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Отчет на Програма за развитие на туризма  

в община Павел баня 2012 година 
 

Програма е разработена на основание чл.10, ал. 2 от Закона за туризъм и приетата 

Стратегия за развитие на туризма на територията на община Павел баня 2008-2013 

година (Решение № 62/008г.на ОбС) и приета с решение № 39/26.01.2012г на общински 

съвет Павел баня 

 

През 2012 година в община Павел баня сезонът бе сравнително успешен, на фона на 

всеобщата криза в държавата. 

Приходите от туристически данък за 2012 година са в размер на 150 270,00лв,от които 

131 066,00лв са внесени от средствата за подслон ( в т.ч 3 778 за отчетени нощувки за 

месец декември 2011г.), и 19 254,94лв от местата за настаняване, като в тази сума 

влизат и внесените суми за доплащане чл.61р от ЗМДТ. 

Отчетените нощувки към 31.12.2012г са 131 134 броя в средства за подслон и 22475 в 

места за настаняване. 

 

Мероприятия за изпълнение през 2012 година 

 

№ Дейност Срок Необходими 

финансови 

средства 

Изразходвани 

средства 

Изпълнени 

мероприятия 

1. Текущ контрол 

върху качеството 

на предлагания 

туристически 

продукт и 

събираемостта на 

туристически 

данък, в т.ч 

иницииране на 

проверки от 

компетентните 

органи (Агенция 

по храните, 

Инспекция по 

труда, НАП и др.)  

Текущ 0,00лв. 0,00лв. Извършвани 

периодични 

проверки, 

регулярни през 

активния летния 

сезон относно 

спазване на 

разпоредбите на 

Закона за 

туризъм 

2. Насърчаване 

частната 

инициатива в 

развитието на 

екотуризъм, 

селски туризъм (с. 

Турия, с. Тъжа и 

др.)  и 

повишаване 

качеството на 

предлаганите 

услуги чрез 

създаване на 

условия за 

обучение и 

обмяна на опит с 

региони, в които 

това е добре 

развито 

2012г. 0,00лв. 0,00лв. Категоризирани 

туристически 

обекти в 

населените места 

на община Павел 

баня (с 

изключение на 

град Павел баня) 

– самостоятелни 

стаи за 

настаняване (с. 

Скобелево, с. 

Турия, с. 

Търничени), 

къща за гости – с. 

Тъжа 
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3. Обособяване на 

секция „Туризъм” 

в сайта на община 

Павел баня с 

информация за 

туристическите 

забележителности 

в община Павел 

баня, културните 

прояви, 

възможностите за 

настаняване, 

местата за 

хранене и 

развлечение и 

други, преведена 

и на други езици 

М. април 

2012 г. 

5000,00лв. 0,00лв. Не е изпълнено, 

предвидено за 

изпълнение по 

проект „Долината 

на розите и 

тракийските 

царе” 

4. Разработване и 

отпечатване на 

туристически 

справочник, 

предлагащ 

информация за 

туристическите 

забележителности 

в община Павел 

баня, културните 

прояви, 

възможностите за 

настаняване, 

местата за хранене 

и развлечение и 

други 

До м. юли 

2012г. 

1500,00лв. 

Съфинансиране 

от фирми 

918,00лв. Заснет рекламен 

клип за община 

Павел баня, 

значки, 

справочник е 

предвидено за 

изпълнение по 

проект „Долината 

на розите и 

тракийските 

царе” 

5. Отпечатване на 

специализирани 

рекламни 

материали за 

празника на 

розата, в т.ч 

плакати, брошури, 

сувенири 

До м. юни 

2012г 

2000,00лв. 2150,00лв. Отпечатани 

плакати за 

Празник на 

розата и 

минералната 

вода, каре за 

Празник на 

розата и мин.вода 

6. Отпечатване на 

други рекламни 

материали 

Текущ  2000,00лв. 3430,00лв. Отпечатани 

календари и 

рекламно 

каре/указател 

Павел баня 

7. Поставяне на 5бр. 

указателни 

табели, насочващи 

туристите към 

базите за отдих и 

рехабилитация 

М. май 

2012г. 

2500,00лв. 2857,80лв. Поставени 

указателни 

табели 

8. Подмяна 

информационните 

табла в град Павел 

баня с нови, 

представящи 

карта на общината 

с възможностите 

М. юни 

2012г. 

2500,00лв. 535,20лв. Подменени 

фолиа на таблата 



3 

 

за посещение на 

туристически 

обекти (3 бр.) 

9. Ремонт постамент 

на входа на 

община Павел 

баня посока 

Бургас 

М. юни 

2012г. 

500,00лв. 564,46лв. Изпълнено  

10. Изработване на 

проект за 

организацията на 

движението в гр. 

Павел баня и 

въвеждането му 

М. май 

2012г. 

1500,00лв. 0,00лв Обявена 

процедура за 

избор на 

изпълнител  

11. Подпомагане на 

частната 

инициатива за 

осигуряване на 

транспорт до 

туристически 

забележителности, 

в т.ч таксиметрови 

превози 

Без срок  0,00лв. Не е изпълнено – 

внасяни 

предложения в 

общински съвет 

Павел баня, 

които не бяха 

приети 

12. Материали за 

обновяване на 

коледната украса 

М. 

ноември 

2012г. 

4000,00лв. 4000,00лв. Обновена 

коледна украса 

13. Разработване на 

възможни 

туристически 

маршрути като 

част от 

туристическия 

продукт за 

разнообразяване 

престоя на гостите 

в община Павел 

баня 

М. юли 

2012г. 

400,00лв., ПЧП 0,00лв. В процес на 

разработка като 

част от проект 

„Долината на 

розите и 

тракийските 

царе” 

14. Поставяне на 

фитнес уреди на 

открито и алея 

велоскокове 

М. юли 

2012г. 

4500,00лв. 4172,00лв. Поставени уреди 

15. Изложба-базар на 

традиционни 

продукти с 

представители на 

всяко населено 

място от община 

Павел баня 

М. юни 

2012г. 

1500,00лв. 600,00лв. Проведена 

изложба-базар 

16. Поддържане и 

обновяване на 

зелените площи в 

община Павел 

баня 

Текущ  7500,00лв 7500,00 Изпълнено 

17. Лято Павел баня М. юни – 

м. 

септември 

2012г. 

6000,00лв. 6000,00лв. Изпълнено 

18. Издръжка 

Туристически-

Текущ  5000,00лв. 7865,00лв Изпълнено – 

работещ 
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информационен 

център в гр. Павел 

баня 

туристически 

информационен 

център 

19. Закупуване на 

техника за 

озеленяване 

Текущ  10000,00лв. 8911,00лв Закупена техника 

– 10 бр. моторни 

косачки и 3 бр. 

бензинови 

косачки 

20. Подобряване на 

инфраструктурата, 

свързана с 

туризма в гр. 

Павел баня 

Текущ  72600,00лв. 81097,34лв. Подобрена 

инфраструктура – 

паркинг ул. 

Чудомир, 

материали 

основен ремонт 

тротоари 

21. Участие в 

тематични 

туристически 

борси 

Текущ  1000,00 0,00лв. Община Павел 

баня не е 

участвала в 

туристически 

борси 

22. Съфинансиране 

Проект по ОПРР – 

съвместно с 

общините 

Казанлък, 

Карлово, Сопот, 

Мъглиж ( 5% 

съфинанс от общ.) 

След 

одобрение 

от УО на 

ОПРР 

5000,00 0,00лв. Съфинансирането 

ще се изплаща 

през 2013-2014 

година. 

 Окончателно 

плащане за 

изработване на 

проекти по ОПРР 

– атракции 

  4400,00лв.  

   135 000,00лв. 135000,00лв.  

 
 

 


