
Изменение и допълнение на 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ”  

 

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

(1) В ал. 5 пред думите „юридическо лице“ се добавя думата 

„самостоятелно“. 

(2) В ал. 6 след текста „Закона за общинската собственост,“ се добавят 

думите „Закона за закрила и развитие на културата, Закона за туризма“. 

§ 2. Чл. 2 се изменя и допълва, както следва: 

Чл. 2. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Туризъм, 

публични прояви и атракции” включва: 

1. изготвяне и предоставяне на туристическа информация;  

2. създаване на нови маршрути, провеждане на активен маркетинг и 

реклама на културни прояви и събития, на обекти на културно-историческото 

наследство и на туристически продукти;  

3. експониране на туристическите обекти и обектите на културно-

историческото наследство на Община Шумен на национални и международни 

изложения; 

4. управление на общински имоти;  

5. извършване на стопанска дейност във връзка с предмета на дейност на 
предприятието;  

6. организиране на културни форуми и събития и други публични прояви; 

популяризиране на културни и туристически атракции и продукти.  

§ 3. Чл. 4 се изменя и допълва, както следва: 

Чл. 4. Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции” 

извършва следните дейности:  

1. Информационни:  

1.1. Провеждане на текущи проучвания относно разпространението и 

опазването на културните ценности, културно-историческото наследство и 

развитието на туристическия потенциал на общината с цел идентифициране на 

съществуващи проблеми и подходи за разрешаването им;  

1.2. Предоставяне на информация на гостите на града и гражданите 

относно културните ценности, културно-историческото наследство и 

възможностите за туризъм на няколко езика; 

1.3 Предоставяне на информация на заинтересовани лица относно 

проекти за финансиране и кредитиране на културни и туристически дейности;  

1.4. Поддържане на интернет страница за туризма и културно-

историческото наследство в Шумен и региона.  

2. Консултантски и посреднически:  



2.1. Организиране и провеждане на семинари, курсове и обучения в 

областта на туризма и опазване на културните ценности и културно-

историческото наследство;  

2.2. Консултантска помощ на предприемачите от туристическия бранш;  

2.3. Изготвяне на туристически профили;  

2.4. Разработване на проекти за финансиране на културни и туристически 

дейности на територията на общината.  

3. Рекламни:  

3.1. Промоция и реклама на вътрешния и международния туристически 

пазар;  

3.2. Подготовка и участие в туристически борси;  

3.3. Провеждане на опознавателни пътувания и специализирани турове с 

туроператори и други заинтересовани с цел популяризиране на културни, 

културно-исторически и природни забележителности на територията на 

общината;  

3.4. Отпечатване и разпространение на дипляни, брошури, карти и 

пътеводители за обекти на културно-историческото наследство и други 

туристически обекти;  

3.5. Разпространение на електронни продукти; 

3.6. Актуализация на месечния културен календар на община Шумен.  

4. Услуги:  

4.1. Предоставяне на разписания на транспортни средства – влакове, 

автобуси, самолети, кораби;  

4.2. Съдействие за резервации за транспорт, нощувки, хранене, 

посещения на културни, спортни и други прояви;  

4.3. Платени екскурзоводски услуги;  

4.4. Платени компютърни и копирни услуги;  

4.5. Съдействие за осигуряване на автомобили под наем за туристическа 

дейност.  

5. Материално и техническо осигуряване на публични прояви и събития:  

5.1. Организиране на различни публични прояви и събития (концерти, 

изложби, представления, конкурси, фестивали и др.);  

5.2 Платени анимационни дейности;  

5.3 Изграждане на временни, преместваеми и постоянни сцени и други 

обекти за развлекателни и културни дейности и събития;  

5.4. Съхраняване на сценична (озвучителна и осветителна) техника.  

§ 4. В чл. 5 думите „Симеон Велики” се заменят със „Славянски“. 

§ 5. Чл. 15 се изменя и допълва, както следва: 

Чл.15. За функционирането на предприятието му се предоставят за 

управление следните имоти:  

1. Мемориален комплекс „Създатели на българската държава” в 

местността „Шуменско плато” (със статут с класификация на архитектурно-

строителна и художествена единична недвижима културна ценност от най-ново 

време с категория „национално значение“), състоящ се от:  

а) Монумент „Създатели на българската държава”;  

б) Информационен център;  



в) Битов корпус с работилници;  

г) Кафе „Панорама”;  

д) Паркинг;  

е) Хеликоптерна площадка;  

ж) Тревни площи – 300 дка;  

з) Трафопост.  

2. Помещение с площ 10 кв.м., находящо се западно от партерния етаж в 

административната сграда с идентификатор 83510.667.163.3 по кадастралната 

карта на град Шумен, АОС № 1260 от 18.12.2002 г.  

3. Книжарница с площ 65,12 кв.м. в Музеен комплекс „Панчо 

Владигеров”, АОС № 1498/18.07.2003 г., находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 83510.666.16 по Кадастралната карта на град Шумен, 

съответстващ на УПИ II в кв.192 по ПУП на гр. Шумен.  

4. Къща Хаджи Христо Ганушев, находяща се на ул. „Цар Освободител” 

№ 152 в гр. Шумен, п.и. № 2196, УПИ I, кв. 195, АОС 1497.  

5. Поземлен имот пл. № 2368 в п. II, кв. 192, на ул. „Цар Освободител” № 

140 в гр. Шумен заедно с построените в него сгради, АОС 0996.  

6. Къща „Стойка Миланова”, къща „Братя Среброви”, къща „Д-р Верби” и 

дворище пл. №2193 в п.I, кв.195, на бул. „Симеон Велики” и ул. „Цар 

Освободител” в гр. Шумен, ”, АОС 0633.  

7. Летен театър, находящ се на ул. „Съединение“ в гр. Шумен, 

представляващ застроен ПИ с идентификатор 83510.674.406 по КК на гр. 

Шумен с площ 4169 кв.м. и сграда с идентификатор 83510.674.406.2 със 

застроена площ 65 кв.м., АОС №5400. 

8. Сграда с идентификатор 83510.674.406.4 по КК на гр. Шумен със 

застроена площ 1130 кв.м., АОС № 3152. 

§ 6. В чл. 20 след края на текста се добавят думите „и утвърдената 

счетоводна политика на Община Шумен. Предприятието води отделна 

аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност.“ 

 

 

 

 

 

 

 


