Отчет за изпълнение на Оперативния план на БРТК за 2-рото четиримесечие на 2016 г.

Работата на БРТК за 2-рото четиримесечие на 2016 г. беше насочена в следните направления:
1. Подпомагане дейността на туристическите фирми;
2. Разширяване на международното сътрудничество на БРТК със сродни организации на
Балканите и Източна Европа;
3. Разширяване контролните функции на БРТК съвместно с КЗП и Черноморските Общини;
4. Разработка на становища на БРТК в областта на законодателството като:
а/ ЗТ;
б/ Наредбата за детския и ученически отдих и туризъм с обща цена;
в/ Закон за Устройството и управлението на Черноморското крайбрежие;
г/ За минималните осигурителни прагове;
д/ За учредяване на Туристически район „Южно Черноморие“;
е/ По стратегията за реклама на МТ.
5. Разширяване на контактите на БРТК с електронните, телевизионните и печатни медии;
6. Търсене на възможност по законов ред да се осигурят студенти-стажанти на работа по
Бургаското Черноморско крайбрежие.
За изпълнение на основните направления беше извършено следното:
1. Ежемесечно се анализираха състоянието на туристическите пазари, пристигналите
туристи. Съпоставиха се с минали периоди.
2. Информираха се членовете на БРТК по всички въпроси в областта на законодателството
с материали публикувани на сайта на МТ;
3. Подпомагаха се членовете по възникнали проблеми с КЗП, НАП, по неспазване на
ЗУУЧК, посолствата в гр. Киев, Република Украйна и гр. Минск, Република Беларус.
4. Подписа се споразумение с ПРОФОН за намаляване таксите за авторско право макар и с
голямо закъснение. Намалението им за членовете на БРТК за ПРОФОН стигна 30%, а
Музикаутор: 50%.
5. БРТК разшири международното си сътрудничество. Подписаха се споразумения за
сътрудничество с НПО „Млади предприемачи“ на Република Турция и с НПО „ТУРСАБ“,
Регион Източна Тракия.
Камарата с изключителното съдействие и помощ на кметовете на Черноморските общини – гр.
Приморско – господин Димитър Германов, гр. Созопол – господин ПанайотРейзи, гр. Бургас –
господин Димитър Николов, гр. Поморие –господин Иван Алексиев и гр. Несебър – господин
Николай Димитров, организира и проведе два инфо тура.
В първия участваха 35 млади предприемачи, а във втория 16 туроператори, журналисти,
собственици на хотели и др.
Резултатна беше помощта на членовете на БРТК: госпожа Деница Колева, госпожа Пепа
Пазвантова, госпожа Тонка Вълчева, госпожа Велика Славова, госпожа Емилия Бончева,
госпожа Диана Кондова, разрешете да изкажа нашата искрена благодарност. На тях може да се
разчита винаги.
За обслужване на участниците в инфо туровете от особено значение беше приноса на господин
Христо Пенев – прокурист на Приморско клуб, господин Николай Янков – Генерален Директор
на ВС „Дюни“, на госпожа Русалина Димитрова – Директор на ОП „Туризъм“ – Община Бургас,

Тодор Панайотов – Директор на „СънсетРизорт Мениджмънт“ ЕООД, на управителя на СПАхотел – господин Георги Тръпков, Управител на хотел „Лагуна“ – госпожа Румяна Моневска,
както и специални благодарности относно точност и изрядност на господин Вълчо Вълчев –
управител на хотел „Белвю“ и госпожа Деница Колева.
Извършеното от наша страна ще създаде възможността до края на 2016 г. членове на БРТК да
посетят района около Текирдаг, Чорлу, Бабаески и Къркларали.
В рамките на шест месеца щатния апарат на БРТК работи по осигуряването на студенти на стаж
от българските ВУЗ имащи факултети по „Туризъм“ и от градовете Гродно и Минск – Република
Беларус, Киев и гр. Виница – Република Украйна.
По програма „Еразъм+“на ЕС проявиха интерес студенти от Италия.
Подписаха се споразумения за сътрудничество с Държавно професионално – техническо
учебно заведение „Виницко висше училище в сферата на услугите“, Република Украйна и
Гродненския държавен университет „Янка Купала“, Република Беларус,но нашата държавна
бюрокрация не създаде възможността да осигурим 119 студенти на стаж владеещи 2 и 3 чужди
езика, макар че кадровия проблем с голяма острота растеше през целия сезон.
Полезното е, че нашите предложения доведоха до обнародване на нов Закон за пребиваване
на чужди граждани в България, но от 20.05.2016 г. до 28.09.2016 г. правилника за приложение
на закона не е разработен.
Разшириха се контролните функции на БРТК, но без някакъв особен резултат. За сериите от
сигнали, писма, докладни записки и лични срещи много често отговорът е един, ние
проверихме, ние информирахме МТСП, МТ, областен управител.
Показателен е факта за плажа в гр. Обзор съотношението чадъри, свободно плажуване е 80:20
за сметка на чадърите и шезлонгите. Отговор получихме от Министерство на туризма с една
въпросителна: „За кой плаж се отнася?“
Още по-фрапантни са случаите с медицинското и таксиметрово обслужване в к.к. Слънчев бряг,
но днес 28.09.2016 г. мерки за решаването им не се обмислят.
Буди прекомерна тревога у малкия и среден бизнес работещи в Слънчев бряг и Черноморските
селища съществуването на офиси на фирми без удостоверение за регистрация, руски
информационни центрове в Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас и Приморско, които
дъмпират пазара, крадат разработени програми, настаняват в хотели без акт 16.
За сезон 2016 г. най-голям удар нанесе туроператорската фирма „Елексустравел“. Същата
разкри 10 щанда в Слънчев бряг за продажба на ЕиМ, резервации, самолетни билети.
Щандовете бяха обзаведени с един лаптоп и табла с цените на предлаганите услуги.
На тези щандове работят девойки от Република Украйна със срочна туристическа виза.
За тези нарушения информирахме КЗП, Икономическа полиция, МТСП, МТ, МВнР, но нито една
от тези държавни институции не успя да се справи с нарушенията на тази фирма, но не
последваха от тяхна страна отговори.
БРТК активно участва в разработка на становище в областта на законодателството в туризма.
Изградихме работна група за предложените промени в ЗУУЧК и Наредбата за детския и
ученически отдих и туризъм с обща цена.

Аргументирани предложения бяха направени по чл. 164а, ал. 4 и ал. 5в ЗТ за къмпинг-туризъм
и ниските осигурителни прагове на работещите в този отрасъл.
Разшириха се контактите на БРТК с електронните, телевизионните и печатни медии.
За периода май-септември извършеното от членовете беше отразено от Вестник „Телеграф“,
Вестник „Стандарт“, Вестник „24 часа“, Вестник „Черноморски фар“, Вестник „Монитор“,
Вестник „Земя“, Вестник „Дума“, Вестник „Животът днес“, а от телевизиите: СКАТ, БТВ, Алфа,
Нова телевизия и др.
Непринудени са нашите отношения с БТПП, БСК, Общините: Приморско, Бургас, Поморие,
Созопол и МВнР.
За изтеклият период е събран членски внос от: 11 210 лв.
Предлагам да съберем 4370 лв. до 31.12.2016 г.
Можем да направим много повече, ако в работата на камарата се включват активно членовете
на УС, тъй като обществената дейност е трудна и рядко има критерии за оценка.

