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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 84 
 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 14 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.10.2016 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 76/25.07.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
 
   Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

за устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сопот. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на ал. 1 т. т.23 

във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация (ЗМСМА) и чл.11, ал.1, чл.12, т.1 и т.2 и чл.13, ал.3, 5 и 7 от Закона за 

туризма,  прие следното:   
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Не приема проекта за решение по докладната записка със следните мотиви: 

- правилник за устройството и дейността на консултативния съвет по 

туризъм се е приемал от общинските съвети на основание чл.10а, ал.7 от отменения 

през 2013 г. Закон за туризма; 

-  с влизане в сила на новия Закон за туризма /обн.ДВ бр.30 от 26.03.2013 

г. с последно изменение и допълнение ДВ бр.59 от 29.07.2016 г. в сила от 01.08.2016 

г./ на  основание чл.12 т.2 и чл.13, ал.3, 5 и 7 от закона, компетентен орган за 

създаване, численост,  поименен състав, както и за утвърждаване на правилник за 

организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма е Кмета 

на общината; 

-  на основание чл.11, ал.1 от Закона за туризма, компетентността на 

общинския съвет се свежда до приемане на Програма за развитие на туризма на 

територията на общината, която в изпълнение на чл.12 т.1 се разработва от Кмета на 

общината и одобрява консултативния съвет по туризма преди внасянето и за 

приемане от съвета. 

 

 
МОТИВИ: Настоящото решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на ал. 1 т. т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от 

Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и чл.11, ал.1, чл.12, т.1 

и т.2 и чл.13, ал.3, 5 и 7 от Закона за туризма; 

- и като взе предвид, компетентността на органите на местно самоуправление, както и 

постигането на по-голяма оперативност и експертност в областта на развитието на туризма 

на територията на общината.       

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  15 
 Гласували                - 14 
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„За”                          - 14 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


