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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 220 
 

 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 35 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 17.07.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 207/24.06.2014 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот  
 

Относно: Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в 

Община Сопот за мандат 2014 - 2016 год. 

 

  Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във 

връзка с чл.6 ал.1 и ал.2 т.2 от Правилника за устройството и дейността на 

Консултативния съвет по туризъм в Община Сопот, приет с Решение № 

184/22.10.2009 год.,  прие следното  
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Общински съвет - Сопот потвърждава състава на Консултативния съвет по 

туризъм / КСТ/ за мандат 2014-2015 год. в Община Сопот, определен с Решение №46, 

взето с протокол № 7 от заседание на съвета, проведено на 30.03.2012 г., както следва: 

-  десет представители на общинска администрация и общински съвет; 

-  трима представители на Съвета за икономическо развитие в Община 

Сопот; 

-  представител на Планинска спасителна служба в Община Сопот; 

-  двама представители на хотелиерите в Община Сопот; 

-  двама представители на ресторантьорите в Община Сопот; 

-  представител на неправителствена организация, работеща по проблемите 

на туризма в Община Сопот; 

-  представител на Туристическо дружество „Иван Вазов” в Община Сопот; 

2. Общински съвет - Сопот избира за свои представители в Консултативния 

съвет по туризъм общинските съветници: 

- Диана Маринова Недкова; 

- Катя Николова Адърска-Даскова; 

- Константин Тодоров Константинов; 

- Мариана Здравкова Кацарова; 

- Марин Маринов Бодуров. 

3. Възлага на Кмета на Община Сопот в изпълнение на чл.6 ал.2 т.1 от 

Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет по туризъм 
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в Община Сопот да издаде заповед за определяне на поименния състав на 

Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ за мандат 2014-2015 год. 

  

МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 

във връзка с чл.6 ал.1 и ал.2 т.2 от Правилника за устройството и дейността на 

Консултативния съвет по туризъм в Община Сопот, приет с Решение № 184/22.10.2009 год.  
- и като  взе предвид  ефективното реализиране на местни политики и дейности в 

областта на туризма в общината, чието развитие е определено като приоритет 1.3. от 

Стратегическа цел 1 – Развитие на конкурентноспособна икономика в Общинския план за 

развитие на Община Сопот за периода – 2014 – 2020 г., приет с решение № 209, взето с 

протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 23.04.2014 г. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


