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изх. № РД.01.02-_____ / 19.09.2018 г. 

 

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: Участие на Община Елена в процедурата по учредяване и членство в 

Организацията за управление на Старопланински туристически район 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпила покана с изх. № 9108-00-2 / 10.09.18г. от 

Кмета на Община Велико Търново, с което Община Елена е поканена да участва в 

сформирането на учредителен комитет във връзка със създаване организация за 

управление на Старопланински туристически район. 

Съгласно чл. 15 ал. 1 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. 

Съгласно разпоредбите на чл. 16 ал. 1 от Закона за туризма, със заповед № Т-РД-16-103 / 

11.03.2015 г. на Министъра на туризма е утвърдена Концепцията за туристическо 

райониране на България. Според туристическата карта на България са създадени 9 

туристически района. Община Елена е включена в Старопланински туристически район, 

които обединява 32 общини: Антоново, Априлци, Берковица, Велико Търново, Враца, 

Върбица, Вършец, Габрово, Георги Дамяново, Горна Оряховица, Дряново, Елена, 

Златарица, Котел, Криводол, Ловеч, Луковит, Лясковец, Мездра, Монтана, Омуртаг, 

Роман, Севлиево, Стражица, Сунгурларе, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чипровци, 

Чупрене и Ябланица. 

Съобразно чл. 17 от Закона за туризма Туристическият район се управлява от организация 

за управление на туристическия район (ОУТР). Организациите за управление на 

туристическите райони са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и 

сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, 

свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на 

регионален маркетинг  и реклама на определена територия - туристически район. 



 

 2 

Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица, които се 

учредяват и регистрират. 

Дейността на организацията за управление на туристическия район ще бъде в 

съответствие с изискванията на чл. 18 от Закона за туризма, както следва: 

1. разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район в 

съответствие с националната маркетингова стратегия; 

2. изработване на лого и слоган на туристическия район; 

3. организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на 

туристическия поток в туристическия район и на анализи и прогнози за 

туристическото развитие; 

4. осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и 

реклама на туристическия район; 

5. организиране и подпомагане дейността на туристическите информационни 

центрове; 

6. разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови 

стратегии и годишни планове за развитие на туризма чрез становища и 

предложения; 

8. подпомагане кметовете на общини при изпълнението на задълженията им по 

този закон; 

9. реализиране на проекти по програми на Европейския съюз; 

10. създаване и поддържане на база данни за туризма в района – част от Единната 

система за туристическа информация; 

11. осъществяване обмен на информация, стандарти и добри практики; 

12. провеждане на дейности по обучение и повишаване качеството на 

туристическите услуги; 

13. подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни 

системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие 

на туристическия район. 

Съгласно чл. 22 ал. 1 от Закона за туризма, Организацията за управление на туристически 

район се учредява най-малко от: 

1. две туристически сдружения, вписана в Националния туристически регистър, 

чието седалище е на територията на туристическия район; 

2. четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е 

седалище на района; 

3. една областна администрация от територията на туристическия район. 

В концепцията за всеки туристически район е предложена основна и разширена 

специализация. Основната специализация за Старопланински туристически район е 

планински и културен туризъм. 

Считам за целесъобразно Община Елена да участва в Организацията за управление на 

Старопланински туристически район, тъй като учредяването на Организацията за 

управление на туристическия район ще спомогне за развитието на конкурентноспособен 

туризъм, провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните 

особености и спецификата на нашия регион и осъществяване на ефективен регионален 
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маркетинг, който да направи Старопланински туристически район още по-разпознаваем 

на международната туристическа карта.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 22 и чл. 24 от Закона за туризма, Общински съвет Елена 

1. Дава съгласие за участие на Община Елена в процедурата по учредяване и 

членство в Организацията за управление на Старопланински туристически 

район 

2. Упълномощава кмета на Община Елена, инж. Дилян Млъзев да представлява 

Община Елена в процедурата по т. 1 и в последващо членство в Организацията за 

управление на Старопланински туристически район 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил:  

 

Петя Кр. Добрева, старши експерт ТМС и отговорник / ръководител ОТИЦ 

19.09.2018 г., 11:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт  

 

 


