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  Какво предлагаме : Към местната власт 

Предлагаме : 

-  Да се редуцира с 50% стойността на дължимите за 

търговските обекти такса смет.  

Затварянето на търговските обекти на ресторантите и 

другите заведения за хранене и развлечение, както и 

преустановяването на дейност на някои места за 

настаняване и драстичното намаление на посещенията в 

тези, които все още работят, води до намаляването в пъти на 

генерираните отпадъци и затова считаме за нормално и 

справедливо тази такса да бъде намалена, реципрочно на 

претърпените от бизнеса загуби;  

Считаме и за общината би било много по-добре, точно сега 

в периода на криза, да има някакви, макар и намалени 

приходи, отколкото да очаква в бъдеще едни, на практика, 

несъбираеми вземания. 

-  Наемите на общински имоти, отдавани за предлагането на 

ресторантьорски услуги, да бъдат редуцирани с 50% до края 

на 2021 г. Да --  Да не се начисляват лихви за забава за 

дължимия данък сгради и такса смет за периода 2020 г. -

2021г. 

-  Да се освободят от плащане на тротоарно право 

заведенията и от наеми към общината, фирмите,които 

стопанисват общински обекти, които са затворени, поради 

кризата до края на 2021г. 50 % намаление 

-  Да се опростят наемите на рекламни площи, които се 

предоставят от общината за периода на пандемичното 

положение 

-  Провеждане на работни срещи с представителите на 

туристическия бранш.  

Да се сформират регионални антикризисни икономически 

щабове, в които да участват представители от асоциациите 

на засегнатите браншове. Щабовете да заседават два пъти 

месечно с цел проследяване на цялостната обстановка и 

промяната в положителен или отрицателен план на 



действията на рестрикциите към бизнеса, мерките в 

подкрепа и евентуалното приемане на нови предложения. 

-  Изработка на рекламни материали, включващи културно-

историческите обекти в града, природни забележителности 

и други туристически атракции. 

-  Реклама в местни, регионални и национални медии за 

предстоящи атрактивни събития в града. 

-  Разработване на нови туристически маршрути, включващи 

разнообразни форми на туризъм – 

културен, кулинарен, винен, орнитоложки, фото, планинско 

колоездене и други. 

-  Организиране на малки прояви за популяризиране на 

туризма като част от големи местни празници, регионални и 

национални фестивали и събори. 

-  Организиране и провеждане на фолклорни фестивал и 

спортни събития. 

-  Организация на събития, посветени на Празника на 

Приморско  – 24 май 


