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ПРОТОКОЛ 
№ 1 

 
Днес 05.02.2020 г. от 09:30 часа се проведе заседание на ПК „Туризъм, 

търговия и рекламна дейност”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници: 
Мартин Андонов - председател на ПК „Туризъм, търговия и рекламна 

дейност”;  
Антон Апостолов;  
Даниел Николов; 
Ивайло Митковски; 
Марица Гърдева; 
Николай Костадинов; 
Румен Иванов; 
Руслан Влаев;  
Христо Боев.  

 
Отсъстваха: Мартин Байчев. 

 
На заседанието присъстваха още: Росица Николова – адвокат-

довереник на Общински съвет – Варна, Соня Георгиева – директор на дирекция 
„Туризъм“, Павлин Косев – председател на управителния съвет на Варненска 
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, Тихомир Патарински – началник 
отдел „Маркетинг, реклама и анализи“, Антония Йовчева – директор на 
дирекция „Култура и духовно развитие“, Бранимир Балачев – общински 
съветник, Огнян Къчев – общински съветник.  

 
Мартин АНДОНОВ 
Уважаеми колеги, представители на администрацията, представители на 

медиите, имаме необходимия кворум и откривам заседанието на ПК „Туризъм, 
търговия и рекламна дейност”. 

 
Председателят на ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” 

предложи заседанието да протече при следният 
  

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Разглеждане на предложения от Иван Портних – кмет на община Варна 
с рег. № РД 20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД 20001428ВН – 
001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджет на 
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Община Варна за 2020 г., Приложение № 19 „Разчет на разходите по бюджета 
за 2020 г., финансирани с приходи от туристически данък”. 

2. Разни. 
 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
ПЪРВА ТОЧКА 

 
Мартин АНДОНОВ 
Разглеждане на предложения от Иван Портних – кмет на община Варна с 

рег. № РД 20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД 20001428ВН – 
001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджет на 
Община Варна за 2020 г., Приложение № 19 „Разчет на разходите по бюджета 
за 2020 г., финансирани с приходи от туристически данък”. 

Колеги, давам думата на госпожа Соня Георгиева – директор на дирекция 
„Туризъм“.  

 
/Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“ представи 

проектобюджет на Община Варна за 2020 г., Приложение № 19 „Разчет на 
разходите по бюджета за 2020 г., финансирани с приходи от туристически 
данък”, приложен към Протокола./ 

 
Мартин АНДОНОВ 
Колеги, има ли мнения и предложения? Заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Имам няколко въпроса. Първия е по отношение на миналогодишното 

изпълнение, няма да питам, защо е по – малко то е ясно за всички. Тогава също 
имаше такъв разчет за разходване на средствата от данъка. Поради 
неизпълнението, кои мероприятия или дейности не бяха финансирани? 

 
Соня ГЕОРГИЕВА 
По отношение на миналата година всички знаете за фалита на Томас Кук, 

който оказа много голямо внимание върху плащането и приходната част и за 
сега се надяваме да не се отрази за тази година, но очакванията са да има малко 
по – малки приходи и тази година, затова сме заложили и по – малка сума.  

По отношение на миналата година ние сме реализирали всички 
предвидени от нас мероприятия, като сме реализирали икономии и всъщност 
разходната част по отношение на първоначално финансиране заложените 85 %, 
тоест ние сме икономисали, но сме реализирали абсолютно всички 
мероприятия, които бяхме предвидили. Всичко, което е свързано с договори с 
различни външни изпълнители по отношение на тези, които са от бранша 
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всички са реализирани, както са реализирани планираните мероприятия от 
дирекция „Туризъм“.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Имам още два въпроса. Казахте за два туристически информационни 

центрове до Козирката и кк „Св. Св. Константин и Елена“. Защо няма на кк 
„Златни пясъци“? Предвиждате ли и там да се разкрие? Защото това са ни двата 
курорта, общо взето.  

 
Соня ГЕОРГИЕВА 
В продължение на четири години водихме кореспонденция с АД „Златни 

пясъци“, за да ни предоставят помещение на територията на кк „Златни 
пясъци“, което ние да оборудваме и да мебелираме, до този момент не са ни 
предоставили такова помещение. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Едно от перата, които казахте за разходите, това е общо казано реклама – 

външна, задгранична и така нататък на кк „Св. Св. Константин и Елена“ по 
предложение на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ – 30 000 лв. Аз мисля, 
че е редно самия курорт и фондацията да поеме това нещо. Така мисля аз или 
трябва да рекламираме и останалите. 

В тази връзка съвсем накрая казахте около два милиона за озеленяване 
или нещо такова.  

 
Соня ГЕОРГИЕВА 
Изграждане и поддържане на инфраструктура – 2 285 192 лв. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Това е горе долу е повечето от половината от бюджета. Хубаво е тези два 

милиона да бъдат разбити, за да се види точно за къде.  
 
Соня ГЕОРГИЕВА 
Да, разбити са. Аз ги разделих и ги изчетох всички. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
За това паркоустрояване, да кажете точно, кои паркове са. Вие естествено 

едва ли ще можете да кажете.  
 
Соня ГЕОРГИЕВА 
По отношение на тази част за паркоустрояването не мога да отговоря, тъй 

като това е предложение на дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“.  

По отношение на първия въпрос популяризиране на кк „Св. Св. 
Константин и Елена“ в чуждестранни TV програми организирано от фондация 
„Св. Св. Константин и Елена“, това предложение постъпи в Консултативния 
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съвет беше разгледано там и беше взето като решение с мнозинство, с което 
администрацията се съобразява. Предложението е добро от гледна точка на 
това, че те имат възможност в чужди TV програми да направят реклама на 
възможностите за СПА туризъм от миналата година тръгнаха нещата 
Министерството на туризма подписа споразумение съвместно с Българската 
асоциация за СПА туризъм с немските здравни каси за развитие на 
рехабилитация и профилактика вече в България. Тоест немските здравни каси 
ще покриват всички разходи на техните немски пациенти и туристи, които 
идват тук и ползват профилактични прегледи, рехабилитации и СПА услуги. В 
тази връзка постъпи и предложението от фондацията те да рекламират кк „Св. 
Св. Константин и Елена“, като балнеолечебен център, който да развива този тип 
туризъм свързан с развитието на СПА услугите в България въобще. Смятаме, че 
това е една много добра реклама, която може да развие туризма в четирите 
сезона. Все пак ние можем да развиваме този тип туризъм, говоря като  
Община, на територията, на която се развива и се намира кк „Св. Св. 
Константин и Елена“. Може този тип туризъм да се развива през „крилата“ на 
сезона както и през зимния сезон. Поради тази причина го приехме, като 
предложение. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не споря по отношение на ползата от това нещо. Въпроса е дали трябва 

общината да го финансира или фондация „Св. Св. Константин и Елена“ е 
частна фондация, сериозна фондация, която може сама да си го финансира. 
Вярно е че рекламира Варна, като дестинация, но рекламира и СПА туризма на 
кк „Св. Св. Константин и Елена“. Ползата е ясна.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз искам да допълня госпожа Георгиева. Има Закон за туризма, съгласно 

него тези предложения, които са дошли от браншовите организации са приети 
на Консултативен съвет по туризъм, тоест нищо не може да бъде предложено 
на нас, ако не бъде предложено и прието от Консултативния съвет по туризъм, 
в който участват представители на всички браншови организации. Бранша е 
този, който най – добре знае, кое е полезно и повярвайте ми там има страхотно 
сериозно обсъждане в Консултативния съвет по туризъм между 
представителите на браншовите организации. Аз виждам, че тук има 
представители на доста от сериозните организации. Там има едно много 
сериозно обсъждане, кое е от полза, кое ще помогне, кое ще се развие. Аз 
доколкото знам имаше предложение за финансиране на някои от 
мероприятията, които сега са на 10 000 с по 80 000, даже някои отпадат, просто 
бранша преценява. Смятам че колкото и през последните години аз самата 
навлязох в работата, все пак ние бихме могли точно в тази част да се доверим 
на професионалистите, защото те знаят, кое е най – добро и кое ще помогне за 
развитието на града ни. Затова не бих пипала там, където те са преценили, 
защото това означава да подценим техния професионализъм. В същото време 
смятам, че всичко, което се прави за развитието и за реклама на туризма е 
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добро. Много се радвам, че тази година най – голямото перо е заложено за 
озеленяване и това, което говорихме миналата година точно по тази тема, че 
бяха предвидени за асфалтиране, осветление и така нататък, тук вече наистина 
това което говорихме миналата година е изпълнено и всичко отива в сферата на 
озеленяването с приходите. Така че адмирации към дирекциите в това 
отношение.  

 
Христо БОЕВ      
Аз не споря, че рекламата е необходима за всяка една дейност, още 

повече за туризма. Едно от сериозните пера са реклама на туристически 
продукти, включително участието в туристически борси и изложения, както в 
страната така и в чужбина. Правен ли е някакъв анализ от страна на 
администрацията за смисъла и ползата от участието в такива изложения 
свързани с туристическия продукт, който предлага нашата община? Има ли 
някаква обратна връзка за ефекта, който постигаме участвайки на различни 
изложения в чужбина? Виждам тук един договор, който е за немския пазар. 
Имаме ли отчет за свършеното за предишната година? Защото не го видях в 
документите. Това ми е въпроса. Безспорно Германия е страна с водещо 
значение. Знаем, че немския и руския пазар знаем, че са определящи за 
развитието на туризма в града. Да попитам дали има такъв анализ, отчет за 
свършеното през миналата година, тъй като аз не го видях. Другия ми въпрос 
доктор Митковски го зададе, доколкото разбрах госпожо Георгиева Вие, го 
прехвърлихте в друга дирекция. Защото това паркоустрояване на зелени площи 
в район „Одесос“ не ми говори нищо и искам малко по – подробен разчет не 
просто по отделни райони, а какво ще се случи по – конкретно, ако може. Ако 
има в тази посока отговори ще съм благодарен да чуя. 

 
Соня ГЕОРГИЕВА 
По отношение на участието на община Варна в различни изложения през 

предходните години ние увеличихме участията, тъй като активната реклама 
даде ползи през 2017, 2018 година имахме много добри показатели по 
отношение на увеличаване на туристите. Разбира се има различни 
геополитически причини, които влияят на туризма няма как да избягаме извън 
това, но активната рекламна дейност, която извършваме на различните пазари 
тя е свързана с анализ всеки път. Ние не участваме всяка година на конкретни 
пазари, ако нямаме предварителен анализ дали този пазар се развива добре и 
дали има нужда от нашето участие. Така че ние правим не само в края на 
годината отче и този отчет беше представен на Консултативния съвет, който го 
прие, но правим периодично такива анализи в самата дирекция.  

По отношение на консултантския договорът, който имаме сключен с 
Манол Димитров, той вече в продължение на седем или осем години това е 
човек, който е бивш директор на Комитета по туризъм, който 30 години живее 
в Германия. Той икономисва голяма част от нашите разходи, тъй като ние не му 
плащаме, нито самолетни билети, нито настаняване той живее там на място, 
осъществява контакти с немските туроператори, 30 години работи в тази сфера 
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всички го познават по име. Той участва на всички немски изложения, като 
представител на община Варна. Има офис бюро във Франкфурт в нашето 
посолство и поддържа тесни контакти с всички немски туроператори. Всеки 
месец той изпраща писмен доклад по отношение на неговата дейност на база, 
на който доклад и отчет ние изплащаме хонорар по договора, който имаме 
сключили с него, като консултантски договор. Тоест има такива месечни 
отчети, през цялата година.    

 
Мартин АНДОНОВ 
На самия Консултативен съвет с пълно мнозинство беше гласувано, като 

анализ беше направено, че работата му е на високо ниво и има голям принос. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Този договор е сключен по желание на браншовите организации. На 

предишни години сте ни представяли отчетите. Може на следваща комисия 
може да ни представите нещо обобщено. 

 
Антон АПОСТОЛОВ 
Имам един въпрос към директорът. Има ли вариант към последното перо 

за поддържане на местата с историческо значение да бъде включено и мястото, 
където е намерено най – старото обработено злато в света? Перото за 
поддръжка на инфраструктура обсъждаща туризма, където е археологията да се 
включи и Варненския некропол, за всички е известно, че е намерено най – 
старото обработено злато в света. Този въпрос е поставен може би преди две 
години отново на заседание на комисията.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Извинявам се че аз вземам думата, но социализацията на некропола в 

момента се подготвя проект, с който да се кандидатства за социализация на 
некропола. Даже беше обявен конкурс и студенти правеха различни проекти за 
социализацията, така че в тази посока се работи много сериозно. Знаете, когато 
има възможност да се кандидатства с външно финансиране не се работи с пари 
от бюджета. Общината е поела инициативата да се работи в тази посока. 

 
Даниел НИКОЛОВ 
Аз искам да помоля господин Косев, който е представител на Варненска 

асоциация на ресторантьорите и хотелиерите да изкаже своето лично мнение по 
разходната част. Дали това е най – доброто разходване на този публичен ресурс 
за реклама на града и туристическия бранш. Вашето лично мнение да чуем, 
като представител на тази организация и като представител на частния бизнес. 
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Да кажете дали общината прави това което е необходимо или може да се 
направи още нещо в тази посока.  

 
Павлин КОСЕВ 
Не знам дали аз съм най – подходящия човек да правя такова генерално 

обобщение със сигурност имам някакво мое мнение и на колегите, които 
представлявам. Дали може бюджета да е по – рационален и по – оптимизиран и 
по – ефективно използван да отговора е да може. Смисълът на Констативния 
съвет, който няколко пъти ваши колеги цитираха е че там състава на този 
Констативен съвет са председателите на всички браншови организации 
включително и аз, в смисъл туроператори, екскурзоводи и абсолютно всички, 
които имат касателство към туризма. На този Констативен съвет се влиза в 
доста големи детайли, професионални, които тук може би не е уместно, защото 
формата е по – различен. Имали сме случай когато сме си повишавали тон, в 
смисъл доста разгорещени дискусии стават и смисълът му е точно този да се 
търси най – доброто за града. Това че половината пари се дават за озеленяване 
и за инфраструктурата, според мен е добре, защото обратната връзка, която ние 
имаме от туристите е че Варна в последните години изглежда доста по – 
привлекателен отколкото преди. Малко е клиширано и по медиите се тиражира, 
че само се асфалтира, но всичко има значение и всички тротоари и всичко, 
което се прави за Варна, сградите, които се възстановяват. Ние варненци малко 
сме свикнали с тези неща и не се взираме в тези детайли на града ни, но 
туристи, които идват и си правят снимки, имайте предвид, че в голяма степен се 
снимат със сградите, градинките и за тях атмосферата и духът на Варна има 
значение. Относно мероприятията и туристическия живот със сигурност може 
още да се подобрява, със сигурност всички се стараем и допринасяме това да 
расте. Ето и тези пари, с които подпомага общината за рекламата на кк „Св. Св. 
Константин и Елена“ са една много малка част от парите, които реално се 
дават. Защото всички знаем за тези външни телевизионни медии разходите там 
за реклама са много високи. Ето например тази зима имаше 700 стаи, които 
работеха на кк „Св. Св. Константин и Елена“ целогодишно. Зимата работиха и 
имаше туристи, които ползват и минералната вода в Аквахаус. 
Популяризирайки кк „Св. Св. Константин и Елена“ със сигурност 
популяризираме и целия регион и цялата дестинация Варна. Знаете всички се 
борим Варна да стане дестинация за четири сезона. Естествено, че става бавни 
и стъпка по стъпка се случват нещата, но определено рекламата има огромно 
значение. 

 
Даниел НИКОЛОВ 
Моя конкретен въпрос към Вас е ние ако предоставим на вас или вие 

трябва да организирате тези мероприятия за община Варна за популяризиране 
на туризма два милиона Вие ще ги изразходвате ли по този начин? 
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Павлин КОСЕВ 
Аз казвам да от гледна точка на Консултативния съвет, където там сме 

много сдружения. Не случайно първо минава през Консултативния съвет и 
после през вас.   

 
 Руслан ВЛАЕВ 
 Относно туристическия информационен център има ли някакъв разчет от 

колко туристи е посетен, какви националности и какви питания са имали? 
Какво ги интересува тях и дали това нещо е съобразено с настоящия бюджет? 

 
Соня ГЕОРГИЕВА 

  Всяка година, когато правим отчет имаме раздел Туристически 
информационен център. Туристите, които го посещават им се предлагат анкети, 
които те попълват. Чрез тези анкети ние правим анализи по отношение на 
търсенето, на интересите, които предизвикват, кои забележителности 
посещават най – много, кое им е интересно, с кое ги привлича града. Имаме 
такива отчети и такива разчети, включително и по националности на туристите, 
които посещават Туристически информационен център за миналата година. 
Понеже колегата Патарински е тук той в края на годината стана началник отдел 
„Маркетинг, реклама и анализи“ но до септември миналата година беше 
ръководител на Туристически информационен център може да каже точната 
цифра. 

 
Тихомир ПАТАРИНСКИ 
Годишно на Козирката влизат около 30 000 – 35 000 туристи. Като най – 

много са от Германия, Русия и последните години от Полша. Прави се такава 
статистика, тъй като самия център е сертифициран по силата на наредбата към 
Министерството на туризма и ние сме задължени да я водим. Изготвяме 
ежедневни анкети към туристите, които в края на годината ги обобщаваме и 
представяме като предложения на Констативния съвет.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
В тази връзка ще може ли на някое от заседанията на комисията да ни 

представите това, което е представил на Консултативния съвет. 
 

 Румен ИВАНОВ 
 Варна, като дестинация само към германския пазар ли е ориентирана? 
 

Соня ГЕОРГИЕВА 
 Германските туристи през предходната година бяха най – голямото перо. 
Това е най – развития пазар, немския пазар специално в северното Черноморие. 
Освен на немския пазар ние работим много упорито на руския макар, че той 
намаля през годините, но там вече има други причини, на които ние не можем 



 9 

да повлияваме. Разви се много силно полския пазар, както и скандинавския 
пазар. Ние работим изключително много на европейския пазар, защото там 
където имаме, чрез авиокомпаниите директни полети и знаем, че транспорта е 
свързан и е основно перо при развитието на туризма ние осъществяваме най – 
силно рекламно влияние и маркетинг на тези дестинации, където достъп до 
транспорт е най – близък и удобен. Разбира се на Балканите не трябва да се 
подценяват.  

 
Даниел НИКОЛОВ 
Аз искам да направя едно предложение към вашата дирекция. Всеки един 

хотелиер подава справка – декларация за дължимия туристически данък, където 
там е посочено броя и вид на нощувалите лица, от коя държава са. Неможе ли 
да направим една представителна извадка да видим Израел, Катар, Дания, 
Великобритания и там да акцентираме. След като самите туроператори ни карат 
туристи от Великобритания, защо трябва да рекламираме в Китай. Очевидно 
пазара по естествен начин ни подсказва къде трябва да рекламираме.  

 
Соня ГЕОРГИЕВА 

 Да ние правим такива анализи, но от миналата година на първи октомври 
влезе системата ЕСТИ, която ще дава възможност за такива анализи на база 
справките – декларации, всъщност те вече не се подават чрез системата ЕСТИ 
те са онлайн и може всеки един момент да се направят такива анализи. 
Предлагам такъв анализ да направим, като измине една година, тоест в края на 
сезона тогава ще имаме по – точни данни и ще можем да погледнем къде вървят 
и какви са потоците до този момент просто тази система ЕСТИ не работеше.  

 
Марица ГЪРДЕВА 

  Аз имам едни въпрос към директор на дирекция „Култура и духовно 
развитие“. Понеже ние тук говорим за всичко, но не говорихме за това перо, 
което отива от културата. Доколкото си спомням, когато беше отчета на фонд 
„Култура“ там Вие казахте, че много малък процент от туристите посещават 
културните събития в града. Така ли беше? Около 2 % да не сбъркам цифрата, 
значи около 3 % са били българи. В същото време ние даваме едни много 
сериозни средства особено за Международния музикален фестивал, аз съм 
съгласна да ги даваме, защото това е традиция и тук вече пристигат от цял свят 
участници. Но, имаме заложени много малко средства за изнасяне на събития в 
курортите в кк „Св. Св. Константин и Елена“ и кк „Златни пясъци“. Затова по – 
скоро като препоръка и след като самата аз си направих труда да поговоря с 
представители на културните институции оказва се че туристите, ако не 
посещават театрални постановки, концерти, оперни спектакли и въобще са 
ориентирани повече към музиката, което е нормално, защото театралните 
постановки без субтитри няма как да ги разберат. При положение, че се 
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финансира от туристическия данък толкова много културен продукт, не би ли  
било възможно и редно да се отдели повее внимание към курортите и голяма 
част от този културен продукт да се насочи на място към туристите. Тоест да  
ги изкараме от посткултурния ол инклузив, на който те присъстват и те да 
видят един истински културен продукт създаден от нас. Благодаря.  

 
 

Антония ЙОВЧЕВА 
Искам да кажа, че трябва да разделим въпроса на две. Когато става дума 

за туризъм и когато става дума за културен туризъм. Културния туризъм 
предполага да направиш избор тоест ти да посетиш определената дестинация – 
Варна Международен музикален фестивал, най – стария фестивал, за да видиш 
еди-кой си спектакъл, произведение и така нататък. Останалите туристи трябва 
да ги привлечем да им направим по – атрактивен и по – разнообразен живота и 
пребиваването им тук. В този смисъл, ако говорите за културната програма в 
туристическите комплекси тя малко е нараснала, като ресурси, като средства, 
но трябва да кажем, че нашите представления, нашите 25 концерта през 
изминалата година например са се състояли главно на сцена „Адмирал“ в кк 
„Златни пясъци“. Кк „Св. Св. Константин и Елена“ надявам се че те също ще си 
създадат една такава сцена, за да можем да насочваме и натам. Защото фолклор, 
опера, мюзикъл, балет това са артисти, които участват в различните формати и 
нашата цел те да бъдат в продължение от юли до началото на септември 
именно в тези два комплекса. Тук прибавяме фолклорния фестивал с 
традиционните турнета, продукциите на Куклен театър, ТМПЦ – Варна и така 
нататък. Като споменах Международен музикален фестивал „Варненско лято“, 
за да се прави такъв избор за културен туризъм този фестивал трябва да се 
развива. Ние много активно правим това през последните две години, знаете че 
заедно със сертификата за европейско качество на съдържанието на 
продукцията му за 2019, 2020 година ние спечелихме и наградата на 
европейската публика, това е голям успех, тази награда ни беше връчена в 
центъра за изящни изкуства „BOZAR“, което означава, че нашите усилия да 
привличаме публика за този фестивал, като най – мощния културен инструмент 
в нашия културен календар в правилна посока вървим, стъпката ни е правилна. 
Тази година госпожа Георгиева може също да го потвърди с най – важните 
акценти, които сме извели с нашия артистичен директор проф. Марио Хосен 14 
изключително важни акцента от програмата на Международния музикален 
фестивал „Варненско лято“, преведен съответно на английски бяха представени 
на изложенията ни във Виена през декември месец, януари в Истанбул. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Благодаря Ви. Въпросът ми беше основан от мониторингът, който вие 

представихте пред медиите. Казвате с всичкото това с изнесената сцена 3 % от 
туристите. Благодаря за това, което казахте в този ред на мисли аз ви 
предлагам, за да популяризираме това което ние имаме като много добър  
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културен продукт аз нямам нужда от презентация за това, което се прави тук и 
от качеството му. Но, явно се очаква туристите да са дошли на културен 
туризъм и сами да търсят културния продукт. Когато не идват да го търсят, 
трябва ние да им го представим, това е моята идея. В този ред на мисли ние 
имаме предоставени средства по бюджет за реклама на бордови списания и така 
нататък в този ред на мисли, какво пречи тези прекрасни фестивали, за които се 
дават толкова средства да отидат, като реклама в бордовите списания. Имайте 
предвид, че всеки изкаран турист от курортните комплекси внася в града 
допълнително средства. Принадената стойност на една разходка на туриста от 
курортните комплекси в града е сериозна. Колкото повече туристи бъдат 
докарани от курортните комплекси в града толкова подобрявате икономиката 
на града. Това сме го водили като разговор от много години. Не можем да 
очакваме представяйки културния продукт туристите да са дошли специално 
заради него тук. Ние трябва да ги накараме да дойдат тук и се надявам тази 
година дирекцията да започне да работи много сериозно в тази посока, за да 
няма другата година пак 3 % от туристите са го посетили. 

 
Христо БОЕВ 
Аз искам да дам един пример в продължение на това, което току що се 

проведе като дискусия. Не толкова насочено към чуждестранните туристи, а 
към нашите българските туристи. Някой път ги забравяме увлечени да търсим 
чужди туристи, които не винаги се интересуват, ако трябва да бъдем честни, и 
не винаги идват с нагласа да посещават наши културни забележителности. 
Спомням си че в миналия мандат споделих с колегите ми както в културната 
комисия така и в комисията по туризъм и търговия, че в 100 – те туристически 
обекта Варна присъства с обидно малко обекти. Присъствахме само с музея и с 
музея на мозайките в град Девня. Тогава изтъкнах, като сравнение един град, 
като Пловдив, като Ловеч, като Благоевград, които присъстват с петнадесет и 
повече обекта на картата на 100 – те национални туристически обекта. Радвам 
се че започналата дискусия между администрацията на общината и 
ръководството на 100 – те национални туристически обекта доведоха до това, 
че се дадоха нови три обекта във Варна, които ако не се лъжа преди няколко 
месеца получихме официално печатите за Аладжа манастир, парк-музей 
„Владислав Варненчик“ и Римски терми. Това е крачка в правилната посока, но 
смятам че не е достатъчно. Варна има много повече, какво да покаже и то 
специално на българите, които идват тук да се запознаят с богатото културно – 
исторически наследство на нашия край.  

 
Мартин АНДОНОВ 
Аз благодаря за поставените въпроси и за така създалата се дискусия. 

Предлагам да направим друго заседание, в което да предложим стратегия за 
реклама и след предоставените анализи, които поискахме на днешното 
заседание съвсем целево да бъдат изготвени предложения.  

Колеги, други мнения и съображения по приемането на разчета за 
бюджет, ако нямаме предлагам следното решение: 



 12 

Комисията дава положително становище на проектобюджета на Община 
Варна за 2020 г. - Приложение № 19 „Разчет на разходите по бюджета за 2020 
г., финансирани с приходи от туристически данък“ в размер на 4 203 779 лв. и 
препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
Колеги, може ли да прегласуваме отново. 
 

Резултати от гласуването: за - 4; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението не се приема. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, след като се въздържате и не искате да приемем 

предложението няма как да преминем към бюджета. Защо не дадете някакво 
друго предложение, как да бъде структуриран бюджета? Защото това е меко 
казано несериозно.  

 
Мартин АНДОНОВ 
Аз искам да взема отношение. В момента даваме становище и това когато 

влезе за разглеждане на заседание на ПК „Финанси и бюджет“ всички останали 
колеги ще имат възможност да изразят мнение и това да се гласува на 
общински съвет. Малко несериозно е да изземаме правата и на другите колеги и 
да не допускаме разчета.  

Господин Балачев, заповядайте.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз също съм учуден от такъв род гласуване. Да, вярно въздържал се е 

нещо като не съм против, но съм и „за“. Това е една позиция, която е много 
удобна, когато искаш нещо да не се случи. Прав е председателя, че ние утре ще 
дебатираме по повод на този раздел от бюджета, който касае туризма, но аз се 
учудвам, че живеем в град, в който туризма е един от основните икономически 
дейност, които развива града. Най – вероятно поне една четвърт от населението 
на Варна е свързано пряко или косвено с туризма. Имаме два прекрасни 
курорта, даже не два няколко прекрасни курорта и да не можем да решим, каква 
ни е стратегията по повод на развитието на туризма, като основен 
икономически субект за нашия град и да не можем какво предлагаме и по какъв 
начин тази курортна такса, която взимаме да я разпределим, за да можем да 
подпомогнем бизнеса. Доколкото си спомням на предизборната кампания 
всички говореха за това, как ще стимулираме бизнеса и как ще помагаме и така 
нататък. Естествени пари да се строят хотели ние не можем да направим, но 
можем да направим това, което е в границата на допустимото и възможното при 
използването на публичните финанси, каквито са общинския бюджет. Ние 
какво правим и по какъв начин ще направим така, че нашия регион да стане 
един от основните носители на един целогодишен сезон, тоест къде е 
развитието на СПА, медицинския туризъм свързан с водолечението и така 
нататък. Не виждам какво притеснително има. Ако има по конкретните цифри 
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някакви възражения от колегите беше хубаво да кажете, че не сте съгласни с 
тази и тази част, смятаме че тук тези средства биха били по – полезни. Но 
просто да говорим, че изготвения проектобюджет е едва ли не негативен и не 
може да помогне на туристическия бранш в нашия град мисля че е несериозно. 
Наистина ние ще дебатираме очевидно на тази тема. Отново казвам има ли 
някой, който да е против, че ние трябва да помогнем на туристическия бранш 
във Варна? Аз така бих поставил въпроса. Ако е против да каже защо, няма 
нищо странно. 

  
Марица ГЪРДЕВА 
Аз предлагам да забравим политически пристрастия, да се сетим че 

туризма е кауза за Варна и да направим още едно прегласуване на бюджета. 
Защото туризма не е политика, туризма за Варна е кауза и развитие. Предлагам 
процедура по прегласуване.  

 
Мартин АНДОНОВ 
Колеги, по процедурата за прегласуване на решението, който е съгласен 

моля да гласува. 
 
  Резултати от гласуването: за - 5; против - 2; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Колеги който е съгласен да дадем положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2020 г. - Приложение № 19 „Разчет на 
разходите по бюджета за 2020 г., финансирани с приходи от туристически 
данък“ в размер на 4 203 779 лв., моля да гласува. 

 
  Резултати от гласуването: за - 5; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 
Комисията взе следното решение: 
„ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” разгледа предложения от 

Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД 20001428ВН/22.01.2020 г. и 
рег. № РД 20001428ВН – 001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане 
на проектобюджета на Община Варна за 2020 г., Приложение № 19 „Разчет на 
разходите по бюджета за 2020 г., финансирани с приходи от туристически 
данък”. 

Комисията взе следното решение: 
Дава положително становище на проектобюджета на Община Варна за 

2020 г. - Приложение № 19 „Разчет на разходите по бюджета за 2020 г., 
финансирани с приходи от туристически данък“ в размер на 4 203 779 лв.  

Препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно 
решение.“ 
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ВТОРА ТОЧКА 
 

Мартин АНДОНОВ 
Първо ще дам възможност на членовете на комисия да се изкажат. 

Заповядайте господин Боев. 
 
Христо БОЕВ 
Един въпрос към директорът на дирекцията. Спомням си, че в миналия 

мандат администрацията беше поела ангажимент за изготвяне на нова наредба, 
която да касае поставянето на преместваеми обекти. Какво стана с този 
ангажимент? Изготвена ли е има ли проект по който да се работи или е 
оставено всичко за в бъдеще? 

 
Соня ГЕОРГИЕВА 
Дирекция „Туризъм“ няма касателство по отношение на преместваемите 

обекти. 
 
Христо БОЕВ 
Да добре. Благодаря Ви. 
 
Огнян КЪЧЕВ    
Колеги, безспорно сегашните комисии, които текат по приемане на 

бюджета това е нормално. Но наред с финансовата част на този бюджет има 
текущи срокове в тази община, които си текат и по районните кметства и така 
нататък. Един такъв е проблема до 15 януари петте районни кметства трябваше 
да представят схемите за преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за 
устройство на територията. На 14 януари присъствах на заседание на комисия 
ЕСУТ, която е помощния орган към Кмета, където се одобряват от главния 
архитект тези схеми. Имаше представени от район „Приморски“ и то в непълен 
и неточен обем. Направих си труда да направа едни копия на част от обектите, 
защото е невъзможно, между другото на вашите таблети ги имате тези неща, не 
схемите, а тези заявления които са от районните кметства. Получихме ги още в 
началото на януари, но никои не си е направил труда. Към момента ако някой 
от вас ми каже, че това е преместваем обект, който въпрос зададох на 
Експертния съвет по устройство на територията, който обект има изградено 
строително мероприятие – основи, фундамент, бетон и други това е безобразие. 
В предишния мандат голяма част от старите общински съветници имаше 
създадени работни комисии към общинския съвет, които участваха в процеса 
на одобряване и приемане на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за 
устройство на територията. Тези работни групи, независими бяха в помощ на 
районните администрации, където се подават документи за кандидатстване от 
кандидати за преместваеми обекти. Не твърдя, но предполагам, че има някаква 
субективна зависимост между служители от районните кметства към тези, 
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които подават заявленията за преместваеми обекти. Безобразието, което се 
подава под формата на схеми за преместваеми обекти във всички районни 
кметства. Един от тях е този на район „Приморски“ и този обект е представен 
като преместваем. 

 
Мартин АНДОНОВ 
Господин Къчев, съжалявам, че ще Ви прекъсна, но в предвид на това, че 

сме в точка „Разни“ и не сме задали такава точка, изготвя се нова наредба за 
преместваемите обекти и това ще е тема, която ще дискутираме. С промяна в 
закона сме длъжни да изготвим нова наредба и предлагам на следващо 
заседание на комисията да обсъждаме самата наредба.  

 
Огнян КЪЧЕВ    
Докато не се приеме новата наредба действа старата. Тази старата 

наредба ние я изпълняваме, нали така? Тя не се изпълнява точка две не се 
изпълнява от тази стара наредба. Докато не се приеме новия закон си действаме 
по стария. Тази наредба може да не се приеме още два месеца до 31 март 
трябваше да дадем одобрение главния архитект да се разпише и да започне 
дейността. Всички търговци в момента са незаконни, така ли да разбирам? 
Защото чакаме да се изготви новата наредба. Не знам кога ще се изготви тази 
наредба, но предложението ми е да влезе, като отделна точка разглеждане на 
всички преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за петте райони кметства в тази 
комисия. Аз не съм член на тази комисия, но активно ще участвам. Благодаря.       

 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателят на комисията. 

 
 
Край на заседанието: 10:40 часа 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                               ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „ТТРД“:                                                         
 
 
_________________                                                  _____________________ 
/Мартин АНДОНОВ/                                              /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 
 


