
Правилник за работа на Консултативния съвет
по въпросите на туризма в Община Силистра

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на
Консултативния съвет по въпросите на туризма /КСВТ/ към Община Силистра.
Чл.2. КСВТ организира и осъществява дейността си в съответствие с основните
си функции, определени в чл.10а, от Закона за туризма.

Раздел II

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

Чл.3. (1) КСВТ има 21 /двадесет и един/ членове и включва равен брой
представители на местната администрация, от една страна и представители на
туристическите сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи
отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на
потребителите от друга страна, и включва:

Председател - Кмет на община Силистра;
Секретар – служител на дирекция „Икономика и международни програми” –
лице със съвещателен глас;
и
Членове:

1. Зам.кмет “Икономика и международни програми”;
2. Зам.кмет “Устройство на територията”;
3. Главен архитект;
4. Началник отдел „Образование”
5. Н-к отдел “Икономическо развитие и международни програми”;
6. Н-к отдел “Култура”;
7. Общински съветник;
8. Общински съветник;
9. Общински съветник;
10.Общински съветник;
11.Общински съветник;
12.Общински съветник;
13.Представител на регистриран туроператор;



14.Представител на регистриран туроператор;
15.Представител на регистриран туроператор;
16.Представител на БАСТО;
17.Представител на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношения

към развитието на туризма;
18.Представител на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношения

към развитието на туризма;
19.Представител на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношения

към развитието на туризма;
20.Представител на Агробизнес център/ Бизнес инкубатор - Силистра;

(2) При прекратяване правомощията на член на КСВТ в 30 дневен срок се
определя нов член от съответните организации.
(3) Участието на членовете  в работата на КСВТ е лично.
Чл.4.(1) Дейността на КСВТ се ръководи от Председателя или от оправомощено
от него длъжностно лице.

(2) Председателят на КСВТ:
1. насрочва заседанията и предлага /определя/ дневния ред;
2. ръководи заседанията и цялостната работа на КСВТ;
3. организира и контролира изпълнението на решенията на КСВТ;
4. представлява КСВТ пред областна администрация, пред Държавна

агенция по туризъм и други институции;

Раздел III
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО

ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

Чл. 5 КСВТ:
(1)Изработва и предлага на Общински съвет - Силистра програма за развитие
на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на
националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и
потребности;
(2)Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено
значение за развитието на туризма на територията на общината, включително
за размера на туристическата такса.
 (3)Предлага на Общински съвет - Силистра годишна програма за разходване на
средствата за финансово подпомагане на развитието на туризма до края на м.
юни на предходната година;
(4)Годишната програма се разработва по направления за разходване на
средствата и по източници на средства;
(5)По направления за разходване на средствата програмата включва:
1. Национална и регионална реклама;
2. Контрол върху качеството на туристическото обслужване;
3. Единна система на туристическа информация;
4. Анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма;
5. Участия в проекти по международни и местни програми;



(6)Обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено
упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности.

Раздел IV
КВОРУМ И ЗАСЕДАНИЯ НА КСВТ

Чл.6.(1)Заседанията на КСВТ се свикват от председателя съгласно утвърдена
годишна план програма, както и по искане на една пета от членовете му.
(2)КСВТ провежда заседания най-малко четири пъти в годината.
(3)Дневният ред и материалите на заседанието се изпращат на членовете на
съвета от секретаря на съвета най - късно 7 /седем/ дни преди датата на
заседанието.
(4)В началото на всяко заседание КСВТ взема решение за внасяне на промени в
дневния ред, ако за това са направени предложения от членове на съвета.
(5)Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство повече от
половината от общия брой на членовете, а секретаря на КСВТ има съвещателен
глас.
(6)За всяко заседание на КСВТ се съставя протокол, който се подписва от
председателя и секретаря.
(7)Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и
останалата документация, свързана с дейността на КСВТ, се съхранява от
секретаря на съвета.
Чл.7.(1) КСВТ периодично публикува информация за дейността си в печатни
издания и интернет страница на Община Силистра.
(2)Изявления от името на КСВТ пред средствата за масова информация може
да прави председателят му или упълномощено от него лице от състава на
съвета.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Правилникът се приема на основание чл.10а, ал.7 от Закона за туризма.
§2.Правилникът е приет с Решение № 327 на Общински съвет - Силистра
(Протокол №10 от 29 юли 2004 г).


