На 15 и 16 юни 2017г. Постоянната комисия на НСОРБ по
икономическо развитие, енергетика и туризъм заседава в Първомай. По
време на срещата взеха участие специалисти по туризъм и енергийна
ефективност от местната власт и правителството - над 70 кметове,
заместник кметове и общински експерти, представители на близо 40
общини.
Гости на първата дискусия бяха председателя на НСОРБ Гинка
Чавдарова, министърът на туризма Николина Ангелкова, председателят на
комисията Благой Станчев, кметове и специалисти по туризма.
Заседанието води кметът на Банско Георги Икономов, който отговаря за
туризма в Сдружението.
Кметът Папазов посрещна гостите с кратка презентация на различните
видове туризъм, който може да бъде развиван в региона – исторически,
бизнес-туризъм, винен и други. Той пожела ползотворна работа на
колегите си и специалистите.
Министър Ангелкова представи основните насоки за законови
промени, които ръководството на министерството планира с измененията в
Закона за туризма, както и в свързани с това наредби. Тя подчерта, че в
този вид срещи с местната власт може да бъдат намерени адекватни и
реални решения за туризма в България и похвали първомайския кмет за
активността му при презентиране на местните забележителности и за
споделения опит, който може да бъде полезен за малките общини.
Обсъдени бяха и други практики по развитие на туризма в общините, както
и предложение за създаване на интернет базирани профили на общините в
областта на туризма и на икономическото развитие.
В дискусията участва и Руфат Якоглу – турски туроператор от фирма
„Кошукавак”. Той каза, че познава региона отлично благодарение на
кмета Папазов, защото през зимния сезон води тук турски туристи.
Открита бе традиционната изложба „Произведено в Първомай“.
Вторият ден от деловата работа беше фокусиран върху дейността на
общините в сферата на енергийната ефективност и екологичните проекти.
При изключителен интерес и много въпроси от представителите на
общините протече дискусията със заместник министър Малина Крумова.
Многобройни бяха въпросите, свързани с Националната програма за
саниране на жилищните сгради НПЕЕМЖС.
Господин Папазов получи благодарности за гостоприемството и
перфектната организация на мероприятието.

