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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Отмяна на Решение № 60 / 28.10.2005 г. на Общински съвет Елена и 

предоставяне на помещения - частна общинска собственост за обособяване на 

Общински туристически информационен център 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 60 / 28.10.2005 г. Общински съвет Елена е предоставил част от имот, 

общинска собственост (I етаж на „Бакаловата къща“) за обособяване като Общински 

туристически информационен център (ОТИЦ) и осигуряване на една щатна бройка в 

структурата на общинската администрация. Впоследствие, през 2012 г., бе разкрита още 

една щатна бройка, а през летните месеци по граждански договор се наемат младежи - 

екскурзоводи.  По този начин туристическият информационен център се наложи като 

полезно и необходимо звено към общинската администрация, предоставящо информация 

за посетителите на града, а също и като съорганизатор на ред атрактивни събития.  

След отмяната на действащия и приемането на нов Закон за туризма през 2013 г. и 

последвалите промени, през 2015 година е приета Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за 

единните стандарти и за организацията на дейността на Туристическите информационни 

центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове. В 

нея са посочени изискванията за сертифициране на съществуващите туристически 

информационни центрове.  

Инициирането на процедурата по сертифициране на ОТИЦ от страна на общинската 

администрация съвпада с преместването на същия в обновените за целта помещения на 

първия етаж в бившия Синдикален дом. Новото местоположение на ОТИЦ в самия център 

на града ще даде възможност за по-адекватно обслужване на туристите, търсещи 

информация за забележителностите и местата за настаняване в града и околностите, което 

е и основната му функция. 

В хода на процедурата по сертифициране на ОТИЦ е необходимо Общински съвет Елена 

да вземе съответно решение, с което да предостави помещения за функционирането му, 

както и да обезпечи работата на центъра с персонал, част от структурата на общинската 
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администрация, респ. дейностите към нея. Такова решение е задължителен елемент от 

изискуемите по процедурата за сертифициране документи. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал, 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 и чл. 11, ал. 2, т. 2 от Закона за 

туризма, и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за единните стандарти и за организацията на 

дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на 

туристическите информационни центрове, Общински съвет Елена: 

1. Отменя свое Решение № 60 / 28.10.2005 г. относно предоставяне на общинска 

сграда – I етаж на Бакаловата къща, за обособяване като Общински туристически 

информационен център. 

2. Предоставя за обособяване на Общински туристически информационен център 

(ОТИЦ) помещения с обща площ 71 кв. м., разположени в южната част на първия 

етаж на масивна сграда (бивш „Синдикален дом“), построена в УПИ V-1786 „За 

обществено обслужващи дейности“ в квартал 35 по плана на град Елена, с 

административен адрес: ул. „Иларион Макариополски“ № 4, актувана като частна 

общинска собственост с АОС № 1133, вписан в Служба по вписванията при Районен 

съд - гр. Елена на 15.12.2015 г. 

3. За функционирането на Общински туристически информационен център (ОТИЦ) 

осигурява две щатни бройки (съществуващи към момента на вземане на настоящото 

решение) в структурата на общинската администрация, функция „Икономически 

дейности и услуги“, дейност „Други дейности по туризма“ - местна дейност. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор дирекция „ХДИРПС“ 

19.07.2016 г., 17:10 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


