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Предложение за промяна в правилника и числеността на членовете на
Консултативен съвет по туризъм към Кмета на Община Бургас.

МОТИВИ:
Съгласно чл.10а (3) Закона за туризма в състава на консултативния
съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на
местната администрация, от една страна, и представители на туристически
сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение
към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на
потребителите, от друга страна. Представителите на браншовите
организации са поименно упоменати в чл.6 ал.4 от Правилника за работа
на Консултатвния съвет.
С решение №1 на Бургаски окръжен съд от 01.09.2009 година е
регистриран АТЮР „Алианс на туризма в Югоизточен район”, сдружение
с нестопанска цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление
град Бургас, ул. „Хан Крум” №15 – б и с предмет на дейност работа за
развитието на всички видове туризъм, обединяването и взаимодействието
помежду им, развитие на туристическата индустрия, хотелиерство,
ресторантьорство и търговията на територията на региона, изграждане на
международен имидж на Югоизточния регион като предпочитано място за
отдих, бизнес и обучение.
Със свое решение по т.53 на заседание проведено на 22.04.2010г.
Общински съвет-Бургас, взе решение Община Бургас да членува в АТЮР.
На заседание на 13.10.2010г. с решение по т.4, протокол №5
Консултативния съвет прие в състава му да се включат представители на
АТЮР и Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.
Предвид обстоятелството, че промените в състава на
Консултативния съвет по туризъм, следва да се извърши след промяна в
правилника за работа на Консултативния съвет, на последващо заседание е
поставен на обсъждане въпроса за промени в правилника, като са приети
следните решения:
1. Поради заетостта на членовете на Консултативния съвет през летния
туристически сезон да не се състоят заседания в периода май-септември;
2. Поради изтичане на изборния мандат да не се правят промени в състава
на Консултативния съвет.

Като взех предвид обстоятелството, че съставът на Консултативния
съвет следва да гарантира представителството на всички браншови
организации, създаващи туристически продукт и определящи облика на
града ни като туристическа дестинация, тъй като те имат безспорно
определящо значение в сферата на туризма в Бургас. С участието на
браншовите организации в съвета се осигурява актуалност на
разглежданите проблеми и вземаните решения.
Промените в Правилника на КС са от компетентността на
Общински съвет Бургас, на основание чл.10 а, ал.7 от ЗТ, предлагам на
Общински съвет Бургас да вземе следните решения:
РЕШЕНИЯ:
1.
В Раздел III „Състав и ръководство” чл.6 (2) от Правилник за
организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет
по въпросите на туризма при Община Бургас да се промени числеността на
браншовите организации от 8 на 10.
2. В Раздел III „Състав и ръководство” чл.6 (4) от Правилник за
организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет
по въпросите на туризма при Община Бургас да се добави т.8 Алианс на
туризма в югоизточен регион и т.9 Университет „Проф. д-р Асен
Златаров”.
3. В Раздел V „Заседания, кворум и мнозинство при вземане на
решения”, чл.18(2) от Правилник за организацията на работа, числеността
и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община
Бургас, към текста „Редовни заседания на КС се свикват най-малко
веднъж месечно”, да се добави изречение второ „ Поради заетостта на
членовете на Консултативния съвет през летния туристически сезон да не
се състоят заседания в периода май-септември” .

