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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на Област Шумен 
 

П Р О Т О К О Л 
 

От заседание на Постоянната консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за 
развитие на област Шумен, проведена на 27.10.2016г.  

 
Днес 27.10.2016 г. в Зала №2 на Областна администрация Шумен, под 

ръководството на Заместник областния управител г-н Петко Шаренков, се проведе 
заседание на Постоянната консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за 
развитие на област Шумен. На срещата бяха поканени членовете на Постоянната 
консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие на област Шумен , 
назначена с Заповед № РД-15-48 от 04.04.2016г. на Областен управител на област Шумен 
и г-жа Иванка Стоянова-Косева – Директор на ОП „Туризъм, публични прояви и 
атракции“.  

В залата присъстваха общо 13 души – в това число Заместник областният 
управител г-н Петко Шаренков и служител на Областна администрация Шумен. От 
поканените не присъстваха г-н Даниел Пенерлиев, директор на РИМ-Шумен, г-жа 
Десислава Кръстева, ръководител на звено „Животновъдство“ в ДП „Кабиюк“ и г-жа 
Десислава Иванова, председател на ШАРХ /съгласно Лист за регистрация/.   

 
След откриване на заседанието, зам. областният управител Петко Шаренков даде 

думата на доц. Ваня Василева, която представи основните важни моменти в Областната 
стратегия за развитие на туризма. В изложението си доц. Василева очерта основните 
проблеми и перспективи пред туризма в региона. 

Последователно беше дадена думата на всички присъстващи, за да изразят своето 
становище във връзка със стратегията и възможностите за развитие на туризъм в област 
Шумен.   

 
Иванка Стоянова-Косева – Директор на Общинско предприятие „Туризъм, 

публични прояви и атракции“ 
 Г-жа Стоянова сподели, че туристите вече са онлайн-ориентирани и е 
необходимо цялата информация относно предлагането на туристически услуги да бъде 
налична в интернет.  

 
Христина Стоянова – Главен уредник в музей в НИАР „Плиска“ 

 Г-жа Стоянова сподели, че основната целева група на туризма трябва да бъдат 
българските, а не чуждестранни туристи. Трябва да се дава повече гласност на 
предимствата и предложенията на туристическите услуги.   

 
Стоянка Стойкова – Управител на „Аристур“ ЕООД 

                  Г-жа Стойкова информира присъстващите за настоящата ситуация, проблеми и 
възможности за бизнеса в областта на туризма. Потокът от туристи в областта значително 
е намалял поради недостатъчно атрактивни туристически възможности. 
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 Сашко Кунев – Директор на ПП „Шуменско плато“  
 Г-н Кунев съобщи, че на Шуменското плато са реализирани проектите за 
изграждане на астрономическа обсерватория и отваряне за посетители на пещера 
„Бисерна“. Бизнесът в областта на туризма трябва да се насочи към средностистическия 
българин чрез по-активна реклама.  
  
 Ангел Филипов – Председател на туристическо дружество „Мадарски 
конник“  
 Г-н Филипов изрази своето мнение за ролята на информационните центрове в 
сферата на туризма. Основната насока в която трябва да се работи е засилването на 
рекламната дейност за туристическите обекти и услуги.  
  
 Пламен Славов – Директор на археологически музей „Велики Преслав“  
 Г-н Славов предложи консултативната комисия по-често да се събира на 
заседания и в работните групи да вземе участие и лицензиран счетоводител, за да може 
адекватно да се отчете и финансовата страна на предлаганите туристически продукти.   
   
 Присъстващите на заседанието обсъдиха възможността за разработване на 
съвместни туристически пакети, план за краткосрочно изпълнение на стратегията и се 
обединиха около идеята, че е наложително това да бъде подробно обсъдено и реализирано 
в кратък времеви срок. Присъстващите членове на Постоянната консултативна комисия се 
разпределиха в 2 работни групи. Първа работна група в състав: доц. Ваня Василева, г-н 
Сашко Кунев, г-н Ангел Филипов и г-н Юри Йоргов и втора работна група: г-жа Иванка 
Стоянова-Косева, г-жа Христина Стоянова, г-жа Стоянка Стойкова  и г-н Пламен Славов.  
 
Със 7 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Постоянната консултативна комисия по 
туризъм към Областния съвет за развитие на област Шумен прие „Стратегия за 
развитие на туризма в област Шумен до 2020г.“   
 
 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Петко 
Шаренков. Към протокола се прилага Лист за регистрация от заседание на Постоянната 
консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие на област Шумен на 
27.10.2016г. 

 
 
 
 
 

Изготвил протокола: ( п ) съгл. ЗЗЛД   Председател ( п ) съгл. ЗЗЛД 
Евгения Манова       Петко Шаренков 
Младши експерт, Дирекция АПОФУС   Зам. областен управител  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


