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Вицепремиер, трима министри и представители на контролните
органи участваха в работна среща за туристическия сезон в
Бургас
петък, 10 май 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

*Министър Ангелкова: Добрият имидж на дестинация България е основната ни цел

"Ясна ни е картината за сезон 2019, надяваме се със съвместни усилия на бизнеса и контролните органи
да спомогнем той да бъде добър". Това заяви заместник министър-председателят по икономическата и
демографската политика Марияна Николова по време на среща с бизнеса, контролните органи и
местните власти във Бургас във връзка с подготовката на сезона тази година. Вицепремиерът
подчерта, че утвърждаването на конгресния туризъм и други видове алтернативен туризъм ще
подпомогнат развитието на този сектор на икономиката.
Домакини на срещата бяха ресорният министър Николина Ангелкова и кметът Николов, а на срещата
присъстваха още двама министри - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и
министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
"Механизмът за осигуряване на повече чартърни полети до морските летища Бургас и Варна,
разработван от Министерството на туризма, предстои да бъде обявен до месец", обяви министър
Ангелкова. Тя обяви още, че от 1 юни стартират проверките по плажовете.
Очаква ни труден сезон с големи предизвикателства и "борба" за всеки турист, коментира още
Ангелкова. В условията на силна конкуренция в региона запазването на добрия имидж на българския
туризъм е сред основните ни задачи през 2019 г., която трябва да изпълним всички според
компетенциите си, допълни министърът на туризма.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков подчерта, че чрез прилагане на различни
мерки ведомството се стреми да подпомогне туризма с професионално подготвени кадри. Представени
бяха и възможностите за наемане на работна ръка, които предлагат спогодбите с други държави.
Здравният министър Ананиев увери, че регионалните инспекции, които имат отношение към туризма,
имат изготвен план за извършване на регулярните проверки, които няма да възпрепятстват
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туристическата дейност.
До началото на сезона се очаква всички плажни ивици в областта да бъдат охраняеми, към момента се
търсят стопани на 9 плажа. Това информира зам.-областният управител проф.Севдалина Турманова.
871 полицаи ще бъдат командировани по Черноморието това лято. Очаква се още 20 чуждестранни
служители на реда от Чехия, Полша, Румъния и Германия да подсилят полицията по курортите на
Южното Черноморие. Това информира директорът на бургаската полиция ст. ком. Калоян Калоянов. Той
допълни, че Регионалната дирекция има ясна картина за невралгичните места по отношение на
криминалната престъпност. Като положителна предпазна мярка, предприета съвместно с бизнеса, той
посочи осветяването на плажната ивица.
След срещата с представителите на туристическия бранш, вицепремиерът Николова и министър
Ананиев посетиха сградата на новия Медицински факултет. Те потвърдиха подкрепата на държавата и
МЗ за факултета и заявиха, че базата и оборудването в Бургас са сред най-добрите в страната.
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