О Б Щ И Н А Б У Р ГАС
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на
публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП
„Туризъм“, приет с решение на Общински съвет - Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно
обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: info@gotoburgas.com;
z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ:
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТУРИЗЪМ“, ПРИЕТ С
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 23.07.2013 г. по т. 26
/ПРОТОКОЛ № 26/
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас, както следва:
§1. Отменя чл. 6, ал. 1 и приема нов чл. 6, ал. 1, със следното съдържание:
„ Чл.6. (1) Предметът на дейност на предприятието е:
1. разработване дългосрочни и краткосрочни планове и програми, свързани с
развитието на туристическите обекти, предоставени за стопанисване и управление на
предприятието и осъществяване функции по тяхното изпълнение след утвърждаването
им от кмета на Община Бургас;
2. обслужване на общинските туристически обекти, комплекси, атракции,
предоставени за стопанисване и управление на предприятието в т.ч. изпълнение на
всички специфични дейности, свързани с тяхното функциониране;
3. разработване на нови туристически продукти и подобряване на
съществуващите в туристическите обекти, стопанисвани от предприятието;
4. организиране на събития: изложения, форуми, обучения, в т.ч. промо-събития и
др. подобни в стопанисваните от предприятието обекти;
5. продажба на туристически продукти, пакети и други туристически услуги,
както и на рекламни материали, сувенири и стоки;
6. взаимодействие и сътрудничество с туроператори, браншови организации и
други организации/институции, ангажирани в сферата на туризма;
7. взаимодействие и сътрудничество с медии във връзка с популяризиране на
туристическата дейност и продукти, предлагани от ОП „Туризъм“ в т.ч.: подготвяне и
разпространение на рекламни и информационни материали за туристическите обекти,
стопанисвани от предприятието, поддържане на интегриран интернет портал,
предоставящ туристическа информация за ТК „Остров Света Анастасия“ и ТК „Акве
Калиде“, както и на други уебсайтове, касаещи конкретни туристически обекти;
8. проучване на програми за финансиране на туристически дейности,
разработване и управление на проекти, касаещи развитието на стопанисваните и
управлявани от предприятието обекти; управление на предоставените недвижими имоти,
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в това число и събиране на приходи от такси, наеми, продажба на стоки, услуги и други,
свързани с ползването на същите;
9. определяне на крайни цени на такси, наеми и услуги в обекти, предоставени за
управление и стопанисване на ОП „Туризъм“ с Решение на Общински съвет – Бургас.
Цените се формират на базата на извършените разходи + труд + ДДС, без да бъдат под
себестойността си;
10. определяне на крайни цени на стоки (храни, напитки, сувенири и др.) и
продукти в обекти, предоставени за управление и стопанисване на предприятието със
заповед на директора на ОП „Туризъм“. Цените се формират на базата на вложените
материали + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си.“;
§ 2. В чл. 24 се отменя т. 8;
§ 3. Отменя Приложение № 1, неразделна част от действащия Правилник за
организацията и дейността на ОП „Туризъм“;
§ 4. Променя числения състав на ОП „Туризъм“ от 52 души на 46 души;
§ 5. Приема ново Приложение № 1 към Правилника за организацията и
дейността на ОП „Туризъм“, като новото приложение става неразделна част от
Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“ и настоящото решение, а
организационно-управленската структура и численият състав на ОП „Туризъм“,
съгласно чл.8 от Правилника за организацията и дейността на предприятието, придобива
вида, показан в табличен вид, представляващ новото Приложение № 1;
§ 6. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско
предприятие “Туризъм” по брой и численост.
Приложение № 1
към Правилник за организацията и дейността на ОП “Туризъм“
прието с Решение №…., взето с Протокол №……. от …………………. 2020 г.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ
Длъжностни наименования
Директор
Главен счетоводител
Счетоводител
Домакин
Технически сътрудник
Офис мениджър
Управител – ТК „Остров Света Анастасия"
Управител – ТК „Акве Калиде"
Специалист "Туризъм"
Капитан, кораб
Главен механик, кораб
Механик, кораб
Моряк, лодки
Моряк, кораб
Моряк, портови
Готвач
Работник кухня
Сервитьор

Численост на
персонала /бр./
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
4
4
1
3
2

Барман
Продавач консултант - служител в лекарна
Продавач консултант - Акве калиде,
ученически столове
Работник поддръжка – ТК "Остров Света
Анастасия"
Работник поддръжка – ТК "Акве Калиде"

6
2
3
2
1
46

§ 7. Отменя Приложение № 2 и приема ново Приложение № 2, със следното
съдържание:
Приложение № 2
към Правилник за организацията и дейността на ОП “Туризъм“
прието с Решение №…., взето с Протокол №……. от …………………. 2020 г.
СПИСЪК на имуществото – публична общинска собственост, частна общинска
собственост и публична държавна собственост, което се предоставя за стопанисване и
управление на Общинско предприятие "Туризъм" при Община Бургас:

№

Имот

Документ, удостоверяващ
собствеността

Вид собственост

Туристически информационен
център
ул. „Христо Ботев“, подлез до
Операта

Акт № 1046 / 30.11.1998 г.

2

Остров „Света Анастасия“

Договор № 248 / 07.09.2010 г. за
безвъзмездно предоставяне от
Публична
Държавата на правото на
държавна
управление на имота на Община
собственост
Бургас (Решение N 594/06.08.2012
на Министерски съвет)

3

Договор № Д-04-2/27.01.2012 г. за
Туристически комплекс „Аква
Публична
безвъзмездно предоставяне от
калиде – Термополис“ – УПИ I
държавна
Държавата на правото на
(първи) в кв. 7 (седем) по плана
собственост
управление на имота на Община
на вилна зона „Минерални бани“
Бургас

1

4

(нова, Протокол №
39/12.08.2014 г.) Пътнически
кораб марка LEVANTY, модел
CSP 175, с име „Анастасия“

5

Туристически информационен
център – Автогара Юг

6

Кафе „Бургас“ - Автогара Юг

Договор № 93-О- 4/16/14.12.2013
г. и Приемо-предавателен
протокол от 04.08.2014 г.
Акт № 8331/15.03.2016 г.,
предоставен за стопанисване и
управление на ОП „Туризъм“ с
Решение на Общински съвет –
Бургас по т. 42 от проведеното на
26.11.2015 г. заседание (Протокол
№ 3/ 26.11.2015 г.)
Акт № 8331/15.03.2016 г.,
предоставен за стопанисване и

Частна общинска
собственост

Частна общинска
собственост

Частна общинска
собственост

Частна общинска
собственост
3

7

Кафе Община Бургас

управление на ОП „Туризъм“ с
Решение на Общински съвет –
Бургас по т. 42 от проведеното на
26.11.2015 г. заседание (Протокол
№ 3/ 26.11.2015 г.)
Акт №6848/30.03.2012 г.,
предоставен за стопанисване и
управление на ОП „Туризъм“ с
Публична
Решение на Общински съвет –
общинска
Бургас по т. 21 от проведеното на собственост
28.11.2017 г. заседание (Протокол
№ 34/ 28.11.2017 г.)

4

