
 

ОБЩИНА    ПРИМОРСКО 
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ДО 

ЗЛАТИНА ТЮЛИЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ПРИМОРСКО 

 

Относно: Питане с вх.№ 61-00-224 от 17.12.2021 година 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТЮЛИЕВА, 

Във връзка с постьпило от Вас писмо с вх.№ 61-00-224 от 17.12.2021 година, относно 

питане от СНЦ „Туристическа камара-Приморско" представлявано от Стоян Петров - председател 

на УС, за разходването на средствата постъпили през 2021 г. от туристически данък, Ви 

предоставяме следната информация: 

Постьпилите приходи от туристически данък към 31.12.2021 г. са в размер на         593 592 лв. 

Съгласно чл.11 от Закона за туризма средствата от събрания туристически данък се 

разходват само за мероприятията по чл.11, ал.2, а именно:  

1. 303 838 лв. за изграждане и поддържане на инфраструктурами, обслужвагца туризма 
$а територията на общината, за следните обекти: 

1.1 .Покрит лапидариум към Исторически музей Приморско, УПИ VIII, кв.6; 

1.2.Проучване и проектиране на пристанище гр.Приморско; 

1.3.Брегоукрепване на северна част на гр.Китен първи етап;  

1.4.Ремонт на улици гр.Приморско СМР и асфалтова смес; 

1.5.Ремонт на улици гр.Китен СМР и асфалтова смес; 

1 .б.Рехабилитация на тротоари, зелени площи; 
1.7.Химическа и~техническа поддръжка на фонтана; 
1.8.Поддръжка на системите за видеонаблюдение на територията на община Примореко; 

1.9.Ремонт и модернизация на уличното осветление на гр.Приморско и гр.Китен;  

1.10.Доставка и монтаж на видеонаблюдателна техника на кръстовище на ул."Стамополу", 

ул."Перла" и ул."Иглика" община Приморско; 

1.11 .Изработка и монтаж на тента Анфитеатър сцена община Приморско; 

2. 88 016 лв. за поддържане на туристически обекти, конто са общинска собственост, или 

за конто правото за ползване и управление е предоставено на общината.Туристическите обекти, 

конто общината поддържа: 

-Бегликташ -      разходи  за работни заплати  на     сезонни  работници/екскурзоводи.  

ремонт и поддържане на пътя, косене на площи около светилището/;  

-Посетителски комплекс с.Писменово- разходи за ел.енергия, почистване на обекта. -Общински 

музей Приморско - разходи за работни заплати на персонала, поддръжка на сградата и експонатите. 

Организиране на археологически разкопки на територията на община Приморско. -Музейна 

експозиция на „Л.Н.Толстой" към читалище „Л.Н.Толстой" с.Ясна Поляна - разходи за поддръжка 

на помещенията. 
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-Музейна експозиция "Тайни от морското дъно" гр. Китен разходи за работни заплати, разходи за 

поддръжка на помещението; 

3. 79 836 лв. за организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение. 

конто допринасят за развитието на туризма. 

ЗЛ.Национални фолклорни празници "Приморска Перла"; 
3.2.Фолклорен фестивал "Атлиманска огърлица"; 
3.3.Национал на фолклорна среща „Китен и приятели"; 
ЗАУлтра крое триатлон "Лъвско сърце"; 
3.5.Българска Спортна Танцова Федерация - Девети отворен танцов фестивал на 

съвременните танцови стилове "В магията на танца и морето"; 
3.6. Подкрепа на проект за реализиране на пълнометражен игрален филм "Завръщане 2"; 

3.7. Музикални вечери 'Лагх, В1иез, Коек Приморско 2021"; 
3.8. Офроуд състезание; 
3.9.Детски футболен турнир за деца "Приморско лято"; *о.10.Провеждане на 

музикален фестивал- ,.Опера на Бегликташ" - три спектакъла; 

4. 93 513 лв. за реклама на'туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически бореи и изложения, рекламни материали, публикации. 

4 Л .Дизайн и отпечатване на рекламно-информационни материали за община Приморско- с 

цел рекламиране на общината като дестинация, конто се използват при участието в туристически 

бореи и изложения и се предлагат в туристическите обекти намиращи се на територията на 

общината. 

4.2.През 2021 година община Приморско участва в следните изложения: 

-Международно туристическо изложение „Вашата ваканция 2021 г." 

4.3.Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Община Приморско чрез 

идейна концепция и реализира рекламна кампания в подкрепа на летия туристически сезон в 

социалните мрежи, излъчвания на аудио клип в ефира на радио Енерджи, Радио 1, Радио 1 Рок 

ползване на рекламни площи върху статични рекламни съоръжения/билбордове в градовете 

Бургас, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Русе, Монтана, Враца, Велико Търново, София и на 

автбмагистрала „Тракия". 

5. 62 292 лв. за 'функциониране на туристически информационны центрове и организация 

на информационното обслужване на туристите. 

5.1 .Функциониране на туристически информационен центьр, осъществяващ оргаш!зация 

на информационното обслужване на туристите. Сумата включва: работни заплати и осигуровки на 

персонала, издръжка, преиздаване на дипляни /в 6 езикови версии/ за приоритетните пазари, 

преиздаване на книга „Бегликташ и Приморско". 

6. 7520 лв. за взаимодействие и членство на общината в туристически ледружения-и в 

съответната организация за управление на туристическия район- разходи за членски внос. 

Д-р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ 

 

 

  

 

Кмет на Община Пр.щлорско 
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