ПРЕПИС-ИЗВЕЧЕНИЕ
ОТ
ПРОТОКОЛ № 5
от заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма при
Столична община по точка четвърта от дневния ред
На 17.12.2021 г. от 10:30 ч., в зала № 5 на Столична община, ул. „Московска” №33, ет.
5, се проведе заседание на сформирания със заповед № СОА20-РД91-290/25.08.2020 г. на
Кмета на Столичната община Консултативен съвет по въпросите на туризма (КСВТСО).
Всички членове бяха поканени за участие в заседанието съгласно изискванията на чл.
9, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на КСВТСО, утвърден със Заповед №
СОА20-РД09-1944/05.06.2020 г на Кмета на Столична община.
От редовно поканените членове на Консултативния съвет по въпросите на туризма при
Столична община (КСВТСО) на заседанието присъстваха 19 от общо 30 члена.
1. Председател:
Ирина Савина

2. Секретар:
Иво Маринов

заместник-кмет на Столична община,
направление „Европейски политики,
международна дейност и туризъм”
директор на ОП „Туризъм”
Общинска администрация

1.
Георги Петраков - директор на дирекция „Европейски политики и програми”
2.
Ирена Димитрова - директор на дирекция „Спорт и младежки дейности”
З.
Теодора Цветанова - началник на отдел „Международна дейност и туризъм”
4.
Марияна Орешкова - началник на отдел „Маркетинг, реклама и информация”, ОП
„Туризъм”
5.
Кристина Белчева - гл. експерт в дирекция „Култура”, пълномощник на Биляна Генова
- директор на дирекция „Култура“
6.
Мариана Цветкова - гл. специалист в отдел „Транспортна дейност”, пълномощник на
д-р Кристиан Кръстев - заместник-кмет на Столична община, направление „Транспорт и
градска мобилност”
7.
Христо Събев - експерт в Регионален исторически музей (РИМ) - София, пълномощник
на д-р Венета Ханджийска - директор на РИМ
Обществени и браншови организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Светлана Атанасова - председател на УС на Българска асоциация на туристическите
агенции
Даниела Стоева - представител на УС на Асоциация на българските туроператори и
туристически агенции
Атанас Димитров - зам. председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска
асоциация
Теодора Жилкова - изпълнителен директор на Българско конгресно бюро
Витан Иванов - председател на Съвет по туризъм - София
Николай Миндов - председател на УС на Асоциация на екскурзоводите в България
Живко Иванов - зам. председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм
доц. д-р Румен Драганов - изпълнителен секретар на Български туристически съюз
доц. д-р Петър Янков - председател на УС на сдружение „Българско ски училище“
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10.
Десислава Караджова - ръководител сектор „Работа с клиенти и търговска дейност”
при „Национален дворец на културата - конгресен център София“
11.
Хесус Кабайеро - изпълнителен директор на „СОФ КЪНЕКТ” АД
Допълнително поканени
1.
Екатерина Йорданова - Председател на Програмния съвет на програма „Европа“ и
председател на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и
проекти на СОС
2.
Антон Пенев - главен експерт в отдел „Международна дейност и туризъм” при
Столична община
3.
Александър Серафимов - главен експерт в ОП „Туризъм”
4.
Галина Спасенкова - главен специалист в ОП „Туризъм”
5.
Димитър Биков - ръководител на отдел „Маркетинг и бизнес развитие”, СОФ
КЪНЕКТ” АД
Кворум:
Съгласно чл. 15, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на КСВТСО
присъстват повече от 1/2 плюс един от общия брой на членовете му и заседанието има наличие
на кворум и се счита за редовно. На заседанието присъстваха 20 от общо 30 членове, след като
всички бяха надлежно поканени за участие.
ДНЕВЕН РЕД
1.
Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на
Столична община за 2021 г.
Докладват: Иво Маринов - директор на ОП „Туризъм” и
Антон Пенев - главен експерт в отдел
„Международна дейност и туризъм” при СО
2.
Проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична
община за 2022 г.
Докладват: Иво Маринов - директор на ОП „Туризъм” и
Антон Пенев - главен експерт в отдел
„Международна дейност и туризъм” при СО
3.

Представяне на Програма за развитие на Летище София на „СОФ Кънект” АД.
Докладва: Хесус Кабайеро - главен изпълнителен директор
на „СОФ КЪНЕКТ” АД

4.

Определяне размера на туристическия данък за апартаменти и стаи за гости.
Докладва: Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“

5.

Разни

Г-н Иво Маринов, директор на ОП „Туризъм” и секретар на Консултативния съвет по
въпросите на туризма към Столичната община (КСВТСО), откри заседанието и представи на
участниците двамата нови членове на Консултативния съвет - г-н Хесус Кабайеро изпълнителен директор на „СОФ КЪНЕКТ” АД и г-жа Десислава Караджова - ръководител
на сектор „Работа с клиенти и търговска дейност” на „Национален дворец на културата Конгресен център София“ ЕАД.
Г-н Иво Маринов запозна присъстващите и подложи на гласуване дневния ред.
Членовете на Съвета приеха единодушно предложения дневен ред.
По четвърта точка: Определяне размера на туристическия данък за апартаменти и
стаи за гости.
Г-н Маринов информира присъстващите, че съгласно Закона за туризма, КСВТСО
трябва да предложи на кмета, който да внесе в СОС, размера на туристическия данък, в това
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число и на туристическите обекти от клас „В“ - стаи и апартаменти за гости. Предложението
на ОП „Туризъм” е размерът да бъде приравнен към туристическия данък, който се заплаща
за хотели и други места за настаняване категория „една звезда”, а именно 0.40 лв. на една
нощувка. Това е най-ниската възможна ставка. Като цяло на територията на Столична община
размерът на туристическия данък е много нисък - 1.20 лв. за петзвезден хотел. След като
отмине пандемията може би трябва да се помисли в посока на неговото повишаване, тъй като
в Закона за местните данъци и такси таванът е 3.00 лв., отбеляза г-н Маринов.
Беше дадена думата за изказвания по направеното предложение. Тъй като нямаше
изказвания и възражения по направеното предложение, членовете на КС приеха единодушно
следното
Решение № 3
На основание чл. 13, ал. 6, т. 2, б. а от Закона за туризма Консултативният съвет
по въпросите на туризма предлага на кмета на Столична община да бъде внесено в Столичен
общински съвет като окончателно предложението туристическият данък за
туристическите обекти клас В - стаи за гости и апартаменти за гости да бъде в размер на
0,40 лв. за реализирана нощувка.

ИРИНА САВИНА ………П……………
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
НАПРАВЛЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ,
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ” И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА
ИВО МАРИНОВ ………..П……………
ДИРЕКТОР НА ОП „ТУРИЗЪМ“ И
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

3/ 3

