
 
 
 

 
 
 
 
 
                                   Проект! 
 
 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 
 

  
Раздел I. Общи положения 
  

Чл.1. /1/ С този правилник се уреждат структурата, функциите и задачите на 
Консултативния съвет по туризъм към Община Георги Дамяново, наричан по-долу  за  краткост 
КСТ. 

/2/ Консултативният съвет по туризъм е съвещателен орган към кмета на Община Георги 
Дамяново и го подпомага в дейността му, свързана с развитието на туризма на територията на 
общината. 

/3/ Консултативният съвет по туризъм включва в състава си  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. 

/4/ Консултативният съвет по туризъм се създава на основание чл. 10, ал. 3, 10а, ал. 1 от 
Закона за туризма. 
  
Раздел II. Структура 
  

Чл. 2. /1/ КСТ се състои от председател, зам. председател, секретар и членове 
/2/ Председател на КСТ е кметът на Община Георги Дамяново. 
/3/Заместник-председател е зам.-кметът на Община Георги Дамяново.  
/4/ Секретарят се избира от КСТ, по предложение на кмета на общината. 
5/ Всеки от членовете на КСТ попълва заявление за безвъзмездно участие в неговата 

работа. 
Чл. 3. Председател на КСТ е кмета на общината или оправомощено от него лице.  
Председателят: 
1. Представлява КСТ; 
2. Насрочва заседанията и утвърждава дневния ред; 
3. Ръководи заседанията и цялостната работа на КСТ; 
4. Организира и контролира изпълнението на решенията на КСТ; 
5. Подписва протоколите и документите от дейността на КСТ; 
 

  
Чл. 4. Секретарят: 
1. Организира подготовката на заседанията на КСТ; 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛ. МОНТАНА 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета” № 2 
 
Кмет                 09551/2220 
Зам.-кмет                                            09551/2220 
Секретар                  09551/2202 
Факс     09551/2340 
e-mail                            gd3470@mail.bg 



2. Отговаря за съхранението на документацията и воденето на кореспонденцията на КСТ. 
3. Информира членовете за провеждане на заседанията, представя материали 

по обсъжданите въпроси и координира дейността на КСТ. 
4. Води протокол от заседанията на КСТ, в който се отразяват присъстващите, точките от 

дневния ред, направените по тях разисквания и предложения и взетите решения. 
5. Решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възложени му 

от Председателя на КСТ. 
6. Съхранява архива на КСТ. 
Чл. 5. /1/ В състава си КСТ има не по-малко от 8 и не повече от 12 членове - съответно 50 % 

от местната администрация и 50 % от туристическите сдружения и други юридически лица с 
нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, а именно: 

1. Представители на общинската администрация. 
2. Представители на Общински съвет по политически представените групи 
3. Представители на регионални сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, 
имащи отношение към туризма. 
/2/. Кметът на общината определя броя на членовете и със своя заповед определя 

поименния състав и ръководи Консултативния съвет по въпросите на туризма; 
/3/. Съставът на КСТ се определя за мандат от 3 години. 
/4/. Промени и допълнения в състава на КСТ се извършват със заповед на Кмета на 

Общината. 
/5/ При прекратяване на правомощията на член на Консултативния съвет по туризъм, 

ръководителят на съответния орган или организация в двумесечен срок прави предложение за 
включване на новия член. 
 

Чл. 6. Права и задължения на членовете: 
/1/ Членовете на КСТ имат право: 
1. да участват в заседанията на КСТ. 
2. да поискат от Председателя свикване на заседание на КСТ. 
3. да предлагат на Председателя и Секретаря включването на конкретни въпроси в дневния 

ред и разглеждането им от КСТ, както и да предлагат проекти за решения. 
 /2/ Членовете на КСТ са длъжни: 
1. да участват редовно в заседанията на КСТ. 
2. да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при 

изпълнение на функциите им. 
3. да не извършват действия, които биха уронили доброто име на община Георги Дамяново. 

  
 
Раздел IІІ. Функции и задачи 
  
 

Чл. 7. /1/ КСТ работи въз основа на приета от него годишна програма. 
/2/ Програмата е част от Общинската програма за развитие и съответства на местните 

приоритети в зависимост от ресурсите и нуждите на общината 
Чл.8. Консултативният съвет по туризъм: 
1. Изработва и предлага на Общински Съвет за приемане Програма  за развитие на туризма 
на територията на община Георги Дамяново в съответствие с приоритетите на Общинския 
план за развитие  и съобразно местните туристически ресурси и потребности. 
2. Следи за изпълнението в срок и по приоритети на Програмата по т. 1. 
3.  Подпомага при разработването на Стратегии, Програми и Проекти за развитието на 
туризма в община Георги Дамяново. 
4. Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за 
развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на 
туристическия данък. 
5. Обсъжда и взема решения по предложенията на работните групи към КСТ; 
6. Обсъжда и дава становища по поставени от кмета на общината конкретни въпроси, 
свързани с туризма; 



7.Разработва и предлага мероприятия за поддържане и опазване на природните и културно-
исторически обекти на територията на Общината. 
9. Ежегодно извършва анализ на изтеклия туристически сезон и приема план за подготовка 
на следващия. 
10. Ежегодно прави писмен отчет до Общински съвет – Георги Дамяново  за дейността си. 

  
Раздел ІV. Кворум и заседания на Консултативния съвет по туризъм 
  

Чл. 9. /1/. Заседанията на КСТ се свикват от председателя. При отсъствие на председателя, 
функциите му се поемат от упълномощено от него лице. 

/2/. КСТ провежда редовните си заседания най-малко веднъж годишно. 
/3/. При необходимост се свикват извънредни заседания. 
/4/ Участието на членовете в работата на Консултативния съвет по туризъм е лично. 
/5/ Определените представители могат да бъдат замествани в заседанията на 
Консултативния съвет по туризъм от изрично, писмено упълномощени  за това лица. 
Чл. 10. /1/ За заседания на КСТ всички членове се поканват по електронна пощата и чрез 

телефон. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на заседанието, 
както и докладчиците по него. 

/2/ За всяко заседание на КСТ определя и утвърждава дневен ред, който се изпраща на 
членовете най-малко 5 дни преди заседанието. 

/3/ Всеки член на КСТ може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. 
/4/ На заседанията на КСТ могат да бъдат канени и организации и специалисти извън 

състава на КСТ, имащи отношение към разглежданите проблеми. 
/5/ Заседанията на КСТ са открити. 
Чл. 11. (1) За всяко заседание на КСТ се води протокол, в който се отразяват 

присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения и взетите решения. 
(2) Протоколът се подписва от председателстващия и от протоколчика на заседанието. 
(3) Преписи от протоколите се издават от Секретаря на КСТ. 
Чл. 12. Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват половината плюс един от 

членовете на Съвета. 
Чл. 13. Решенията на КСТ се вземат с мнозинство на повече от половината от 

присъстващите  членове. 
               Чл. 14. Решенията, становищата и предложенията на КСТ се представят на Кмета на 
община Георги Дамяново. 

Чл. 15. /1/ За подпомагане дейността на КСТ към него могат да се създават работни групи 
по отделните направления. 

/2/ Работните групи отчитат работата си на заседание на КСТ 
/3/ В състава на работните групи могат да бъдат привличани специалисти извън състава на 

КСТ. 
Чл. 16. /1/ Консултативният съвет по туризъм публикува информация за дейността си в 

печатните издания и официалната интернет страница на Общината след проведените заседания. 
/2/ Изявления от името на Консултативния съвет по туризъм пред средствата за масова 

информация може да прави председателят или упълномощено от него лице. 
  
Допълнителни разпоредби 
  
§1 Настоящият Правилник се изготвя на основание чл.13, ал. 1 и ал.7 от Закона за туризма и 

е приет с Решение №….. /…….г. на Общински съвет – Георги Дамяново 
§2  Правилникът  влиза в сила седем дни след  приемането му от Общински съвет – Георги 

Дамяново 
   
  
 
 
 
 


