
План на БРТК за 3-тото четиримесечие на 2016 г. 

 

I. Заседание на УС на БРТК: 

1. Дата, час и място: 

- 28.09.2016 г. 

- Час: 15:00 часа 

- Място: гр. Бургас, Морско казино – Зала „Петя Дубарова“ 

2. Дневен ред 

а/ Отчет за изпълнение на Оперативния план на БРТК за 2-рото четиримесечие, 

2016 г.; 

б/ Отчет за изпълнение на бюджета; 

в/ Приемане Оперативен план на УС за 3-тото четиримесечие на 2016 г.; 

г/ Приемане на бюджета на БРТК за четиримесечието. 

3. Други: 

- 27 септември – Световен ден на туризма. Изпращане на поздравителен адрес 

до членове на БРТК; 

- Насрочване Коледно-новогодишно тържество на 16.12.2016 г. с куверт от 

35.00 лв.; 

- Насрочване на ГОИС на БРТК за 3-тата десетдневка на м. януари, 2016 г. 

- Провеждане на инфотур от 20 членове на БРТК в района на Текирдаг, 

Бабаевски, Чорлу и Къркларали, организиран от ТУРСАБ. 

II. Основни задачи на БРТК 

1. Подготовка и изпращане на поздравителен адрес до членовете на БРТК по случай 

27.09.2016 г. – световен ден на туризма; 

2. Анализ на сезон 2016 г. – положителни и отрицателни тенденции съпътстващи 

лятото на настоящата година. 

                                                        Срок: м. октомври и м. ноември, 2016 г. 

                                                        Отговорност: УС 

3. Провеждане на инфотур с членовете на БРТК през месец октомври, 2016 г. 

                                                        Отговорност: УС 

4. Подготовка на проекти по програми на ЕС. 

                                                       Срок: постоянен 

                                                       Отговорност: УС 

5. Срещи с МТСП и НАЗ по въпросите на закона за пребиваване на чужди граждани 

и обсъждане на правилник за приложението му. 

                                                       Срок: месец октомври, 2016 г. 

                                                       Отговорност: УС 

6. Регулярно информиране членовете на БРТК за провеждане на регионални и 

международни изложения през 4-тото тримесечие на 2016 г. и първото 

тримесечие на 2017 г. 

                                                       Срок: постоянен 

                                                     Отговорност: УС  

7. Участие в кръгла маса на тема: Подготовка и учредяване на туристически район 

„Южно Черноморие“ 

                                                    Срок: 20.09.2016, 10:30 ч. 

                                                    Отговорност: УС 

8. Насрочване и провеждане на регионални работни срещи по следните въпроси: 



а/ С ДП Българо-германски център за професионално обучение, гр. Царево 

относно набиране на кадри по дуалната система за обучение 

                                                    Срок: 06.10.2016 г. 

                                                    Отговорност: УС 

9. Участие в подготовката на годишна програма за туристическа реклама на 

общините Бургас и Приморско. 

                                                     Срок: октомври, ноември и декември, 2016 г. 

                                                     Отговорност: УС  

10. Подготовка и провеждане на пресконференция съвместно с Черноморските 

общини, Областна администрация и туристическия бизнес с медиите на тема: 

„Анализ на сезон 2016 г. и очертаващите се тенденции за туристическата 2017 г.“ 

                                                    Срок: ноември, 2016 г. 

                                                    Отговорност: УС 

11. Подготовка и провеждане на Коледно-новогодишно тържество. 

                                                    Срок: 16.12.2016 г.  

                                                    Отговорност: УС 

12. Подготовка и участие на БРТК на Международното изложение в гр. София: 

Ваканция и Спа 2017. 

                                                    Срок: 15.02.2016 г. – 17.02.2016 г. 

13. Сформиране на работни групи за подготовка и провеждане на ГОИС на БРТК по 

следните въпроси: 

А/ По отчетния доклад; 

Б/ Насоки за работата на БРТК за период: 2017 г. – 2021 г. 

В/ Предварителен подбор на членовете на УС по дестинации. 

                                                    Срок: месец ноември, 2016 г. 

                                                    Отговорност: УС 

14. Събиране на информация и анализ на провеждащите се международни 

туристически изложения в Краков – Варшава – Полша, Лондон – Великобритания 

и какъв интерес се проявява към българския туристически продукт. 

                                                     Срок: октомври и ноември, 2016 г. 

                                                     Отговорност: УС 

15. Възобновяване контактите с университетите в гр. Гродно и гр. Минск, Република 

Беларус, гр. Виница, Република Украйна за приемане на студенти-стажанти – лято 

– 2017 г. 

                                                    Срок: месец октомври и месец ноември, 2016 г. 

                                                    Отговорност: УС 

16. Създаване на необходимата организация за изпълнение на бюджета на БРТК за 

2016 г. Разпределение на членовете на УС по фирми не отчели се до 28.09.2016 г. 

                                                                                 Срок: 28.09.2016 г. 

                                                                                 Отговорност: УС 

17. Участие в заседанията на КСТ в Общините Бургас и Приморско. 

                                                   Срок: постоянен 

                                                   Отговорност: УС 

 


