
 - 1 - 

          СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ 
4000 Пловдив, пл. Централен № 1, Туристически информационен център 
тел.: 032/656-793, факс: 032/656-794,  e-mail: tourismplovdiv@gmail.com, www. tourismplovdiv.org 

 

     
ПРОТОКОЛ 

от годишно общо събрание 

 
Днес, 13 май 2014 г., вторник, от 16.00 ч. в учебен ресторант на Университет 

по хранителни технологии, гр. Пловдив се проведе годишно Общо изборно събрание 

на сдружение с нестопанска цел Съвет по туризъм – Пловдив. След направената 

проверка беше установено, че е налице кворум и събранието започна съгласно чл.16 от 

устава на Съвет по туризъм – Пловдив.  Присъстваха 25 от общо 48 членове, като по 

пълномощие от тях се явиха 3-ма. Присъства и счетоводителят на сдруженото. Г-н 

Любозар Фратев, председател на УС обяви, че Общото изборно събрание е свикано на 

основание чл.15 от Устава на сдружението, като е спазен законовия срок и поканата 

отправена към всеки един от членовете на организацията, съдържа всички атрибути 

изисквани от закона.  

Любозар Фратев, в качеството си на  председател на УС, предложи г-н 

Веселин Дошков, член на  УС, за председател на събранието, а административният 

секретар Боряна Тенгулова – за протоколчик.  

 Предложението беше прието единодушно – с 25 гласа „за”, нямаше „против” 

и „въздържали се”. 

 

Г-н Веселин Дошков запозна присъстващите с дневния ред: 

1.Отчет на дейността на сдружението през 2013 година; 

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността 

на сдружението през 2013 година. 

2.Финансов отчет за 2013година; 

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 

2013година. 

3.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2013г.  

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност 

членовете на УС за 2013г. 

4.Приемане бюджет за 2014 г.; 

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2014 г 

                5.Избор на нов управителен съвет; 

 Предложение за решение: Общото събрание избира нов УС. 

6.Разни. 

 

 

По т.1  

Председателят на събранието даде думата на г-н Любозар Фратев 

председател на УС на Съвет по туризъм. 

Г-н Фратев започна представянето с информацията, че към настоящия  момент - 

13.05.2014г., членовете на Съвет по туризъм – Пловдив са 48, от които 8 туроператорски 

фирми и агенции, 21 хотелиери и ресторантьори, 9 фирми, имащи отношение към туризма, 

8 образователни и културни институции, 3 обществени институции и 1 физическо лице. 

Най-новите членове на организацията са Адлер Холидейз ООД и „Пегас” АД, Общинско 

предприятие Туризъм, „Хотел Пловдив” АД като последното дружество се присъедини към 
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организацията през април 2014. Нови членове на сдружението от последната година са и : 

АКУМ АД /хотел „Родопи”/, хотел „Брайт хаус”, Регионален Етнографски музей – 

Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив и Регионален Археологически музей - 

Пловдив. Шестима от  членовете на СТ отпаднаха поради системно неплащане на членския 

внос  – „Нова принт” АД,  ЕТ „Аква Флор”, „Тай Софт” ООД, „Летера” АД, ТСТ „Спорт” 

ЕООД и „ТНКО” ЕООД.  

Г-н Фратев допълни, че през отчетния период /2013 година/ Управителният съвет на 

сдружението е провел 6 свои заседания. Освен това заседания са провеждани за: 

подготовка, организиране и отчет на празника „Дефиле на младото вино – 2013”. 

 Г-н Фратев представи проведените през 2013 работни срещи и семинари по 

актуални въпроси със специалисти от страната и чужбина. Сдружението организира срещи 

с участието на български и чужди нестопански структури и икономически субекти, като 

разпространяваше специализирана информация за международни практики и стандарти в 

туризма и изследвания на пазара, като:  

 Обучение по грижа за клиента с акцент върху посрещането на гости от 

мюсюлмански страни и общества - част от Проект „Познание и разбиране за 

религиозните, културни и човешки различия в полза на устойчивото развитие” на 

Фондация „Информация и природозащита”, финансиран от европейско-

средиземноморската Фондация за диалог между културите „Анна Линд”. Обучението се 

проведе през февруари 2013 г., в хотел-механа „Дияна”, с. Труд. 

 Презентация на немската фондация Сеньор Експертен Сервиз – SES бе 

организирана  през март със съдействието на Съвет по туризъм - Пловдив. SES е германска 

организация за международно икономическо сътрудничество. Сеньор-експертите на SES 

предават безвъзмездно своя опит и знания на малки и средни предприятия и фирми, учебни 

заведения, обществени администрации и  организации. Доста от членове на сдружениетоса 

ползвали техните услуги, някои даже многократно.    

 Представяне на  програмата "Студентки практики" бе организирано на среща 

през юни от сдружението за своите членове и представители на пловдивските 

университети. Проектът  „Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 

висши училища в България.  

В допълнение г-н Фратев подчерта, че Съветът по туризъм има добре изработен уеб 

сайт, в който ежедневно се актуализира информацията с новини от сферата на туризма.  

Важната   информация, касаеща дейността на сдружението се администрира на български и 

на английски език. Всеки новопостъпил член получава възможността да присъства с 

информация за дейността си в интернет страницата на сдружението и линк към неговата 

интернет страница. Базата данни е динамична и позволява непрестанно обновяване на 

информацията. 

 Г-н Фратев припомни, че за поредна година Генерална дирекция 

„Комуникации”към Европейската комисия предостави на Съвет по туризъм – Пловдив 

информационни карти „Пътуване в Европа” на български език. Тези карти бяха 

разпространени до всички членове на сдружението, университети  и училища. 

Г-н Фратев подчерта като голям успех в дейността на дружеството през 2013 

организацията и провеждането на петия Фестивал „Дефиле на младото вино”. Събитието се 

състоя  по традиция през последните петък, събота и неделя на месец ноември или на 22, 23 

и 24 ноември в Стария град в Пловдив. Официални организатори на фестивала бяха: Съвет 

по туризъм - Пловдив, Община Пловдив, ОИ ”Старинен Пловдив”, Национална лозаро-

винарска камара, Асоциация на българските винари, Европейски рицарски орден на виното 

- Консулат България. Г-н Фратев отправи специални благодарности към членовете на 

Съвета по туризъм – Пловдив, които също така  подпомогнаха празника - Регионален 

етнографски музей, Регионалин исторически музей, Културен център „Тракарт”, „Лайпциг 

91”, хотел „Севън хилс, „Новиз” АД,  „Сол комюникейшън”, р-т „Сол и Пипер“, ПГТ , УХТ 

и  занаятчиите от Регионалната занаятчийска камара. 

  Г-н Фратев допълни, че Дефилето на младото вино - 2013”е  привлякло над 10 хил. 

посетители от България, Франция, Германия, Италия, Испания, Израел и други държави. 
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Фестивалът, който е запазена марка на Съвета по туризъм - Пловдив е утвърден като едно 

от най-масовите и важни събития за Пловдив и страната. През 2013 участваха 26 

винопроизводителя, 2 ресторанта, производител на месни продукти и Хлебна къща, 

занаятчии от регионалната занаятчийска камара, както и  Университетът по хранителни 

технологии и Професионална гимназия по туризъм – Пловдив. 

 Г-н Фратев припомни, че през отчетния период, както и през предходната година, 

сдружението подпомагаше активно Тракийски туристически район - организацията, която 

бе създадена по инициатива и основно с усилията на Съвет по туризъм – Пловдив. 

Сдружението продължава да съдейства на новосъздадената организация предимно в 

областта на популяризирането ѝ. Тракийски туристически  район бе основан през април 

2010 г. Той е вторият в страната туристически район и е реализация на националната 

концепция за туристическо райониране и обособяването на 8 туристически района в 

страната. Г-н Фратев заяви, че Съвет по туризъм работи и ще продължава да работи за 

идеята Пловдив да бъде основен организационен център в туризма в обширен регион, 

обхващащ територията на 7 области в Южна България, който да стане световно познаваема 

туристическа дестинация със собствен имидж и индивидуалност. 

В г-н Фратев информира, че през отчетния период са проведени 10 ежемесечни 

срещи на членовете на сдружението, като домакини на срещите са членове на Съвет по 

туризъм-Пловдив. УС изразява благодарността си към домакините на тези срещи: хотел 

„Родопи”, хотел „Империал”, ресторант „Сол и Пипер”, „Ванди–С” ООД, хотел „Новиз”, 

хотел - ресторант „Одеон”, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” 

, Културен център „Тракарт”, Комплекс „Житари” и Сити Хотел Пловдив. Това е добра 

практика, която спомага за обмяната на опит и информация между членовете на 

сдружението. 

Г-н Фратев изрази задоволство от добрата работа на сдружението с институциите, 

имащи отношение към туризма. Съвет по туризъм-Пловдив е с изграден в годините 

авторитет на организация, която работи в добро  сътрудничество с обществени, държавни 

институции и браншови организации и изминалата 2013г. утвърди тази оценка.  

 Г-н Фратев подчерта, че една от основните цели на Съвета по туризъм е 

превръщането на Пловдив в атрактивна туристическа дестинация с обединените усилия на 

туристическия бранш. В тази посока бе и съвместната работа с община Пловдив. 

Представители на Съвет по туризъм – Пловдив взеха участие в работната група по 

изготвянето на „Стратегия за развитие на туризма в община Пловдив 2014-2020”, както и за 

„Културната стратегия”. Работата на Съвета по туризъм и при организиране на съвместните 

мероприятия с община Пловдив,  ОИ „Старинен Пловдив”и ОП „Туризъм” бе оценена като 

добра и с потенциал за още по-добри резултати в бъдеще. Сътрудничество имаше при 

организиране на „Дефиле на младото вино – 2013”, Кулинарна купа 2013 г., двете 

международни срещи с туроператорите и др. Г-н Фратев заяви, че Съветът по туризъм и 

занапред ще следва посоката за все по-добра съвместна дейност с община Пловдив по 

въпросите и проблемите, касаещи развитието на туризма в града и района, като в същото 

време ще бъде и неин добронамерен коректив. Залегналите промени в проекта за нов Закон 

за туризма изискват обща отговорност и успешни съвместни действия между общините и 

сдруженията в полза на развитието на туризма и сдружението ще продължи да работи за 

това.  

          Г-н Фратев припомни, че Съвет по туризъм – Пловдив е колективен член на 

Българската туристическа камара, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и 

на Софийско конгресно бюро. Колективното  членство освобождава членове на Съвет по 

туризъм-Пловдив от необходимостта да членуват индивидуално, да плащат членски внос 

към тези организации, като същевременно ползват всички права като информация,  

равноправно участие при вземането на решения, комуникация на държавно ниво и пр.  

         Председателят на УС инж. Л. Фратев бе преизбран за член на УС на Камарата с ресор 

„Южна България” и национално сдружение на общините и като такъв в заседанията взема 

активно участие в работата на БТК и Секторния съвет по компетенциите в туризма на БТК 

към БСК. 
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По отношение на представителство на Съвет по туризъм в местната и централна 

власт г-н Фратев информира, че през 2013г. в състава на Консултативен съвет по 

въпросите на туризма към Община Пловдив бяха включени петима от членовете на Съвет 

по туризъм – Ванко Иванов, инж.Любозар Фратев, Радослав Бозуков, Георги Иванов, 

Николай Боруков и Тони Симидчиева. През 2013 г. Консултативният съвет проведе пет 

заседания. На всяко от тях имаше активно участие на представителите на сдружението.В 

първото заседание на Консултативен съвет по въпросите на туризма за 2014г. сдружението 

беше представено от инж.Любозар Фратев, Тони Симидчиева, Георги Иванов и Николай 

Боруков. На същото се прие отчета на „Годишната програма за развитие на туризма в 

Пловдив за 2013 година” и проекта за „Годишна програма за развитие на туризма в Община 

Пловдив за 2014 г. 

Г-н Фратев допълни , че развитието на туризма в града ни е приоритет ръководство 

на Община Пловдив. Работи се по възстановяване на културно-историческото наследство и 

инфраструктурата. Община Пловдив, чрез  директно договаряне, възложи изготвянето на 

технически проект и е  сключен  договор с „ШЕЙП КОНСЕПТ” ООД – град Пловдив за 

изработване на технически проект, графичен дизайн и предпечат за цялостна концепция за 

визуална комуникация за културно-исторически и природни забележителности на 

територията на град Пловдив. Предстои изработването и поставянето на всички 

информационни табели да бъде реализирано през  2014 година.   

По отношение на изграждане, издръжка и ремонт на туристическите 

информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите бе 

отбелязано наемането на помещение от „Български пощи” ЕАД, на ул. „Д-р Стоян 

Чомаков” № 1 в Стария град за туристически информационен център.  

 Г-н Фратев запозна присъстващите с целите залегнали в Общинския план за 

развитие на туризма през 2013г и с Отчета по изпълнение на годишната програма, в който се 

вижда  е ефективната работа на община Пловдив за повишаване степента на информираност 

за Пловдив като град с най-древна история и култура, богата на исторически и архитектурни 

паметници, като дестинация, предлагаща култура през четирите сезона на годината. 

Организирани са  2 международни срещи на туроператорите, участие на международни 

борси и други.    

В заключение Г-н Фратев информира, че през 2013 г. със Заповед на кмета на 

Община Пловдив бе приет нов Правилник за работа на Общинската комисия по 

категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/, с който се постанови Експертните 

работни групи за категоризиране на туристически обекти по районите да бъдат само от 

служители от администрацията. Представители на Съвет по туризъм са включени в новия 

състав на Общинската експертна комисия по категоризация, както следва: титуляри -  Веска 

Попова и Яна Кирякова, резерви: Виолета Глушкова и Катя Кожухарова. Отделно в тази 

комисия вече като представители на Тракийски туристически район участват като титуляр 

Катерина Ковачева и резерва Йорданка Тодорова. Също така представители на Съвета по 

туризъм работят и като експерти в Комисията за туроператори и турагенти и Комисията за 

категоризация при МИЕ. 

 

По т.2  

 Председателят на събранието даде думата на г-жа Соня Хачикян, 

счетоводител на сдружението.  

 Г-жа Хачикян  представи на присъстващите финансовия отчет за 2013 година по 

пера за приходи и разходи. Беше обобщено, че през 2013 г. сдружението е реализирало  

печалба от 4829,00лв. върху които дължим данък – 483.00 лв. са ефективно внесени. 

  

 Председателят на събранието даде думата за коментари и изказвания. 

 Проф.Георги Сомов /Университет по хранителни технологии/ заяви, че през 

последните 8 години сдружението е утвърдило своя авторитет и активно работи съвместно 

с община Пловдив и МИЕ за развитие на туризма в града и региона. Проф.Сомов 

предложи да  се приеме отчета с добра оценка за дейността на УС. 
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 Проф. Йорданка Алексиева /Университет по хранителни технологии/ също 

изрази много добра оценка съвместна работа на сдружението с ръководството на града и 

бизнеса. Проф. Алексиева допълни, че  учебните заведения следва по-активно да се 

включат в дейността на Съвета по туризъм чрез организиране на стажантски програми и 

практики. 

 Г-жа Емилия Боева /ЦПО Протур -95 ООД/ благодари на административния 

секретар на сдружението Боряна Тегулова за активната работа по разпространяваше 

специализирана информация и по-конкретно Европейските програми за финансиране. Г-

жа Боева предложи Съвета по туризъм да кандидатства по подходящи направления по 

Европейските програми за финансиране. 

  Г-н Фратев, заяви че от името на УС приема предложението и то ще бъде 

допълнено в насоките за дейността на Съвет по туризъм-Пловдив през 2014г.  

 Поради изчерпване на изказванията по т.1 и т.2 от дневния ред председателят 

на събранието направи предложение за гласуване на: 1.Отчета на дейността на 

сдружението през 2013 година;  2. Финансовия отчет за 2013 година  

 

По първото предложение за гласуване: 

Предложението бе прието единодушно. Всички 25 членове гласуваха „за”.  

Против” и „въздържали се” нямаше. 

Решение: Събранието прие Отчета на дейността на сдружението през 2013 

година и дава добра оценка за работата на УС. 

 

По второто предложение за гласуване: 

Предложението бе прието единодушно. Всички 25 членове гласуваха „за”. 

„Против” и „въздържали се” нямаше. 

Решение: Събранието прие Финансовия отчет за 2013 година. 

 

 По т.3 

 Председателят на събранието направи предложение за гласуване: 

Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2013г 

Предложението бе прието единодушно. Всички 25 членове гласуваха „за”.  

Против” и „въздържали се” нямаше. 

Решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 

2013година. 

 

По т.4 

 Председателят на събранието даде думата на г-жа Соня Хачикян,счетоводител 

на сдружението. 

 Счетоводителят запозна присъстващите с проекто-бюджета за 2014 г. по пера за 

приходи и разходи.  

Председателят на събранието направи предложение за гласуване: 

Приемане бюджет за 2014 г. 

Предложението бе прието единодушно. Всички 25 членове гласуваха „за”.  

Против” и „въздържали се” нямаше. 

Решение: Общото събрание приема бюджета за 2014 г. 

 

По т.5 

Председателят на събранието даде думата на г-н Стефан Стоянов, зам.кмет 

община Пловдив. 

Г-н Стоянов запозна присъстващите с предложението на УС за състав на нов УС на 

сдружението: 

инж. Любозар Фратев – Изпълнителен директор „Новиз” АД 

Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив  

Радослав Бозуков  –    Изпълнителен  директор „Лайпциг 91” АД 
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Тони Симидчиева –    Управител ЕТ „Елахтон  -Тони Симидчиева” 

проф.Йорданка Алексиева – Декан на Стопански факултет, Университет по 

хранителни технологии   

Николай Боруков – Представител на БАПГ за Пловдив 

Д-р Мариана Чолакова – Управител на „Сол Комюникейшънс” ЕООД 

Веселин Дошков – Директор „Хеброс бус” ООД 

Васко Танев –  Изпълнителен директор „Синергон Хотели” АД 

Амелия Гешева – Директор ОИ Старинен Пловдив 

Петър Лазаров – Директор ОП Туризъм 

 Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения. 

Поради липса на други предложения председателят на събранието направи 

предложение за гласуване: 

Приемане на предложения състав на УС. 

Предложението бе прието единодушно. Всички 25 членове гласуваха „за”.  

Против” и „въздържали се” нямаше. 

Решение: Новия състав на  УС на Съвет по туризъм – Пловдив включва: 

инж. Любозар Фратев – Изпълнителен директор „Новиз” АД 

Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив  

Радослав Бозуков  –    Изпълнителен  директор „Лайпциг 91” АД 

Тони Симидчиева –    Управител ЕТ „Елахтон  -Тони Симидчиева” 

проф.Йорданка Алексиева – Декан на Стопански факултет, Университет по 

хранителни технологии   

Николай Боруков – Представител на БАПГ за Пловдив 

Д-р Мариана Чолакова – Управител на „Сол Комюникейшънс” ЕООД 

Веселин Дошков – Директор „Хеброс бус” ООД 

Васко Танев –  Изпълнителен директор „Синергон Хотели” АД 

Амелия Гешева – Директор ОИ Старинен Пловдив 

Петър Лазаров – Директор ОП Туризъм 

 

 

По т.6 

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за изказвания. 

Г-н Фратев представи информационната брошура на Съвет по туризъм-Пловдив. 

Също така г-н Фратев припомни че от 2014г. се въведе практика да бъдат издавани 

сертификати за членство и използва възможността да връчи сертификата на най-новия член 

на сдружението -„Хотел Пловдив” АД. 

Г-н Стоянов отчете сериозен ръст в пренощувалите  лица за първото тримесечие и 

изрази очакван ръст годишна база с 5% до 6%.  Г-н Стоянов заяви, че развитието на 

туризма в града продължава да е приоритет ръководство на община Пловдив. 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието. 

Годишното Общо изборно събрание приключи в 18.00 ч.  

    

              

Протоколчик:            Председател на общото събрание: 

                       

              /Б.Тенгулова/                                                                         /В.Дошков/ 

 

            

      


