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ПРАВИЛНИК 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО 
ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА КЪМ ОБЩИНА ПОПОВО 

 
РАЗДЕЛ I 

 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1 С този правилник се уреждат организацията на работа, числеността, редът и начина на 

определяна на състава, както и правата и отговорностите на Консултативния съвет по 

въпросите на туризма към Община Попово. 

Чл.2 Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Попово е консултативен орган 

към кмета на Община Попово, за осъществяване на сътрудничество и координация в областта 

на туризма. 

Чл.3 Консултативният съвет по туризъм организира и осъществява дейността си в съответствие 

с действащото законодателство в Република България, Закон за туризма и разпоредбите на този 

правилник. 

Чл.4 Броят и поименният състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община 

Попово се определя със заповед на кмета на Община Попово.  

 

 

РАЗДЕЛ II 
 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА  
 

 

Чл.5 (1) Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Попово се състои от 

Председател, Заместник-председател, Секретар и членове; 

(2) Председател на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Попово е кметът 

на общината или оправомощено от него длъжностно лице; 

(3) Заместник-председателят на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община 

Попово е Директорът на Дирекция „Местно развитие, екология и транспорт” към Община 

Попово; 

(4) Секретарят и членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община 

Попово се определят от Кмета на Община Попово със заповед, издадена от него; 

(5) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват с равен брой 

представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, 

от една страна, и на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически 

регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на 



 

 

туризма, от друга страна. Кметът на Община Попово отправя запитване за участие до 

директора на общинския музей, до туристическото сдружение и до всички лица, които ще 

бъдат включени в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Попово. 

След получаване на писмен отговор от лицата, до които е изпратено запитването, кметът на 

Община Попово издава заповедта за определяне състава на Консултативния съвет по въпросите 

на туризма в Община Попово; 

 (6) Персонални промени в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма в 

Община Попово се извършват със заповед на кмета на общината;   

 (7) При прекратяване на членство в Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община 

Попово се избира нов представител от съответния сектор; 

 (8) Никой от участниците в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма не 

получава възнаграждение; 

 

Чл.6(1) Председателят на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Попово : 

1. Представлява Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Попово пред 

всички органи и организации; 

2. Насрочва заседанията и определя проекта за дневния ред; 

3. Ръководи заседанията и цялостната работа на Консултативния съвет по въпросите на 

туризма в Община Попово; 

4. Организира, контролира изпълнението на решенията и подписва протоколите от 

заседанията на Консултативния съвет по въпросите на туризма. 

(2) При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от Заместник-

председателя. 

 

 

РАЗДЕЛ III 
 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
 
 

Чл.7 Общинският консултативен съвет по туризма подпомага кмета при разработването на 

стратегии, програми и проекти за развитие на туризма в Община Попово.  

 

Чл.8 Общинският консултативен съвет по туризма в своята дейност осъществява следните 

основни функции:  

    (1) Разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на туризма на територията на 

общината. 

    (2) Съдейства и участва при подготовката , изготвянето и управлението на проекти в 

областта на туризма; 

    (3) Оказва съдействие при опазване на паметниците на културата и съхраняване на 

културното наследство на територията на общината; 

    (4) Проучва и прави предложения пред общинския съвет, чрез кмета на общината за 

приоритетното изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура и опазване и 

поддържане на туристическите забележителности на територията на общината, както и за 

привличането на инвестиции в сферата на туризма; 

     (5) Координира и съдейства за изпълнението на проекти на национално и регионално 

равнище; 

    (6) Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за 

развитието на туризма на територията на Община Попово; 

    (7) Координира осъществяването на рекламата в областта на туризма и популяризирането на 

туристическите забележителности в общината.  

 

Чл.9 Консултативният съвет заседава най-малко два пъти в годината.  

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

 
 
 

Чл.10 (1) Заседанията на Консултативния съвет по въпросите на туризма се свикват от 

Председателя, а при отсъствието му от упълномощен член на Съвета. По искане на 1/3 от 

участниците могат да се свикват и провеждат извънредни заседания.  

           (2) Председателят отправя покани до членовете на Съвета за заседанията с посочени 

точен ден, час и местонахождение на мястото, в което ще се проведе заседанието.  

(3) Всяко заседание се провежда по определен дневен ред, одобрен от Председателя, 

който се изпраща заедно с материалите за заседанието на членовете на Съвета, най-късно 3 дни 

преди заседанието.  

(4) В началото на всяко заседание Консултативния съвет по въпросите на туризма взима 

решение за внасяне на промени в дневния ред, ако са направени предложения за промени.  

(5) Заседанията на Консултативния съвет по въпросите на туризма са редовни, ако на тях 

присъстват най-малко ½ плюс един от общия брой на членовете му. 

(6) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на 

заседанието.  

(7) По преценка на консултативния съвет по въпросите на туризма на заседанията могат 

да присъстват служители от Община Попово, които са компетентни по разглежданите въпроси, 

както и представители на неправителствени организации, на туристически сдружения и други 

лица, които не са негови членове.  

(8) За обсъждане на специфични въпроси Председателят на Консултативния съвет по 

туризъм може да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета. На тези срещи 

могат да се формират становища, без да се вземат решения.  

(9) За всяко заседание на Съвета се изготвя протокол, който се подписва от всички 

участници на Консултативния съвет по въпросите на туризма и съдържа следната информация :  

1. Дата на провеждане на заседанието; 

2. Имена на участниците в заседанието и имена на отсъстващите членове; 

3. Приетият дневен ред; 

4. Взетите решение; 

   

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Този правилник се приема на основание чл.13 ал.7 от Закона за туризма; 

§2. Правилникът влиза в сила след като бъде утвърден със заповед на кмета на Община 

Попово; 

§3. Изменения и допълнения в настоящия Правилник се извършват със заповед на кмета 

на Община Попово. 

 


