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ПРОТОКОЛ 

№ 4 
 

Днес 01.11.2022 г. от 14:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:   

Стоян Попов – председател на ПК „Туризъм, търговия и рекламна 

дейност”;  

Даниел Николов; 

Мартин Байчев; 

Огнян Къчев; 

Руслан Влаев; 

Рюян Ризов; 

Христо Боев.  

Отсъстваха: Ивайло Митковски. 

      

На заседанието присъстваха още: Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна, Коста Базитов – заместник-кмет на община Варна, 

Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“, инж. Георги Филипов, гл. 

ас. д-р Тодор Дянков, гл. ас. Д-р Красимира Янчева - експерти от сдружение 

„Асоциация за реклама и комуникации в туризма“ участвали в разработване на 

Програма за устойчиво развитие на туризма в община Варна. 
 

Председателят на ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” 

предложи заседанието да протече при следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна 

с рег. №Д20001622ВН-005ВН/05.08.2022 г., относно приемане на Програма за 

развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030 г. 

2. Разни. 
 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
   

Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. 

№Д20001622ВН-005ВН/05.08.2022 г., относно приемане на Програма за 

развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г. 
 

Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“ представи, на 

членовете на Комисията, екипът от експерти разработил Програмата за 

развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030 г. 

Г-жа Георгиева представи на кратко стратегическата рамка на Програмата. 
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Инж. Георги Филипов, гл. ас. д-р Тодор Дянков, гл. ас. Д-р Красимира 

Янчева в качеството си на експерти участвали в разработване на Програмата, 

отговориха на зададени въпроси от общинските съветници. 

 

Във връзка с поставени въпроси от г-н Мартин Байчев, Коста Базитов – 

заместник-кмет предложи да се задължи администрацията, ежегодно 

дирекцията да предоставя на общински съвет мониторингов доклад за хода на 

изпълнение на Програмата. 

 

 Христо Боев изрази мнение, че намира за разумно оформилото се 

предложение в проекта за решение, с който ще се одобри Програмата да се 

запише текста „възлагаме изготвянето на ежегоден мониторингов доклад във 

връзка с изпълнение на Програмата“. 

 

След приключване на дебатите, членовете на Комисията се обединиха 

около следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за туризма и по предложение от Кмета на община Варна с рег.№ Д20001622ВН-

005ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – Варна приема Програма за развитие на 

туризма на територията на община Варна за периода 2021 – 2030 година и 

План-график за реализиране на Програмата, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на дирекция „Туризъм“ при община 

Варна изготвянето на годишен мониторингов доклад /отчет/ за изпълнение на 

Програмата и предоставянето му в Общински съвет – Варна. 
 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

Председателят на Комисията. 
   

Край на заседанието: 14:40 часа 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

      ПК „ТТРД“:                                                         

 

 

    _________________                                                _____________________ 

     /Стоян ПОПОВ/                                                      /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


