
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЧИРПАН 

 

 

 

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ   

 ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие Община Чирпан да стане член на ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

 

 

            УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 През 2018 г. е  учредена ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ 

ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН, в съответствие с разпоредбите на Закон за туризма, със 

седалище град Пловдив, с основен предмет на дейност: Разработване и прилагане на 

маркетингова стратегия на туристическия район в съответствие с националната 

маркетингова стратегия; Организиране провеждането на маркетингови изследвания и 

проучвания на туристическия поток и на анализи и прогнози за туристическото 

развитие; Осъществяване на дейности – връзки с обществеността, реклама на 

туристическия район; Организиране и подпомагане дейността на туристическите 

информационни центрове в района; разработване и прилагане стратегия за развитие на 

туризма  на територията на туристическия район в съответствие с националната 

стратегия за устойчиво развитие на туризма; Подпомагането на кметове на общини при 

изпълнение на задълженията им по закона за туризма; Реализиране на проекти и 

програми на европейския съюз; Създаване и поддържане на база данни за туризма на 

района – част от единната система за туристическа информация. 

Считам, че с участието си в ОРГАНИЗАЦИЯТА, Община Чирпан, многократно 

ще развие и подобри туристическите услуги на територията на общината. 

 

   

С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА  Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, Общински - съвет Чирпан: 

   1. Дава съгласие Община Чирпан да стане редовен член на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН. 



   2. Определя за свой представител  в ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН, Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община 

Чирпан. 

   3. Упълномощава Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан да подпише 

Декларация за приемане разпоредбите на Устава на Организацията от името на 

общината. 

   

 

Вносител: ............................. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан  

 

 

 

 

Съгласувал:..................... 

Лиляна Атанасова 

Юрисконсулт 

 


