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ПРАВИЛНИК 

 
за организацията на работа , числеността  и състава  на  Консултативния 

съвет  по туризъм  към Община Чупрене 
 

Раздел І  
 
Общи положения. 
 
Чл.1 Този правилник се приема съгласно изискванията на чл.10а, ал.7 и във 

връзка с прилагането на чл.10а, ал.5 от Закона за туризма и с него се уреждат  
числеността, състава, организацията  и дейността на Консултативния съвет  по 
въпросите на туризма на територията на Община Чупрене. 

Чл.2 Консултативният съвет по туризъм организира и осъществява  дейността 
си в съответствие с основните си функции, определени в чл. 10 а от Закона за туризма. 

 
Раздел ІІ 
 
Състав и ръководство на Консултативния съвет по туризъм. 
 
Чл. 3.Консултативният съвет по туризъм има тринадесет членове и включва 

представители на  общинска администрация, представители имащи отношение към 
развитието на туризма  на територията на община Чупрене. 

/1/Председател- Ваньо Костин- кмет на община Чупрене 
  и членове: 
- инж.Асен Емилов Джунински – секретар на община Чупрене 
- Корнелия Илиева Антова – гл.спец. СП 
- Цветан Николакиев Цекин – гл.спец ОМП 
- Стела Красимирова Големшинска – техн.сътрудник ТИЦ 
- Цветан Ангелов Николов – представител на комисия по туризъм към общинския съвет 
- Илиян Георгиев Тонин - собственик на “ЛЕС - ТРАНС” ЕООД Чупрене 
- Милчо Ванков Илиев – къща за гости с.Горни Лом 
- Костадинка Михайлова Кирилова – къща за гости с.Средогрив  
- Митко Иванов Жиков – собственик на хижа “Горски рай”    
- Йорданка Иванова Здравковска – секретар на читалище “Нов живот - 1927” с.Горни 

Лом 
- Венетка Павлова Големшинска – Председател на комисията по туризъм при 

Общински съвет Чупрене 
 - Пепи Борисов Александров – къща за гости с.Долни Лом 
 
/2/ Участието на членовете  в заседанията  на Консултативния съвет  е лично  и 

те могат да бъдат заместени  от други лица от съответната  организация  само по 
изключение  с предварително  информиране на секретаря на съвета. 

Чл.4 /1/ Дейността на Консултативния съвет  се ръководи от  Председателя на 
съвета. 

 



/2/ Председателят на Консултативния съвет по туризъм: 
1. Утвърждава поименен състав на консултативния съвет  
2. Насрочва заседанията  и определя дневния ред . 
3. Ръководи заседанията и цялостната работа  на Консултативния съвет по 

туризъм. 
4. Представя предложенията и решенията на Консултативния съвет пред 

Общинския съвет. 
5. Организира и контролира изпълнението  на  решенията на 

Консултативния съвет по туризъм. 
6. Ежегодно прави отчет пред Общинския съвет за изпълнението на 

програмата за развитие на туризма в общината. 
/3/ От членовете на Консултативния съвет се избира секретар, който 
 организира изпълнението  на решенията на Консултативния съвет по туризъм в 

периода между  заседанията, под ръководството на Председателя. Секретарят води и 
съхранява цялата документация на съвета. 

 
Раздел ІІІ 
 
Функции и задачи на Консултативния съвет по туризъм. 
 
Чл.5/1/ Консултативният съвет по туризъм : 
1. Изработва и предлага  в Общинския съвет  Програма за развитие на 

туризма на територията на община Чупрене в съответствие с приоритетите на 
националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности;  

2. Прави предложения  и дава становища  пред Общински съвет по въпроси, 
които са от съществено значение за  туризма на територията на общината; 

3. Прави предложения относно размера на  туристическата такса. 
4. Консултативният съвет със свое решение и по заповед на Председателя,  

сформира работни групи, които да  разработват въпроси и проблеми, свързани с 
развитието на туризма  или да представят становища  и оценки  по отделни  
направления  на туристическите дейности; 

5. Координира изпълнението на приетата от Общински съвет програма за 
развитие на туризма. 

 
 
Раздел  ІV 
 
Кворум и заседания на Консултативния съвет по туризъм. 
 
Чл.6./1/ Заседанията на Консултативния съвет се свикват от Председателя,  

съгласно приет  годишен план най-малко три пъти в годината, както и по искане на 
най-малко една  трета от  членовете му. 

/2/ Дневният ред и материалите за заседанието се изпращат на членовете на 
съвета най-късно три дни преди датата на заседанието; 

/3/ В началото на всяко заседание Консултативният съвет по туризъм взема 
решение за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения 
от членовете на съвета; 

 /4/ Заседанията на Консултативния съвет са редовни, ако на тях присъстват 
повече от половината  от членовете .  



/5/   Решенията се вземат с обикновено мнозинство  от присъстващите, с явно 
гласуване. 

/6/ За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от Председателя и 
секретаря. 

/4/ Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и 
останалата документация, свързана с дейността  на  Консултативния съвет се 
съхраняват  от секретаря на съвета. 

Чл.7./1/ Консултативният съвет по туризъм  периодично публикува информация   
за дейността  си  в печатни издания  и в Интернет  страницата на общината. 

/2/ Изявления от името на Консултативния съвет пред средствата за масова 
информация може да прави Председателят на съвета  или упълномощено  от него лице. 

 
 
 
Преходни и заключителни разпоредби. 
& 1. Правилникът се издава на основание чл.10а , ал.7 от Закона за туризма 
& 2. Правилникът е приет с Решение № …………………. на Общински съвет-

Чупрене. 
 
 
 
                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                         Б. СТАНКОВ 


