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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (НСТ), 

ПРОВЕДЕНО НА 09.10.2017 г. – 11:00 ч.   – Гранд хотел София 

 

Поканени: 38 члена на НСТ, вкл. председател и заместник-председател и 7 

наблюдатели  

 

Присъствали членове на НСТ, вкл. председател и заместник-председател:  

1. Николина Ангелкова, министър на туризма и председател на НСТ; 

2. Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма и заместник-председател на 

НСТ; 

3. Инж. Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

4. Амелия Гешева, заместник-министър на културата 

5. Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването; 

6. Николай Истатков, държавен експерт „Икономически политики за насърчаване“ 

(представлява г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката); 

7. Радослава Грозева, младши експерт „Политики по околната среда“ (представлява 

Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите); 

8. Аврора Найденова, главен експерт, дирекция „Национална транспортна 

политика“(представлява г-н Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията); 

9. Мими Данева, главен експерт (представлява Петър Николов, заместник-министър 

на образованието и науката); 

10. Стела Бояджиева (представлява Габриела Козарева, заместник-министър на 

младежта и спорта); 

11. Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите; 

12. д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на 

храните; 
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13. Васил Панов, директор на дирекция „Контрол“ в ЦУ на Национална агенция по 

приходите (представлява г-жа Галя Димитрова, изпълнителен директор на 

Национална агенция по приходите); 

14. д-р Костадин Коев, председател на ОУТР Родопи; 

15. Витан Иванов, председател на сдружение „Софийски туристически район“; 

16. Ирина Найденова, заместник-председател на УС на Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти; 

17. Светлана Атанасова, председател на УС на Българската асоциация на 

туристическите агенции; 

18. Бранимир Миланов, съпредседател на БХРА (представлява г-н Георги Щерев, 

заместник-председател на УС на Българска хотелиерска и ресторантьорска 

асоциация); 

19. Доц. Йордан Йорданов, заместник-председател на УС (представлява г-н Петър 

Андреев, председател на УС на Сдружение „Туризъм“); 

20. Мартин Захариев, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм); 

21. Пламен Хутов (представлява г-жа Маринела Арабаджиева, представител на Съюза 

на инвеститорите в туризма); 

22. Васка Георгиева, главен секретар (представлява г-н Михайл Абаджиев, 

председател Националната асоциация Хотел, Ресторант, Кафетерия – ХоРеКа); 

23. Станимир Станков, председател на Националната асоциация по СПА и Уелнес 

туризъм; 

24. Марияна Добрева, заместник-председател (представлява Стефан Шарлопов, 

председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм); 

25. Борис Гълъбов, заместник-председател на Българска туристическа камара, 

представител на Асоциация на индустриалния капитал в България; 

26. Георги Икономов, кмет на община Банско и представител на Националното 

сдружение на общините в България; 

 

Присъствали наблюдатели: 

1. Проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието; 

 

Отсъствали членове и наблюдатели:  

2. Николай Копринков, съветник по вътрешна политика и гражданско общество, 

Администрация на президента; 
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3. Георги Николчев, съветник в политическия кабинет на министър-председател по 

икономическа и демографска политика; 

4. Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите; 

5. Тодор Стоянов,  заместник-министър на външните работи; 

6. Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието и храните; 

7. Ивайло Иванов, заместник-министър на труда и социалната политика; 

8. Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи; 

9. Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката; 

10. Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната; 

11. Любозар Фратев, председател на УС на Сдружение „Тракийски туристически 

район“; 

12. Вероника Кънева, председател на Асоциация на къщите за гости в България; 

13. Соня Енилова, председател на Бургаска регионална туристическа асоциация; 

14. Николай Миндов, председател на Асоциация на екскурзоводите; 

15. Мариян Беляков, изпълнителен директор на Пампорово АД; 

16. Богдан Богданов, председател на УС на Българска морска камара; 

17. Адв. Димитър Деков, председател на Сдружение за правна помощ на 

потребителите; 

18. Акад. Стефан Воденичаров, председател на Българска академия на науките; 

19. Йеромонах Никанор, Българска православна църква; 

 

Присъствали външни лица: 

1. Розалина Николова, член на УС на АБТТА 

2. Доц. д-р инж. Румен Драганов, председател на КС на Националния борд по 

туризъм; 

3. Поли Карастоянова, заместник-председател на УС на Националния борд по 

туризъм; 

4. Донка Соколова, заместник-председател на УС на БАТА; 

5. Моника Димова, медиен съветник на министъра на туризма; 

6. Деница Германова, парламентарен секретар, МТ; 

7. Милка Нанова, директор на дирекция „Програми и проекти в туризма“, МТ; 

8. Ралица Даскалова, директор на дирекция „Връзки с обществеността“, МТ; 

9. Венелина Червенкова, началник на Отдел „Стратегическо планиране и 

продуктова политика в туризма“, Главна дирекция „Туристическа политика“, МТ; 
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Секретариат на НСТ: 

 Лиляна Кирчева-Арсова, главен директор на Главна дирекция „Туристическа 

политика“ и секретар на НСТ, МТ 

Миглена Куцева, младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова 

политика в туризма” към Главна дирекция „Туристическа политика”, МТ  

Антоанета Чолакова, старши експерт в отдел „Стратегическо планиране и 

продуктова политика в туризма ” към Главна дирекция „Туристическа политика”, МТ. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

т. 1. Представяне на проект на Програма на Република България за председателството 

на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) 

Информира: Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на 

ЕС 2018 

т. 2. Представяне на Културната програма на Българското председателство на Съвета на 

ЕС през 2018 г. 

Информира: Амелия Гешева, заместник-министър на културата 

т. 3. Информация за събитията, организирани от Министерството на туризма и 

включени в календара на събитията на Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз 

Информира: Николина Ангелкова, министър на туризма 

т. 4. Разни 

 

Поканата, дневният ред и материалите към него, са изпратени на всички членове 

на НСТ по електронна поща от секретариата на НСТ в определения срок преди датата 

на  заседанието. 

Откриване на заседанието  
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Г-жа Ирена Георгиева приветства с добре дошли всички присъстващи на заседанието на 

(НСТ). Тя обяви, че заседание може да се счита за редовно, тъй като има необходимия кворум 

(присъстват 26 члена). Тя посочи, че освен поканените гости на заседанието присъстват и 

други представители на организациите, които не са членове на НСТ, но предвид, че 

заседанието е открито посочи, че това не е пречка.  Г-жа Георгиева напомни, че дневният ред 

е изпратен предварително на всички членове и даде думата на министъра на туризма г-жа 

Николина Ангелкова. 

 

Г-жа Ангелкова поздрави всички присъстващи. Тя благодари на министър Лиляна Павлова 

за присъствието предвид темата на заседанието, а именно Българското председателство на 

съвета на ЕС, както и на министър Банов, в лицето на зам.-министър Амелия Гешева, тъй като 

от изключителна важност е и културната програма, предвидена за председателството. Г-жа 

Ангелкова посочи, че председателството е една изключителна възможност, която се 

предоставя на България, не само да бъде водеща по отношение на политиките на ЕС, а и да 

покаже възможностите на България като туристическа дестинация. В тази връзка МТ ще 

участва с 6 събития свързани с туризма в календара на събитията. Основното е категория А, 

през месец февруари, на тема туризъм и икономически растеж под формата на неформална 

среща на министрите на туризма. По време на него ще има възможност да се дискутират 

както различни предложения, които да представим на министрите на туризма на ДЧ на ЕС, 

така и предложения за бъдещи законодателни промени на европейско ниво. Ще има 

възможност да се обсъдят и възможностите за финансиране на туризма. Други важни събития 

са Конференции за туризъм и дигитална трансформация, за които ще бъде използвано 

изложението Ваканция и СПА през февруари. Предвиждат се и две събития в рамките на 

Дунавската стратегия, която България  ще председателства, като едното е свързано с туризма 

и енергетиката, а другото ще бъде по време на форума Културен туризъм във Велико 

Търново. Другата важна среща ще бъде през юни месец с ОЧИС. Тя напомни, че България 

председателства работната група по туризъм в ОЧИС.  

Г-жа Ангелкова посочи, че МТ работи съвместно с Министерство за Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 във връзка с рекламните материали, 

които ще се разпространяват по време на председателството, за да се покаже облика на 

България като туристическа дестинация.  

Г-жа Ангелкова подчерта, че разчита изключително на туристическия бранш във връзка с 

представянето на България като туристическа дестинация, тъй като от тях в голяма степен 
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зависи впечатлението от посрещането, с което ще останат чуждестранните гости.   

Г-жа Ангелкова даде думата на министър Лиляна Павлова. 

 

Разглеждане по точките от дневния ред: 

Точка 1 Представяне на проект на Програма на Република България за 

председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) 

 

Г-жа Павлова приветства всички присъстващи и благодари за поканата на г-жа Ангелкова да 

участва в заседанието на НСТ и за това, че то се провежда с конкретна насоченост към 

Българското председателство и неговите директни и индиректни ползи. Тя изрази увереност 

за това, че всички ще се съгласят, че България трябва да се възползва от тази възможност, за 

да покаже не само каква е като туристическа дестинация, а и като цяло като държава, която е 

достоен член на ЕС, а не просто потребител на европейски фондови. Да покажем, че България 

може да бъде достоен балансьор по тежките теми на ЕС и в същото време в един доста 

критичен момент за бъдещото на Европа, да успее да зададе едни доста сериозни и важни 

теми в дневния ред на Европа и най-вече за Западните Балкани.  

Г-жа Павлова посочи, че към момента е работила с някои от организациите от 

туристическия сектор във връзка с организацията на председателството като Националния 

борд по туризъм и БХРА. Тя подчерта, че в следствие на срещите проведени с тях е 

достигнато до единомислие за това, че дори и най-добрите теми да бъдат заложени в дневния 

ред, дори и да се направят най-добрите заседания, дори и да се вземат най-важните решения, 

ако у делегатите остане лошо впечатление за това как са посрещнати на летище София, ако са 

яли лоша храна или са пили студено кафе, това неминуемо ще се отрази на цялостното им 

усещане към България. И в този смисъл общият приоритет трябва да бъде това както 

политическите теми да бъдат поставени на дневен ред, така и логистично-организационните 

също да бъдат изпълнени по изключително добър начин. 

Г-жа Павлова обяви, че ще направи своето изказване, чрез презентация, която да даде 

рамката и на едното и на другото т.е. кои са политическите приоритети, върху които ще се 

работи, но и за това кои са логистично-организационните дейности, върху които 
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Министерството е фокусирало своето внимание. Тя посочи, че е на разположение да 

отговори, в случай, че има специфични въпроси относно приоритетите. Тя апелира и към 

обратна връзка относно това кой е начина, по който чрез решение на НСТ, може да се 

формализира партньорството с представляваното от нея министерство като същевременно да 

се посочат конкретни предложения за популяризиране на България като туристическа 

дестинация.  

Г-жа Павлова започна своята презентация като представи девиза на председателството, а 

именно „Съединението прави силата“. Тя отбеляза, че същият е избран с фокус групи и 

социологически проучвания като нещо, в което всички все още се припознават. Девизът е 

еднакво значим както за България, така и за Европа особено в условията на Брекзит. Тя 

посочи, че това е една много добра предпоставка в контекста на приоритетите на България и 

за това да не бъде само Българско председателство, а и Балканско председателство, тъй като 

темата за Западните Балкани е приоритет, а именно обединение на балканските страни. Тя 

подчерта, че превода на английски е “United we stand strong”, като не е направен буквален 

превод, тъй като по този начин е дадено едно по-широко тълкувание за това какво послание 

искаме да дадем – да сме обединени и да бъдем по-силни, за да се справим с глобалните 

предизвикателства.  

Г-жа Павлова напомни, че поради излизането на Великобритания от ЕС се наложи България 

да поеме 6 месеца по-рано председателството, което увеличи предизвикателствата от гледна 

точка на инфраструктура, но и от гледна точка на формализиране на приоритетите. Но от 

друга страна тя посочи, че през първата половина на годината ще успеем да покажем много 

повече от културата и традициите на България, тъй като първото шестмесечие е много по-

наситено с празници и събития като честване на освобождението, Баба Марта, Денят на 

българската просвета и култура и на славянската писменост, Празникът на розата и много др.  

Г-жа Павлова отбеляза, че има още няколко важни възможности за по-добро позициониране 

през 2018 г., освен председателството. Една от тези възможности е фактът, че в рамките на 

Българското председателство ще бъде обявена 2018 г. като Европейска година на културно 

наследство. Предвид изключителното голямото богатство, което България има на културно 

наследство, това е една чудесна платформа за неговото презентиране. Освен това тя посочи, 

че през 2018 г. София, която е формален домакин на председателството, ще бъде и Столица 

на спорта. Не на последно място тя каза, че през цялата 2018 г. България поема и 

председателството на Дунавската стратегия. Всичко това показва, че именно 2018 г. е 

перфектния момент да позиционираме България като туристическа дестинация.  
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Г-жа Павлова посочи, че България поема председателството от Естония, а втората половина 

на 2018 г. то ще бъде поето от Австрия, а след тях е ред на Румъния. Тя подчерта, че е 

изключително важно какво ще свършим до май 2019 г., тъй като тогава са изборите за 

Европейския парламент, след което предстои избор на нова Европейска комисия, нов дневен 

ред т.е. ако не успеем да вземем важните решения от европейския дневен ред като 

законодателство, бъдеща финансова рамка, бъдещи механизми и фондове за финансиране, се 

обричаме тези решения да бъдат взети с изключително закъснение, по-всяка вероятно след 

2020 г. Именно поради това, тя каза, че България поема председателството в един 

изключително сложен момент и е много важно как ще подредим приоритетите и дневния ред, 

така че голяма част от тези решения да бъдат взети през 2018 г., а с помощта на Румънското 

председателство те да бъдат финализирани до май 2019 г. Тя подчерта, че в този контекст е 

изключително важно всички да се мобилизират и най-вече да се обединят около каузата, 

която следва да бъде надпартийна и аполитична, а да бъде кауза в името на бъдещето на 

Европа, част от което е и България. 

Г-жа Павлова съобщи, че от около 3 месеца се правят обществени обсъждания на 

приоритетите като целта е максимално председателството да достигне до всички граждани. 

Тя отбеляза, че Естония е избрала само едно послание, а именно дигитализация. Но след 

много разговори в България е стигнато до решение посланията да се обединят в три 

„Консенсус, Конкурентоспособност и Кохезия“, около които са вплетени основните 

приоритети, върху които България ще работи, а именно: 

ЕВРОПА НА КОНСЕНСУСА 

 Сигурност и миграция 

 Бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз 

 Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион 

 Ефективно, бързо и справедливо правосъдие  

ЕВРОПА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

 Конкурентен Единен пазар 

 Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации 

 Икономически и паричен съюз 

 Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда  

 Стабилен Европейски енергиен съюз  

 Бъдещето на труда в една по-справедлива Европа 

ЕВРОПА НА КОХЕЗИЯТА 
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 Реформирана Многогодишна финансова рамка след 2020 г. 

 Кохезионната политика след 2020 г.  

 Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - опростяване и модернизиране 

 Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС 

Г-жа Павлова посочи, че Българското председателство ще бъде фокусирано върху пет 

основни тематични измерения: 

 Сигурност и стабилност 

 Европейска перспектива на Западните Балкани 

 Предприемачество и иновации 

 Младите хора - бъдещето на Европейския съюз 

 Свързаност и сближаване 

Г-жа Павлова обяви, че се правят обществени обсъждания на приоритетите както на 

национално, така и на регионално ниво. Тя изрази надежда в резултат на тези обсъждания 

най-късно до 20-ти декември да бъдат окончателно приети Програмата и приоритетите на 

Българското председателство като тогава вече ще бъде ясно и какво България поема като 

ангажименти от Естония.  

Г-жа Павлова сподели, че от административна гледна точка екипът, който ще работи по 

председателството, като председатели и зам.-председатели на всички спомагателни органи на 

Съвета, които са около 300 и всички съпътстващи работни групи, са около 1200 експерти от 

българската администрация. Всички те са преминали обучение и вече работят като част от 

триото с Естонското председателство. Тя обяви, че предстоят над 1500 заседания и комисии, 

които ще бъдат проведени, поради което се разчита изключително на експертизата на всички 

тези служители.  

Г-жа Павлова  каза, че официалният календар на събитията е вече одобрен с решение на МС 

като все пак той е индикативен, тъй като може да възникне необходимост от промяна на дати 

или допълване на събития. Календарът може да бъде подробно разгледан на сайта на 

Министерството. В България са предвидени над 265 събития, а заседанията в Брюксел ще 

бъдат минимум 1500. София ще бъде основен център на тези 265 събития, които ще бъдат 

провеждани в основната сграда за председателството – НДК, а предвид това, че има дни, в 

които са предвидени между 4 и 7 събития, част от тях ще бъдат провеждани в Резиденция 

Бояна. Предвидено е някои от събитията в България да бъдат проведени в други 8 общини в 

България – Варна, Бургас, Пловдив, Самоков, Димитровград, Русе, Козлодуй и Велико 

Търново. Тя съобщи, че освен тези 265 събития се предвиждат много други, които са извън 
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официалния календар, като тези включени в Културната програма, също така между 80 и 100 

общини ще правят съпътстваща програма по грантова схема, а отделно областните 

администрации подготвят по около 3 събития във всяка област. Отделно от календара има и 

други 4 важни посещения, които са традиционни за всяко председателство и са свързани с 

пътуване в страната, а именно посещение на всички официални постоянни представители от 

Брюксел на страните членки, на ниво посланици, заместник-посланици, съветът по сигурност 

и отбрана, както и международни журналисти на най-високо ниво.  

Г-жа Павлова съобщи, че хотелското настаняване се е оказало голямо предизвикателство 

пред организацията на събитията, което е изненада предвид трайното увеличаване на 

туристическите посещения в столицата и двойното увеличение на нощувките, като 

очакванията са те да се увеличат тройно по време на председателството. Важно е да се знае, 

че България не заплаща нощувките на всички гости, с изключение на ВИП делегатите, които 

са 2000 души, останалите 20 000 хил. души, които се очакват, заплащат нощувките си сами. 

България следва да гарантира кои са хотелите, които са партньори и кои са тези, които се 

препоръчват за дадено събитие. Г-жа Павлова обяви, че след проведена обществена поръчка 

за настаняване на делегатите, чиито нощувки ще заплати България, вече е избран хотелът, в 

който те ще бъдат настанени. Но за останалите 20 хил. делегати се водят дебати с 21 хотела в 

София, които ще бъдат препоръчани и след провеждане на окончателна среща с тях ще бъде 

сключено рамково споразумение, за да може Министерството да ги рекламира за настаняване  

и същевременно те да осигурят места за настаняване на делегатите без предварително 

заплащане на резервациите. За събитията извън София и съпътстващите събития 

Министерството няма ангажимент за логистиката, а това ще бъде индивидуален ангажимент 

на всяка институция, която организира събитието.  

Г-жа Павлова каза, че освен за настаняването се работи и по програма за партньорство и 

спонсорство, което е добра практика по време на всяко едно председателство. Всяко от тях 

включва споразумения за партньорство и спонсорство с браншови асоциация, местни 

производители на храни и напитки и други продукти на местно ниво и не само. Към момента 

са сключени споразумения с КРИБ и АИКБ. Предстои да се сключат такива с Асоциацията на 

производителите на безалкохолни напитки, Асоциацията на производителите на текстилни 

продукти както и други спонсори. Тя посочи, че Министерството е отворено към 

предложения от всички други организации, сдружения, асоциации и др. и в този смисъл тя 

подкани присъстващите да представят предложения, с които може да се промотира България 

като туристическа дестинация. Тя сподели, че задължително на всички гости трябва да се 
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предоставят рекламни материали за това какво е България, къде идват, къде могат да отидат и 

какви са възможностите. В тези материали могат да бъдат посочени различни туристически 

дестинации, туристически продукти, тематични сайтове и др. Това може да стане под 

различни форми напр. по видове туризъм или общо като дестинация. По тези въпроси, тя 

сподели, че очаква предложения в този смисъл, за да може в партньорство да бъде 

презентирана най-добре България като прекрасна туристическа дестинация.  

Г-жа Павлова обяви, че Министерството е на разположение да предостави логото на 

председателството във всякакви формати, за да бъде използвано за външно брандиране извън 

официалното представяне. То ще бъде разположено на всички ключови места в София. Тя 

каза, че официалният сайт ще стартира на 1 декември 2017 г. каквато е установената практика 

и ще се превежда на 4 езика. Тъй като в момента е активен сайта на Естонското 

председателството, не може да има едновременно два активни сайта за председателството, 

поради което българският все още не работи. На него ще има специални препратки към 

културната програма, към спонсорите, към хотелите, които се препоръчват и съответно към 

това, което НСТ предложи. Г-жа Павлова каза, че цветовете на председателството са синьо и 

жълто в определен дизайн, за който също имат готовност да представят в различни цифрови 

формати.   

Г-жа Павлова благодари на всички за вниманието, с което приключи своето изказване. 

 

Г-жа Георгиева благодари за представената информация от страна на г-жа Павлова, която 

оцени като много полезна за туристическия бранш. Тя даде възможност за въпроси и 

изказвания от страна на присъстващите.  

Г-жа Георгиева даде думата на г-жа Ирина Найденова, зам.-председател на УС на АБТТА.  

 

Г-жа Найденова поздрави всички присъстващи и благодари за представената информация. 

Тя каза, че АБТТА се е запознала много подробно с всички материали, до които са имали 

достъп. Във връзка с поетият ангажимент до 1 септември да бъдат представени в МТ 

допълнения към Годишната програма за национална реклама за 2018 г., тя посочи, че от 

страна на АБТТА е подадена много подробно информация. Тя попита дали това е достигнало 

и до Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., тъй като 

нямат обратна връзка за това. Г-жа Найденова изрази подкрепа към това, че всички трябва да 

бъдат единни в услугите и в многообразието на всичко, което трябва да бъде свършено. 
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Г-жа Павлова помоли за конкретизиране относно това какво е било предложено – 

приоритети, теми събития или друго? 

 

Г-жа Найденова посочи, че са дали предложения за допълнения по отношение на това какво 

да бъде участието на АБТТА в предложените събития, по които отговорно е МТ. 

 

Г-жа Павлова отбеляза, че всяко министерство има ангажимент на първо място да направи 

обществено обсъждане с браншовите организации по приоритетите в съответния сектор. На 

база тях при необходимост всеки министър може да направи допълнителни предложения или 

разширения към приетата през месец юни Програма за председателството. И в този смисъл 

предложенията правилно са изпратени към МТ, което ще обобщи и отсее предложенията и ще 

ги предостави по съответния ред. Това трябва да стане до края на месец ноември, за да бъде 

календарът финално одобрен през месец декември. Тя посочи, че за предложенията за 

културни събития има отделен ред към МК.  

 

Г-жа Ангелкова се включи с уточнение за това, че от 14:00 часа предстои обществено 

обсъждане на приоритетите на МТ във връзка с Програмата за председателството и 

календара. Тя помоли, когато се изпращат предложения същите да се систематиризат като 

предложения свързани с председателството и такива свързани с Културната програма като те 

бъдат прецизирани по-добре и по-конкретно, тъй като някои от получените към момента са 

по-скоро добри пожелания.  

 

Г-жа Найденова попита дали има опасност от това в последния момент да бъдат изваждани 

групи, организирани от туроператори от хотелите партньори, заради председателството, 

предвид това, че голяма част от туроператорите имат ангажименти с чуждестранни 

партньори, както и със съответните хотели. Тя попита и къде е мястото на туроператорите, 

както и това кой и на какъв принцип ще обслужва всички делегати при съпътстващите 

туристически пътувания.  

 

Г-жа Павлова на първо място уточни, че предвид, че Министерството не заплаща нощувките 

не е необходимо да работи с един или друг туроператор. Т.е. ролята на Министерството е 

просто да препоръча конкретни хотели, но изборът е индивидуален. Тя отбеляза, че това по 

никакъв начин няма да създаде риск за договорите на туроператорите с хотелите, което е 
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уверение от всички хотелиери, тъй като те ще освобождават необходимите стаи две седмици 

преди събитието и няма да поемат резервации за тях в този период. Това е включено в 

споразумението. Относно всички туроператорски фирми, г-жа Павлова обяви, че предстои да 

бъде обявена открита обществена поръчка, за да бъдат избрани един или повече 

туроператори, които да обслужват пътуванията на официалните делегати. Министерството 

като такова е направило открита поръчка за хотелите, в които ще се настаняват делегатите, 

чиито нощувки то поема, ще бъде сключен договор за партньорство с хотели, които ще бъдат 

препоръчвани, както и открита поръчка за избор на туроператор, който да организира 

официалните посещения извън столицата. По отношение на културната програма и другите 

съпътстващи събития, Министерството на Българското председателство няма ангажименти, 

то може само да препоръча различни продукти и услуги, за които отново призова към 

конкретни предложения.  

  

Г-жа Георгиева даде думата на г-жа Донка Соколова, заместник-председател на БАТА. 

 

Г-жа Соколова поздрави присъстващите и изяви притеснение относно това, че има голяма 

опасност гостите да попаднат на лоши екскурзоводи, тъй като в момента практикуват много 

такива, които не са достатъчно добре квалифицирани. 

 

Г-жа Павлова сподели, че е сигурна, че МТ работи по въпроса, а Министерството на 

Българското председателство разчита, че няма да се подложи на тази опасност, тъй като чрез 

обществена поръчка ще бъде избран туроператор, който ще бъде с добър опит и ще се отнесе 

сериозно и професионално към ангажимента, който поема и съответно се очаква той да 

осигури и достатъчно квалифицирани екскурзоводи.  

 

Г-жа Георгиева се включи като уточни, че към момента са регистрирани 1200 екскурзовода, 

за които са гарантирали трите екскурзоводски асоциации и които вече имат 

идентификационни карти като по този начин те са разпознаваеми. Освен това първият изпит 

за екскурзоводи, който вече премина се е провел при много завишени критерии като от група 

от 61 кандидати за получаване на правоспособност са одобрени само 26. Тя каза, че такъв 

изпит отново ще бъде проведен в края на ноември и отново ще бъде с високи изисквания. В 

тази връзка се водят и разговори с Министерство на Българското председателство в посока на 

това всеки екскурзовод, който бъде ангажиран със събития да може да докаже своята 
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правоспособност представяйки идентификационна карта.  

Г-жа Георгиева даде думата на г-н Мартин Захариев, изпълнителен директор на 

Националния борд по туризъм. 

 

Г-н Захариев поздрави всички присъстващия като отправи благодарност към министър 

Ангелкова за домакинството на тази среща, предвид че същата беше предложена от него по 

време на предишното заседание на НСТ. С това се показва, че думата на частния сектор се 

чува, за което той благодари лично на нея и на министър Павлова, както и задочно на 

министър Банов. Той отправи към г-жа Павлова въпрос за това дали е предвидено 

създаването на мобилно приложение, което да представя Българското председателство, за да 

може всеки през телефона си да открива всичката необходима информация особено предвид 

високото ниво по отношение на дигитализацията, което Естония достигна. Необходимо е 

всеки гост през телефона си да открие информация, за това къде е, какво може да посети, 

както и информацията за политическия дневен ред, тъй като това е от изключителна важност 

в днешната съвременност.  

 

Г-жа Павлова отбеляза, че е предвидено председателството да има сайт, Facebook страница и 

tweeter. Тя посочи, че в случай, че има възможност съществуващото вече туристическо 

приложение да бъде адаптирано към председателството със съответната информация, то ще 

бъде включено към всички официално задължителни приложения на председателството.  

 

Г-жа Ангелкова допълни, че ще бъдат проверени техническите възможности за това дали 

може приложението I love Bulgaria да бъде надградено и обвързано със сайта на 

председателството и с културната програма, тъй като това ще бъде най-бързият начин да се 

изпълни предложението, тъй като средства за чисто ново приложение не са предвидени в 

бюджета на МТ.  

 

Г-жа Георгиева даде думата за последни въпроси. Тъй като липсваха такива тя благодари на 

г-жа Павлова за отделеното време и изчерпателната информация, която тя представи. 

 

Точка 2 Представяне на Културната програма на Българското председателство на 

Съвета на ЕС през 2018 г.  
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Г-жа Гешева приветства всички присъстващи. Тя напомни, че не случайно на последното 

заседание на НСТ се обсъди необходимостта туризмът и културата да вървят ръка за ръка, 

поради което изрази своята удовлетвореност, че отново МК „сяда на една маса“ с 

туристическия бранш. Тя сподели, че МК през следващата година ще отговаря за Културната 

програма за председателството, която всъщност е съществената част от председателството, 

тъй като притежава другите механизми, чрез които да се представи България по най-добрия 

начин, не само поради политическите лица, които ще посетят страната ни, а и поради факта, 

че чрез нея българските граждани ще имат възможност да комуникират с тези лица, за да 

разберат част от основните приоритети на ЕС и на Българското председателство. Културата е 

сред основните двигатели на бъдещото развитие на ЕС, поради което именно общото ни 

минало, общите ни ценности и обединяващи връзки ще бъдат тези, които ще бъдат търсени и 

от Българско председателство. Тя съобщи, че целта на МК ще бъде надграждане на 

постигнатото досега и ще работи за по-доброто включване на културата в Многогодишната 

финансова рамка след 2020 г., за изготвяне на новия Работен план за култура 2019-2022 г. и за 

активизиране на културната дипломация на Европейския съюз в Света като инструмент на 

външната политика на Съюза.  

Г-жа Гешева продължи с това, че в рамките на председателството има няколко основни 

събития част от т.нар. политическа програма, а именно неформалната среща на министрите 

на културата, образованието и младежка от страните от ЕС, среща във формата Азия-Европа, 

които са предвидени през месец февруари и началото на март. Предвижда се и събитие 

посветено на културното наследство и неговата роля в ЕС, както като културно наследство на 

миналото, така и като културно наследство, което ние трябва да оставим на поколенията след 

нас. Предвид това, че въпросите за авторското право и интелектуалната собственост са в 

ресорите на МК, през месец март е предвидена среща на тази тема съвместно с Патентното 

ведомство. Тя отбеляза, че предвид, че 2018 г. ще бъде година на културното наследство ще 

бъдат разгледани и проблемите с незаконния трафик на обекти на културните ценности, 

върху което се работи съвместно с МВнР. 

Г-жа Гешева съобщи, че в следствие работата на нарочно създадената работна група с РМС 

№ 422 от 31.07.2017 г. е приета и Културната програма. Тя съответства на приоритетите на 

Триото, Плана за подготовка на председателството, Комуникационния план за Българското 

председателство и отчита спецификите на стратегическите, политическите и планови 

документи, свързани с членството на България в Европейския съюз. Тя е съобразена, както 

със всички събития включени в Календара на председателството, така и със събитията 
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предвидени във връзка с „Европейската година на културното наследство“ (2018 г.). Тя ще 

стартира в България при откриването на самото председателство. Тя изрази надежда, че в тази 

връзка ще бъдат обявени различни програми за финансиране на културното наследство, но 

все пак междувременно се работи и по програмата „Творческа Европа“, както и други 

програми, които финансират проекти в сферата н а културата.  

Г-жа Гешева обяви важните събитията от националната и европейската история, които ще са 

акцент в програмата, а именно: 

 60-ата годишнина от подписването на Римските договори; 

 10-ата годишнина от членството на България в ЕС; 

 75-ата годишнина от спасяването на българските евреи; 

 София - Европейска столица на спорта 2018 г.; 

 Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г. 

Г-жа Гешева съобщи, че целите на програмата ще бъдат следните:  

 Да се активизира културното сътрудничество и диалог на европейско равнище; 

 Да затвърди положителния образ на България чрез постижения на националната ни 

култура в дългосрочен план; 

 Да представи достиженията на културата на България; 

 Да представи таланта и творческия потенциал на младите хора на България; 

 Да доближи до гражданите основните теми от дневния ред на Българското 

председателство. 

Целевите групи на Културната програма са: 

 Широката публика  

 Делегатите на ЕС 

 Дипломатически среди 

 Чуждестранни граждани 

 Представители на бизнеса и работодатели  

 Неправителствения сектор  

 Медии 

 Младите хора 

Г-жа Гешева отбеляза, че е проведен широк дебат за това що е то национално измерение на 

програмата и какво е международно измерение, предвид, че по-голямата част от събитията ще 

се проведат в София. Все пак са предвидени и такива в други градове в страната. По 

отношение на събитията от национално измерение тя посочи, че МК има ангажимент да 
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подсигури съпътстваща културна програма за заседанията от клас “А” и клас “С”. 

Предвидени са и тематични конференции и дебати в областта на секторните приоритети: 

култура, аудиовизуална политика и авторско право. Широк е спектърът на области, в които 

ще се реализират събития, такива са напр. материално и нематериално културно наследство; 

литература; визуални изкуства; приложни изкуства; изпълнителски изкуства; аудиовизия. 

Г-жа Гешева посочи, че международното измерение на програмата е многообхватно и във 

връзка с него ангажимент имат и останалите министерства, основно МВнР. През бюджета на 

МК ще бъдат организирани откриващият концерт в Брюксел, декорацията на сгради на ЕС, 

както и различни изложби, които ще се провеждат в ключови зали на ключови дати отново в 

Брюксел. Предвид партньорството с Талин (Естония) и Виена (Австрия) се предвиждат 

събития там, както и в още 5 града - Берлин, Лондон, Париж, Рим и Страсбург. Тя посочи, че 

с оглед приоритетите на Българското председателство ще бъдат организирани събития и в 

страните от Западните Балкани. Освен това се предвиждат събития, които ще бъдат 

организирани от Българските културни институти и българските задгранични 

представителства.  

В тази връзка г-жа Гешева напомни, че Българските културни институти имат готовност да 

работят и като туристически информационни точки, не само по време на председателството, а 

и след това.  

Г-жа Гешева посочи и кои са задължителните събития, които следва да бъдат организирани, 

а именно: 

 Церемония по откриване на Българското председателството в България – 04 януари 2018 г. 

– Народен театър “Иван Вазов”; 

 Церемония по откриване на Българското председателство в Брюксел - 01 февруари 2018 г. – 

културен център “БОЗАР”; 

 Закриващи Българското председателство събития; 

 Културна програма, съпътстваща събитията от най-високо ниво на участие на 

представители на ЕС и събитията от парламентарното измерение на председателството – 

реализират се по време на самите събития. 

Г-жа Гешева напомни, че събитията на територията на цялата страна се селектират чрез 

провеждането на процедура от Национален фонд “Култура”, чрез отворена покана за 

набиране на проекти. Към настоящият момент поканата вече е затворена като са подадени над 

490 проекта. Тя изрази надежда целият набор от проекти да бъде публикуван с отварянето на 

сайта на председателството на 1 декември. Тя посочи, че освен това са избрани инициативи, 
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част от националния културен календар и такива, които са чествания на различни национални 

празници.  

Г-жа Гешева съобщи, че освен бюджета, който МК получава във връзка с председателството, 

МК всяка година обявява проекти за финансиране, които са свързани с българското културно 

наследство. Очаква се такива да бъдат обявени отново по целевите програми на 

Министерство на културата след одобряване на бюджета за 2018 г. като те ще бъдат с акцент, 

свързан с Българското председателство. 

Г-жа Гешева посочи, че се предвиждат и събития, посветени на Европейска година на 

културното наследство 2018 г., както и събития на българските културни институти в 

чужбина и Държавния културен институт към МВнР. Тя подчерта, че в програмата през 2018 

г. МК предвижда събития, които да се реализират в партньорство с Европейската комисия, 

представителства на държавите – членки, ЕUNIC и друг партньори като е договорено тези 

събития да бъдат адаптирани и част от програмата  на председателството.  

Тя сподели, че към селектираните събития са включени и събития, реализирани в рамките на 

„Пловдив - Европейска столица на културата 2019” като е договорено, че в никакъв случай 

събитията по време на председателството няма да дублират тези през 2019 г., но тези през 

2019 г. ще бъдат посветени и ще комуникират с председателството. Следващите събития ще 

бъдат организирани по програма „Култура“ и програма „Европа“ на Столична община като 

няма да бъде допуснато дублиране на финансирането. МК е поело ангажименти, че събития 

от културните календари на общините и държавните културни институти, университетите и 

училищата по изкуствата също ще бъдат включени в Културната програма. По предложение 

на МТ ще бъдат включени и събития от Годишната програма за национална туристическа 

реклама на Министерство на туризма за 2018 г. И не на последно място са селектирани и 

събития, организирани от други институции и организации, които съответстват на целите на 

Българското председателство и бъдат припознати в културната програма. 

Г-жа Гешева посочи, че всичко това е един изключително сложен механизъм за управление 

и логистика. Тя каза, че междуведомствената работна група има готовност в момента на 

обявяване на резултатите от съответните програми, по които има отворени сесии за 

кандидатстване, да бъде изготвен финалният проект на Културната програма, който ще бъде 

представен пред широката общественост като за всяко събитие ще бъде представена 

информация в съответните задължителни формати на интернет страницата на 

председателството.  

Относно финансирането на Културната програма, г-жа Гешева каза, че с Решение на МС за 
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МК е планиран бюджет от 4 млн. лева, който включва осигуряване на събитията в страната и 

тези от международно измерение. Това финансиране ще бъде допълнено със средства от 

бюджетите на партниращи институции, както и други източници на финансиране, осигурени 

чрез допълнителни проекти и дарения.  

Г-жа Гешева изрази увереност в това, че за да се случи едно успешно председателство 

всички трябва да работят върху изпълването с още по-голямо съдържание на девиза, както на 

председателството, така и на страната ни „Съединението прави силата“.  Тя изрази надежда за 

активна комуникация, координация и взаимодействие между ангажираните с 

председателството български държавни институции, местни власти, бизнес, гражданско 

общество и независими културни оператори, български общности зад граница, 

международни, национални, регионални и местни културни институции. 

Г-жа Гешева благодари на всички за вниманието и изрази готовност при необходимост да 

отговори на допълнителни въпроси.  

 

Г-жа Георгиева благодари на г-жа Гешева, както и задочно на министър Банов и даде 

възможност за задаване на въпроси.  

Г-жа Георгиева даде думата на г-н Румен Драганов, председател на КС на Националния борд 

по туризъм. 

 

Г-н Драганов посочи, че чрез Национален фонд култура не се финансира закупуването на 

технически средства, поради което много от културните институции са поставили въпроса за 

липса на устройства за превод и превод, който да бъде над сцената, с които разполагат само 

Софийската опера и Националният театър, а другите театри не разполагат с такива. В този 

смисъл и предвид, че при финансирането на програмата са посочени като източник 

спонсорите, той попита какво мисли МК по отношение на това, тъй като преводът е важен 

елемент от програмата. 

 

Г-жа Гешева потвърди, че в самата апликационна форма за кандидатстване по Национален 

фонд култура не е било допуснато закупуването на дълготрайни материални активи, но е 

имало възможност за включване на всякакъв вид външни услуги, дори това за наличие 

адаптирано съдържание на чужди езици е и едно от условията, което носи повече точки за 

кандидатстващата организация. По отношение на привличането на повече партньори, които 

да бъдат рекламирани, тя обяви, че МК има готовност за комуникация с всички, които смятат, 
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че културата всъщност е партньорство.  

 

Г-жа Георгиева даде отново възможност за други въпроси и мнения, но предвид липсата на 

такива благодари на г-жа Гешева за изнесената информация.  

Точка 3. Информация за събитията, организирани от Министерството на туризма и 

включени в календара на събитията на Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз 

 

Във връзка с 3-та точка от Дневния ред, г-жа Георгиева обяви, че за основните неща във 

връзка с това, което МТ предвижда като събития и приоритети свързани с Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз, г-жа Ангелкова в своето изказване вече е 

информирала. Подробна информация ще бъде изнесена от заместник-министъра на туризма г-

н Милко Теофилов по време на общественото обсъждане предвидено за същия ден, на което 

са поканени всички присъстващи.  

С цел избягване на повторения, г-жа Георгиева предложи да се премине към следващата 

точка от Дневния ред.  

Точка 4 Разни   

 

Г-жа Георгиева даде възможност за предложения по т. Разни.  

Г-жа Георгиева даде думата на г-н Румен Драганов, председател на КС на Националния борд 

по туризъм. 

 

Г-н Драганов съобщи, че е постъпило предложение при Националния борд по туризъм 

подписано от 6 браншови туристически организации съгласно чл. 10, т. 4 от Правилника на 

НСТ, а именно да бъде създадена работна група по отношение на ЗИД на ЗТ и съответно да 

бъде удължен срокът на обществено обсъждане на законопроекта. Той предложи в тази 

работна група под някаква форма да бъде включен и заместник министър-председателя  по 

икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов.  

 

Г-жа Ангелкова отбеляза, че по отношение на предложението има достатъчно време да се 

реагира във връзка с отправеното от организациите искане за изясняване на текстовете 

свързани с обединяване на туристическия бранш, въпреки че е изтекъл вече срокът на 

общественото обсъждане, тъй като законопроектът предстои да се преработи. Във връзка със 
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създаването на работна група, тя каза, че няма необходимост да се създава работна група за 

целия проект на ЗИД на ЗТ, тъй като по отделните тематики от него вече са завършили 

работата си различните работни групи, освен това е обсъждан в различни фокус групи в 

продължение на почти една година. Би могла да се създаде работна група единствено по 

неясните въпроси и конкретно по текстовете за обединяване на бранша, както е поискано с 

предишно писмо от организациите. Тя отбеляза, че създаването на работна група по целия 

законопроект би внесло хаос, предвид, че създадените различни работни групи по него вече 

са приключили със становища.  

Г-жа Ангелкова отбеляза, че първият проект на ЗИД на ЗТ, който обхваща транспонирането 

на Директива 2302/2015, намаляване на административната тежест и контролните 

правомощия на МТ, в момента е публикуван за обществено обсъждане. Тя посочи, че в този 

процес активно участие са взели браншовите организации на туроператорите. Предвид 

сроковете за транспониране на Директивата, тя изрази мнение, че същият следва да бъде 

приет до края на годината. Тя обобщи с това, че в най-кратък срок МТ ще направи стъпки за 

създаване на работна група, която да работи върху текстовете свързани с обединяване на 

туристическия бранш. 

 

Г-жа Георгиева даде думата на Донка Соколова, заместник-председател на БАТА. 

 

Г-жа Соколова сподели, че причината за подписване на това предложение се дължи на това, 

че не всичко предложено от БАТА е взето предвид. Тя изрази мнение, че контролните 

функции следва да останат такива каквито са, тъй като според нея не е редно МТ да 

регистрира и междувременно да упражнява контрол.  

 

Г-жа Ангелкова каза, че всяко едно министерство си има инспекторат и осъществява 

административен контрол. Тя подчерта, че не става въпрос за контрола по качеството на 

предлаганата услуга, който остава в правомощията на КЗП, а за административен контрол. Тя 

даде пример за административният контрол, който МТ осъществява спрямо морските 

плажове и одобрява схемите за разполагане на всякакъв вид обекти на територията на 

морските плажове, по същият начин МТ, чрез специализирано звено, каквито са изискванията 

на Закона за държавната администрация, ще осъществява административен контрол. 

 

Г-жа Георгиева допълни като отбеляза, че предложенията по проекта на ЗИД на ЗТ свързани 
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с Директива 2302/2015 са взети предвид. Застраховката за професионална отговорност остава 

като гаранционен механизъм, а не се въвежда гаранционен фонд или клиентска сметка, които 

предложения предизвикаха големи дискусии в процеса на обсъждане на законопроекта и 

отпадането, на които беше предложение на туроператорите. Тя обърна внимание, че в 

работата на работната група много активно са се включили и представители на АБТТА, а в 

последните заседания са се включили и представители на БАТА. Тя подчерта, че при 

транспониране на директивата е направено максимално възможното да не се дава огромният 

превес, който тя създава за потребители и да не се утежнява допълнително работата на 

туроператорите. Някои от получените предложения не могат да бъдат отразени, тъй като те 

не са в синхрон с текстовете на Директивата, а тя има максимален характер. Тя отбеляза, че 

всички предложения, които са извън обхвата на Директивата ще бъдат взети предвид и 

отразени при изготвяне на вторият проект на ЗИД на ЗТ, тъй като в момента е важно 

законопроектът, транспониращ Директивата да бъде приет в срок до края на годината.  

Г-жа Георгиева даде думата на г-жа Ирина Найденова, заместник-председател на АБТТА. 

 

Г-жа Найденова помоли да се дефинира какво всъщност се прави със законопроектите т.е. в 

т.нар. малък ЗИД на ЗТ ще включва само частта с Директивата или ще бъдат включени 

всички изменения. Тя потвърди, че АБТТА е взела активно участие в работната група и 

представителите на организацията в нея са споделили много положителни мнения по 

отношение на свършената работа. Тя поиска яснота относно това какво всъщност се случва с 

предложенията изпратени март-април месец и кога ще бъдат включени те.  

 

Г-жа Ангелкова обясни, че проекта на ЗИД на ЗТ, който предстои да бъде внесен първи 

включва текстове транспониращи Директива 2302/2015, изменения във връзка с взетото 

решение на МС за намаляване на административните тежести, както и такива свързани с 

админитративно-контролните функции на МТ. Този законопроект е самостоятелен документ. 

Тя подчерта, че успоредно с това МТ работи по втори проект на ЗИД на ЗТ, като отделен 

нормативен документ, който всъщност е законопроектът, който беше публикуван 9 месеца за 

обществено обсъждане. Именно там ще бъдат обсъдени въпросите, които са постъпили в 

продължение на тези 9 месеца, поради което, тя посочи, че вече е обяснила, че има време за 

разработване на поисканите текстове за обединяване на туристическия бранш. По останалите 

теми вече са приключили работата си работните групи. Всички получени предложения все 

още се обработват. След като бъде завършен законопроектът той отново ще бъде публикуван 
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за едномесечно обществено обсъждане. Тя отново обяви, че преди да бъде завършен той, ще 

бъде създадена работна група, която да изготви предложение на текстове във връзка с 

обединяването на туристическия бранш. 

 

Г-жа Найденова попита кога ще бъде изпратено обобщение на предложенията за допълнение 

на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. като помоли да бъдат 

изпратени и самите предложения. 

 

Г-жа Ангелкова отговори, че до края на седмицата ще бъдат направени допълненията към 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. 

 

Г-жа Георгиева благодари за вниманието на всички присъстващи и закри заседанието на 

Националния съвет по туризъм.  

 

 

 


