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ПРОТОКОЛ 

№ 3 

 

Днес 11.04.2022 г. от 13:30 часа в Пленарна зала се проведе заседание 

на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:   

Мартин Байчев – председателстващ ПК „Туризъм, търговия и 

рекламна дейност”;  

Даниел Николов; 

Ивайло Митковски; 

Рюян Ризов; 

Христо Боев.  

Отсъстваха: Огнян Къчев; 

 Руслан Влаев; 

     Стоян Попов.  
 

На заседанието присъстваха още: Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна, Соня Георгиева – директор на дирекция 

„Туризъм“, Иван Грошев – представляващ Асоциацията на инкаминг 

агенциите, Христо Атанасов – общински съветник. 

 

Председателстващият ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” 

предложи заседанието да протече при следният  

    
ДНЕВЕН РЕД: 

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

Варна с рег. № РД 22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и 

приемане на проектобюджет на Община Варна за 2022 г., Приложение № 19 

„Разчет на разходите по бюджета за 2022 г., финансирани с приходи от 

туристически данък”. 

2. Разни. 
 

Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

 Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД 22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджет на Община Варна за 2022 г., Приложение № 19 „Разчет на 

разходите по бюджета за 2022 г., финансирани с приходи от туристически 

данък”. 
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 /Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“ представи 

проектобюджет на Община Варна за 2022 г., Приложение № 19 „Разчет 

на разходите по бюджета за 2022 г., финансирани с приходи от 

туристически данък”, /приложен към Протокола./ 

Г-жа Георгиева отговори на зададени въпроси от общинските 

съветници. 

 

Мартин Байчев даде думата на представителите от туристическия 

бранш за мнение по така предложения проектобюджет.  

 

Иван Грошев – представляващ Асоциацията на инкаминг агенциите 

обясни, че дигиталната реклама е това, от което те се интересуват. Той 

насърчи всички мерки, които касаят дигитален маркетинг и съвместната 

работа с бизнеса. Г-н Грошев каза още, че иска да даде идея, която може да 

удвои вложените средства от страна на общината, той обясни, че 

туроператорите, които представлява, предлагат маркетингови кампании с 

конкретен маркетинг план и са готови за всяко евро или лев вложени от 

страна на местните  организации – общини или държавата, те също да 

вложат по един лев или едно евро. Г-н Грошев поясни, че маркетинговия 

план е изработен от туроператорите съобразно изискванията на 

съответната целева група, на съответния емитивен пазар. Той предложи 

общината да помисли, по отношение на дейностите, които предлага, дали 

не си струва да инвестира съвместно с туроператорите и съответно  

средствата, които ще вложи да се удвоят. В заключение апелира да се 

помисли за съвместни рекламни кампании с туроператорите, а в бъдеще и 

за PR консултанти, които да консултират комуникационната политика на 

общината в чужбина, защото в момента, според него, такава отсъства, 

както и за съвместно инвестиране. Той изрази готовност да изготвят 

маркетинговия план, който да реализират и уточни, че това трябва да се 

случи май-юни, а пазарите, които се очакват са Германия, Полша, Чехия и 

Румъния.  

 

Мартин Байчев направи предложение към общинската 

администрация да помисли дали има възможност да се пренасочат 

средства към този тип по – ефективна реклама. 

 

Христо Атанасов предложи на общинската администрация една част 

от средствата да се вземе от дейност „Организиране и участие в 

конференции, работни срещи с туроператори и медии и други“ – 70 000 

лв., а другата част от средствата да се вземат от дейност „Нови 

туристически продукти, проучване и анализи, инициативи и събития, 

свързани с промотиране на туризма на територията на община Варна по 

§10 и §45“ – 83 992 лв., и така събраната сума може да бъде предоставена 

на асоциацията. Като подчерта, че по този начин няма да се повлияе върху 

бюджетната рамка. 
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Мартин Байчев предложи да се ограничат в една локация – Германия 

или Полша и да се вложи сума в размер на 20 000 евро, ако даде добри 

резултати за следваща година, да се помисли за разширяване на тази 

програма.   

 

Венцислав Сивов предложи сумата да бъде 50 000 евро и да е 

насочена към два пазара – Германия и Полша. 

 

Иван Грошев изрази съгласие, че сумата не може да бъде много 

голяма поради ограниченията, които има общината, но призова да е в 

рамките на разумното, като изрази мнение, че сума от 20 000 евро е добра 

възможност за първи опит и уточни, че бранша ще осигури също 20 000 

евро, което означава 40 000 евро обща кампания.  

 

След кратки разисквания Тодор Балабанов предложи Комисията да 

даде положително становище на така предложения проектобюджет, като 

във връзка с направените предложения от страна на бранша и общинските 

съветници, да се поиска дирекция „Туризъм“ да предостави детайлна 

информация по отношение на посочените източници за финансиране от г-н 

Христо Атанасов, както и дали има законова възможност да се сключи 

договор между община Варна и тази асоциация. Като уточни, че на 

заседание на комисия „Финанси и бюджет“ ще се вземе окончателно 

решение, каква да бъде сумата и от какъв източник, в случай че закона го 

позволява. 
   

Председателстващият Комисията подложи на гласуване така 

направеното от г-н Балабанов предложение. 
   

  Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

  Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

  

Край на заседанието: 14:50 часа 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                           ПРОТОКОЛИРАЛ: 

      ПК „ТТРД“:                                                         

 

 

    _________________                                                _____________________ 

    /Мартин БАЙЧЕВ/                                                  /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


