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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Ваньо Костадинов Костин - Кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО: Участие и членство на Община Чупрене в процедурата по учредяване 

и членство в Организацията за управление на Старопланински туристически 

район.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е писмо с изх. № 9108-06-2 от 10.09.2018 г. от Кмета на Община 

Велико Търново, с което Кмета на община Чупрене е поканен да участва в Учредителен 

комитет за учредяване на Организация за управление на Старопланински туристически 

район. 

Съгласно чл.15 от Закона за туризма, територията на страната се разделя на 

обособени територии - туристически райони, с цел формиране на регионални 

туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. 

Туристическите райони покриват цялата територия на страната и са съобразени с 

общинските административни граници. 

С утвърждаване на концепцията за туристическо райониране на Република 

България от Министъра на туризма, са създадени 9 туристически района, а именно: 

Район Дунав, Район Стара планина, Район София, Район Тракия, Район Рила - Пирин, 

Район Долина на розите, Район Родопи, Район Варненско Черноморие и Район 

Бургаско Черноморие.  

Община Чупрене попада в един от тях – Район Стара планина. Туристическите 

райони, съгласно ЗТ следва да се управляват от организации за управление на 

туристическите райони (ОУТР), които са доброволни организации, които се създават за 

разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район, 

изработване на лого и слоган, осъществяване на дейности по изграждане на бранд и 

реклама на района, организиране и подпомагане на Туристическите информационни 

центрове, подпомагане на общините при изпълнениета на задълженията им по ЗТ др. 

дейности в съответствие с националната политика в областта на туризма, провеждана 

от Министерството на туризма. ОУТР са юридически лица, които се учредяват и 

регистрират по реда на Закона за туризма. Министърът на туризма със заповед открива 



процедурата по учредяване на туристическия район, въз основа на заявление от 

Учредителния комитет, който задължително включва представители от туристически 

сдружения, вписани в Националния туристически регистър и общини от територията на 

туристическия район.  
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Чупрене да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

. 

 На основание чл.21, ал.1, т.15  от ЗМСМА, във връзка с чл.22 и чл.24 от Закона 

за туризма, Общинският съвет Община Чупрене: 

 1.Дава съгласие за участие и членство на Община Чупрене в Организация за 

управление на Старопланински район. 

2.Упълномощава Кмета на Община Чупрене – Ваньо Костин да представлява 

Община Чупрене в Организация за управление на Старопланински туристически район.  

 

 

 

 

 

 

С уважение,  

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на община Чупрене  

 

 

 

Съгласувал: 

адв.Славяна Младенова 

юридически консултант 

 

 

 

Изготвил: 

Корнелия Антова, гл.спец. СП 


