ПРЕПИС !
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

П Р О Т О К О Л № 1/19.05.2017 г.
от заседание на Консултативния съвет по туризма,
проведен на 19.05.2017 от 14.00 часа
в заседателната зала но Общински съвет гр. Перущица
Днес 19.05.2017 г. се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на
туризма (КСТ) участниците на Консултативния съвет по туризма са предварително
уведомени по ел. пощи и мобилните телефони за предстоящо заседание при следния
дневен ред:
1. Обявяване на кворума на заседанието (с подписване на присъствен лист).
2. Откриване на работата на КСТ за 2017 год. с представяне на членовете на
съвета, съгласно Заповед на Кмета на община Перущица № 93/04.05.2017 год. и
№ 95/04.05.2017 год.
3. Избор на секретар на КСТ.
4. Разглеждане, запознаване на Проект на Програма за развитие на туризма на
територията на община Перущица за периода 2017-2019 г.
5. Разни.
По т.1 от дневния ред:
г-н РАДИ МИНЧЕВ кмет на община Перущица и председател на Консултативния съвет
по туризъм – гр. Перущица, прикани присъстващите за подписване в присъствения списък
и констатира, необходимия кворум, съгласно утвърдения Правилник за работа на
Консултативния съвет по туризъм, съгласно Заповед № 93/04.05.2017 год.
На заседанието присъстват 6 човека. Отсъства Светлана Воденичарова –ИД директор на
„Исторически музей гр. Перущица“. Присъства г-н ДИМИТРОВ управител на Къщи за
гости „ЕСТЕРА ВИНИ“ ЕООД.
По т.2 от дневния ред:
г-н РАДИ МИНЧЕВ, откри заседанието, съгласно утвърдения Правилник за работа на
Консултативния съвет по туризъм, съгласно Заповед на Кмета на община Перущица №
93/04.05.2017 год. и № 95/04.05.2017 год.
1. Приемане на дневния ред- същият се прие без възражение и нови точки.
2. Направи цялостен анализ и очерта насоките и визията за развитието на
туризма, като ясно акцентира върху слабите и силните страни на туризма в
град Перущица.
По т.3 от дневния ред:
г-жа ЖИВКА ДАМЯНОВА, предложи за секретар на Консултативния съвет по туризма в
Община Перущица г-жа Светла Кирчева, и след проведени разисквания се прие
единодушно. Длъжността- секретар на КСТ да изпълнява Светла Кирчева.
По т.4 от дневния ред:
г-н РАДИ МИНЧЕВ, като председател на КСТ, предложи на вниманието на членовете –
Проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Перущица за
периода 2017-2019 год. В процеса на дискутиране запозна членовете със собствения
ресурс и утвърждаване привлекателността на община Перущица, и превръщането и в

туристически център, чрез пълноценно и функционално използване на природните
дадености на региона, утвърждаването и като туристическа дестинация в България.
г-жа ЖИВКА ДАМЯНОВА предложи допълване на Дейност 4 – „Реклама и
популяризиране на туристическа дестинация община Перущица“ добавяне на
мероприятия за сътрудничество и координация за партньорство с община Пловдив, и
участието и в „Европейска столица на Културата 2019“.
г-н РАДИ МИНЧЕВ допълни за партньорство с община Асеновград.
г-н СТАНИСЛАВ ТАБОВ представи своето изложение за разработване на спортен
туризъм, и вземане на мерки за неговото стимулиране, относно инеграцията с физическата
култура и спорт за Спортна зала Перущица. Подчерта за пътуванията и практикуването на
различни спортове и наблюдение на спортни събития, като комбинацията между спорта и
туризма се утвърждава като все по–печеливша и с обещаващ икономически ефект и
влияние върху културата на човечеството. Същото предложение съвпада с т.3 от Дейност
4 – „Реклама и популяризиране на туристическа дестинация община Перущица“.
г-н РАДИ МИНЧЕВ допълни, че спортния туризъм има икономически, социален и
културен ефект, за градове –домакини, което е добра представа за стимулиране и
нарастване на обема на инвестициите и трудовата заетост, развитие на туристическа
инфраструктура и подобряване на жизнения стандарт.
г-н СТАНИСЛАВ ТАБОВ предложи допълване в Дейност 5- „Обвързване на
дейностите от културния календар на общината с туристически изяви и продукти“.
Представяне на община Перущица на туристически изложения и борси, което ще
допринесе за популяризирането, и развитието и като туристическа дестинация.
Подчерта необходимостта от изработка и поставянето на туристически информационни
карти и табели.
г-н РАДИ МИНЧЕВ обясни и за възможността за улеснение на туристите, да бъдат
монтирани указателни табели, указващи посока на движението на Автомагистрала
Тракия-магистрала за Южна България, както и изградена като част от автомагистрален
пръстен, включващ автомагистрала „Хемус“ и „Черно море“. За съдействие г-н Ради
Минчев даде дума да организира работна среща с представители от Агенция „Пътна
инфраструктура“.
На основание на горецитираните мнения и препоръки, и след направените гласувания
Консултативния съвет по туризъм в община Перущица, реши одобрява Проекта на
Програмата за развитие на туризма в община Перущица с предложените допълнения.
г-н РАДИ МИНЧЕВ – председател на КСТ, пожела на членовете на КСТ ползотворна
работа и закри заседанието поради изчерпване на дневния ред. Следващо заседание на
Консултативния съвет по туризъм ще бъде обявено допълнително.
РАДИ МИНЧЕВ ………./П/..…
Председател на КСТ гр. Перущица
Кмет на община Перущица
СВЕТЛА КИРЧЕВА
……/П/.…
Секретар на КСТ гр. Перущица,
гл.експерт ЕП в община Перущица

