
 

 

 
П Р О Т О К ОЛ 

 
от заседание на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Община Габрово 

 
Днес, 06 февруари 2020 г., от 10.00 ч., в Туристически информационен център – Габрово, 

се проведе заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Габрово 
при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Отчет на изпълнението на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията 
на община Габрово през 2019 г. 
2. Обсъждане на предложение за Програма за развитието на туризма на територията на община 
Габрово за 2020 г. 
3. Текущи. 

 
На заседанието присъстваха: 

1. инж. Нела Рачевиц – Зам.-кмет „Социално-икономическо развитие“, Община Габрово, зам.-
председател на КС;  

2. Светлана Михайлова – упълномощен представител на музей „Дом на хумора и сатирата”, 
член на КС; 

3. Светлозар Тодоров – упълномощен представител на  ЕМО „Етър”, член на КС; 
4. Мирослав Йорданов – директор на МАИР „Боженци”, член на КС; 
5. Пламен Рачев – упълномощен представител на хотел „Балкан”, член на КС; 
6. Атанас Сидеров – Председател на ТД „Узана“, член на КС; 
7. Упълномощен представител на Д „ПП Българка“; 
8. Велимира Христова –  Секретар, Ръководител Туристически информационен център. 

 
На заседанието не присъстваха:  

1. Таня Христова – Кмет на Община Габрово, председател на КС; 
2. Станимира Кроснакова – хотел „Фенерите”, член на КС; 
3. Тодор Приводанов – хотел „Милкана“, член на КС ; 
4. Ценка Николова - хотел “Люляци“, член на КС; 
5. Христина Лесева - хотел „Незабравка“, член на КС; 
6. Мелина Шакариян- Хотел “Балканци“, член на КС; 
7. Генчо Илиев - директор, Д НП Централен Балкан, член на КС; 
8. Георги Бижев – собственик на хотел „Мак“ - член на КС; 
9. Смилен Кабакчиев – Председател на СУТ „Узана“, член на КС; 
10. Надежда Петрова - хотел Боженци, член на КС; 
11. Бонка Спасова - ТА "Свят", член на КС; 
12. Росен Василев - Българска фондация " Биоразнообразие", член на КС. 
 
Заседанието бе открито от инж. Нела Рачевиц - Зам.-кмет „Социално-икономическо развитие“, 
Община Габрово, Зам.-председател на КС. 
Гласуван и приет от всички бе Дневният ред на Заседанието. 
 



 

 

1. Отчет на изпълнението на дейностите по Програмата за развитие на туризма на 
територията на община Габрово за 2019 г. 

 
По първа точка от дневния ред г-жа Рачевиц представи накратко отчета на Програма за 
развитие на туризма на територията на община Габрово за 2019, в двете му части, свързани с 
туристическата посещаемост и отчета на дейностите по приоритети. Всички членове на КС беха 
получили документите по Емайл в предходните дни. 
 
Обсъдени бяха проблемите, свързани със събираемостта на туристическия данък, въвеждане на 
новата Единна система за туристическа информация, реалното отчитане на нощувките и се 
направи предложение за по-активна контролна дейност /Мирослав Йорданов – М „АИР 
Боженци“/ - осъществяване на проверка в хотелите и местата за настаняване. Споделено бе 
очакването за добро сътрудничество между заинтересованите дирекции на Общината, 
общински инспекторат – основно контролиращо звено, структурите на ОДМВР и др., с 
разбирането, че за да бъде ЕСТИ ефективна, е необходимо да бъде засилен контролът. 
 
Програмата за развитие на туризма за 2019 г. е отчетена като успешно изпълнена. Дейността, 
която не бе реализирана през изминалата година, е актуализацията на съществуващия интернет 
сайт, която ще залегне като приоритетна в предложението за Програма за развитие на туризма 
2020. 
 
РЕШЕНИЕ № 1 
Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Габрово приема Отчета за 
изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово 
през 2019 г. 
 

2. Обсъждане на предложение за Програма за развитието на туризма на територията 
на Община Габрово за 2020 г. 
 

Обсъдена бе темата, свързана с Регионалното сътрудничество между четирите общини в 
областта – Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново. След кореспонденция и предварителни 
разговори между ръководствата на Общините, предстои среща, на която ще бъде взето 
финалното решение за продължаване на съвместните дейности и приет съответният план за 
дейностите в рамките на сътрудничеството.  
 
По регионалния маркетинг инж. Нела Рачевиц внесе предложение за актуализиране на 
съществуващата рекламни продукти, създадени по проект „Подкрепа за развитие на регионален 
интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“ с тематични 
маршрути, предлагащи преживяване в повече от една община. Тези материали ще бъдат 
разпространявани по Борси и други, свързани с туризъм активности.  
 
Светлана Михайлова /Музей на хумора и сатирата/ - хубаво е да бъде обмислена идеята по 
какъв начин тези книжки ще се комуникират със самите туроператори. 
 
Второто предложение бе за продължаващо организиране на експедиентски турове. 
Инж. Нела Рачевиц предложи да се търси съдействието на АБТТА /Асоциация на българските 
туроператори и турагенти/ или друга сродна организация, при организиране по регионален 
маркетинг на мероприятия и привличане на туроператори към Габрово и областта. Също така 



 

 

да се търси съдействието на асоциацията или друг подходящ партньор и проведе анкета сред 
туроператори и турагенти за проучване на техните препоръки относно по-доброто 
позициониране на региона като предпочитана туристическа дестинация. 
 
Светлозар Тодоров /РЕМО „Етър“/ - приема предложената идея за този вид продукт, чрез 
регионалното споразумение, като допълващо преживяванията в района на четирите общини. 
 
Светлана Михайлова /Музей на хумора и сатирата/ - предложи въвличането на популярни 
личности, които да рекламират Габрово – популярен маркетингов подход. Предстои внасяне на 
конкретни предложения по темата. 
 
Инж. Нела Рачевиц представи въпроса, свързан с брандирането, което да се приложи и към 
всички културни институти и продължаване процеса по разработване на визуалната 
идентичност, който стартира през 2019 г, като се опитаме да привлечем и бизнеса в 
популяризиране на дестинацията. 
 
Г-жа Рачевиц обобщи най-важните приоритети, които да залегнат в Туристическа програма 
2020: 

- Актуализация на туристическия интернет сайт; 
- Билбордове – в града и извън него; 
- Указателни и информационни табели в общината; 
- Поддръжка на туристически пътеки; 
- Членството ни в Мрежата за креативен туризъм; 
- Участия в Борси и изложения. 

 
Особено внимание бе обърнато на поддръжката на туристическите пътеки на територията на 
общината, които да бъдат популяризирани чрез флаери, в интернет пространството, чрез 
създаване на интерактивна карта, различни по вид приложения.  
 
През 2020 г. активно ще се работи и съвместно с бизнеса да организираме различни турове на 
блогъри, влогъри и инфлуенсъри, български и чуждестранни туроператори, журналисти и ще се 
положат усилия за привличането на такива към Габрово и региона. 
 
Членовете на КС нямаха възражения към предложения проект за програма.  
 
 
РЕШЕНИЕ № 2 
Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Габрово приема 
Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2020 г. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/ 
 
инж. Нела Рачевиц, Зам.-кмет „Социално-икономическо развитие“ 
 
 
Изготвил: /п/ 
Велимира Христова - Ръководител Туристически информационен център 


