СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска“ № 33; тел.: 93 77 303, факс: 981 06 53,
www.sofia.bg
ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
От Доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно:Организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на Общинско
предприятие „Туризъм“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Закона за туризма, с Решение №13 по Протокол №48/17.02.2003 г.
на Столичен общински съвет /СОС/, е създадено ОП „Туристическо обслужване” и е
приет Правилник за организацията и дейността на Предприятието. Предметът на дейност
на тогава създадената структура е: изпълнение на всички общински дейности, свързани с
туристическото обслужване на Столицата. С Решение № 281 на СОС по Протокол
№76/27.04.2006 г. е приета стратегия за развитие на Столицата като туристическа
дестинация – „София – Столица и туристическа дестинация”. За постигане на целите,
залегнали в Стратегията, се налага промяна във функционалната структура на
Предприятието. С Решение № 957 по Протокол №120/11.10.2007г. на СОС е приет нов
Правилник за организацията на дейността на ОП „Туристическо обслужване”, с който е
утвърдена нова функционална структура на Предприятието с обща численост на
служителите 30 щатни бройки, разпределени в пет отдела: „АПФСД“, „Категоризация“,
„Регистрация, отчет и контрол“, „Международна дейност, маркетинг и реклама“ и
„Туристически информационен център“. С Решение №555 по Протокол №67/11.09.2014 г.
на СОС е променено наименованието на Предприятието - от Общинско предприятие
„Туристическо обслужване“ на Общинско предприятие „Туризъм“, като е извършена
промяна в организационната структура и броят на отделите е намален от пет на три –
отдел „АПФСД“, отдел „Категоризация и контрол” и отдел „Маркетинг, реклама и
информация”, при запазване на числеността на щатния състав в рамките на приетия
бюджет за 2014 г.
Съгласно действащия Правилник за организацията на дейността на Общинско
предприятие „Туризъм”, Предприятието обезпечава дейността на кмета на Столична
община по изпълнението на изискванията, възложени му съгласно чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл.
57, чл. 58, чл. 128, чл. 130 и чл. 179 от Закона за туризма и издадените въз основа на него
подзаконови нормативни актове, като:
разработва програма за развитие на туризма на територията на Столична община;
определя категорията на туристическите обекти в предвидените от Закона за туризма
случаи; извършва контрол върху качеството на туристическия продукт - за категоризация
на туристическите обекти, на категоризираните туристически обекти, както и за водене на
регистъра на настанените туристи и подадената информация за броя на реализираните
нощувки на територията на Столична община, съгласно Закона за туризма; създава и
поддържа Общински регистър на категоризираните от кмета на Столична община
туристически обекти; организира и извършва рекламата на София като туристическа
дестинация; организира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудиовизуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи София като
атрактивна туристическа дестинация; подпомага и участва в работата на Консултативния
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съвет по въпросите на туризма при Столична община; представя у нас и в чужбина София
като туристическа дестинация и организира участието на Столична община в
международни и национални туристически изложения, панаири и други, свързани с
туризма събития; създава туристически информационни центрове или бюра за
повишаване качеството на информационното обслужване на туристите; организира
опознавателни турове на журналисти и посещения на туроператори и туристически агенти
в София с цел популяризиране на дестинацията; извършва продажба на рекламни
материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други свързани с популяризиране на
София като туристическа дестинация; съдейства за поддържането и опазването на
природните и културно-исторически обекти на територията на Столична община.
Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и не формира
финансов резултат, като всички приходи, реализирани от ОП "Туризъм", се внасят в
приход на Столична община.
Съгласно чл. 12, т. 12 /Изм. - Решение № 555 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г./ от
Правилника за организацията на дейността на ОП „Туризъм“,"Отдел "Маркетинг, реклама
и информация":12.Извършва продажба на рекламни материали, рекламна площ,
аксесоари, сувенири и други свързани с популяризиране на София като туристическа
дестинация“.
Към настоящия момент в състава на отдел "Маркетинг, реклама и информация“ на
ОП „Туризъм“ влизат четири туристически информационни центъра, а именно ТИЦ
„София“, ТИЦ „Ларго“, ТИЦ „Инфо точка Читалнята“ и ТИЦ „Банкя“. С увеличената
продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други свързани с
популяризиране на София, все по-осезаема става необходимостта от оптимизиране на
функциите и организационното преструктуриране на Предприятието.
За да отговорим на тази необходимост, предлагам да бъде извършена промяна в
организационната структура на Предприятието, при запазване на числеността на щатния
състав от 30 души и в рамките на приетия бюджет за 2019 г.
За изпълнение на нормативно регламентираните дейности на Предприятието и за
провеждане на по-ефективен туристически маркетинг и реклама на София е необходимо
да продължат да функционират отделите „Категоризация и контрол” – с численост от 9
щатни бройки и „Маркетинг, реклама и информация” – с численост от 16 щатни бройки,
ръководени от началник на отдел.
Във връзка с гореизложеното, с цел оптимизиране на функциите на Предприятието,
по-голяма ефективност и увеличаване на контролните дейности и механизми, предлагам
отдел „АПФСД” да бъде закрит, като числеността му от 4 щатни бройки се запази и те
осъществяват функциите на обща администрация и бъдат пряко подчинени на директора
на Предприятието за обезпечаване на дейността, като конкретните длъжности бъдат
определени в длъжностно щатно разписание на ОП „Туризъм“.
Предвид гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да приеме
решение, съгласно приложения проект.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за решение
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