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Актуалност на темата:
- В разглежданата територия с център гр. Шумен има
множество природни и антропогенни обекти, които са
важни туристически ресурси и могат да бъдат сериозни
туристически мотиви, предизвикващи интерес сред
туристите;
- Постигане на устойчиво развитие на туризма и на
местно равнище чрез задоволяване интересите и
потребностите
на
туристите,
повишаване
благосъстоянието на местното население, като
същевременно се съхраняват туристическите ресурси за
бъдещите поколения;
- Необходимост от развитието на община Шумен в
синхрон със съвременните изисквания на туристите и
предизвикателствата, пред които се изправя тя в
демографско и икономическо отношение.

Цел на настоящото изследване:
Да се направи анализ и оценка на
туристическия ресурсен потенциал на община
Шумен. Чрез квантифициран SWOT-анализ да се
обобщят
силните
и
слабите
страни,
възможностите и заплахите за развитие на
туризма в изследваната територия.
При анализа и оценката на ресурсния потенциал
за развитие на туризма са включени човешките,
природните и антропогенни ресурси въз основа на
сферата на проявление и доказват триединството
природа – човек – общество.

Реализиране на целта:
- Чрез прилагане на системно-структурния подход;
- Чрез прилагане на хорологичният подход;
- Чрез прилагане на хронологичния подход;
- Чрез прилагане на разнообразни общонаучни и
частнонаучни методи включващи: наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, систематизация,
класификация, оценка, критичен анализ на
нормативни, планови и ведомствени документи.

Географско положение на община Шумен
Площ от 652,3 кв. км и включва общинския център – гр.
Шумен и 26 съставни селища.
Разположена в централната част на Североизточна
България.
Формирала се е, като важна транзитна територия,
която осъществява транспортни и икономически връзки в
рамките на Североизточния район за планиране, Северния
централен район за планиране и с Черноморието, като
цяло.
Спецификата на географското положение създава
добра предпоставка за транспортно-комуникационното й
развитие и обуславя нейната важна роля в регионален и
национален мащаб.
Необходимост от динамизиране на развитието на
общината през следващите години за нуждите на туризма
чрез усъвършенстване, модернизиране и обновяване на
основните елементи на пътната мрежа, особено по
отношение свързаността на непосредствения хинтерланд
на гр. Шумен с останалите населени места.

Анализ и оценка на човешките ресурси:

- В структурно отношение населението се развива
неблагоприятно, всички населени места намаляват населението
си;
- На изследваната територия няма населени места, които след
2001 г. да формират броя на населението си от типове на
нарастване;
- Депопулацията обхваща цялата община за сметка на високите
стойности на отрицателния естествен и механичен прираст;
- Необходимо е провеждане на целенасочена демографска
политика, на регионално ниво, насочена към преструктуриране
на миграциите, което да доведе до промяна в съотношенията
между типовете на формиране изменението на броя на
населението.
- Естественият ход в развитието на населението в общината ще се
характеризира с по-нататъшно влошаване на параметрите на
демографската ситуация и ускорено застаряване на населението,
което ще се отличава с преобладаване на населението в
надтрудоспособна възраст. Това ще доведе до негативни
деформации в демографската ситуация, свързани с проблеми от
социално-икономически,
административно-управленски,
обслужващ характер (здравеопазване, образование, туризъм,
обекти от социалната инфраструктура) и затруднено
функциониране на пазара на труда.

ФОРМИРАНЕ БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В
РЕГИОНАЛЕН АСПЕКТ
(ПО УЕБ)

Анализ и оценка на природните
туристически ресурси:
•
•

•

•
•

Наличие на богато природно наследство – ПП „Шуменско
плато”, резерват „Букака”, защитени местности „Могилата”,
„Дъбовете”, „Марашка кория” и „Мадарски скални венци“;
Наличие на 34 пещери в ПП “Шуменско плато” сред които
със своя туристически потенциал се откроява природната
забележителност пещера “Бисерна”;
Възможности за целогодишни посещения на ПП
“Шуменско плато” за практикуване на пешеходен,
велотуризъм и спелеоложки за който са предназначени 7
пешеходни и 3 веломаршрути с различна дължина и
различна крайна точка;
Наличие на минерален извор в с. Мараш;
Добър потенциал за създаване на продукти на
алтернативен туризъм, базиран на природния парк и
защитените местности.

БАЛОВА ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ШУМЕН
(по Левков и Шопова)
Показатели / балова оценка
Защитени
територии

Местоположение
и траспортна
достъпност

Природозащитен
статус

Туристическа Настанителна Общо
атрактивност
база в
и
непосредствена
популярност
близост до ЗТ

ПП
„Шуменско
плато“

5

5

8

3

21

Резерват
„Букака“

5

2

6

3

16

ЗМ „Могилата“

2

3

6

3

14

ЗМ „Мадарски
скални венци“

2

3

7

3

15

ЗМ „Дъбовете“

2

3

2

3

10

ЗМ
„Марашка
кория“

2

3

3

3

11

Анализ и оценка на антропогенните
туристически ресурси:
- Висока културно-историческа и познавателна стойност на
уникални паметници от античната и средновековна българска
епоха;
- Богато нематериално културно наследство;
- Архитектурно-археологическите резервати в община Шумен са
поле на изследвания, база за туристически продукти, “културен
гръбнак” на настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на
ценности към бъдещите поколения;
- Шумен е своеобразен феномен с културните си напластявания
през вековете и с културното си “водачество”;
- Атрактивността и познавателната стойност на комплекса от
антропогенни туристически ресурси на общината са достатъчно
силни за разработване на цялостни местни и регионални
продукти.

ГРУПИ АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ
РЕСУРСИ
1. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ (4 обекта)
2. АРХИТЕКТУРНИ (6 обекта)
3. РЕЛИГИОЗНИ (7 обекта)
4. КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛНИ (12 обекта)
5. НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
(37 читалища)
6. ДРУГИ (2 обекта)

Квантифициран SWOT-анализ на община Шумен

изводи:
-

Община Шумен притежава изключително многообразие от
туристически ресурси, но има слабо организирано
туристическо предлагане, концентрирано предимно в гр.
Шумен и околностите му;

-

Заема особено място в българската национална история и
притежава богато културно и историческо наследство с
уникални културни факти от национално значение;

-

Притежава добър потенциал за създаване на продукти на
алтернативен туризъм, базиран на природния парк,
защитените местности и антропогенни туристически ресурси с
висока познавателна стойност и атрактивност;

-

Активизиране на професионалните контакти между
академичните институции в областта на туризма и
регионалното развитие и туристическия бранш в извършване
на туристическа типологизация на селищата и създаване на
туристически клъстъри;

ИЗВОДИ:
- Прилагане
на
децентрализиран
подход
при
управлението на туристическото развитие и повишаване
възможностите и пълномощията на общината при
използването на финансовите ресурси във връзка с него;
- Прилагане на ефективни модели за развитие на
устойчив туризъм чрез съхраняване и експониране на
природната и социокултурна среда;
- Проучване на добри практики и използването им при
реализацията на основните принципи за устойчиво
развитие на туризма;
- Обединяване развитието на човешките ресурси,
образованието и бизнеса за стимулиране ефектите от
туризма за приемащата общност;

ИЗВОДИ:
-

Научнообосновано
стратегическо
планиране,
ориентирано
към
териториално
балансиран,
социално отговорен и съхраняващ околната среда
туризъм;

- Активиране на усилията по консервиране и опазване
на природните и антропогенни ресурси, обект на
масови посещения;
- Възпитание на населението и туристите в дух на
туристическа култура и отговорно отношение към
туризма.
- Оценяване на възможностите на туристическите
ресурси за териториално-усройствени решения и
въвличането им в туристическа експлоатация.

