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ДО
Г-Н АЛИОСМАН ИМАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯTA ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-ЖА ВАНЯ ДОБРЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯTA ПО ОБРАЗОВАНИЕ
КОПИЕ:
Г-Н ХРИСТО МОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯTA ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ОТНОСНО: Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за
туризма, сигн. 402-01-11/O4.02.2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИМАМОВ,
Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" е независима родителска
организация, създадена през 2006 г. и доказала се през годините като една
от най-активните в областта. С настоящето изразяваме позицията си, че сме
категорично против предложението към глава седма „Туроператорска и
туристическа агентска дейност” да се създаде раздел IIa „Организиран
детски и ученически отдих и туризъм”. С така предложения Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за туризма се нарушават правата на
децата за достъп до организиран отдих и туризъм. Използването на
туроператор не следва да е задължително, а да е по преценка на
ръководителите на институциите, които се занимават с тяхното образование
и социализиране. В този смисъл се присъединяваме към изразеното чрез
писмо
становище
на
Национална
мрежа
на
децата
http://nmd.bg/natsionalna-mrezha-za-detsata-preporatchva-direkto
…
-bezturoperator/
.
От
сайта
на
Агенцията
по
обществени
поръчки
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=583585&newver=2
е
видно, че през м. февруари 2014 г. е обявена процедура с предмет
“ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО 8
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с възложител Министерство на образованието и
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науката. Общата прогнозна стойност на поръчката без ДДС е
12 000 000 BGN. От обявлението е видно, че поръчката е свързана и с
програма, финансирана от фондове на ЕС. Много български училища и към
момента разполагат с автобуси. От цитираната обществена поръчка е видно,
че ще бъдат вложени значителни средства за закупуване на още, за нуждите
на образователната система. В случай, че предложените изм. и доп. в Закона
за туризма бъдат приети в сегашната им редакция, то тези автобуси няма да
могат да се използват самостоятелно за организиран детски и ученически
отдих, обстоятелство, което считаме за недопустимо и икономически
неоправдано.
Оставаме на разположение за диалог по въпросите, свързани с децата и
техните родители.

С уважение,
Саня КонакчиеваЗам.-председател на УС на СНБМ
Моб. 088 834 63 20
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