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Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за туризма

(Обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г. и бр. 42, 53 и 80 от 2007 г.)


§ 1. В чл. 5а се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Председателят на Държавната агенция по туризъм е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.”
§ 2. В чл. 15, ал. 2 думите „чрез бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „по бюджета на Държавната агенция по туризъм”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от този закон промени по съответните бюджети.
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за туризма


Ïðîåêòúò íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà òóðèçìà (ÇÒ) èìà çà öåë:
·	 îïðåäåëÿíåòî íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ ïî òóðèçúì (ÄÀÒ) êàòî ïúðâîñòåïåíåí ðàçïîðåäèòåë ñ áþäæåòíè êðåäèòè, è
·	 ñðåäñòâàòà çà ðàçâèòèå íà òóðèçìà äà ñå ïðåäîñòàâÿò åæåãîäíî ïî áþäæåòà íà ÄÀÒ.
Òóðèçìúò å íàé-ïðîñïåðèðàùèÿò îòðàñúë íà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, êîéòî ñå õàðàêòåðèçèðà ñ äèíàìè÷íî è óñòîé÷èâî ðàçâèòèå. Íåãîâèÿò ïðèíîñ çà âàëóòíèòå ïðèõîäè è ïëàòåæíèÿ áàëàíñ íà ñòðàíàòà, çà ïîâèøàâàíå íà çàåòîñòòà, çà ðàñòåæà íà áðóòíèÿ âúòðåøåí ïðîäóêò è ïîñòúïëåíèÿòà â äúðæàâíèÿ áþäæåò ñà áåçñïîðíè. Ïðèâëå÷åíè ñà è çíà÷èòåëíè áúëãàðñêè è ÷óæäåñòðàííè èíâåñòèöèè. Íàâëèçàò ãîëåìè õîòåëèåðñêè, ðåñòîðàíòüîðñêè è òóðîïåðàòîðñêè âåðèãè è êîìïàíèè, ñ êîåòî ñòðàíàòà ñå âêëþ÷âà àêòèâíî â ïðîöåñà íà ñâåòîâíàòà ãëîáàëèçàöèÿ íà òóðèñòè÷åñêàòà èíäóñòðèÿ. 
Ñúùåâðåìåííî ñúùåñòâóâàò òðóäíîñòè ïðåä òóðèçìà, ïðîèçòè÷àùè îò èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà, íåäîñòàòú÷íàòà ðåêëàìà è âñå îùå îòíîñèòåëíî íèñêèòå ðàâíèùà íà ëè÷åí ðàçïîëàãàåì äîõîä íà íàñåëåíèåòî êàòî ôàêòîð çà åôåêòèâíî ïëàòåæîñïîñîáíî òúðñåíå íà âèñîêîêà÷åñòâåíè òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêòè è óñëóãè îò áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè. 
Необходимо е повишаване на конкурентоспособността на отрасъла в условията на глобализация и задълбочаваща се европейска интеграция, усъвършенстване на институционализирания социален и граждански диалог между организираното гражданско общество и държавните органи и всеобхватна реклама на туристическия продукт. Държавата поощрява финансово развитието на туризма чрез осигуряване на средства за национална реклама, контрол върху качеството на туристическия продукт, единна система за туристическа информация, обучение и квалификация на кадрите в туризма, анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма, социологически проучвания в туризма на национално равнище,  участия в проекти по международни програми.
Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на туризма е ДАТ. За осъществяване на държавната политика ДАТ следва да притежава по-голяма оперативна самостоятелност при разходване на средствата, което би се постигнало чрез определянето й за първостепенен разпоредител на бюджетни кредити. Съгласно чл. 5а, т. 3 от ЗТ председателят на ДАТ разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама. Следователно председателят на ДАТ трябва да има възможност да планира, заявява, защитава и управлява финансовия ресурс. В Стратегията за развитие на българския туризъм за периода 2006-
2009 г. са заложени стратегически действия, като увеличаване на правомощията на ДАТ, участие в международни срещи, откриване на туристически представителства за определени туристически пазари, развитие на публично-частното партньорство в областта на маркетинга и рекламата на туристическия продукт, създаване на институт за научни изследвания в туризма и други, за чието изпълнение е необходимо ДАТ да планира и контролира разходваните държавни средства. 
С оглед на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)
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