана Николова- секретар на ОбА, председателя на ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-

1894г.-гр. Първомай“ – Ана Сиракова, директори на училища, общински съветници и 

граждани. Церемонията продължи с издигане на националния трибагреник на площада 

пред читалището. Слово произнесе кмета на община Първомай Николай Митков.  
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 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 месните  традиционни празници и мероприятия.  

 На 26 март 2021 година пред паметника на жертвите от войните /1912-1913 и 1914-

1918/  се състоя тържествено отбелязване на  109 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 1 май 2021г. Президента на Р България - Румен Радев, откри 48-ите Майски 

културни тържества. Слово на кмета на Общината по случай Празника на града и 

връчване ключа на града на Президента на Р България. В Концерт-програмата участва 

ансамбъл „Елика”. 

 Общинския празник на любителското творчество се проведе на открито с участието на 

местните творчески състави и ансамбли. 

 Изложба на първомайските художници.  

 „Поклон на тебе, дом Будилник” премиера на филм, посветен на 125 години Читалище 

и юбилея на почетния председател на читалището з.ч.д. Иван Караславов. 

 Театралното изкуство бе отбелязано със „За снахите и свекървите” – адаптация по 

пиесата на Красимир Демиров. Постановка на Театрален колектив „ Д. Делчев”  и 

„Аршин Мал Алан” – Музикално – танцов спектакъл на Театрално – музикален център 

гр. Кърджали. 

 Концерт на ученически състави по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.  

         2 юни - ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.   

 Община Първомай и ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий–1894г.” отбелязаха празника с 

поднасяне на цветя на паметниците на загиналите за свободата в Първомай. 

        На 16 и 17 октомври 2021 година под патронажа на Кмета на общината - Николай 

Митков, в кв. Дебър се проведе VI-та по ред Киноложка изложба, организирана от 

Киноложкото дружество в Първомай, с подкрепата на Община Първомай. В съдийския състав 

се включиха съдии от Турция, Белгия, Южна Африка и България. Празникът на кинологията, 

който се превърна в традиция, е интересно събитие за региона и всяка година се радва на по-

многобройна публика. 

 Не се проведе традиционният велопоход „Върви с нас” до язовир Брягово, организиран 

от Община Първомай във връзка с Европейската седмица на мобилността, поради 

епидемичната обстановка в страната.   

II. Общи инициативи и мероприятия на всички заинтересовани страни, имащи 

отношение към развитие на туризма. 

 Съгласно културния календар на Община Първомай, на 10, 11 и 12 септември 2021 г. бе 

предвидено да се проведе XXII Празник на тракийската народна музика и песен 

„Първомай 2021”, заедно с традиционния есенен първомайски панаир. За съжаление, 

цялата 2021 година преминава в света и страната като пандемия от Ковид-19 - бяха 

отменени спортните и културните мероприятия; затворени учебните заведения и 

ограничени всякакви събития, изискващи струпване на хора, за да се предотвратят нови 

заболявания. 



 Есенните празници „Първомай 2021г.” се проведоха с разнообразна програма: 

Литературна работилница с ученици и художествена изложба „Детско творчество”. 

 На 15.10.2021 бе връчена Национална литературна награда за поезия - на името на „ 

Слав Хр. Караславов”, чийто носител за 2021г. бе Димитър Милов.  

 Официално откриване на новия творчески сезон 2021/2022г. на художествените 

колективи на читалището. 

 Ден на народните будители. 

 Вече повече от 8 години СНЦ „Траки – Първомай“ развива успешна дейност, свързана 

с планинския пешеходен туризъм. Подпомагано от Общината, дружеството  изпълнява 

една наситена с мероприятия програма, рекламира красотата на природните дадености 

на нашата община и поддържа маркировката на планинските пътеки. Поради 

епидемиологичната обстановка в страната  по-голямата част от предвидените 

мероприятия през годината  бяха отменени.  

 

III.  Участие в европрограми 

 

 Община Първомай има интерес да кандидатства за финансиране за построяване на 

екопътеки около връх Драгойна. Идеята е свързване със създадените такива от община 

Минерални бани, което ще превърне района в привлекателна туристическа дестинация. 

 Потенциалът за развитие на селски туризъм определя интереса към селата както и  

развитието и на друг вид туризъм: воден, риболовен, културно-исторически и др -

особено в селата, разположени в подножието на Родопите - Драгойново, Буково, Искра 

Брягово. 

 По инициатива на КСВТ се постави табела в с. Езерово, рекламираща местните 

културно-исторически забележителности.  

IV.  Проследяване и спазване на нормативните актове отнасящи се до туризма 

През 2021г 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 

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 

Стаи за гости „Асклеп” гр. Първомай ул. „Ангел 

Войвода” № 2 

8 16 

Апартамент за гости „Каприз” гр. Първомай ул. Княз Борис I 

№10 

2 4 

ОБЩО  74 143 



 

Общ брой легла 143 – реализирани нощувки  за 2021г са 2449 

-Категоризиране на нови и прекатегоризиране на съществуващи туристически обекти 

съгласно Закона за туризма. 

- 9 / девет / категоризирани заведения за хранене и развлечения  

- 1 / едно / категоризирано място за настаняване  

 

 

Финансов отчет за изразходените средства за 2021 г. 

по Програма за развитие на туризма в община Първомай 

 

 

ПРИХОДИ 

 

ПРЕДВИДЕНИ

лв. 

ПОСТЪПИЛИ 

лв. 

ОТ  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 1100 

 

541 

ОТ КАТЕГОРИЗАЦИЯ  3000 4455 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА / БЮДЖЕТ 2021г. 11750 0 

ОБЩО 15850 4996 

 

 

РАЗХОДИ  ПРЕДВИДЕНИ 

лв. 

ИЗРАЗХОДЕНИ 

лв. 

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 

АРХЕЛОЗИТЕ 

 

0 0 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПРЕСНЯВАНЕ НА 

ПЛАНИНСКИ ПЪТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННИ 

ТАБЕЛИ 

 

1000 1000 

ОРГАНИЗИРАНЕ  НА МАСОВИ СПОРТНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ  И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК   

 

14200 3346 

ЧЛЕНСТВО В „ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ 

РАЙОН“ 

 

650 650 

ОБЩО 15850 4996 

 

 

 

Отчетът е приет с Решение № 300/19.05.2022 г. по Протокол № 33 на Общински съвет гр. 

Първомай 

 

 

 

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ…………/П/…………….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


