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 на 09.05.2012 г.
Днес, 09.05.2012 г., в хотел „Лайпциг” се проведе годишно Общо събрание на
сдружение с нестопанска цел Съвет по туризъм – Пловдив. След направената проверка беше
установено, че е налице кворум и събранието може да започне в 16.00 ч., както бе
предварително обявено.
Присъстваха 23 от общо 44 членове, от които 14 редовни членове и 9,
представени от пълномощници.
Любозар Фратев, председател на УС, предложи Радослав Бозуков, зам.председател на УС, за председател на събранието, а административният секретар
Невелина Караасенова – за протоколчик.
Предложението беше прието единодушно – с 23 гласа „за”, нямаше „против” и
„въздържали се”.
Г-н Бозуков запозна присъстващите с дневния ред, предварително оповестен:
1. Отчет на дейността на сдружението през 2011 година;
Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на
сдружението през 2011 година.
2. Финансов отчет за 2011 година;
Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2011
година.
3. Промени в Устава на сдружението;
Предложение за решение: Общото събрание приема промени в Устава на
сдружението, ако има такива.
4. Разни.
По т.1 Отчет на дейността на сдружението през 2011 година
председателят на събранието г-н Бозуков даде думата на г-н Фратев, председател
на УС.
Г-н Фратев запозна присъстващите с дейността на сдружението през изминалата
година. Освен това той представи и насоките за работа на организацията през 2012 година .
По т.2 Финансов отчет за 2011 година
председателят на събранието даде думата на г-жа Соня Хачикян, счетоводител
на сдружението.
Г-жа Хачикян представи на присъстващите финансовия отчет за 2011 година.
След отчета счетоводителят запозна присъстващите с проекто-бюджета за 2012 г.
по пера за приходи и разходи.
По т.1 и т.2 г-н Бозуков предостави думата на присъстващите за изказвания.
Г-жа Симидчиева предложи заради новите членове на сдружението да се припомни
информацията, с актуалните допълнения към нея, относно съдебното делото за такса „Смет”.
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Г-н Фратев припомни: През 2009 г. Съвет по туризъм - Пловдив инициира обжалване
на решение на Общински съвет - Пловдив за размера на таксата „Смет”. Съдебното дело бе
спечелено на ниво Административен съд в Пловдив, но бе загубено във Върховен съд, като бе
отказано да се разгледа с мотив: липса на правен интерес. Тази инициатива мотивира много
граждани на различни градове в страната, които започнаха да търсят своите права по
отношение на размера на такса „Смет”. Миналата година е заведено съдебно дело пред
Европейските съдилища в Люксембург и Страсбург от името г-жа Симидчиева, г-н Бозуков и
г-н Фратев. Подобни дела са продължителни във времето, но независимо от това ще се търсят
правата за отмяна на решението на ОбС-Пловдив и ако това дело спечели, то ще е в полза на
всички граждани.
Г-н Бозуков допълни темата. Той каза, че идеята се е родила в Съвет по туризъм и е
била подкрепена от Бизнес експертен съвет. В момента всички граждани имат полза от това
дело, независимо от това, че то бе загубено във Върховен съд. На практика всички граждани
сега плащат същия размер на такса „Смет” от 2009 г. ОбС не може да взима решение за
вдигане на таксата без план-сметка. През миналите две години в Общинския съвет не се
внасяше предложението за нова план-сметка до необходимия срок - 31 януари, за да не се
обжалват решенията в съда и така на практика оставаше същият размер на таксата.
Г-н Фратев обобщи. Това дело е успешно. С това дело на практика не се вдигна такса
„Смет” в продължение на 3 години, тъй като ОбС използва вратичката в закона да не се
приема план-сметка и след като не се приема, остава старият размер в абсолютна стойност на
такса „Смет”. В същото време през 2010 г. се увеличиха данъчните оценки с 50% и гражданите
щяха да имат много по-големи сметки за плащане на същата такса. Това е успех именно в
резултат на делото.
Г-н Фратев направи коментар по финансовия отчет за м.г. По отношение на бюджета
за 2012 г. той обясни, че за „Дефиле на младото вино” е заложено 12 хил. лв., тъй като целта е
празникът да разшири мащаба си и да се превърне в национален фестивал.
Г-н Начев сподели за идеята си за карта на Пловдив, която да представлява всички
членове на Съвета по туризъм. Тази идея е презентирана вече, но досега само 2 членове на
Съвета по туризъм са дали отговор. Той счита, че реализирането на тази идея на хартиен
носител ще е интересна. Досегашните му усилия са били неуспешни и не е сигурен дали
отново да предложи идеята за разглеждане.
Г-н Бозуков предложи г-н Начев да подготви кратко представяне на идеята, която УС
на сдружението да я разгледа на свое заседание.
Г-н Фратев предложи да се обсъди административната промяна и по-точно
преместването на направление „Туризъм” на Министерството на икономиката, енергетика и
туризма /МИЕТ/ в Пловдив, защото това е актуална тема за страната. Следващата седмица ще
има среща в министерството по актуални въпроси на туризма и се очаква да бъдат поставени и
въпроси по темата.
След кратко обсъждане, на което се изразиха мнения в подкрепа на идеята за
преместване на направление „Туризъм” на МИЕТ, г-н Фратев предложи Съвет по туризъм –
Пловдив да излезе с декларация за подкрепа на това предложение.
Г-н Бозуков предложи Съвет по туризъм - Пловдив да подкрепи с декларация по
принцип децантрализацията на държавната администрация, в това число преместването на
направление „Туризъм” на МИЕТ в Пловдив
Г-жа Симидчиева предложи да се коментира идеята за промяна на името на пл. „19
ноември” /пл. „Джумая”/ на пл. „Римски стадион” и становището на Съвет по туризъм Пловдив.
Г-н Фратев обясни относно предложението на Община Пловдив за тази промяна,
пуснатите анкетни листове сред пловдивчани, както и допитването до сдружението. От
нашите членове 18 са отговори със „за” за името пл. „Римски стадион” и 3 са отговорили със
„за” за пл.„Джумая”. От туристическа гледна точка името пл.„Римски стадион” е по-удачно,
допълни г-н Фратев и това мнение съвпада с мнението на болшинството от членовете на
организацията. УС разгледа и прие на свое заседание становището на сдружението и го внесе
в Община Пловдив.
Г-жа Янева постави въпроса относно паркирането и „сините зони” и пропускателния
режим в Стария град. Защо да няма платени паркоместа пред хотелите, защо Общината да не
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взима допълнително пари и в същото време да бъде в полза на хотелиерите, попита още г-жа
Янева.
Г-н Фратев обясни, че „синята зона” е свързана с генералния транспортен план, който
в момента се разработва. След приключването му тези места ще се регламентират.
Г-н Бозуков поясни, че Съвет по туризъм не взима управленските решения в Община
Пловдив, ресор „Туризъм”. Сдружението ни дава добри предложения, решения, мнения към
местната власт, но доколко тя ще се съобрази с тях, е въпрос на комуникативност, на мъдри
управленски решения и дългосрочна визия. Нашата цел е да формулираме тези предложения,
да ги представим в подходяща форма и да се опитаме да повлияем в полза на туризма в
Пловдив. Той посочи примери с туристическия данък, кръглата маса относно проекта на
Общината по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите" и др. Относно „сините зони” г-н Бозуков
обясни, че наскоро в ОбС са минали тарифите за паркингите, „сините зони”. За „сините зони”
в момента се изработва електронна система. За живеещите, не за ползващите офиси, има
годишна такса от 50 лв. Това е информацията към момента за „сините зони”.
Г-н Фратев допълни, че целта на сдружението е именно в това - да отстоява
интересите на бранша.
Г-жа Янева обясни, че относно проблема с пропускателния режим не визира само
хотела си, а и магазините в района на „Капана”, които трябва да имат възможност да се
зареждат постоянно, а не само сутрин в определен час.
Г-н Бозуков предложи конкретните предложения на членове на сдружението по темата
да се разгледат на заседание на УС, след което Съветът по туризъм да излезе с конкретни
предложения, които да се внесат в Община Пловдив.
Поради изчерпване на изказванията по т.1 и т.2 от дневния ред председателят на
събранието пристъпи към гласуване на:
т. 1 Отчет на дейността на сдружението през 2011 година и насоките за работа през 2012
година.
Всички 23 членове гласуваха „ЗА” приеха единодушно следното РЕШЕНИЕ:
СЪБРАНИЕТО ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2011
ГОДИНА И НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.
„Против” и „въздържали се” нямаше.
Председателят на събранието пристъпи към гласуване на т. 2. Финансов отчет за
2011 година.
Всички 23 членове гласуваха „ЗА” и приеха единодушно следното РЕШЕНИЕ:
СЪБРАНИЕТО ПРИЕМА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА.
„Против” и „Въздържали се” нямаше.
Председателят на събранието предложи за гласуване проекто-бюджета за 2012 г.
Всички 23 членове гласуваха „ЗА” и приеха единодушно следното РЕШЕНИЕ:
СЪБРАНИЕТО ПРИЕМА И БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОДИНА.
„Против” и „въздържали се” нямаше.
Председателят на събранието предложи за гласуване предложението: Съвет по
туризъм – Пловдив да изпрати декларация до министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и кмета на Пловдив в подкрепа на делокация на държавната администрация по
принцип и преместването на направление „Туризъм” на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма в Пловдив.
Всички 22 членове гласуваха „ЗА” и приеха следното РЕШЕНИЕ: СЪБРАНИЕТО
ПРИЕМА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ ДА ИЗПРАТИ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И КМЕТА НА
ПЛОВДИВ
В
ПОДКРЕПА
НА
ДЕЛОКАЦИЯТА
НА
ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ПРИНЦИП И ПРЕМЕСТВАНЕТО НА НАПРАВЛЕНИЕ
„ТУРИЗЪМ” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И
ТУРИЗМА В ПЛОВДИВ.
„Против” нямаше. „Въздържали се” – 1.
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По т.3. Промени в Устава
председателят на събранието даде думата на г-н Фратев.
Г-н Фратев обясни мотивите, свързани най-вече с трудности при приемане на
организацията през миналата година в Българската асоциация на хотелиерите и
ресторантьорите. Г-н Фратев заяви, че УС на свое заседание е приел решение да предложи на
Общото събрание следната промяна в Устава на Съвет по туризъм – Пловдив: Да отпадне т.6 на
чл.14, отнасящ се за Права на Общото събрание, а именно: /т.6/ „взема решение за участие в
други организации”. Да се допълни нова алинея към чл.19 – алинея 3, която да обхване текста
от същия член, отнасящ се за Правомощията на Управителния съвет. Към ал.3 на чл.19 да се
прибави нова точка – точка 12, с текст: „взема решение за участие в други организации”.
Г-н Фратев предложи:
Общото събрание да приеме предложението на УС за следната промяна в Устава на
сдружението: Общото събрание приема да отпадне т.6 на чл.14, отнасящ се за Права на Общото
събрание, а именно: /т.6/ „взема решение за участие в други организации”. Допълва нова алинея
към чл.19 – алинея 3, която да обхване текста от същия член, отнасящ се за Правомощията на
Управителния съвет. Към ал.3 на чл.19 да се прибави нова точка – точка 12, с текст: „взема
решение за участие в други организации”.
Председателят на събранието предложи за гласуване така предложената промяна
в Устава на сдружението.
Всички 23 членове гласуваха „ЗА” и приеха единодушно следното РЕШЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА В УСТАВА ДА ОТПАДНЕ Т.6 НА ЧЛ.14,
ОТНАСЯЩА СЕ ЗА ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, А ИМЕННО: /Т.6/ „ВЗЕМА
РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ”. ДОПЪЛВА НОВА АЛИНЕЯ
КЪМ ЧЛ.19 – АЛИНЕЯ 3, КОЯТО ОБХВАЩА ТЕКСТА ОТ СЪЩИЯ ЧЛЕН,
ОТНАСЯЩ СЕ ЗА ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. КЪМ АЛ.3 НА
ЧЛ.19 ПРИБАВЯ НОВА ТОЧКА 12 С ТЕКСТ: „ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ”. ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО
ЛЮБОЗАР ИВАНОВ ФРАТЕВ, ЕГН 4402274640 ДА ИЗВЪРШИ ВСИЧКИ ПРАВНИ И
ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ НА
ПРОМЯНАТА.
„Против” и „Въздържали се” нямаше.
По т.4 Разни
Председателят на събранието даде думата на г-жа Копринкова.
Г-жа Копринкова, управител на „Йонима”ООД, хотел-механа „Дияна”, предложи да
се организира събиране, на което новите членове в организацията да се запознаят с колегите
си.
Г-н Фратев припомни, че преди време в сдружението е имало традиция: всеки член,
който желае да представи своята дейност пред колегите, да бъде домакин на такава сбирка и
тази традиция може да се възобнови.
Г-жа Копринкова покани всички членове на организацията да й гостуват в механа
„Дияна” в с. Труд на 16 май т.г.
Г-н Дошков, управител на „Хеброс бус”, пое транспорта до с. Труд, като предложи
тръгването да бъде от 18.00 ч. от паркинга на хотел „Лайпциг”.
След изчерпване на точките от дневния ред събранието бе закрито в 17.45 ч.

Протоколчик:
/Н.Караасенова/

Председател на общото събрание:
/Р. Бозуков/
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