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Въведение 

 

Настоящият документ е създаден в рамките на процедурата “Разработване на 

съвместна стратегия за валоризация”, която е част от изпълнението на проекта 

“Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно 

наследство”, код на проекта ROBG-502, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-

България. Задачата е изпълнена по договор между възложителя Бизнес център за 

подпомагане на малки и средни предприятия, партньор в изпълнението на цитирания 

проект, и изпълнителя „Промола“ ЕООД, сключен на 14 януари 2019 г. с времетраене 

шест месеца. 

Разработването на съвместна стратегия използва данните, предоставени от 

проектните партньори, които са получени във фазата на документиране, за да:  

• се извърши задълбочено проучване на потенциала на по-широката област 

Гюргево-Русе за привличане на туристическо търсене, съсредоточавайки се главно върху 

нуждите и очакванията на обществеността, заинтересувана от туристическите дестинации 

в селските райони; 

• се проучи начинът, по който малките и по-малко познатите места (като 

избраните в проучването селски общности) могат да развият силна марка и регионален 

етикет чрез преживяванията и продуктите, които могат да предложат;  

• се анализира степента и начинът, по който могат да бъдат смекчени 

рисковете и заплахите, така че тези места да станат туристически дестинации сами по 

себе си; 

• се предложат цели, които да бъдат постигнати заедно от всички 

заинтересовани местни участници; 

• се набележат инвестиционни приоритети и възможности за частни 

инициативи, които могат да допринесат за постигането на целите за развитие;  

• се представят препоръки за ясни насоки за действие в 

краткосрочен/средносрочен план и обща пътна карта за развитието на селския туризъм 

в региона; 

Настоящият документ е наличен на български език (на който е съставен) и на 

английски език. 
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Дефиниции и концепции за селски туризъм 

 

На официалния си сайт световната туристическа организация UNWTO1 

декларира, че „туризмът може и трябва да играе значителна роля в предоставянето на 

устойчиви решения за хората, за планетата, за просперитета и мира. Туризмът като 

икономически сектор е на трето място в света по приходи от износ (2015), като 

представлява 10% от световния БВП, 30% от изнесените услуги и осигурява една от всеки 

10 работни места в света. Туризмът има потенциала да допринесе, директно или 

индиректно, към всичките 17 Цели на развитието на ООН“.  

Българската асоциация за алтернативен туризъм2 дава следните дефиниции: 

➢ Селският и агротуризмът са разновидности на алтернативния туризъм. 

Тяхното зараждане е исторически свързано със следвоенното възстановяване на 

Западна Европа и по точно на Франция, където чрез подпомагане на инициативи на 

земеделски стопани в областта на туризма се постига задържане на населението в 

селските райони и възраждането им. Характеризира се с престой в селска среда (къща 

или устроен в близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с домакините, достъп 

до стопанството. Той може да се яви като преминаващ, т.е. престой в рамките на 

обиколен тур или като уикенд, или дори една седмица престой. И в двата случая 

туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове 

и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и 

празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и 

земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове 

активен или културен туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, посещение на 

манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище по занаяти) и 

най-често и смесица от всичко това. 

➢ Устойчивият туризъм се явява продължение на концепцията за 

устойчиво развитие (Рио, 1992 г.) Той е резултат от грижите, полагани за опазване на 

застрашените райони на планетата като цяло и в частност на тропическите гори. В 

същото време обаче той обхваща и урбанизираните райони, селата, културното и 

архитектурно наследство - следователно има по-широка рамка в сравнение с 

екотуризма. Устойчивият туризъм има за цел не само да минимизира въздействието 

върху биологичната среда, но и да формира възгледите на туристите преди и по време 

на пътуването им, както и да предизвиква природо щадящи туристически практики. 

Това е еволюцията в туризма, която е съобразена от една страна с интересите на 

посрещащите и от друга – с посетителите. Всички дейности в зоната на посрещане 

 

1 http://www2.unwto.org/ 

2 https://www.baatbg.org/ 

http://www2.unwto.org/
https://www.baatbg.org/
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трябва да са съобразени с пределния капацитет на природните ресурси, т.е. да се 

спазва принципът за колкото се може по-икономично използване на ресурсите. 

В анализ на състоянието на селския туризъм в България на изследовател от Нов 

български университет3 се казва, че туристически дестинации за селски туризъм са 

областите/регионите, които са богати на обекти/прояви, формиращи продукта на тази 

алтернативна форма на туризъм: (а) селски бит (начин на живот) и общуване; (б) 

селскостопански дейности; (в) местни традиции (обичаи, обреди, др.); (г) култура, 

изкуство (фолклор); (д) културни и исторически дадености; (е) природни и екологични 

дадености. Същият документ определя кои са селата, подходящи за развитие на селски 

туризъм, като ги класифицира в една от следните категории: (1) села, предлагащи 

специфичен фолклор, традиции, специфична кухня; (2) села с атрактивно занаятчийско 

творчество; (3) села с подходящ климат и забележителен пейзаж; (4) села с 

възможности за лов и риболов; (5) села с развито лозарство и винарство, овощарство, 

зеленчукопроизводство и др.; организиране на дегустации; (6) пасторални, планински 

села с развито овцевъдство; (7) села с възможности за практикуване на различни 

видове спорт; (8) села с условия за балнеология. 

Ето и обобщен списък на характеристиките на селския туризъм: 

• устойчивостта е присъща черта 

• броят на посетителите е сравнително малък, те се интересуват от 

местната култура и традиции 

• развитието му не изисква огромни инвестиции в инфраструктура, както 

при другите форми на туризъм 

• развитието му е бавно и съобразено със социални и природни фактори 

• развитието му е в малък мащаб 

• управлява се от дългосрочни местни интереси 

• ориентиран към качеството, фокусиран върху ценностите 

• осигурява заетост в туристическата индустрия 

• изисква продължаващо обучение на персонала, вкл. местните жители 

• изисква възпитание на туристите и широката общественост относно 

важността и ползите от туризма. 

 

  

 

3 „Състояние и възможности за развитие на селският туризъм в България“, гл. ас. 

Теодора Ризова, http://ebox.nbu.bg/pa2016/18Rizova.pdf 

http://ebox.nbu.bg/pa2016/18Rizova.pdf
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1.Проучване на потенциала на региона Русе – 

Гюргево за устойчив селски туризъм 

 

 

Фигура 1 Карта на трансграничния регион Русенска област – окръг Гюргево 

като част от трансграничната зона между България и Румъния 

 

 

В този раздел 

Проучване на потенциала за привличане на туристическия интерес към 

трансграничния регион Област Русе – окръг Гюргево.  

Анализът се фокусира върху туристическите нужди и очаквания към селските 

общности в региона, като се отчитат следните аспекти: 

• съвременните изисквания към туристическите продукти 

• тенденциите в туризма и в частност – в селския туризъм 

• потенциалът за интегрирани туристически продукти. 
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Анализът на потенциала за създаване и развитие на устойчив селски туризъм 

чрез културното наследство на трансграничния регион Русе – Гюргево, разбиран като 

съвкупност от територията на административната област Русе и територията на 

административния  окръг Гюргево, се основава приоритетно на документа „Съвместно 

предварителното изследване и оценка на туристическия потенциал на селищата в 

региона“. Изследването е осъществено по одобрена и възприета от проектните 

партньори обща методология. Обект на проучването са 92 културни и исторически 

ресурси, намиращи се в рамките на цялата трансгранична зона Русе – Гюргево, а именно 

в 74 селища на 8-те общини на Русенска област и съответно в 52 кметства на окръг 

Гюргево. 

След  прилагането на методологията за оценка и въз основа на заданието са 

определени общо 20 селища с потенциал за селски туризъм – 10 от тях са в българската 

част на региона и други 10 са в румънската част. 

Направен е основният извод, че въпреки бариерите на слабото икономическо 

развитие и неразпознаваемостта като туристическа дестинация (както за местни 

посетители, така и за чужденци) трансграничният регион притежава разнообразни 

природни и антропогенни ресурси, които са предпоставка за развитието на целогодишен 

туризъм. 

Обобщение на подходите за оценка на културните и историческите 

туристически ресурсни и техния потенциал: 

• главната цел на комплексната оценка е да се направи избор на най-

значимите ресурси и да се установят възможностите те да бъдат 

включени в туристическите маршрути, като в същото време се разкрият 

особеностите и проблемите на тяхната употреба и съхранение; 

• оценката се основава на първо място на обективни критерии и също така 

взема под внимание общото мнение на участниците в изследването и на 

експертите; 

• използван е методът на точкуването за избрани характеристики на 

обектите, специфични индикатори за тяхното измерване и обобщени 

мнения; 

• сумата от дадените точки формира общия резултат за даден обект и му 

отрежда място в класацията на всички оценени обекти; 

• избраните характеристики и техните индикатори имат различна тежест в 

оценката на обектите, което се изразява в скалата от 1 до 100 точки; 

• максималният брой точки за всеки обект е 100 и се формира като сума 

от точките за всяка отделна характеристика на обекта; 

• основните характеристики на обектите, използвани за оценката, заедно 

с присъщите им индикатори, са изложени в специална таблица. 

В допълнение към осъщественото по проекта изследване и оценка на 

туристическия потенциал за съставянето на настоящата стратегия са използвани и други 
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стратегически и планови документи, които позволяват тя да бъде поставена в контекста 

на трансграничното стратегическо планиране в целия регион Румъния - България. 

Източниците на информация са посочени в бележка под линия; където липсва 

пояснение за източника, информацията се базира на осъщественото по проекта 

Съвместно изследване на туристическия потенциал на селските общности в региона 

Русе - Гюргево. 



1.1 Потенциал на селищата в Русенска област за създаване 

и поддържане на устойчив селски туризъм  

 

1.1.1 Общ преглед на туристическия потенциал на Русенска област 

 

Русенска област има характерните особености на Дунавската хълмиста равнина 

с изключителното предимство на голямата река, която ни свързва с Европа. Река Дунав, 

заедно с река Русенски Лом и нейната забележителна долина, са туристически обекти, 

впечатленията от които трудно се забравят. Център на региона е град Русе с 

впечатляващата си архитектура и репутацията си на забележителен културен, научен, 

икономически, туристически и търговски център. Градът сам по себе си е огромна и 

важна туристическа атракция от национално значение. Освен това той е оживен 

транспортен мултимодален възел, поради което през града и областта преминава  

огромен туристически поток, вкл. транзитни пътници, които се отправят към 

българското Черноморие и още по-голям брой, Гърция, Турция и Близкия изток. 

За установяването на потенциала на Русенска област да създаде и поддържа  

устойчив селски туризъм е осъществено цитираното по-горе проектно проучване на 

туристическите ресурси в 74 селища, като за целта е направен преглед на културните, 

историческите, природните, материалните и антропогенните дадености от гледна точка 

на следните основни изисквания (критерии): 

• капацитет за развитие; 

• степен на въздействие; 

• степен на промените в резултат на туризма. 

Споменатите критерии са взети под внимание в съответствие с установените 

тенденции и динамика на туристическото поведение и по-точно: 

• нарастващо търсене на качествени, автентични, привлекателни и 

разнообразни туристически услуги; 

• нарастващи изисквания към туристическата инфраструктура, 

материалната база на туризма, наличието на специфични услуги; 

• предпочитания към сигурни и безопасни дестинации, които предлагат 

алтернативни форми на туризъм – културен, еко, селски, приключенски, др.; 

• нарастващ дял на децата и младите хора в културния и познавателния 

туризъм, в който те пътуват, за да изучават други страни, общности и хора; 

• нарастваща роля на информационните системи в хотелите и 

туристическия бизнес; 

• нарастващ дял на хората от третата възраст в туризма. 

Идентифицирането на цялостния потенциал за туристическо развитие, базирано 

на културните и историческите ресурси, е осъществено в последователни стъпки по 

описания по-долу начин и ред: 
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1. Ниво на развитие на туристическата функция – въз основа на 

статистически данни за състоянието на материалната база и посещаемостта на 

туристическите обекти; 

2. Потенциал на туристическите ресурси: 

• степен на употреба на културните и историческите ресурси за 

формирането на цялостен туристически продукт, оценена чрез проучване на 

атрактивността и употребимостта им; 

• количествени и качествени характеристики на определени културни и 

исторически ресурси. 

3. Оценка на инфраструктурата (транспортната достъпност), наличието на 

персонал и маркетинга на дестинациите като фактори, определящи туристическите 

потоци.  

4. Класиране и групиране на културните и историческите ресурси според: 

• степен на поглъщане (абсорбция); 

• потенциал за туристическо развитие; 

• максимален капацитет; 

• степен на привлекателност (атрактивност); 

• степен на пригодност (дали е подходящ) за създаване на туристически 

продукти. 

Цитираното изследване обединява два типа анкетно проучване: 

1. Адресирано към местното население, местните организации, власти, бизнес, 

местни културни и туристически организации 

2. Насочено към тур операторите, тур агентите, експертите 

Разработените два типа въпросници са разпространени сред представители на 

местните заинтересовани лица, като от 100 въпросници са получени 49 попълнени (23 от 

първия тип и 26 от втория). Осъществени са и интервюта с туристи и собственици на 

места за настаняване и хранене. 

Основната цел на изследването на потенциала на избраните културни и 

исторически обекти в региона е: да се установи тяхната привлекателност и 

възможността за включването им в туристическите маршрути, както и особеностите и 

проблемите, свързани с тяхната употреба и съхранение. След прилагане на 

методологията за оценка селищата са класирани по описания в предходния раздел 

начин, като първите 10 са изтъкнати като селища с най-добър потенциал за развитие и 

поддържане на селски туризъм. 

В таблицата по-долу са дадени резултатите в точки, получени след прилагане на 

методологията; маркираните в цвят селища са изведени на първите 10 места по 

потенциал за туристическо развитие. 

 

Фигура 2 Таблица с класация на 74 селища от Русенска област от гледна 
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точка на потенциала за селски туризъм 

 

Селище Община Резултат в точки 

Батин Борово 431 

Брестовица Борово 218 

Волово Борово 165 

Горно Абланово Борово 370 

Екзарх Йосиф Борово 496 

Обретеник Борово 250 

Бистренци Бяла 157 

Босилковци Бяла 207 

Ботров Бяла 50 

Дряновец Бяла 50 

Копривец Бяла 200 

Лом Черковна Бяла 157 

Пейчиново Бяла 207 

Пет кладенци Бяла 207 

Полско Косово Бяла 326 

Стърмен Бяла 201 

Смирненски Ветово 50 

Кривня Ветово 259 

Писанец Ветово 408 

Баниска Две могили 228 

Батишница Две могили 50 

Бъзовец Две могили 50 

Могилино Две могили 50 

Каран Върбовка Две могили 676 

Кацелово Две могили 154 

Острица Две могили 175 

Пепелина Две могили 702 

Помен Две могили 50 

Чилнов Две могили 50 

Широково Две могили 50 

Божичен Иваново 153 

Иваново Иваново 807 

Кошов Иваново 672 

Красен Иваново 204 

Мечка Иваново 583 

Нисово Иваново 672 

Пиргово Иваново 203 

Сваленик Иваново 150 

Табачка Иваново 358 

Тръстеник Иваново 260 

Церовец Иваново 50 
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Червен Иваново 603 

Щръклево Иваново 316 

Басарбово Русе 501 

Долно Абланово Русе 150 

Николово Русе 543 

Ново село Русе 50 

Просена Русе 50 

Сандрово Русе 350 

Семерджиево Русе 150 

Тетово Русе 225 

Хотанца Русе 50 

Червена вода Русе 50 

Ястребово Русе 50 

Бъзън Русе 50 

Бабово Сливо поле 50 

Борисово Сливо поле 171 

Бръшлен Сливо поле 54 

Голямо Враново Сливо поле 390 

Кошарна Сливо поле 350 

Малко Враново Сливо поле 100 

Ряхово Сливо поле 693 

Стамболово Сливо поле 100 

Черешово Сливо поле 100 

Юделник Сливо поле 153 

Белцов Ценово 120 

Беляново Ценово 50 

Джулюница Ценово 50 

Долна Студена Ценово 50 

Караманово Ценово 200 

Кривина Ценово 50 

Новград Ценово 303 

Пиперково Ценово 50 

Ценово Ценово 196 

 

Обектите на културно-историческото наследство, като основен туристически 

ресурс на региона, са концентрирани основно на територията на община Русе и община 

Иваново. Обектите на наследството в селищата около град Русе имат туристически 

потенциал, макар че състоянието им (физическо състояние, експониране, достъпност, 

допълващи туристически услуги) не позволява оптималната му реализация. 

Сред антропогенните туристически ресурси на Русенска област най-

популярни и значими са: 

• Национален археологически резерват „Скални църкви село Иваново“ 

(Скален  манастир „Свети Архангел Михаил”) - музеен резерват от 1965 

г.; недвижима културна ценност от Списъка на световното наследство на 
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ЮНЕСКО от 1979 г.; археологически резерват от 1997 г. Притежава 

изключителна стойност от гледна точка на стенната живопис и 

архитектурата, както и за развитието на средновековното християнско 

изкуство, археологията и антропологията; 

• Средновековен град Червен – един от най-значимите военни, културни и 

църковни центрове на Втората българска държава (XII – XIV в.); 

• Скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“ – основан през Второто 

българско царство, споменат от Паисий Хилендарски в История 

славянобългарска. Най-известният му обитател е Св. Димитър 

Басарбовски, чиито мощи се намират в патриаршеската църква в 

Букурещ. Днес е единственият функциониращ скален манастир в 

България; 

• Манастир „Света Марина“ в с. Каран Върбовка. 

Природните ресурси имат възстановителен и лечебен ефект върху човека. В 

проектното изследване на туристическия потенциал са включени тези от тях, които са 

привлекателни за туристите: скални феномени, каньони, карстови образувания, водни 

басейни, уникални екосистеми и атрактивни пейзажи. Ключова роля за туристическите  

цели има тяхното комплексно въздействие и преди всичко привлекателността на 

ландшафта. В района се намират Природен парк „Русенски Лом“ (обявен за народен 

парк през 1970 г., днес с площ 3408 хектара)4, Лесопарк „Липник“, както и важни за 

орнитологията обекти по Дунавското крайбрежие и островите, крайречни езера, 

язовири и микроязовири, заливните гори на българския Дунав, острови. 

Долината на р. Русенски Лом е изолиран оазис със своеобразна смесица от 

видове с различен зоо- и фитогеографски произход – средноевропейски, степен и суб 

средиземноморски. За това благоприятстват разнообразният релеф, специфичният 

микроклимат и наличието на скални образувания и влажни зони. Тук преобладава 

варовикът. Известно е, че биологичното разнообразие на карстовите терени е два-

три пъти по-голямо от това на другите ландшафти. В долината има стотици по-малки 

пещери без разклонения. По стръмните скатове над реката има горско-храстова и 

тревна формация, наречена “тъмна гора”, съставена от дъб, бряст, клен, ясен, мекиш 

(Acer tataricum – татарски клен), липа, богат подлес от храсти – глог, шипка, птиче 

грозде, люляк и разнообразна тревна растителност.  Гордост за парка са редките и 

защитени растителни видове, от които един български и пет балкански ендемита, 

между които ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii), диекианов лопен (Verbascum 

dieckianum ) с единствено находище в Поломието. Интересен представител на степната 

растителност е йоановото коило (Stipa spp.). Фауната е още по-разнообразна. Между 

безгръбначните заслужават внимание карпатският скорпион и сколопендрата. Още 10 

вида земноводни (от които 5 защитени) и 19 вида влечуги населяват долината. Особена 

зоогеографска стойност имат нощното гущерче. Срещат се два вида сухоземни 

костенурки, петнистият смок и смокът – мишкар, медянката, пепелянката. Реката се 

обитава от 22 вида риби, раци, охлюви и речни миди. Спортният риболов е разрешен. 

 

4 Официален сайт на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, lomea.org 

http://lomea.org/pages/2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Паркът е истински птичи рай. Тук се срещат много птици, които са застрашени в цяла 

Европа, затова Ломовете са обявени за важно за орнитологията място. 

Река Русенски Лом и притоците й обединяват няколко типа защитени територии: 

Природен парк “Русенски Лом”, защитените зони Ломовете от мрежата Натура 2000, 

орнитологично важно място, важно място за пеперудите и прилепите за България и 

Европа. Природният парк е признат като интересен и ценен обект, съчетаващ 

разнообразна и съхранена природа с ценно културно-историческо наследство, 

традиции, бит и гостоприемни хора. В прилежащите територии на парка са разположени 

множество малки населени места, изключително благоприятни за селски и екотуризъм - 

спокойна обстановка, дворове със стари лози, градини с плодове и зеленчуци, изгледи 

към реката. 

С Плана за управление на защитената територия са регламентирани основните 

туристически маршрути, определен е капацитетът на посещаемост и са дадени насоки 

за развитие на природния парк5. Като дефинира два интересни маршрута „Мали Лом“ и 

„По Черни Лом с кану“, Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом“ обосновава по 

следния начин потенциалните възможности за развитие на туризма и други 

рекреационни дейности: 

• Природна среда с културни, исторически и археологически паметници с 

местно, национално и световно значение; 

• Възможности за посещения по специализирани маршрути, свързващи 

места с биологично разнообразие, обекти на културно-историческото 

наследство, туристически обекти, панорамни площадки и други защитени 

територии в района; 

• Развитие на фолклорни празници и изяви, местни ритуали, културни 

събития, на основата на вече традиционно провеждащите се културни 

празници, надпявания и надсвирвания; 

• Морфологичните особености на района са основна предпоставка за 

развитие на пешеходен туризъм, велотуризъм и конна езда 

(необходимост от специализирани маршрути за хора с увреждания); 

• Възможности за по-нататъшно развитие на селския туризъм в селищата 

на прилежащите територии. 

Природните ресурси сами по себе си са отлична предпоставка за приключенски 

и екстремен туризъм – например, в уникалния каньон на Природен парк „Русенски 

Лом“. Дестинацията става все по-привлекателна за туристите, а Дирекцията на парка се 

опитва да управлява посетителския поток по начин, който гарантира устойчив туризъм. 

Изследването показва наличност на природни и антропогенни предпоставки за 

религиозен и велосипеден туризъм. Пешеходните турове около Дунава могат да се 

съчетаят с различни спортове, основно за млади хора. Има възможности и за 

къмпингуване около язовирите и около Дунава. Окуражаването на младежкия туризъм и 

 

5 „Природен парк „Русенски Лом“ – удобно място за туризъм“, презентация на Дирекция 

на Природен парк „Русенски Лом“ 
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доброволчеството могат да допринесат за промоция на културния обмен и отговорното 

отношение към природата. 

Въпреки посочените преимущества изводът от проектното изследване на 

туристическия потенциал е, че като цяло в региона няма достатъчно атракции или 

инфраструктура за спорт и активна почивка. 

 

1.1.2 Изследване сред местните заинтересовани лица и организации – 

обобщение 

 

Както бе казано в предходния раздел, първият тип изследване чрез въпросници 

отразява мненията на местните заинтересовани лица и организации относно потенциала 

за развитие на селски туризъм в региона, включително преимуществата, рисковете и 

потребностите. Този раздел представя главните изводи от допитването. 

Според повечето респонденти най-привлекателните за туризъм места в региона 

са Скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“ – с. Басарбово, Ивановските скални 

църкви (скален манастир), Природен парк „Русенски Лом“, Средновековен град Червен, 

пещера „Орлова чука“. Някои допитани посочват Лесопарк „Липник“ – с. Николово, а 

също и Манастир „Света Марина“ – с. Каран Върбовка, местността Стълпище, моста на 

Кольо Фичето над Янтра – гр. Бяла. 

Попитани за идеите им за развитие на туризма в Русенска област, анкетираните 

смятат, че трябва да се развият предпоставките за културен (откривателски, 

религиозен), селски (вкл. фестивали и фолклор – традиции, обичаи, кухня), еко 

туризъм; те споменават също туризъм, свързан с катерене на скали и проучване на 

пещери и хоби туризъм – колоездене и риболов. 

Анализът на отговорите показва, че 41% от допитаните виждат културния 

туризъм като приоритет за региона, който може в максимална степен да допринесе за 

напредъка на местната икономика и да донесе приходи на местните културни институти, 

музеите, хотелиерите и ресторантьорите, както и всички представители на 

туристическия бизнес. Тези очаквания се припокриват с препоръките на експертите и 

трябва да има гаранции, че планирането и прилагането на националните и регионалните 

туристически политики поставят като приоритет съхраняването на културното 

наследство, насърчават инвестициите в културен туризъм и промоция на региона. 

На въпроса как си представят други специфични типове туризъм в региона  

респондентите добавят рафтинг по Дунава и речни круизи, пешеходни походи, 

приключенски туризъм (парапланеризъм) и дори организиране на сватбени тържества. 

Има идеи за конгресен туризъм и туризъм с цел лечение (климатичен, рекреационен).  

Една част от респондентите вярват, че подобряването на инфраструктурата и 

постигането на устойчиво икономическо и социално развитие в Русенска област ще 

доведе до развитието на селския туризъм. Като важен фактор за туристическо развитие 

те виждат подобрения имидж на региона, рекламирането и създаването на специални 

трансгранични продукти между България и Румъния. 
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В анкетната карта са включени и въпроси за местата за настаняване и хранене в 

региона (в този раздел обобщаваме мненията на респондентите, които показват до 

каква степен са им известни хотелите и ресторантите в региона; а в раздел 1.1.4 

по-долу са изложени изводите от проучването по документи и статистика). 

Респондентите посочват различни хотели и ресторанти основно в град Русе. Те също 

така назовават и някои места за настаняване в селищата извън областния център: хижа 

„Орлова чука“ – до с. Пепелина, семеен хотел „Черния щъркел“ – с. Нисово, хотел 

„Седем поколения“ – с. Мечка, къща за гости „Петрова“ – с. Червен, комплекс „Липите“ 

– с. Николово. Респондентите посочват и няколко места за хранене извън Русе: 

ресторант „Разклона“, ресторанта във винарския комплекс „Седем поколения“, 

ресторант „Рибарска среща“ – с. Ряхово, ресторант „Манастира“ – с. Иваново, комплекс 

„Липите“ – с. Николово, ресторанта към хотел „Черния щъркел“ – с. Нисово. 

Анкетираните споменават също така и други места, които привличат 

туристическия интерес: рибарите и лодките в Мечка, Ряхово и Николово, аязмото в 

Каран Върбовка, зоокът и етнографска сбирка в Екзарх Йосиф, паметници, църкви. 

Анкетираните виждат необходимостта от инвестиции за напредъка на туризма в 

региона, но те лично не биха се ангажирали с това – само 17% от тях познават хора, 

които са инвестирали в туристическа инфраструктура. 

 

1.1.3 Изследване сред туристическите оператори, агенти и експерти – 

обобщение 

 

Второто анкетно допитване в рамките на проучването на туристическия 

потенциал на Русенска област е осъществено с експерти в сферата на туризма. То  

съдържа осем главни въпроса и цели да насърчи развитието на нови туристически 

продукти. 

Допитаните смятат, че Иваново, Червен, Басарбово и Мечка са най-известните 

туристически места в Русенска област. Според тях най-популярните маршрути, свързани 

с културното, историческото и природното наследство, са: 

• град Русе – село Иваново – село Червен – село Мечка – град Гюргево; 

• село Екзарх Йосиф – село Пепелина – село Иваново – село Мечка – село 

Червен; 

• село Мечка – село Червен – село Басарбово – село Николово; 

• село Басарбово – село Иваново – село Червен – село Каран Върбовка – 

село Пепелина – село Екзарх Йосиф – село Мечка 

Почти половината от допитаните експерти приемат, че най-подходящата 

продължителност за туристически маршрут в региона е 2-дневното пътуване и само 9% 

твърдят, че биха могли да организират престой над 3 дни. 

Сходни са отговорите на специалистите относно туризма, свързан с природата и 

спорта в региона – като най-популярни селища от тази гледна точка те посочват 

Иваново, Червен, Нисово, Каран Върбовка, Ряхово, Николово, Басарбово и Мечка. 



 

18 
 

Запитани за конкретни маршрути, те назовават следните, най-често двудневни, 

пътувания: 

• град Русе – село Мечка – село Иваново – село Червен – Гюргево; 

• град Русе – село Иваново – град Две могили – град Букурещ; 

• село Мечка – село Червен – село Басарбово – село Николово. 

От гледна точка на познавателния туризъм експертите назовават селищата 

Николово, Пепелина, Табачка, Екзарх Йосиф, Басарбово, Иваново – те са предпочитани 

заради посещението на етнографски сбирки и традиционни събития, чрез които може да 

се опознае културното наследство. 

Специалистите от сферата на туризма оценяват и пригодността на различни  

селища на Русенска област за алтернативните туристически форми – обобщението е в 

таблицата по-долу. 

 

Фигура 3 Алтернативен туризъм и селищата на Русенска област 

Форми на алтернативния 

туризъм 

Селище 

Речен/воден туризъм Николово, Ряхово, Мечка  

Круизен туризъм Около град Русе 

Еко туризъм Иваново, Мечка, Пепелина, Сливо поле, Нисово, 

Каран Върбовка 

Селски туризъм Иваново, Николово, Пепелина, Екзарх Йосиф, 

Каран Върбовка 

Културен и исторически 

туризъм 

Иваново, Червен, Мечка, Басарбово, Бяла 

Орнитоложки туризъм Ряхово, Сливо поле, Иваново, Нисово, Пепелина, 

Ветово 

Спа туризъм Русе, Мечка 

Конен туризъм Николово, Русе 

Лов, риболов Ценово, Ветово, Нисово, Каран Върбовка, 

Николово, Ряхово, Мечка, Пепелина 

Колоездене Русе, Ценово, Нисово, Пепелина, Каран 

Върбовка, Басарбово, Николово, Мечка, Екзарх 

Йосиф 

Други форми (катерене, 

делтапланеризъм, винен 

туризъм, т.н.) 

Борово, Русе, Иваново, Нисово, Червен, Мечка 
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Религиозен туризъм Басарбово, Иваново, Червен, Нисово, Каран 

Върбовка 

 

1.1.4 Места за настаняване в Русенска област 

 

Изследването за туристическия потенциал на Русенска област, осъществено в 

рамките на проекта, показва, че в последните години туристическият поток към 

областта нараства, но той се насочва основно към град Русе (97% от нощувките и 

посетителите). Регионът се посещава предимно от български туристи – студентски 

групи, пенсионери, организирани от туристическите агенции групи. За сезонност почти 

не може да се говори. Основните характеристики на туристическите дейности са: 

• концентрация в голяма степен в Русе (70%); 

• в другите общини туристическите дейности са допълващи, като са 

зависими от културния и икономическия център Русе; 

• семейните хотели (вкл. къщи за еко и селски туризъм) са слабо развити. 

По информация от Националния статистически институт, ТСБ – Север, през юли 

2018 г. в Русенска област има 48 места за настаняване с общ капацитет 1 979 легла, като 

20 от тези места са хотели с общо 1 071 легла. От общо 48-те места за настаняване 16 се 

намират в селските райони на Русенска област и по-точно в селищата, класирани на 

първите 10 места по туристически потенциал (фигура 3 и фигура 4). 

Общият брой на нощувките във всички места към юли 2018 г. е 18 281 (10 123 

българи и 8 158 чужденци) – нарастване с 24.9% спрямо юли 2017 г. Сред чужденците на 

първо място са румънците – 1 073, следвани от германците и французите.  

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване на Русенска област 

е 30.6% през юли 2018 г., като има нарастване в сравнение с юли 2017 г. (28.3%). Този 

показател е значително по-нисък от средния за страната, който е 61.8% през юли 2018 г. 

През юли 2018 г. реализираният приход от нощувки в Русенска област е 887.4 хиляди 

лв., като малко над половината са от български граждани. 

Изследването по проекта – и по-специално разговорите със собствениците на 

места за настаняване и хранене в селищата извън Русе, показва, че приходите не са 

достатъчни за издръжката на двучленно семейство и са по-скоро допълнителни, 

отколкото основни. Затова собствениците се въздържат от големи инвестиции. Има и 

изключения като Винарски комплекс „Седем поколения“ в с. Мечка, който е от по-

висока категория, предназначен за придирчиви посетители, големи групи или 

индивидуални туристи от страната и чужбина, които идват за кратък престой от 1 до 3 

нощувки.  

 

1.1.5 Селища в Русенска област с най-голям туристически потенциал 
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Класацията на селищата в Русенска област от гледна точка на потенциала им да 

поддържат устойчив селски туризъм чрез културното наследство, осъществена в 

рамките на проекта по описаната в предния раздел методология, определя 10 населени 

места с максимален брой точки.  

 

Фигура 4 Таблица с избраните 10 селища от Русенска област с най-голям 

туристически потенциал 

 

Място в 

класацията 

Селище  Община 

1 Иваново Иваново 

2 Пепелина Две могили 

3 Ряхово Сливо поле 

4 Каран Върбовка Две могили 

5 Нисово Иваново 

6 Червен Иваново 

7 Мечка Иваново 

8 Николово Русе 

9 Басарбово Русе 

10 Екзарх Йосиф Борово 

 

Изследването на потенциала за селски туризъм в Русенска област прилага 

единен подход при документирането на природните и антропогенните ресурси, 

описанието и оценката им за всяко едно от избраните 10 селища (селски общности) – 

по начина, показан в следващите две таблици по-долу. 

 

Фигура 5 Таблица на местните природни и антропогенни ресурси 

 

Име на селището……. 

Елементи на изследването Описание Оценка 

Природни ресурси 
o Характеристики и атрактивни места 
o Други интересни, необичайни или 
представителни места 
o Разнообразие на екосистемите 
o Геоложки феномени – езера, реки, водопади 
o Защитени зони – природни резервати, паркове 
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Културно наследство 

o Недвижими културни ценности (паметници, 

църкви, крепости, др.) 

o Малки исторически места 

o Местни сгради 

o Исторически предмети (инструменти, 

дрехи, мебели, др.) 

o Традиции (умения, ноу-хау, обичаи) 

o Гастрономия (местни продукти, рецепти) 

o Събития и фестивали 

  

Пространство и околности 

o Пейзаж 
o Основни места 
o Локация и собственост на земята за 

потенциални атракции 
o Климат 

  

Заинтересовани лица и организации 

o Публични институции 
o Заинтересовани групи 
o Туристически бизнес 

o Собственици на земя и други 

икономически сектори 

o Местни хора 

  

Инфраструктура 

o Места за настаняване, ресторанти, 

налични атракции 

o Достъпност и близост до градове, 

летища и други дестинации 

o Транспорт до дестинациите 

o Други услуги (напр., магазини) 

o Налични канали за информация и пазарни 
възможности 

  

Нормативен и политически контекст 

o Стратегии за туристическо 

развитие на национално или местно 

ниво 

o Законодателна рамка за малки и 

средни предприятия 

o Политически приоритети 

o Нормативна уредба за планиране и 
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установяване на икономически 

зони 

o Нормативна уредба за защитени 

природни зони  

Търсене на туристическия продукт 

o Чрез наличните ресурси 

o Преглед на пазарните сегменти 

o Добри практики за 

конкурентоспособност 

 

  

 

 

Фигура 6 Таблица с основните характеристики и индикатори за оценка на 

културни, природни и антропогенни обекти 

 

 

 

Характери

стики 

 

 

Индикатори 

 

 

Стойност (точки) 

За индикатора Общо 

1. Привлекат

елност 

популярност 5  

25 
съчетание от красива и разнообразна 

среда 

3 

съхранена автентичност 4 

уникалност 5 

красота/екзотика 4 

познавателна/научна стойност 4 

2. Културна/

природна 

стойност 

 

на световно ниво (вкл. ЮНЕСКО, 

Рамсарска конвенция) 

8  

18 
на национално ниво (вкл. 100-те 

туристически обекти), защитени зони, 

природен парк, Натура 2000 

5 

на местно ниво 2 

цялостно впечатление 2 

"за сведение" 1 

3. Достъпно

ст 

всички превозни средства/автобуси 5  

11 само с лека кола 3 

само с високопроходими автомобили 2 

само пеша 1 

4. Капацитет 

за 

натоварва

не 

брой посетители на седмица, на ден, 

на час 

3  

 

13 капацитет на оборудването 3 

степен на натоварване на системата 3 

максимален брой посетители на 

квадратен метър 

2 
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брой пренощували лица спрямо броя 

на леглата 

2 

5. Способно

ст да 

посрещне 

нуждите 

на 

туризма 

безопасност 4  

13 степен на обучение 2 

гарантиран срок на експлоатация 4 

необходимост от инвестиции 3 

6. Готовност 

да приеме 

и 

обслужва 

туристи 

наличие на туристическа 

инфраструктура 

7  

20 

степен на обезпеченост с кадри 5 

наличие/липса на организирани турове 3 

степен на целесъобразност (удобство, 

пригодимост) за създаване на 

туристически продукти 

5 

  Общо 100 
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1.2 Потенциал на селищата в окръг Гюргево за създаване и 

поддържане на устойчив селски туризъм  

 

 

Фигура 7 Карта на окръг Гюргево 

 

 

© 2019 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Giurgiu • Website creat si 

intretinut de TNC Solutions6 

 

1.2.1 Окръг Гюргево – общ преглед 

На територията на окръг Гюргево (3 526 кв. км.) има 3 града, един от които е 

Гюргево. В окръга има 51 общини с общо 167 села. 

Окръг Гюргево се намира в южната част на Румъния, по долното течение на 

река Дунав. Разположението му на левия бряг на река Дунав улеснява речните връзки с 

крайречните и черноморските страни. Гюргево граничи с окръг Кълъраш на изток, 

 

6 https://www.ocpigiurgiu.ro/judetul-giurgiu/ 

http://www.tncs.ro/
https://www.ocpigiurgiu.ro/judetul-giurgiu/
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окръг Телеорман на запад, окръг Илфов и Северозападен окръг Арджес и окръг 

Дъмбовица на север. Районът на окръга представлява 1,5% от площта на страната. 

На територията на окръга се намира пунктът за пресичане на границата между 

двете държави по жп и шосе. 

Гюргево се нарежда сред окръзите с най-малък брой постоянни жители -  281 

422 души. В Гюргево селските райони представляват 70,8% от общото население. 

Постоянните жители на трите града са: Гюргево - 61 400 души, Болинтин Вале - 12 900 

души и Михалище - 7 900 души. Етническа информация е налична за 263 800 души, от 

които румънци са 248 400 (94,1%), роми 15 200 (5,8%) и други етноси под 1%. 

Окръгът се намира в Румънската равнина, където се срещат реките Арджеш, 

Неайлов и Сабар. От север на юг окръгът се простира на дължина 94 км, а от запад на 

изток е широк 79 км. Дунав преминава през окръга със 72 км. 

Релефът на Гюргево се състои главно от равнини, по-специално от пет основни 

подгрупи на Румънската равнина: Бърнас, Влъсия, Гавану-Бурдеа, Титу-Потлоги и 

Дунавската ливада. Максималната височина е в северозападния край, 140 m - 142 m, на 

територията на общината Вънатории Мичи. Най-ниската точка е регистрирана в 

югоизточния край: 14.6 м, по река Дунав, южно от село Гряка. 

На територията на окръга се намират множество гори и обработваема земя. В 

северната част на окръга има петролни находища и нефтени находища, които се 

експлоатират, но също така се добива пясък и чакъл от коритото на река Дунав и 

другите реки наблизо. 

Защитените природни територии в окръг Гюргево са: 

• Природен парк Комана (24.963 ha) 

• Гората Олоада-Градинари и гората Падина Татарилуи (зони, включени в 

рамките на Природен парк Комана) 

• Острови Кама – Дину - Пъзърица (2 400 ha местообитания на птици и 

растителни видове) 

• Гора Манафу (28 ha) 

• Гора Тешила (52,5 ha) 

Гюргево е преобладаващо селскостопански окръг, като около 50% от 

населението е заето в този сектор. Неговата икономика се състои главно от селско 

стопанство, промишленост и търговия. 

Гюргево е едно от най-важните румънски пристанища на река Дунав. Окръжният 

център се намира на пътя Букурещ-София-Атина и Букурещ-Истанбул. Излазът на река 

Дунав представлява важна геостратегическа точка за Румъния, тъй като свързва 

Западна Европа с Близкия Изток; това определя високия потенциал за туристическото 

развитие на окръга и дава добри шансове за сътрудничество с българските съседи, 

особено от Област Русе. 
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1.2.2 Туристически потенциал на окръг Гюргево - обобщение 

Целта на проучването, което даде основата на настоящата стратегия, беше да се 

фокусира върху туристическия потенциал на окръг Гюргево и да събере и предостави 

информация за най-важните кметства/селища като привлекателни туристически 

дестинации от гледна точка на ресурсите, възприемчивостта и устойчивото развитие.  

За постигане на целта е приложена обща методология на проучването, 

договорена между българските и румънските фирми изпълнители, наети от съответните 

партньори по проекта, за да предоставят реалистична и солидна основа за общия подход 

към районите Русе и Гюргево. 

Изследването на туристическия потенциал на селата от окръг Гюргево поставя 

акцент върху нематериалното културно наследство, като подчертава предимствата и 

възможностите за туристическите перспективи на окръга. 

По време на проучванията на общественото мнение, проведени сред различни 

представители на общностите, местните жители и организациите, изследователската 

компания повиши осведомеността и интереса на местните хора и заинтересованите 

страни по отношение на туристическото развитие на района, в който живеят. Целта е те 

- бидейки по-добре информирани и по-осведомени за ролята на устойчивия туризъм в 

развитието на техните територии – да бъдат по-ангажирани и да предприемат действия 

за опазването и популяризирането на културното наследство на техния регион. 

След прилагането на общата методология румънската изследователска 

компания избира най-значимите културно значими общности и ги оценява въз основа на 

ключови характеристики и показатели. Избрани са 10 общности, които се считат за 

привлекателни за туристически цели в дългосрочен план. Елементите на изследването 

са описани по-долу. 

 

Културно наследство 

Редица аспекти за взети предвид при оценката: 

• паметници, крепости, църкви и др.; 

• малки исторически места - фонтани, параклиси, стени и др.; 

• исторически предмети - инструменти, дрехи, мебели, декорации, гоблени и 

др.; 

• традиции - умения, ноу-хау, обичаи и др.; 

• гастрономия - местни продукти, рецепти, методи за производство и др.; 

• събития и фестивали. 

Този елемент има тежест в оценката максимум 40% и се счита за най-голямата 

ценност, която общностите приемат за идентичност. Това е основният елемент, който 

трябва да се вземе под внимание в разработването на план за развитието на туризма - 

историческото наследство, построено преди много години, с неоспорима стойност на 

национално и международно ниво, архитектурни или религиозни предмети, обичаи и 



 

27 
 

традиции.  Това е актив, който винаги е привличал туристи; той трябва да застане в 

основата на стратегиите за отговорен туризъм. 

 

Природни ресурси 

Аспектите, които са изследвани, са следните: 

• необичайни, привлекателни, представителни места; 

• защитени местности – национални паркове, природни резервати; 

• гори, езера, реки, водопади; 

• разнообразни екосистеми. 

Този елемент на изследването има тежест в оценката максимум до 30%, той 

представлява другата голяма ценност на територията, част от наследството, видяно от 

хората, пътуващи за да се наслаждават на близостта си до природната среда; той е от 

изключителна важност за съхраняване на екосистемите и запазване на благоприятните 

възможности на региона. 

 

Пространства, околности и инфраструктура 

Следните аспекти са проучени: 

• места за настаняване; 

• ресторанти, магазини и др.; 

• достъпност, траспортни средства и връзки; 

• маркетинг и комуникационни канали. 

Тежестта на елемента в оценката е максимум 20%. Неговата важност е 

безспорна, но трябва да се има предвид, че независимо какви активи вече са налични и 

работещи в момента на оценката, те могат да бъдат подобрени и разширени от 

предприемчивите жители и да бъдат подкрепени от действащите и бъдещите 

професионални проекти. 

 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат 

Изследването разгледа следните аспекти: 

• публични институции; 

• местни туристически приоритети; 

• работещи НПО; 

• туристически агенции; 

• законодателство в подкрепа на развитието и съхраняването на 

наследството; 

• дейности на местните хора; 

• конкуретни добри практики за развитие на туристически продукт. 

Тежестта на елемента в оценката е максимум 10%. Взема се под внимание, че 

частният туристически сектор, НПО и заинтересованите групи са все още малко, но 
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могат да подобрят дейността си и да станат повече. Инвеститорите са винаги добре 

дошли. Местните постижения са успешни и местните политики в сферата на туризма, 

местната администрация и закрилата на природата са окуражавани.. 

Като се има предвид описаната по-горе  класация на елементите, цялостната 

оценка от 100% ще се състои от 40 (културно наследство) + 30 (природни ресурси) + 20 

(пространства, околности и инфраструктура) + 10 (заинтересовани страни, нормативен и 

административен климат). 

И тъй като изседването се фокусира върху антропогенните елементи, при 

финалната оценка се дават и проценти в тази сфера като част от общия потенциал за 

развитие на туризма. 
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2.Проучване на възможностите 

 

В този раздел 

Проучването се основава на анализа на информацията за избраните селища в 

Русенска област и окръг Гюргево, посочени в предходния раздел на стратегията, като 

акцентът се поставя върху техните силни страни и наличните благоприятни 

възможности, чрез които малките селски общности могат да развият собствена марка 

и регионален етикет, основани върху продукти, услуги и/или преживявания, които те 

могат да предложат на туристическия пазар: 

• природни ресурси 

• историческо наследство – материално и нематериално 

• местни продукти  

• местни традиции и събития – панаири, пазари, концерти, 

изложения, др. 

• местна кухня 

• хора и организации с опит в туристическото предлагане 

• места за настаняване 

• други специфики 
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2.1 Силни страни и благоприятни възможности на селищата 

в Русенска област 

 

2.1.1 Иваново 

Село Иваново е административен център на община Иваново, която се намира в 

северозападната част на Русенска област и в сравнение с другите общини на областта 

има най-голям потенциал за туристическо развитие заради уникалната комбинация от 

природни и културно-исторически ресурси. 

Географското положение на община Иваново може да се разглежда като 

благоприятно. Близостта до река Дунав и до Румъния (откъдето идват голяма част от 

туристите) е добра предпоставка за развитието на туризма. Селото е лесно достъпно, 

тъй като през общината преминават главният шосеен път Русе – София и жп линията 

Русе – София, а в близост се намира и главният шосеен път Русе – Разград – Шумен – 

Варна. Общата дължина на пътищата на територията на общината е 190.6 км, от които 

републиканска пътна мрежа 86.9 км и общинска пътна мрежа – 103.7 км. 

В близост до с. Иваново се намират две важни за туризма зони: 

• Дунавското крайбрежие – до селата Пиргово и Мечка, 

предлага възможности за краткосрочна почивка, водни спортове, 

риболов; културно-исторически маршрути; орнитоложки район, местност 

Стълпище (старо име Дикили таш – побит камък заради два големи 

каменни стълба); потенциал за селски туризъм и колоездене; 

• Поломие – включва Природен парк „Русенски Лом“ и 

културно-исторически места в селата Красен, Божичен, Иваново, Кошов, 

Червен, Нисово, Табачка и Сваленик; подходящо за краткосрочен и 

дългосрочен туризъм – зелени училища, селски туризъм, лов, 

орнитоложки туризъм, скално катерене, спелеология, колоездене, 

пешеходни разходки. 

Голяма част от територията на общината е предимно равнинна, което 

благоприятства развитието на земеделието и не поставя пречки пред транспортните 

коридори. Умерено континенталният климат също е добра туристическа предпоставка. 

Речната мрежа е сравнително гъста. Русенски, Бели, Мали и Черно Лом (реки с 

ограничена икономическа приложимост) текат сред каньони и образуват уникални за 

наблюдение форми, привличащи туристите. Територията на Община Иваново е богата 

на растителни и животински видове, което също се оценява високо от туристите.  

Защитените зони на територията на общината са изключително преимущество за 

туризма, но също така поставят някои ограничения за пребиваването: по Директивата за 

местообитанията – остров Батин и Ломовете (общини Русе и Иваново); по Директивата за 

птиците – Рибарници Мечка и Ломовете. Природен парк „Русенски Лом“ е уникална част 

от българската природна среда, място с висока естетическа стойност с наличието на 

красиви крайречни тераси, меандри, високи вертикални скали, райони с богато 

разнообразие от видове, пещери, скални образувания, исторически паметници с 
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национално и международно значение. Флората на парка наброява 877 видове (23% от 

растителния свят на България), от които около 150 уникални за България и Балканите. 

Фауната е изключително разнообразна - да споменем само, че тук живеят 19 от общо от 

35-те вида прилепи на планетата. 

Към привличащите туристите богати природни дадености на региона трябва да 

се добавят и не по-малко разнообразните антропогенни ресурси: 

• един от най-известните български туристически обекти - 

Ивановските скални църкви (образуващи скален манастир „Св. Архангел 

Михаил), един от 9-те български обекта в списъка на световното 

културно и природно наследство на ЮНЕСКО, създадени вероятно през 

XII в.; 

• археологически резерват „Средновековен град Червен“ - 

един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората 

българска държава 

• останки от римски кастел „Тримамиум“ и римски път в 

местността Стълпище, с. Мечка. 

Списъкът на материалното културно наследство включва 29 обекта – скални 

църкви, паметници, некрополи. 

Иваново има потенциал и за поклоннически туризъм с наличието на църквите в 

Щръклево, Табачка, старото село Иваново. 

Към дългия списък от природни и антропогенни ресурси на Иваново трябва да 

се добавят и забележителностите в близките селища. Те се намират на такова 

разстояние, че отседналите в Иваново могат да ги посетят в рамките на еднодневни 

екскурзии: 

• с. Сваленик – 1 археологически и 6 архитектурни 

паметници; 

• с. Кошов – 5 археологически и 12 архитектурни паметници; 

• с. Червен – 9 археологически и 16 архитектурни 

паметници; 

• с. Красен – войнишки паметници. 

От интерес за туристите са етнографските сбирки в читалищата на Сваленик, 

Нисово, Табачка, Тръстеник и Иваново; а също така и културните събития – „Децата на 

Поломието – празник под манастира“ в района на Ивановските скални църкви, Фестивал 

на гъбата в с. Красен, „От Поломието до Дунав заедно“ в местността Стълпище, 

международен симпозиум за съвременно изкуство „Ломея“, състезание по риболов в 

местността Стълпище, национален литературен конкурс „Светлоструй“. Дейността на 

Читалище „Христо Ботев“ в с. Иваново също може да допринесе към развитието на 

селския туризъм в региона чрез групата за автентичен фолклор, коледарската група. 

Напоследък голяма известност придобива и групата за народни обичаи и 

ритуали - с. Кошов, която поставя маскарадната игра „Джамал“, включена като 

нематериално културно наследство в Националната представителна листа "Живи 

човешки съкровища - България" (част от пилотния проект на ЮНЕСКО). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Предоставянето на качествени туристически услуги в Иваново се улеснява от 

изградения Туристически информационен център. В Националния регистър на местата 

за настаняване и заведенията са вписани 3 места в село Иваново и още 18 в другите 

селища на Община Иваново, които са основно от по-ниска категория, като изключим 

винарския комплекс „Седем поколения“. 

Във фигурата по-долу е изложено обобщение на силните страни и 

благоприятните възможности за развитие на устойчив селски туризъм чрез природното 

и културното наследство. 

 

Фигура 8 Иваново – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм  

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Богато културно-историческо 

наследство от национален и 

световен мащаб 

Съхранена природа, уникални 

видове флора и фауна 

Добро географско разположение, 

мек климат, умерени 

температури 

Близост до целевите пазари 

(Румъния) 

Лесна транспортна достъпност – 

шосе и жп 

Ниски цени за туристическите 

услуги 

Наличие на места за настаняване 

и хранене 

Близост до град Русе (възможност 

за съчетаване на видове туризъм) 

Възможности за диверсификация на 

предлаганите туристически продукти 

Продължаващ интерес към културния, еко 

и селския туризъм 

Позитивен имидж на региона като 

туристическа дестинация 

Разнообразен културен календар 

Наличие на финансиращи възможности за 

развитие на инфраструктурата и туризма 

Възможности за подобряване на 

квалификацията на персонала в туризма 

Потенциал за привличане на инвестиции в 

туризма 

Възможности за развитие на 

международния туризъм - близост до 

международното  летище Букурещ (80 км) 

Възможност за съчетаване на селския 

туризъм с друг вид туризъм: шопинг (Русе 

на 18 км и Букурещ на 80 км), морски 

(Варна на 200 км)  

 

2.1.2 Пепелина 
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Село Пепелина, едно от 12-те селища на Община Две могили, се намира на 7 км 

от общинския център град Две могили, на 15 км от с. Иваново и на 35 от областния 

център град Русе. Разположено е в живописния каньон на река Черни Лом, в Природен 

парк „Русенски Лом“ с умерено континентален климат - горещи лета и студени зими и 

голяма годишна температурна амплитуда, силни и кратки дъждове през лятото, 

възможни снеговалежи през целия период от ноември до април.  

Най-значителният воден източник на общината е река Дунав, ограничена 

икономическа приложимост имат притоците на Русенски Лом. В близкото до Пепелина 

село Острица се намира Защитена местност „Находище на уехтрицова урока (Bupleurum 

uechtritzianum)“. В землището на село Пепелина се наблюдава изключително 

разнообразие от растителни и животински видове, характерни за Природен парк 

„Русенски Лом“. 

Голямата туристическа атракция на село Пепелина е намиращата се наблизо 

пещера „Орлова чука“, открита през 1941 г. Има находки, показващи, че е била 

обитавана от праисторически хора и мечки. Тя е местообитание на няколко видове 

прилепи, един от които е уникален за Европа. 

В края на 50-те достъпът до пещерата е улеснен от изградено стълбище и вход. 

Днес за посещения са отворени около 3 км от пещерата, нейното проучване 

продължава. Допускат се малки групи от 15 души само с придружител. Достъпната за 

туристи част от пещерата се състои от няколко зали с интересни скални формирования. 

В една от залите с отлична акустика се изнасят концерти. 

В близост до село Пепелина се намират Ивановските скални църкви, 

средновековният град Червен и Манастир „Света Марина“ в с. Каран Върбовка, 

създаден по времето на Второто българско царство. С името на манастира е свързана 

легенда за изворната вода, чрез която сляпо дете прогледнало.  Днес заради 

многобройните туристи водата от извора е изведена в чешма извън църквата. Най-много 

хора се събират край манастира в деня на Света Марина 17 юли. 

В националния туристически регистър са вписани 2 места за настаняване около 

село Пепелина – едното е в самото село, а другото в с. Батишница. В близост до пещера 

„Орлова чука“ се намира хижа „Орлова чука“, собственост на Община Две могили, до 

която се стига по асфалтиран път, изграден е и паркинг. В сайтовете за резервации 

могат да бъдат намерени и други места за настаняване в селото – „Къщата с липите“, 

арт вила „Орлова чука“. 

 

Фигура 9 Пепелина – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм  

 

Силни страни Благоприятни възможности 
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Добро географско разположение 

Наличие на природни ресурси, 

благоприятстващи развитието на 

туризма – климат, гори 

Пещера „Орлова чука“ на 2 км от 

селото 

Наличие на защитени зони като 

предпоставка за еко и 

познавателен туризъм 

Чист въздух, земя и води 

Наличие на водни басейни – реки, 

язовири 

Фолклорни традиции и съхранени 

дейности на самодейци 

Активна читалищна дейност  

Условия за развитие на селски и еко 

туризъм, а също и в комбинация с хоби 

туризъм - лов и риболов 

Наличие на възможности за 

финансиране на проекти за развитие на 

селския туризъм 

Наличие на туристически 

информационни центрове в близост 

(Русе, Иваново) 

Възможност за създаване на нов 

туристически информационен център 

Възможности за организиране на 

традиционни събития през цялата 

година 

Възможности за реклама на местния 

туристически продукт 

 

 

2.1.3 Ряхово 

Село Ряхово, община Сливо поле, се намира на брега на р. Дунав на 30 км от 

областния център Русе. Селището възниква по време на римския император Веспасиан 

като крепост, част от Дунавския лимес. 

Транспортната инфраструктура в селото се състои само от шосеен път, но има 

възможност за развитие на речен транспорт. Дължината на пътната мрежа в общината е 

85.42 км, от които 20.6 км е републикански второкласен път, 16 км – републикански 

третокласен път и 48.82 – общински път. През общината преминава второкласният път 

Русе – Силистра, в общинския център Сливо поле спират над 70 автобуса всеки ден. 

В село Ряхово е налично пристанище, изградено преди повече от 60 години, 

което се нуждае от обновяване и може да послужи за развитието на речен транспорт. В 

близост се намира зърнена база с капацитет 30 000 т. До селото е изграден лиман за 

зимуване на плаващи помпени станции, чието разширяване би позволило да се приемат 

и малки кораби или шлепове. 

Теренът в цялата община е по-скоро равен, намира се на средна надморска 

височина 56 м. Климатът е умерено континентален. Дунавската тераса, включително на 

терена на общината, е отворена към североизточните ветрове, което причинява студени 

зими и горещи лета. През територията на общината минават подпочвени реки, което е 

предпоставка за направените дълбоки сондажни кладенци за питейна вода, снабдяващи 

град Русе, част от гр. Разград, гр. Търговище и гр. Шумен.  

Изключителното природно преимущество на село Ряхово е, че се намира на 

брега на река Дунав.  
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На територията на община Сливо поле има 2 защитени зони: 

• „Калимок – Бръшлен“ – освен Ряхово в обхвата влизат и други близки 

села Бабово, Бръшлен и Голямо Враново, а също така град Тутракан и 

села от община Тутракан, както и няколко острова. Защитената местност 

е създадена, за да се съхрани влажната зона и естествената блатна 

растителност. Тя е хабитат на 400 видове растения, 60 вида риби, 20 

влечуги, 40 вида бозайници, 230 вида птици и хиляди безгръбначни. Тук 

живеят няколко застрашени от изчезване видове птици; 

• „Алеко – Телика“ – обхваща източната част на остров Алеко и група от 

малки острови в съседство, намиращи се до село Сандрово, които са 

местообитание за редица застрашени видове растения и животни. 

На територията на община Сливо поле влиза и защитената зона Натура 2000, 

Мартен – Ряхово, с обща площ 1172.74 хка. 

В близост до Ряхово се намира 16-километровият екомаршрут „Бръшленско 

блато“. По цялата си дължина е асфалтиран или циментиран и е проходим и при 

дъждовно време. По маршрута може да се наблюдава уникалната флора и фауна на 

региона. Той извежда до Дунавската дига и до екзотично рибарско селища, откъдето с 

лодка може да се достигне до остров Мишка, достига  плажа на с. Ряхово, а накрая – до 

Тракийската гробница при Бабово с изглед към цялото блато. Маршрутът е подходящ за 

пешеходни разходки и колоездене. 

Антропогенните ресурси, представляващи туристически интерес, са: 

• антична крепост „Апиария“ на хълм Калето или Хисария, до с. Ряхово, 

споменава се още в първи век. Част от крепостта е разрушена от водите 

на река Дунав и от изграждането на Бръшленската напоителна система. 

Към момента няма запазени стени над земната повърхност, останки 

могат да бъдат видени при отлив през лятото; 

• римска могилна гробница в Бабово – използвана до 4-ти век и изоставена, 

по-късно ограбена. 

• селищна могила до с. Кошарна, обект на археологически проучвания 

• етнографска сбирка в с. Борисово 

• църква „Св. Георги“, войнишки паметник. 

Чрез дейността на читалищата в общината се съхраняват традиции и обичаи на 

няколко етноса. Традиционно се организират кулинарни изложби с ястия по стари 

български рецепти и също така ястия на различните етноси – татарски, турски, българо-

мохамедански. Създадени са фолклорни групи. Всеки месец се организират концерти и 

други събития, посветени на религиозни празници и на традициите на етническите 

групи. Празникът на рибата през август в Бръшлен всяка година събира все повече 

хора, които идват от цялата страна. 

Създадена е и работи Местната инициативна група „Тутракан – Сливо поле“, 

която подкрепя проекти в изпълнение на Стратегията за водено от общността местно 

развитие с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 



 

36 
 

Общината участва и в състава на Местната инициативна рибарска група 

„Главиница – Тутракан – Сливо поле“ и има потенциал да привлича средства за 

аквакултури и рибарство, а също така и за алтернативни дейности в подкрепа на 

туризма, като в същото време подкрепя активирането на местните ресурси за постигане 

на дългосрочни резултати. 

На 10 км от Ряхово се намира туристическият информационен център в Бръшлен 

и туристическа база за екоучилище, създадена от МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо 

поле“. В Националния туристически регистър е вписан един семеен хотел в Ряхово. 

 

Фигура 10 Ряхово – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм  

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Живописно разположение 

на брега на Дунава 

Близост до областния 

център Русе – 30 км 

Близост до Румъния – 90 

км от Букурещ и 

международното летище 

Наличие на плаж, рибна 

борса и рибен ресторант 

на брега на реката 

Богато биоразнообразие, 

влажна зона 

Културно-историческо 

наследство 

Традиции в рибарството 

Ниски цени на 

туристическите услуги 

Места от туристически 

интерес в близките 

селища с лесна 

достъпност 

 Възможности за селски и еко туризъм, както 

индивидуален, така и групов 

Наличие на интерес към алтернативните 

туристически форми 

Възможности за развитие на потенциала край 

брега – рибарското пристанище, плажа 

Изграждане на позитивен имидж на региона като 

туристическа дестинация 

Богат културен календар със събития и участието 

на местни жители 

Действащи стратегии за местно развитие на МИГ 

„Тутракан – Сливо поле“ и МИРГ „Главиница – 

Тутракан – Сливо поле“ – шанс за развитието на 

туристическа инфраструктура и услуги 

Възможности за нови туристически услуги 

Възможности за туристически продукти за 

краткосрочен престой на туристи от Румъния 

Подобряване на квалификацията на 

туристическия персонал 

Потенциал за привличане на чужди инвестиции в 

туризма  
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2.1.4 Каран Върбовка 

 

Село Каран Върбовка е едно от 12-те села на община Две могили, Русенска 

област. Територията споделя същите климатични, топографски и транспортни 

характеристики като село Пепелина, двете селища се намират на разстояние 10 км. 

В землището на селото се намира защитената зона Лесопарк „Аязмото“, 

представляващ 3483 дка залесена площ с уникална флора и фауна в съчетание с 

минерална вода. 

Манастирът „Света Марина“ (на 50 км от Русе), известен още от Второто 

българско царство, непрекъснато привлича туристи с легендата си за лечебната вода. 

Тук се намира единственият минерален извор в Русенска област. Туристите редовно 

посещават манастира, а най-много хора се събират в деня на Света Марина 17 юли. 

Материалното културно наследство се състои от войнишки паметници и храм 

„Въведение Богородично“. 

В местността „Аязмото“ всяка година се организира фестивалът на 

фолклорните изкуства „Жива вода“.  

В Националния туристически регистър не са вписани места за настаняване в 

Каран Върбовка, а интернет сайтовете за резервация са включили къщата със стаи за 

гости “Aqua Vitae” с капацитет 8 души. 

 

 Фигура 11 Каран Върбовка – силни страни и благоприятни възможности за 

селски туризъм  

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Отлични природни ресурси за 

развитие на туризъм – климат, 

гори 

Културно наследство с голяма 

известност 

Разположение в природен парк - 

благоприятства еко и 

познавателния туризъм 

Съхранени фолклорни традиции 

Българи и чужденци с интерес 

към купуването на имоти в 

региона 

Възможности за развитие на селски туризъм 

и в комбинация с хоби туризъм – лов и 

риболов 

Наличие на източници за финансиране на 

проекти в сферата на туризма 

Възможност да се организира туристически 

информационен център 

Възможности за бъдеща промоция на 

регионалния туристически продукт 
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Чист въздух, вода и почва 

Единственият минерален извор в 

областта 

 

 

2.1.5 Нисово 

 

Селото се намира на 22 км от Русе на отбивка от главния път Русе – Варна, която 

води през с. Щръклево до Нисово.  

Историците смятат, че първите заселници са дошли от градовете в Балкана 

преди 150-200 години в търсене на работа и по-добър живот и са установили контакти с 

местното население хърцои. 

Село Нисово се намира в живописната зона Поломие, долината на река Русенски 

Лом, Бели Лом, Черни Лом, Мали Лом, която е един от най-значимите природни ресурси 

за туризма в Русенска област. Климатът е умерено континентален, речната мрежа е 

сравнително гъста. Горите и водите в територията на селото са местообитания на много 

животински видове. Експерти твърдят, че около Нисово може да се наблюдават птици, 

които рядко се срещат на друго място в страната – скален орел, черен щъркел и др. 

Разположението на селото в Природен парк „Русенски Лом“ му дава всички 

преимущества на комбинацията от природни и антропогенни ресурси за еко и селски 

туризъм. В парка са създадени маркирани пътеки, които позволяват на туристите да 

наблюдават био разнообразието. Маршрут „Грамовец“ с дължина около 12 км започва 

при археологическия резерват „Ивановски скални църкви” и по красива пътека сред 

лонгозна растителност достига до сливането на Бели и Черни Лом, даващи началото на 

река Русенски Лом. „Дендропътеката” е 6-километров маршрут, тръгващ от село 

Нисово, който запознава туристите с растителните видове в парка. Друга 6-километрова 

екопътека води до вековния бряст край село Нисово. Пътеките не са трудни, маркирани 

са добре, туристите не се нуждаят от водачи. Дирекцията на Природния парк изгражда 

и екстремна екопътека в близост до Нисово, която води към Големия нисовски скален 

манастир. Освен за пешеходен туризъм селото е подходящо и за любителите на 

риболова (рибарници, реките Бели и Мали Лом). 

Антропогенните ресурси в селото са 9 археологически и 6 архитектурни 

паметници, ето само два от тях: 

• Голям нисовски скален манастир „Св. Константин и Елена“ – от XI в., 

намира се на 7 км от селото на брега на Мали Лом. Смята се, че е най-

големият в Поломието, пътят до него е труден; 

• Антична крепост „Сечена скала“ – заобиколена от три страни от река 

Бели Лом; възвишението, на което се намира, е известно като Кале 

Аджамка. Видимото укрепление има форма на четириъгълник, Карел 

Шкорпил отбелязва три кръгли кули на крепостните стени. Днес 
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укреплението е покрито с гъста растителност, останките едва се 

забелязват; 

• старо гробище с останки от надгробни камъни – датирано към XVIII-XIX в., 

известно като Конското гробище. Запазените кръстове са изследвани от 

Карел Шкорпил и от съвременни етнолози и археолози; шумна медийна 

известна придобива тезата на проф. Николай Овчаров (по-късно  

отхвърлена), че гробовете са на рицари тамплиери. 

Дейността на читалище „Гео Милев“ съхранява старите обичаи – например, 

коледари през зимата или лазарки през пролетта. Освен това местните жители и всички 

посетители на Нисово имат възможност да се включат в празниците на общината  - 

„Децата на Поломието – празник под манастира“ при Ивановски скални църкви, „От 

Поломие до Дунав заедно“ при Стълпище. 

Най-близкият туристически информационен център се намира в общинския 

център село Иваново. 

В Националния туристически регистър е вписан семеен хотел „Черният щъркел“ 

с капацитет 15 легла, а сайтовете за резервации показват и къщата за гости „Нисово“ с 

капацитет 6 легла. 

 

Фигура 12 Нисово – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм  

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Близост до Русе 

Близост до Румъния 

Местоположение в Природен парк „Русенски 

Лом“ 

Наличие на природни ресурси, вкл. зона 

„Батаклията“ 

Наличие на исторически паметници 

Близост до други селища с природни и 

антропогенни ресурси – Иваново, Червен, 

Кошов 

Налични екопътеки 

Ниски цени на туристическите услуги 

Туристически информационен център в 

близост 

 

Потенциал за еко и селски 

туризъм 

Потенциал за развитие на 

индивидуален туризъм или 

малки групи 

Възможности за 

диверсификация на 

предлаганите туристически 

продукти 

Възможности за привличане на 

чуждестранни инвестиции 

Възможности за финансиране 

на проекти за туризъм 
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2.1.6 Червен 

 

С. Червен, община Иваново, възниква в подножието на укрепено средновековно 

селище Червен – стратегически военно-административен център от Второто българско 

царство. Намира се в Природен парк „Русенски Лом“. Туристическият му потенциал се 

обуславя от комбинацията от природни и антропогенни дадености. 

Територията, на която се намира селото, е предимно хълмиста и това дава 

възможност за интересни гледки към природните забележителности. Климатът е   

умерено континентален. Р. Черни Лом минава през селото с много завои и го разделя на 

две махали. Реката е с ограничена икономическа приложимост, подходяща е за 

риболов. 

В общината има защитени местности по Директивата за местообитанията – 

остров Батин (общини Русе и Иваново), Ломовете (общини Русе и Иваново); по 

Директивата за птиците – рибарници Мечка и Ломовете. 

Към изключителните преимущества на природната среда в парка „Русенски 

Лом“ се добавя и археологическият резерват „Средновековен град Червен“, 

разположен сред скалните меандри на река Черни Лом на около 30 км от Русе, който 

привлича голям туристически интерес и е посещаван както от българи, така и от 

чужденци, сред които най-много са румънците. В близост до Червен са съществували 

три големи манастира, от които днес са запазени малко останки. 

Близостта на средновековния град Червен до скалните църкви в Иваново, а и до 

скалния манастир в с. Басарбово, създава възможности за организиране на еднодневни 

маршрути, което е изключително преимущество за развитието на селския туризъм в 

Червен въз основа на изключителното културно наследство на региона. 

По научни източници в село Червен има 16 архитектурни паметници – църкви, 

манастири, войнишки паметници. 

По установена традиция през май в селото се провежда Средновековният 

фестивал „Червен“, чиято идея е да покаже чрез възстановки живота, занаятите и 

военното дело на хората от Второто българско царство. За участие във фестивала идват 

групи от цяла България. Фестивалът с неговата автентична средновековна атмосфера 

привлича интереса на много туристи. 

Освен това посетителите на с. Червен могат да се включат и във всички 

празници, организирани в община Иваново – „Децата на Поломието – празник под 

манастира“ в Иваново, Празник на гъбата в с. Красен, др. 

Най-близкият туристически информационен център се намира в общинския 

център Иваново. 

В Националния туристически регистър е вписан само един снак бар, а според 

сайтовете местата за настаняване са къщите за гости „Петрова“, „Недина къща“, 

„Интрига“. 
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Фигура 13 Червен – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм  

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Разположено в Природен парк 

„Русенски Лом“ 

Богато културно наследство, 

съхранени традиции 

Запазени паметници 

Възможности за кратки 

еднодневни маршрути до други 

исторически забележителности 

Близост до Русе 

Близост до Румъния 

 

 

Възможности за селски и еко туризъм, 

индивидуален или на малки групи 

Възможности за диверсификация на 

предлаганите туристически продукти 

Продължаващ интерес към културния, 

еко и селския туризъм 

Изграждане на позитивен имидж на 

региона като туристическа дестинация 

Разнообразяване на културния календар 

със събития 

Наличие на фондове за развитие на 

туристическата инфраструктура 

Подобряване на квалификацията на 

персонала в туризма 

Възможности за привличане на 

инвеститори 

 

 

2.1.7 Мечка 

 

Село Мечка, община Иваново, има добро географско разположение в близост до 

брега на река Дунав. Намира се на кратка отбивка от главния път Русе – София и е близо 

до граничния пункт с Румъния. По исторически данни може да се съди, че околностите 

на с. Мечка са заселени преди 2500 г. пр. Хр. и през изтеклите епохи са представлявали 

важни населени места и крепости на илири и траки, на римляни и византийци, 

на славяни и българи. 

Залесеният бряг на река Дунав дава възможност за разнообразни дейности за 

отдих в селото или в местността Стълпище – водни спортове, наблюдение на птици и 

фото сафари, разходки с лодка, риболов. 

Към богатите природни дадености трябва да се добави и историческото 

наследство -  останки от древна крепост „Тримамиум“, част от долнодунавската 

укрепителна система на Римската империя. През 2005 г. учените откриват уникален 6-

редов надпис, съхраняван днес в Регионалния исторически музей Русе. Интерес 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
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представлява и римският кастел „Урсу“, чиито останки могат да бъдат видени в 

местност Стълпище, заедно с останки от древен римски път. 

В общината има защитени местности по Директивата за местообитанията – 

остров Батин (общини Русе и Иваново), Ломовете (общини Русе и Иваново); по 

Директивата за птиците – рибарници Мечка и Ломовете. 

Рибарниците "Мечка" заедно с островите в близост до тях са характерен за 

поречието на Дунав комплекс от ценни местообитания на птици и други животни. Обект 

на защита са местообитанията на 7 видове бозайници, 3 вида земноводни и влечуги, 12 

вида риби и 6 вида безгръбначни. 

В близост до с. Мечка се намира природната местност „Декилиташ“, на 30-40 м 

от река Дунав в района Стълпище.  Представлява две каменни образувания с различна 

големина, датиращи вероятно от мезозойската ера. С тях са свързани различни легенди 

и предания за Крали Марко. 

Сред преимуществата на Мечка е фактът, че туристите могат да съчетаят отдиха 

сред природната среда край Дунава с посещения на скалните църкви в с. Иваново или 

средновековния град Червен, които се намират на малко разстояние, позволяващо 

еднодневно или двудневно посещение. 

В селото могат да бъдат посетени и войнишки паметници на загинали в Руско-

турската освободителна война, Балканската война, Втората световна война. 

Чрез дейността на читалището в селото, както и на други самодейни състави от 

областта, се ознаменуват много празници, два от които привличат посетители към 

местността Стълпище „От Поломието до Дунав заедно“ и рибарското състезание. 

За с. Мечка посетителите могат да бъдат информирани в Туристическите 

центрове в Русе и в Иваново. 

В Националния туристически регистър е вписан Винарският комплекс „Седем 

поколения“, който се ползва с голяма популярност заради съчетанието от хотел, 

ресторанти, спа център, а също така и дегустация на вина собствено производство. В 

местността Стълпище, непосредствено до брега на реката, има бунгала за настаняване 

на гости и удобни места за пикник. 

 

 Фигура 14 Мечка – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм 

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Благоприятно географско 

разположение в близост до 

Дунава 

Близо до Русе 

Потенциал за еко и селски туризъм 

Възможности за индивидуален туризъм 

Възможности за посрещане на големи 

туристически групи 
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Близо до Румъния 

Лесен транспортен достъп 

по шосе 

Близост до природните и 

антропогенните дадености 

на региона – възможност за 

кратки туристически 

маршрути 

 

 

Продължаващ интерес към културния и 

селски туризъм, възраждане на интереса 

към орнитоложки наблюдения и фото сафари 

Създаване на позитивен имидж на региона 

като туристическа дестинация 

Разнообразяване на културния календар със 

събития 

Наличие на финансиращи възможности за 

инфраструктура и туризъм 

Възможности за увеличаване и 

разнообразяване на туристическите услуги 

Потенциал за привличане на инвеститори 

 

  

2.1.8 Николово 

 

Селото се намира на територията на община Русе, на разстояние 6-7 км от 

областния център Русе. Сегашното село е възникнало от селата Гагаля и Липник. 

Сред преимуществата на общината е нейното стратегическо транспортно-

географско разположение. От ключово значение са паневропейски транспортен коридор 

№9 и паневропейски транспортен коридор №7, в близост до които е разположено село 

Николово. 

Пътят от Русе – Николово е общински, в добро състояние. Автобусната линия 

Русе – Николово върви на интервали 16-30 минути. Има решение на Общинския съвет за 

поетапно изграждане на велосипедна алея от Русе до Лесопарк „Липник“ край 

Николово. 

В непосредствена близост до Николово се намира основната туристическа 

атракция на селото – живописната природна местност Лесопарк „Липник“ (старо име 

Текето), която дава много възможности за отдих: риболов, разходка с лодка, пешеходни 

разходки. Смята се, че това е най-големият масив от липи на територията на страната. 

По пътеките в парка може да се върви пеша, но също така да се карат велосипеди или 

ролери. На територията на парка се намира голямо изкуствено езеро. Част от него е 

заета с водни лилии. В парка се намира и малък извор, свързан с легенди за лечебна 

вода. Езерото е популярно място за рибарите. Тук се организират също така национални 

и международни състезания по водни спортове. В Лесопарк „Липник“ се провежда 

традиционният събор на село Николово на Илинден, 2 август. 

Основното туристическо преимущество на село Николово е комбинацията от 

горската  среда за разходка и пикник, езерото за водни спортове и риболов с близостта 

на Русе и неговата европейска архитектура. 
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В Националния туристически регистър са вписани 5 места за настаняване в 

Николово с капацитет 51 легла, а също така и 13 места за хранене. 

 

Фигура 15 Николово – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм 

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Благоприятно географско положение 

Наличие на Лесопарк „Липник“ 

Близост до Русе 

Близост до Румъния 

Близост до 2 паневропейски транспортни 

коридори 

Близост до обектите на културно-

историческото наследство в община 

Иваново 

Близост до Природен парк „Русенски 

Лом“ 

Ниски цени на туристическите услуги 

Добри природни дадености за кратък 

отдих 

Развита инфраструктура за водни 

спортове – гребна база 

Възможности за краткосрочен и 

дългосрочен отдих в природна 

среда и в същото време – в близост 

до европейската архитектура на 

Русе 

Потенциал за разнообразяване на 

предлаганите туристически 

продукти 

Изграждане на позитивен имидж на 

региона като туристическа 

дестинация 

Наличие на финансиращи 

възможности за инфраструктура и 

туризъм 

Повишаване на квалификацията на 

персонала в туризма 

 

 

 2.1.9 Басарбово 

 

Разположено в непосредствена близост от 8-9 км до областния център Русе, 

селото е заобиколено от хълмове, което прави климатът му по-мек от градския.  Има 

сведения, че е обитавано от тракийско време и е посещавано от поклонници преди 

построяването на Басарбовския манастир – единственият действащ скален манастир в 

България, една от големите антропогенни дадености на Русенска област с потенциал за 

привличане на туристическия интерес. 

Село Басарбово е лесно достъпно по шосе, намира се в близост до двата 

паневропейски транспорти коридора №7 Рейн-Майн-Дунав и №9 Хелзинки - 

Александруполис, които се пресичат в областта. 



 

45 
 

Басарбовският манастир е разположен в скала до река Русенски Лом. Историята 

му е вековна, началото му може да се проследи до XIII век. Днес неговата ценност се 

разглежда от архитектурна, културна и религиозна гледна точка, а също така и като 

потенциал за поклоннически туризъм (пилигримство). Тук през XVII век е живял  

Димитър Басарбовски, православен светец, считан за покровител на гр. Букурещ – днес 

мощите му са изложени за поклонение в Патриаршеската църква „Св. св. Константин и 

Елена“ в румънската столица. Един от първите изследователи на манастира е Карел 

Шкорпил през 1912 г., неговите открития са поместени в книгата му „Опис на старините 

по течението на река Русенски Лом“, 1914 г. 

Туристически поклоннически маршрут с дължина около 57 км, достъпен за 

колоездене, високопроходими автомобили или пеша, започва от село Басарбово и 

обхваща скалните манастири и историческите места в Природен парк „Русенски Лом“ и 

Поломието – Басарбовския манастир, църквата в с. Красен, музейната сбирка в с. 

Щръклево, Ивановските скални църкви, екопътеката Грамовец, вековния бряст край 

Нисово, манастирите в каньона на Мали Лом край Нисово, средновековния град Червен, 

пещерата „Орлова чука“, манастира „Света Марина“ в Каран Върбовка.  

Читалището в с. Басарбово е обединяващ център за самодейни колективи и 

клубове, които имат потенциала да увеличат туристическия интерес към региона. 

В Националния туристически регистър са вписани 2 места за настаняване в село 

Басарбово – мотел „Ханчето“ и туристическа хижа „Алпинист“. 

 

Фигура 16 Басарбово – силни страни и благоприятни възможности за селски 

туризъм 

 

Силни страни Благоприятни възможности 

Благоприятно географско положение 

Наличие на единствения работещ 

скален манастир „Св. Димитър 

Басарбовски“ 

Близост до Русе 

Близост до Румъния 

Близост до 2 паневропейски 

транспортни коридори 

Близост до обектите на културно-

историческото наследство в община 

Иваново 

Близост до Природен парк „Русенски 

Лом“ 

Интерес на румънските туристи към 

манастира 

Възможности за краткосрочен и 

дългосрочен отдих в природна 

среда и в същото време – в близост 

до европейската архитектура на 

Русе 

Потенциал за разнообразяване на 

предлаганите туристически 

продукти 

Изграждане на позитивен имидж на 

региона като туристическа 

дестинация 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89
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Мек климат 

Ниски цени на туристическите услуги 

Добри природни дадености за кратък 

отдих 

Наличие на финансиращи 

възможности за инфраструктура и 

туризъм 

Повишаване на квалификацията на 

персонала в туризма 

 

2.1.10 Екзарх Йосиф 

 

Селото се намира в община Борово, на около 30 км от Русе. До него се достига 

по отбивка на главния път Русе – София и Русе – Велико Търново – Подкова, част от 

европейския транспортен коридор №9. Общинският център град Борово е на разстояние 

от 43 км. През територията на общината минават 5 шосета от републиканската пътна 

мрежа с дължина 45.2 км. 

Селото е сравнително близо до реките Дунав, Янтра и Баниски Лом. 

Близо до с. Екзарх Йосиф се намира защитената зона Дойчов остров, 

Рибарниците при с. Мечка и орнитоложките зони на островите Батин и Безименен – с над 

198 видове птици, като 60 от тях са включени в Червената книга на България. 

Забележителна културна ценност е селската църква „Св. Архангел Михаил“ – 

единствен християнски храм в региона, създаден без султански ферман, издигнат 

наравно със земята, а не е вкопан в нея. В близост се намират и църквите в Горно 

Абланово, Обретеник, Батин и Брестовица.  

В селото е създадена етнографска експозиция на открито и зоологически кът. 

Близо до с. Екзарх Йосиф се намира дунавският остров Батин – защитена зона по 

Натура 2000, Директива за местообитанията и Директива за птиците. Зоната обхваща 

целия остров, близкия Дойчов остров, както и целия бряг на Дунава от всички страни на 

острова и значителна част по посока на град Русе. 

От много години в селото се организира Празник на ябълката с участието на 

много самодейни и професионални групи, чрез който се популяризира районът, където 

се отглеждат 22 сорта ябълки от общо 44-те сорта в цяла България.  

Посетителският център в общинския център Борово предоставя информация за 

наличните маршрути и туристическите услуги. 

 

Фигура 17 Екзарх Йосиф – силни страни и благоприятни възможности за 

селски туризъм 

 

Силни страни Благоприятни възможности 
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Съхранена природна среда и 

автентична атмосфера 

Добро разположение, лесна 

достъпност, близост до главен път 

Защитена зона в близост 

Близост до Русе 

Близост до Румъния 

Уникален празник на ябълката 

Туристически атракции – етнографска 

сбирка на открито и зоологически кът 

Ниски цени на туристическите услуги 

Туристически потенциал от 

комбинацията на етнографски и 

природни дадености 

Възможности за индивидуален или 

групов туризъм 

Възможности за финансиране на 

инфраструктурни и туристически 

проекти 

Възможности за производство на 

хранителни продукти, свързани с 

традиционно отглеждани култури 

 

 

 

 

2.1.11 Проучване на силните страни и благоприятните възможностите на 

Русенска област – обобщение 

 

Световен тренд за селски туризъм 

Според анализите на сайта, създаден от Министерството на външните работи и 

Агенцията за предприятията на Нидерландия7, европейските пътешественици все повече 

включват елементи от селския туризъм, когато планират пътуванията. Те търсят повече 

преживявания, отколкото разглеждане на забележителности, харесват да общуват с 

местните хора и местната култура. Затова все повече туристически агенции включват в 

пакетите си посещения в малки общности, където туристите могат не само да се 

запознаят с местните хора, но и да имат активна роля – например, участие в местен 

занаятчийски семинар или помощ в прибиране на реколтата. 

Това са добри новини за Русенска област, която може да удовлетвори 

съвременните туристически интереси, като да предложи интересни селски общности 

със съхранени традиции. Според цитирания анализ туристическите агенции особено 

много ценят възможността да съчетаят селския туризъм с опознаването на местното 

културно и природно наследство – а това може да бъде предложено от всяко от 

избраните селища на Русенска област. 

Селският туризъм е тенденция в Европа и е в непрекъснат растеж, твърди 

аналитичният документ „Състояние и възможности за развитие на селският туризъм в 

България“8 на гл. ас. д-р Теодора Ризова от Нов български университет. Световната 

 

7 CBI https://www.cbi.eu/market-information/tourism/rural-tourism/rural-tourism-europe 

8 http://ebox.nbu.bg/pa2016/18Rizova.pdf 

https://www.cbi.eu/market-information/tourism/rural-tourism/rural-tourism-europe
http://ebox.nbu.bg/pa2016/18Rizova.pdf
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туристическа организация оценява годишния растеж на селския туризъм на около 6% в 

сравнение с 2% ръст на туризма като цяло. В редица страни от Южна и Източна Европа 

растежът е повече от 20%, което се дължи на трансформации в селските райони и 

селското стопанство в резултат от приемането на тези страни в Европейския съюз. 

Делът на културния туризъм се повишава в световен мащаб, а това се дължи от 

една страна на все по-достъпната информация по различни исторически ориентирани 

теми, а от друга - на увеличаването на кратките градски и уикенд ваканции за 

посещение на културни събития. До този извод достига документът „Обща политика за 

опазване, развитие и оползотворяване на наследството на рибарските общности“9 

Принос за развитието на този вид туризъм има и експанзията на нискотарифните 

полети, които правят дестинациите достъпни за все повече туристи. Културният туризъм 

често се комбинира с други видове традиционен или специализиран туризъм, което 

увеличава вероятността за повече туристи.  

 

Уникални природни ресурси 

Голямото природно преимущество на региона е неговото разположение край 

река Дунав. В непосредствена близост до реката са две от избраните от изследването 

селища - Ряхово и Мечка, но останалите села също са на кратко разстояние от 

дунавския бряг, което създава уникални възможности за комбиниране на видовете 

туризъм (например, културен туризъм и водни спортове). 

Част от изследваните 10 селища в Русенска област се намира в Природен парк 

„Русенски Лом“ – Иваново, Пепелина, Каран Върбовка, Нисово, Червен; а друга част е 

на толкова близко разстояние, че еднодневните екскурзии до парка са лесно  

осъществими. Река Русенски Лом и притоците й обединяват няколко типа по защита 

територии: Природен парк “Русенски Лом”, защитените зони Ломовете от мрежата 

Натура 2000, орнитологично важно място, важно място за пеперудите и прилепите за 

България и Европа. Паркът има разнообразен и красив ландшафт - реки, ливади, скали 

и гора; изключително богата орнитофауна.  

Скорошно допитване (септември 2018) сред 276 респонденти, цитирано от блог 

Rural Balkans, установява, че в рамките на Дунавския туристически район Природният 

парк „Русенски Лом“ заема трето място сред целите за посещение в следващата година: 

биосферен резерват “Сребърна” край Силистра (35%), Белоградчишките скали (29%) и 

Природен парк Русенски лом (21%). И трите природни обекта са близо до туристически 

центрове, където се организират и културни събития. 

Защитени природни зони има в близост до всяко от изследваните селища в 

Русенска област. Това гарантира прякото общуване със съхранена природа, което се 

превръща в едно от изчезващите туристически преживявания. 

 

9 Регионален исторически музей Русе – партньор в проекта „Памет и бъдеще. Разкази за 

Дунавската цивилизация“ на Българо-румънската търговско-промишлена палата (водещ 

партньор), СНЦ „Паралел-Силистра“, Сдружение „Акчес“ – Кълъраш, МИРГ Кълъраш. 
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Чистият въздух, земя и води, както и сравнително гъстата речна мрежа с 

живописни каньони, създават изключителни предпоставки за селски туризъм и за 

екотуризъм (също и комбинация от двата вида). 

 

Уникални антропогенни ресурси 

Русенска област разполага с изобилие от антропогенни ресурси, 

представляващи туристически интерес: скални църкви в Иваново, обект на ЮНЕСКО, 

пещера „Орлова чука“, местообитание на редки видове прилепи, единствения действащ 

скален манастир у нас в с. Басарбово, средновековния град Червен, др. 

 

Съхранени и/или възстановени традиции 

Във всяко от изследваните села са съхранени традиции (фолклорно изкуство, 

храни, производства, празници и др.) благодарение на читалищната дейност, но също 

така и по инициатива на местните хора – средновековен фестивал в Червен, празник на 

ябълката в Екзарх Йосиф, празник на рибата в Бръшлен до Ряхово и др. 

 

Достъпност 

Всички изследвани селища се намират на кратки отбивки от основните шосейни 

коридори Букурещ – Русе – София или Букурещ – Русе – Варна. Освен това всички се 

намират на сравнително малки разстояния помежду си. 

 

Близост до румънския туристически пазар 

Двумилионната столица на Румъния Букурещ се намира на разстояние 70 км от 

Русе, което прави Русенска област привлекателно място за румънските туристи с  

интерес към природните ресурси, културно-историческото наследство, съхранените 

религиозни храмове. 

 Предлаганото в тази стратегия интегриране на туристическите маршрути с 

обекти от двете държави, които се намират в региона Русе – Гюргево, има неизследван 

потенциал, защото досега е прилагано изключително спорадично и без устойчивост. 

 

Ниски цени на туристическите услуги 

Посетителите на Русенска област имат очаквания за по-ниски цени на 

туристическите услуги поради отдалечеността от традиционните масови курорти, 

поради недостатъчната популярност на региона (все още споменаван като „регион с 

туристически потенциал за развитие“), ниската категория на обектите за настаняване и 

хранене. Поради това те са склонни да удължат своя престой, защото получават по-

ниска цена на ден (при уговорката, че получават търсеното качество).  
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2.2 Силни страни и благоприятни възможности на селищата 

в окръг Гюргево 

 

2.2.1 Комана 

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 35% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 8, от които трябва да се споменат: 

• Манастир Комана 

• Къща мемориал „Гелу Наум“ 

• Хижа „Неайлов Делта“ 

Брой традиции, все още поддържани в общността – 3 

Брой обичаи в общността – 2 

Майстори или работилници – 6, от които трябва да се спомене: 

• Селище на занаятите и хартиена мелница 

Брой местни събития в общността – 5, от които трябва да се спомене: 

• Фестивал на божура, всяка година през май-юни 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 25% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 3, от които трябва да се споменат: 

• Природен парк КоманаComana Natural Park, вкл. Резерват Трън 

• Неайлов Делта 

• Място за орнитоложки наблюдения 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 15% 

Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 5, от които 

трябва да се споменат: 

• Комплекс „Къща Комана“, включително миниатюрен влак „Ориент 

Експрес“ 

• Приключенски парк Комана 

• “Конско царство” – конна база 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 5 

Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 
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достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт – 3 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 4 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 8% 

Брой местни предприемачи – 15 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 10 

Интерес към политики за развитие и закрила на местното наследство 

Дейности на местните жители, насочени към отговорен туризъм 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

83% готовност за туристическо развитие, 87,50% обвързаност с културното  

наследство. 

 

2.2.2 Херещи 

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 18% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 3, от които трябва да се споменат: 

• Имението “Удристе Настурел”  

Брой традиции, все още поддържани в общността – 3, от които трябва да се 

споменат: 

• Музей на фолклора 

Брой обичаи в общността – 2 

Майстори или работилници – 1 

Брой местни събития в общността – 1: 

• Фестивал на божура, всяка година през май-юни 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 10% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 2 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 9% 

Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 4 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 1 
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Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт – 2 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 1 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 5% 

Брой местни предприемачи – 5 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 2 

Интерес към политики за развитие и закрила на местното наследство 

Дейности на местните жители, насочени към отговорен туризъм 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

42% готовност за туристическо развитие, 45% обвързаност с културното  

наследство. 

 

 

2.2.3 Извоареле 

Cultural heritage (40%=MAX) 

Оценка: 30% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 3, от които трябва да се спомене: 

• Хижа „Покров Богородичен”  

Брой традиции, все още поддържани в общността – 3 

Брой обичаи в общността – 3 

Майстори или работилници – 5 

Брой местни събития в общността – 3 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 22% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 2, от които трябва да се споменат: 

• Природен резерват Извоареле с риболовни заливи 

• Гора Манафу 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 15% 
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Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 12 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 3 

Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт – 2 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 1 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 7% 

Брой местни предприемачи – 14 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 4 

Интерес към политики за развитие и закрила на местното наследство 

Дейности на местните жители, насочени към отговорен туризъм 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

74% готовност за туристическо развитие, 75% обвързаност с културното  

наследство. 

 

 

2.2.4 Драганеску  

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 38% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 12, от които трябва да се споменат: 

• Църква, чиято иконопис е направена от свещеник Арсений Бока 

Брой традиции, все още поддържани в общността – 2 

Брой обичаи в общността – 1 

Майстори или работилници – 1 

Брой местни събития в общността – 2 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 27% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 12 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 9 % 
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Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 2 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 1 

Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт. 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – О. 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 4% 

Брой местни предприемачи – 4 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 3 

Ниско ниво на възможности за местно развитие, приоритетите трябва да се 

оценяват във връзка с политиките на Михайлещи 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

78% готовност за туристическо развитие, 95% обвързаност с културното  

наследство. 

 

2.2.5 Летча Ноуа  

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 28% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 3, от които трябва да се спомене: 

• Женският манастир, изографисан от великия художник Джордже 

Татареску, в който се намира чудотворната икона на Света Богородица 

Брой традиции, все още поддържани в общността –2 

Брой обичаи в общността – 2 

Майстори или работилници – 0 

Брой местни събития в общността – 1 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 0 % 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 0. 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 6 % 
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Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 2 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 2 

Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт. 

Accommodation facilities available in the community on a 5 km range from the 

community – 0. 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка:  3% 

Брой местни предприемачи – 3 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 0 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

37% готовност за туристическо развитие, 70% обвързаност с културното 

наследство. 

 

2.2.6 Гостину  

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 32% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 1 

Брой традиции, все още поддържани в общността – 4 

Брой обичаи в общността – 3 

Майстори или работилници – 3 

Брой местни събития в общността – 2, от които трябва да се спомене: 

• Окръжният фестивал на румънските традиции и обичаи “Събор на 

занаятите” (“Sezatoarea”) 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 15% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 2 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 9% 

Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 3 
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Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 1 

Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт. 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 1 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 6% 

Брой местни предприемачи – 2 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 4 

Дейности на местните жители, насочени към отговорен туризъм 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

62% готовност за туристическо развитие, 80 % обвързаност с културното  

наследство. 

 

2.2.7 Ойнаку 

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 30% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 3 

Брой традиции, все още поддържани в общността – 5 

Брой обичаи в общността – 2 

Майстори или работилници – 1 

Брой местни събития в общността – 2, от които трябва да се спомене: 

• Окръжният фестивал на румънските традиции и обичаи “Събор на 

занаятите” (“Sezatoarea”) 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 12% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 1 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 9% 

Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 2 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 1 
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Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт. 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 0 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 6% 

Брой местни предприемачи – 5 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 2 

Дейности на местните жители, насочени към отговорен туризъм 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

57% готовност за туристическо развитие, 75% обвързаност с културното  

наследство. 

 

2.2.8 Клежани 

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 36% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 9 

Брой традиции, все още поддържани в общността – 3 

Брой обичаи в общността – 2 

Майстори или работилници – 7, сред които: 

• Най-възрастният певец изпълнител на автентичен фолклор 

• Известната фолклорна група от КлежаниFamous Clejani Folk Music Band 

Брой местни събития в общността – 4 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 12% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 1 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 12% 

Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 5 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 2 
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Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт – 2 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 0 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 8% 

Брой местни предприемачи – 5 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 6 

Дейности на местните жители, насочени към отговорен туризъм 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

68% готовност за туристическо развитие, 90% обвързаност с културното  

наследство. 

 

2.2.9 Слобозия 

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 29% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 4, от които трябва да се спомене: 

•  Манастир „Свети Йоан Руски“ 

Брой традиции, все още поддържани в общността – 3 

Брой обичаи в общността – 2 

Майстори или работилници – 1 

Брой местни събития в общността – 4 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 27% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 2, от които трябва да се спомене: 

• Природен резерват “Остров Камадину” на река Дунав 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка:14% 

Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 2 

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 1 



 

59 
 

Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт. 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 1 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 7% 

Брой местни предприемачи – 5 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 4 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

77% готовност за туристическо развитие, 72,5% обвързаност с културното  

наследство. 

 

2.2.10 Бълъноая 

Културно наследство (40%=MAX) 

Оценка: 28% 

Брой исторически сгради, места и паметници в общността или на разстояние до 

10 км от центъра – 7 

Брой традиции, все още поддържани в общността – 3 

Брой обичаи в общността – 2 

Майстори или работилници – 1 

Брой местни събития в общността – 4 

Природни ресурси (30%=MAX) 

Оценка: 29% 

Брой места на природното наследство, които са отдалечени до 10 км от центъра 

на селището – 3, от които трябва да се споменат: 

• Гора Бълъноая 

• Хан „Косминулуй” – място за почивка и риболов 

Пространства, околности и инфраструктура (20%=MAX) 

Оценка: 18% 

Брой атракции на разстояние до 10 км от центъра на селището – 5, от които 

трябва да се спомене: 

• Развлекателен център „Дъбът“  

Брой ресторанти, магазини, барчета в кметството – 2 
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Дестинацията е лесно достъпна чрез транспортни средства. Изследването взема 

предвид състоянието на шосейния път, наличието на жп гара, възможността да се 

използва алтернативен транспорт – например, велосипеди. Оценката за лесна 

достъпност се основава на факта, че мястото може да бъде достигнато чрез минимум 2 

различни начина за транспорт. 

Места за настаняване в кметството и на разстояние до 5 км – 2 

Заинтересовани страни, нормативен и административен климат  (10%=MAX) 

Оценка: 9% 

Брой местни предприемачи – 5 

Брой местни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани – 3 

Дейности на местните жители – потенциал за развитието на екологичен туризъм 

Интерес към местно туристическо развитие 

ОБЩА ОЦЕНКА: 

84% готовност за туристическо развитие, 70% обвързаност с културното  

наследство. 

 

 

2.2.11 Проучване на силните страни и благоприятните възможности на 

окръг Гюргево – обобщение 

В окръг Гюргево проучването идентифицира значително културно наследство, 

както и природни ресурси, които са важни за включване в програмите за селски туризъм 

за привличане на посетители. 

Елементите, които ще бъдат включени в туристическите маршрути - 

исторически обекти, ценни паметници с уникално докосване – са доказателства за 

историята на окръга. 

Избраните селища се намират в близост до река Дунав, с възможности за 

развитие в сферата на туризма и възможности за икономическо развитие. 

Запазването и популяризирането на националната идентичност чрез занаятчиите 

запазва традициите чрез румънското изкуство; на местните фестивали или чрез 

културните центрове и обществените институции могат да бъдат показани артефакти, 

старо и модерно изкуство. 

От географска гледна точка окръг Гюргево е най-добре разположен сред всички 

други южно румънски райони край река Дунав, което му позволява да се интегрира в  

българо-румънските туристически проекти. 

Ако се приложат принципите на отговорно управление на туризма, наличните 

културни ценности в слабо развитите селища на окръга биха могли да стимулират 

местното развитие чрез привличане на посетители. 
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Хората, заети в селскостопанския сектор, могат да бъдат посъветвани да 

работят за производство на специфични храни или други истински местни продукти, 

които биха могли да станат атракции за посетителите. Така местните възможности за 

заетост ще растат и ще се обвържат с отговорното развитие на туризма. 

Когато са добре информирани за туристическите перспективи, местните хората 

са възприемчиви към новите начинания и готови да приемат посетители. 

Природоориентираните дейности и спортовете също биха могли да се превърнат 

в елемент от местното развитие, за което местната територия дава много възможности ( 

равнини, поля, гори, водни басейни). 

В дългосрочен план има шансове за развитие на религиозния туризъм. 

Традициите, обичаите и събитията в окръга също дават добри перспективи за 

туризъм. 

При разработването на цялостна стратегия за устойчив туризъм трябва да се 

вземат под внимание местните гастрономически продукти и занаятчийството. 
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3. Анализ на рисковете и заплахите 

 

 

В този раздел 

 

Разделът е посветен на анализ на рисковете и заплахите за развитието на устойчивия 

селски туризъм в региона Русе – Гюргево. Той се концентрира върху слабите страни, 

бариерите, пречките и другите негативни аспекти (на вътрешната и/или външната 

среда), които могат да възпрепятстват бъдещото развитие на селския туризъм в 

региона, както и създаването на интегрирани туристически продукти. 

Тази част от стратегическия документ се спира на следните характеристики 

(неизчерпателен списък): 

• унищожени природни и исторически дадености; 

• обезлюдени селища – останали са твърде малко хора, които биха могли да 

предоставят туристически услуги или се интересуват от бизнес; 

• транспортна инфраструктура; 

• липса на местни политики в подкрепа на трансграничния туризъм, др. 

Анализът не само назовава проблемите и заплахите, но се стреми да посочи начини за 

смекчаването им и да благоприятства трансформирането на селските общности в 

туристически дестинации.  
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3.1 Рискове и заплахи пред развитието на селския туризъм 

в селищата на Русенска област 

 

Имидж на България като дестинация за масов туризъм 

България продължава да поддържа негативен имидж на евтина дестинация, по-

често посещавана във време на криза, и е очевидна нейната неспособност да отговори 

на нарастващото търсене на по-високо качество, автентичност, привлекателност и 

разнообразие на туристическите услуги и среда. Изводът е направен в Стратегията за 

развитие, усъвършенстване и иновация на съвместен културно-исторически 

туристически продукт - Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния 

регион Румъния-България“10 (документ на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и 

Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца, 2017) въз основа 

на дългосрочно изследване на разходите за туризъм. Страната все още не е достатъчно 

конкурентоспособна на пазара на туристически услуги. Споделя се и мнението, че тя е 

по-скоро известна като страна за масов морски туризъм, а популярността на 

алтернативни форми на туризъм е все още ограничена, въпреки благоприятните 

условия за тяхното практикуване. Според цитирания документ негативни тенденции в 

развитието на туризма се наблюдават и в областите на трансграничната зона. 

 

Неразпознаваемост на региона като туристическа дестинация 

Въпреки изключителните си природни и културно-исторически дадености 

Русенска област не е разпознаваема като туристическа дестинация. Този факт може да 

бъде оценяван по различен начин: от една страна, по-малкият туристически поток 

създава по-малък риск за разрушаване на природните и историческите ресурси; от 

друга страна, същият факт е предпоставка за по-малка икономическа активност, по-

слаби приходи, по-малка заетост, по-малко средства за съхраняване на наличните 

ресурси. Планирането и осъществяването на промоционални кампании за селски 

туризъм в региона трябва да отчита и двете страни. Привличането на туристическия 

интерес може да се реализира като презентации по време на туристически форуми, 

ангажирането на професионалисти и уважавани публични личности, производство на 

интересни и модерни рекламни филми и разпространението им по съответните канали, 

за да стигнат до подходящите потребители и да събудят любопитството им към този 

край. Добри резултати биха дали усилията за съвместна трансгранична промоция на 

регионите Русе и Гюргево. 

Всъщност неразпознаваемостта е тема, която засяга не само Русенска област, а 

и целия туристически район „Дунав“  (един от деветте района в страната според 

Концепцията за туристическо райониране на България, 2015, Министерство на туризма11, 

 

10 http://danubelimes-robg.eu 

11 http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-

za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya 

http://danubelimes-robg.eu/
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
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показано на фигурата по-долу). Дунавският туристически район с център Русе е най-

големият български регион, като обхваща територията на 67 общини. 

 

Фигура 18 Концепция за туристическо райониране на България – обхват на 

районите, центрове за управление 

 

 

 

Документът обаче уточнява, че независимо от големите си размери (24% от 

територията и 19% от населението на страната) Дунавският туристически район има 

само 9 хил. легла за настаняване на туристи (2,9%), 311 хиляди нощуващи посетители 

(5,3%), 534 хиляди нощувки (2,5%) и под 20 млн. лв. приходи от нощувки (2,2%). 

Екстремно ниски са показателите му за концентрация на туризма – гъстота на легловата 

база (0,3 или 26 пъти по-ниска от средната за страната) и туристически интензитет (0,4 

или 23 пъти по-нисък от средния за страната). 

Данните от концепцията за целия район „Дунав“ кореспондират с изводите 

конкретно за Русенска област, получени в хода на изследването на проекта, а именно: 

общата заетост на леглата във всички места за настаняване на Русенска област е 30.6% 

през юли 2018 г., като този показател е значително по-нисък от средния за страната – 

61.8% през юли 2018 г.   

Концепцията за туристическото райониране на България заключава: „Данните 

потвърждават основателността на съмненията в съществуването на Дунавски 

туристически район и отсъствието на такъв в някои от старите схеми на 

туристическо райониране на България“. 
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По време на консултационния процес със заинтересованите страни за 

създаването на концепцията за районирането става ясно, че Дунавският туристически 

район е обект на многобройни критики относно границите му – окачествен е като много 

разтегнат, с трудна комуникация между отделните части, с наличието на 

„нетуристически ареали“, с включването на общини, които не се идентифицират с р. 

Дунав. 

От изложената информация става ясно, че дори сред експертите има колебания 

относно разпознаваемостта на Дунавския район като туристическа дестинация. Дори и 

да приемем, че това не се отнася в пълна степен за Русенска област и тя има по-

отчетлива разпознаваемост в сравнение с много други общини и области, то все пак 

липсата на ясен туристически имидж на Дунавския туристическия район (например, в 

сравнение с туристически район „Розова долина“ или Варненско Черноморие) ще 

повлияе негативно и на Русенска област. 

В този контекст създаването на разпознаваемост на Дунавския туристически 

район  изисква много усилия от публичните и частните заинтересовани страни, а 

вероятно ще отнеме и много време. Първата крачка е направена през януари 2019 г. със 

създаването на Организация за управление на Дунавския туристически район и избора 

на органите за управление. 

 

Специализация на Дунавския туристически район 

В цитираната по-горе Концепция е обоснована специализация на българските  

туристически  райони според установена методология. За всеки район е дефинирана 

една основна специализация -  комбинация от два вида туризъм, които в съчетание 

определят уникалността на районите; и разширена специализация повтаря първите два 

вида и ги допълва с до 4  вида туризъм. Документът излага и примерна  класация на 

видовете туризъм според тяхната значимост за съответния район. 

От гледна точка на настоящата стратегия трябва да подчертаем, че селският 

туризъм не е идентифициран като вид, изграждащ основната и разширената 

специализация на Дунавския туристически район, в т.ч. Русенска област. Основна 

специализация за района е културният и круизен туризъм, а разширената, подредена по 

важност, е: културно-исторически туризъм, речен круизен туризъм, приключенски и 

екотуризъм, градски развлекателен и шопинг туризъм, винен и кулинарен туризъм, 

религиозен и поклоннически туризъм. 

На първи прочит концепцията на настоящия проект за поддържане на устойчив 

селски туризъм в областта Русе – Гюргево  противоречи на посочената специализация на 

Дунавския туристически район като извод от осъщественото изследване и  

документалното изражение на политическа воля. Но това противоречие е само 

наблюдение на повърхността, затова трябва да разгледаме проблема за 

специализацията по-задълбочено от различни аспекти. 

  На първо място, идентифицирането на туристическа специализация е трудна 

задача, която на теория отчита наличните ресурси и специфичното туристическо 

търсене. България разполага с голямо разнообразие от природни и антропогенни 
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ресурси, някои от които са усвоени от десетилетия, а други се разработват сравнително 

отскоро. Във всеки район съществува богата гама от възможности за почти всеки вид 

туризъм. Практиката обаче е различна от теорията – липсва информация, която е 

достатъчно по обем, с пълен географски обхват и сегментирана по видове туризъм, 

която да позволява най-точни и адекватни изводи. 

На второ място, дефинирането на видовете туризъм не издига китайски стени 

между тях и по-скоро показва взаимното им влияние, което е напълно в синхрон с 

концепцията на настоящия проект за поддържане на устойчив селски туризъм чрез 

културното наследство на региона Русе – Гюргево. 

В Концепцията за туристическото райониране на България откриваме 

класификация (основана на три ключови критерия – мотивация за предприемането на 

пътуването, вид туристическа дейност и среда за нейното практикуване), от която 

следва изводът, че посочената за Дунавския туристически район  специализацията 

екотуризъм не изключва развитието на еко-селския туризъм, а напротив: 

• екотуризъм (подвид на приключенски и екотуризъм) – отговорно 

пътуване до запазени природни комплекси с основна цел наблюдение и 

изучаване на дивата природа (включително в защитени природни 

територии); 

• еко-селски туризъм (подвид на селски туризъм) - пътуване до селските 

райони с основна цел пребиваване в екологично чиста среда, консумация 

на екологични продукти, общуване с природата и местните общности.  

В такъв случай въпросът е дали при цялата условност на туристическата 

специализация тя би имала роля за туристическото развитие на регионите. Отговорът е 

положителен поради следните причини: 

• Специализацията помага да се определи самостоятелната идентичност на 

районите – това, което прави един район различен от останалите; 

• Специализацията цели постигане на богатство на продуктовото развитие; 

• Специализацията дава полезна отправна точка при бъдещото 

разработване на регионалните маркетингови стратегии.  

И не на последно място – политическият документ Концепция за 

туристическото райониране на България въвежда уговорката, че специализацията не е  

задължителна норма, тъй като тя не ограничава районите и съставните общини да 

развиват туризма в решена от тях насока. Това в особена степен се отнася до Дунавския 

туристически район, тъй като той е най-големият и в отделните части се наблюдават 

уникални специфики. 

Ролята на настоящата стратегия по проекта е да дефинира такава 

специализация, която да отговаря на конкретните природни и антропогенни ресурси на 

Русенска област и окръг Гюргево и в същото време да посочи трансграничния й 

контекст. 

 

Отдалеченост от големите български курорти 
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Русенска област се намира на сравнително голямо разстояние от българските 

морски курорти, които привличат най-голям брой туристи. Най-близкият курорт е Варна 

на 200 км, от които само половината по автомагистрала. Най-близките планински 

курорти са в Стара планина на разстояние около 150 км без автомагистрала. 

Привличането на туристи е по-трудно, отколкото в регионите в близост до морските или 

планинските курорти, но не и невъзможно – изискват се повече комуникационни усилия 

и промоционални мерки. 

Препоръчва се въвеждането на нови интегрирани туристически продукти (или 

надграждането на съществуващите). Един от примерите е комбиниран маршрут от двете 

страни на границата за индивидуални туристи – например, Комана (Гюргево) и 

Басарбово или Иваново (Русе). Друг вариант е организираните краткосрочни посещения  

за туристически групи, почиващи на българското или румънското черноморско 

крайбрежие.   

 

Икономическо изоставане на Северна България 

Ситуирането на Русенска област в икономически по-слабо развитата част на 

България е негативен фактор, но той може да бъде видян и през различна призма. На 

първо място, финансиращите фондове се насочват преимуществено към по-малко 

развитите региони. Освен това туристите смятат, че точно в такива региони могат да 

получат по-евтини услуги и съответно да прекарат по-дълго време (естествено, ако 

получат качествените услуги, които търсят). 

 

Проблеми с управлението 

В това отношение най-красноречив е примерът с община Иваново, която в 

сравнение с другите русенски общини има най-голям потенциал да развие разнообразни 

туристически ресурси заради съчетанието на природни и антропогенни дадености. Най-

атрактивни за туристите в общината са Скалните църкви до общинския център, една от 

които е обект от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Проблемът е, 

че Община Иваново не управлява наследството, но е собственик на инфраструктурата и 

съответно Регионалният исторически музей в Русе няма отношение към 

инфраструктурата. Това е едно от обясненията защо функционира само един от 

скалните манастири и няма достъп до останалите църкви в региона. 

Както личи от цитираната по-горе Стратегия за развитие, усъвършенстване и 

иновация на съвместен културно-исторически туристически продукт - Маршрут „Римска 

граница на територията на трансграничния регион Румъния-България (АДО „Дунав“ и 

КТИНЗ Констанца) слабата координация между субектите на управление на културно-

историческия туризъм е присъща на целия трансграничен регион.  

В този контекст най-уместни са усилията за обединяване на институциите във 

работещи форми, където те да споделят общия си интерес към управление на културно-

историческото наследство и инфраструктурата. Взаимодействието в туризма се изразява 

в съвместни проекти на общини и институции.  
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Близост до Русе 

Това е негативен фактор за туризма в селските общности, тъй като много 

туристи биха предпочели да нощуват в намиращия се в близост голям град с богат избор 

от хотели и ресторанти. От друга страна, той може да се превърне в преимущество, ако 

се предлагат маршрути, комбиниращи ресурсите на големия град и малките селски 

общности. Освен това селските общности на областта са също така близо до граничния 

пункт с Румъния, до румънската столица и до международното летище, които са 

неизползвани преимущества. 

 

Недостатъчна туристическа инфраструктура 

Анализът на ресурсите в избраните 10 селища на Русенска област показва, че 

туристическата инфраструктура (места за отдих, информация, обозначаване) не е 

достатъчна, за да посрещне обема на търсенето и да отговори на критериите за 

качество. Например – туристическите информационни центрове са крайно недостатъчни 

и задължават посетителите или първо да посетят центъра в Русе или Иваново, преди да 

се отправят към избраните от тях природни или културни обекти в другите селища, или 

да потърсят интернет източници (но това ги лишава от необходимата консултация). В 

голяма част от избраните селища няма места, където туристите да купят дори сувенири 

масово производство, а още по-малко – продукти на местните занаяти и кухня. 

 

Риск от замърсяване на природната среда 

С увеличаване на разпознаваемостта на региона като туристическа дестинация и 

привличането на по-голям туристопоток, рискът за замърсяване на околната среда също 

нараства. В настоящия момент това изглежда само като хипотеза, предвид сравнително 

малкия брой туристи и брой нощувки, но когато това стане реалност, ще бъде късно за 

предприемане на предохранителни мерки. По-ефективни са превантивните действия. 

Едно от тях е ограничаването на употребата на леки коли в туризма и 

насърчаване на устойчивите начини за придвижване – обществен транспорт (автобус и 

влак), колоездене, пеша и комбинация от тези начини. Един добър пример в това 

отношение е гражданската група RuseGO, която се организира чрез социалните мрежи 

за велосипедни и пешеходни походи в региона, като ги съчетава с придвижване с влак, 

автобус или споделено пътуване с автомобил (car-pooling). 

Пречките пред устойчивата мобилност са няколко: общественият транспорт не 

отговаря на съвременните изисквания (бавен, неудобни маршрути, неудобни часове); 

липсва координация между видовете транспорт, която да позволи комбинирането им за 

кратки пътувания; липсва информация. Пречки има и в липсата на разбиране на 

смисъла и изградени навици за устойчива мобилност. На този етап не може да се 

предложи устойчива мобилност чрез речен транспорт поради липса на такъв. 

 

Липса на речен транспорт за туризъм 
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Независимо че река Дунав е най-голямото туристическо преимущества на 

региона, то не е оползотворено чрез възможностите, които дава речният транспорт. С 

едно крайно недостатъчно изключение в Русе (корабче „Русчук“) няма възможности да 

се ползват редовни линии за разходки по реката, за планиране на туристически 

посещения в едно или друго крайбрежно селище, нито за придвижване от българския 

до румънския бряг. 

 

Силна конкуренция от други страни в региона 

Много общини от региона – Сърбия, Турция, Гърция, рекламират възможности 

за селски туризъм, като реализират силни, очевидно скъпоструващи, промоционални 

кампании. Тяхната конкуренция е сериозна заплаха, която може да бъде преодоляна с 

интересни, иновативни маркетингови идеи за промоция. Преимущество в това 

състезание би било създаването на интегрирани туристически маршрути с обекти и в 

България, и в Румъния, каквито рядко се предлагат на туристическия пазар и могат да 

привлекат интереса на хората с факта, че ще посетят две държави едновременно. 

 

Други слабости и заплахи 

• Труден достъп до някои обекти от туристически интерес – някои скални 

църкви, затрупани останки от крепости, острови на Дунава и др. 

• Продължаващо обезлюдяване на региона – няма хора, които да 

предоставят туристически услуги 

• Лошо състояние на шосейната мрежа 

• Липса на атракции, които дават преживявания – особено постоянно 

действащи извън календара на културните събития 

• Липса на интерес на туристическите фирми към организиране на 

посещения в региона 

• Липса на средства за промоция 

• Крайно недостатъчна информация на румънски език, въпреки че 

румънските посетители са най-перспективните за Русенска област 

туристи 

• Липса на креативни индустрии, които да създадат интересни сувенири 

(украшения, дрехи, храни) в духа на местните традиции – риск от 

предлагане на еднакви, униформени сувенири, каквито се намират 

навсякъде 

• Липса на средства за създаване и поддържане на места за настаняване и 

хранене, които да отговорят на туристическото търсене 

• Липса на възможности за приемане на големи организирани групи  

• Потенциална рецесия 

 

  



 

70 
 

3.2 Рискове и заплахи пред развитието на селския туризъм 

в селищата на окръг Гюргево 

 

Населението в окръг Гюргево е малобройно. 

Броят на местата за настаняване, ресторантите, магазините и др. е 

недостатъчен и все още не е достатъчно развит за туристическо предлагане. 

Речният трафик е недостатъчен; не се предлагат разходки по реката. 

Окръгът не е известен като място за туризъм, вкл. за селски туризъм (при все 

че две трети от населението живее в селски общности). 

Около 50% от местните хора са ангажирани в селското стопанство, сектор, който 

е силно зависим от метеорологическите условия. 

Възможностите на местните хора да се включат в тренинги в сферата на 

туристическите услуги може да бъдат намалени от лошо управление на местните, 

националните и международните проекти. 

Планирането в селищата може да бъде забавено от групови интереси и 

трудности при инвестирането и финансирането на реставрационните дейности за 

съхраняване на паметниците. 

Регионът се намира в близост до столицата Букурещ – от туристическа гледна 

точка това означава, че посетителите са по-заинтересовани да посетят столицата, 

отколкото да се радват на предимствата на селския туризъм в окръг Гюргево. 

В момента на съставянето на настоящата стратегия Румъния не е представила 

официална концепция относно зоните за целите на туристическия маркетинг.  
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2. Цели за развитие 

 

 

В този раздел 

 

Идентифициране на цели, които да бъдат приети от местните заинтересовани лица и 

организации като техни собствени и да бъдат постигнати чрез обединените усилия на 

всички. 

 

 

Целеполагането в настоящата стратегия произтича като следствие от 

извършеното проучване чрез: 

• преглед на природните и антропогенните ресурси в целия обхванат 

регион, който се състои от област Русе и окръг Гюргево; 

• оценка на потенциала на селищата в област Русе и окръг Гюргево да 

развиват  селски туризъм, като го обвържат с природното и културното 

наследство на региона; 

• избор на 20 селища (10 от българската и 10 от румънската част на региона) 

за по-задълбочен анализ и извличане на общи за региона изводи и 

препоръки; 

• анализ на силните страни и благоприятните възможности на избраните 10 

селища от Русенска област да осъществяват селски туризъм чрез 

възползване на преимуществата от природното и културното наследство; 

• анализ на силните страни и благоприятните възможности на избраните 10 

селища от окръг Гюргево  да осъществяват селски туризъм чрез 

възползване на преимуществата от природното и културното наследство; 

• анализ на лицата и организациите от Област Русе и окръг Гюргево, които 

имат интерес от цялостното икономическо съживяване на региона и в 

частност – от развитието на устойчив селски туризъм чрез преимуществата 

на културното наследство; 

• анализ на слабостите и заплахите, които могат да възпрепятстват 

устойчивия селски туризъм в Русенска област с акцент върху избраните 10 

селища; 

• анализ на слабостите и заплахите, които могат да възпрепятстват 

устойчивия селски туризъм в окръг Гюргево с акцент върху избраните 10 

селища; 

• формулиране на предложения за начините, по които да бъдат подобрени 

слабостите и да бъдат смекчени рисковете. 
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ГЛАВНА ЦЕЛ 

Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево – Русе чрез 

нейното културно наследство и етос 

 

Главната цел е формулирана с разбирането, че селският туризъм е отговорно 

пътуване и пребиваване с цел отдих в територии със съхранена природа, автентично 

материално и нематериално наследство. Селският туризъм допринася за повишаване 

благосъстоянието на местната общност, създава уважение към местната култура, щади 

средата от негативните ефекти на туризма, присъщи за големите курортно-туристически 

комплекси12. 

Туристите се настаняват в къщи и вили в селските райони, упражняват  

дейности, типични за всекидневието в съответния сезон, често на открито. Самите 

туристи са ангажирани лично и непосредствено в създаването на туристическите  

продукти, като акцентът е повече върху преживяването, отколкото върху наблюдението. 

Най-често селският туризъм не се практикува в изолирана форма, тъй като той се 

осъществява в среда, която позволява съчетаването с посещения на природни и 

исторически забележителности, местни културни прояви, любителски спорт, хоби, 

колоездене или пешеходни преходи. 

Презастрояването в градовете, лишаването на съвременния човек от общуване с 

природата, динамичният начин на живот, водещ до стрес и болести, подтиква хората да 

търсят отдих сред чиста природа, далеч от шума и пренаселеността. Тази концепция за 

почивката изключва големите курортни комплекси, тя е ориентирана към положителни 

емоции, опознаване на места и хора чрез преживяването и лично участие в дейности. 

Това е световна тенденция не като мода, а като необходимост за съвременния човек. 

Тя е естествената основа, върху която се гради нарастващата популярност на 

селския туризъм в комбинация с еко и културния туризъм.  

Съхранените природни и исторически дадености на трансграничния регион 

между Русенска област и окръг Гюргево, както и фактът, че (с изключение на 

центровете си) и двете административни територии са предимно селски общности – 

всичко това дава основание за формулиране на главната цел за поддържане на устойчив 

селски туризъм. 

За постигането на главната цел регионът може да се възползва от Приоритетна 

област 3 на Дунавската стратегия „Насърчаване на културата, туризма и контакта между 

хората», която се координира съвместно от България и Румъния. Тя предлага 

множество инструменти в подкрепа на съвместните усилия за устойчив туризъм чрез 

съхраняване на природната среда и културното наследство. Мярката изисква получаване 

на максимална полза от осъществяването на целите, предпоставка за което са 

координираните усилия на всички заинтересовани лица. Осъществяването на проекти, 

 

12 Формулировката е на Мария Грозева „Условия и възможности за развитие на туризъм 

в селските територии на северозападния район за планиране“, издание на БАН, 2017 
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при които трансграничният ефект се усилва от транснационалния, ще рефлектира пряко 

върху икономическия просперитет на региона. 

В момента на съставяне на настоящата стратегия целите на приоритетната 

област в бъдещия период все още се обсъждат, затова тук ги излагаме в идеен проект: 

• Утвърждаване на Дунавския регион като важна европейска туристическа 

дестинация и по-нататъшно развитие и укрепване на дунавския бранд за 

целия Дунавски регион;   

• Подкрепа за въвеждането на хармонизирана система за мониторинг, 

посветена на устойчивия туризъм и културното/природното наследство, 

способна да предостави съпоставими статистически данни в региона на 

река Дунав; 

• Утвърждаване на река Дунав като транснационален културен и природен 

маршрут за пътуване; 

• Насърчаване на иновативните форми на туризъм и култура от страна на 

малките и средните предприятия и публично-частните партньорства; 

• Развитие на устойчиви форми на туризъм, включително зелени 

туристически продукти и решения за устойчива мобилност в Дунавския 

регион; 

• Насърчаване на квалифицирана работна ръка, образование и развитие на 

уменията в областта на туризма и културата с цел осигуряване на 

устойчиви работни места в региона; 

• Създаване на „Синя книга“ за Дунавската културна идентичност; 

• Осигуряване на устойчиво съхраняване и съвременна интерпретация на 

културното наследство и природните ценности. 

 

 

Стратегическа цел 1 

Развитие на разпознаваема туристическа дестинация за селски туризъм Русе 

– Гюргево 

Извършеният предварителен анализ на потенциала на селищата в 

трансграничната област Русе – Гюргево за селски туризъм, както и прегледът на други 

стратегически и планови документи за съвместно развитие на цялата трансгранична 

област или части от нея налагат извода, че на първо място трябва да бъде постигната 

разпознаваемост на региона като туристическа дестинация. 

Въпреки съхранената си природа и въпреки наличието на уникални културни 

паметници този край все още е малко познат както място за краткосрочен или 

дългосрочен отдих и още по-малко – като дестинация за селски туризъм. Тази 

констатация е вярна както относно информираността на българските туристи за 

Русенска област и на румънските туристи за окръг Гюргево, а също и на взаимната 

информираност. А след като това не е постигнато, още по-малко може да се очаква 

позиционирането на региона Русе – Гюргево в съзнанието на потенциалните посетители 

от трети страни. 

Стратегическата цел за развитието на разпознаваема туристическа дестинация е 

над всички останали в средносрочен план, защото от постигането й зависи 
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постижението на останалите цели и задачи, привличането на инвестиции и цялостното 

развитие на регионалния туризъм като икономически сектор. 

Разпознаваемост на туристическата дестинация Русе – Гюргево е рамково 

условие, операционна система, в която функционират всички останали елементи на 

туристическата индустрия. 

Разпознаваемата туристическа дестинация не се изчерпва с масирано прилагане 

на промоционални похвати, макар че те не са подценяване; тя изисква възпитаване на 

вътрешните и чуждестранните туристи към отговорно отношение към наличните 

ресурси, както и влияние върху формиране на ценностна система, в която природата, 

паметниците на културата, съхранените традиции заемат най-високо място 

.  

 

Стратегическа цел 2 

Повишаване на качеството на туристическите продукти в района Русе – 

Гюргево 

 

Ако първата стратегическа цел „Развитие на разпознаваема туристическа 

дестинация Русе – Гюргево“ е, условно казано, обърната навън – към туристите и 

посетителите от други региона на Румъния и България, към страните от Европа и света 

и се отнася до степента на тяхната информираност за туристическите възможности на 

региона Русе – Гюргево, то втората стратегическа цел е насочена навътре – към 

човешките ресурси и материалната база на самия регион. Целите са взаимно свързани и 

взаимно допълващи се. 

За пръв път на срещата в Мексико през 2012 г. страните от Г20 единодушно 

признават значението на туризма като двигател за развитието на трудовия пазар и 

икономическия растеж и се ангажират да работят в посока облекчаване на пътуванията 

с цел туризъм13. Една от първите цели, които си поставя Европейската комисия по 

отношение на утвърждаването на Европа като водеща туристическа дестинация 

диверсифициране на туристическия продукт и подобряване на качеството на 

предлаганите туристически услуги. Това включва подобряване на взаимоотношенията 

между малките и средните предприятия, взаимодействията между публичните власти и 

частните субекти, както и създаването и промотирането на възможностите за туризъм, 

отчитащ различните потребности на хората (например, за хора с увреждания или 

възрастни хора). 

Качеството на предлаганите туристически продукти излиза на първо място и в 

Съобщението на Европейската комисия „Европа — водеща световна туристическа 

дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“14. Туризмът в ЕС е 

изправен пред редица предизвикателства: нарастващата конкуренция на други 

дестинации – само по себе си това изисква все по-високо качество на продуктите; 

 

13 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti 

14 COM(2010) 352 окончателен 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:52010DC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:52010DC0352
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti
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демографски промени, които водят до увеличен брой възрастни туристи – рефлектира 

върху търсенето на диференцирани туристически продукти от най-високо качество.  

Във всички стратегически документи качеството на туристическите продукти се 

разглежда също така и от перспективата на устойчивото развитие, която изисква 

конкретни ангажименти за опазване на чистота на въздуха, водите и почвите, с отчитане 

на негативното влияние на човешките дейности върху изменението на климата, с 

прекомерното изразходване на вода и енергия. 

Всички тези аспекти и тенденции са основание за формулирането на втората 

стратегическа цел. 
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3. Инвестиционни приоритети 

 

В този раздел 

Идентифицираме тези инвестиционни приоритети в рамките на всяка стратегическа 

цел, които могат да допринесат за устойчивото развитие на селския туризъм в 

региона Русе – Гюргево.  

Те са адресирани към: 

• публичните институции – власти на национално, регионално и местно ниво; 

• частни субекти – фирми, НПО, образователни институции с фокус върху 

местното развитие, които могат да допринесат чрез продукти и услуги, 

професионално обучение, изграждане на капацитет или други подходи; 

• публично-частни партньорства. 

 

 

5.1 Инвестиционни приоритети по стратегическа цел 1 

 

Стратегическа цел 1 

Развитие на разпознаваема 

туристическа дестинация за селски 

туризъм Русе – Гюргево  

Инвестиционен приоритет 1.1 

Специализация на дестинацията 

Инвестиционен приоритет 1.2 

Създаване и промотиране на 

интегриран трансграничен 

туристически продукт 

 

 

Инвестиционен приоритет 1.1 Специализация на дестинацията 

Новата концепция за туристическото райониране на България, както и 

наличната концепция на Румъния15, разглеждат специализацията за туризъм в по-

широкия контекст на големите райони, които обединяват множество единици на 

административното деление. Те не дефинират специализацията в по-тесния мащаб на 

административната област/окръг или община и също така не я разглеждат в 

трансграничен контекст (където това е приложимо и възможно). 

Според различните подходи туристическите райони се определят на основаната 

на сходни географски характеристики и климатични условия, административни граници, 

общо историческо развитие и традиции; но те са твърде големи, за да обхванат 

 

15 По предварителна експертна информация предстои да се приеме нов документ за 

туристическо райониране на Румъния 
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спецификите на по-малките съставни региони и освен това не пресичат националните 

граници. 

Смисълът на специализациите в тези национални стратегически документи е да 

служи само като отправна точка за разработване на регионални стратегии и други 

планови документи, а не като фиксирани рамки, ограничаващи развитието и 

маркетирането на други видове туризъм. В Концепцията за туристическо райониране на 

България изрично е записано, че „Предложената основна и разширена специализация 

няма да бъде официално регламентирана, т.е. тя не ограничава желанието на районите 

и съставните общини да развиват туризма в една или друга посока“. 

В по-малка територия може да се дефинира друга основна или разширена 

специализация, идентифицирана въз основа на анализ на силните страни и 

възможностите. Освен това територията може да е разположена в съседни държави, но 

нейните части да имат повече сходни характеристики помежду си, отколкото с по-

отдалечените краища на един национален туристически район. 

След като се установи, че културно-историческият туризъм е посочен като  

приоритет в развитието на туризма в регионалните и местните стратегически 

документи, както от българската, така и от румънската страна на изследвания регион; 

че са налице множество силни страни и благоприятни възможности за развитие на 

селския туризъм, то има основания да се дефинира селският туризъм като допълваща 

туристическа специализация на регион Русе – Гюргево. Още по-точно е специализацията 

да се назове „селски туризъм чрез културното наследство“, тъй като тази 

дефиниция отразява синергията между видовете туризъм, за които регионът има 

потенциал. 

Българската част на регион Русе – Гюргево попада в туристически район Дунав 

със основна специализация културен и круизен туризъм, разширена с видовете: 

културно-исторически туризъм, речен круизен туризъм, приключенски и екотуризъм, 

градски развлекателен и шопинг туризъм, винен и кулинарен туризъм, религиозен и 

поклоннически туризъм. 

Румънската част на регион Русе – Гюргево е в голяма близост до един от 6-те  

ареала с потенциал за туристическо развитие, които не покриват цялата територия на 

страната (Romania National Tourism Master plan 2007-2026). Тези ареали са определени 

като приоритетни за развитието на туризма въз основа на наличните туристически 

ресурси и атракции, анализ на достъпността и състоянието на инфраструктурата. Те са 

наречени „клъстери”. Окръг Гюргево е в близост до ареал Букурещ, за който планът 

дефинира специализация в следните видове туризъм: културен туризъм, MICE16 и 

забавления. Понастоящем Румъния няма официално приети райони за целите на 

регионалния туристически маркетинг. В промоционалните материали Министерството на 

регионалното развитие и туризма представя страната с историческите й райони, които 

 

16 Акроним от английските думи  meetings, incentives, conferences, and exhibitions;  

термин от туристическата индустрия, който се отнася до приходоносна  специализирана ниша в 

груповия туризъм, посветена на планирането, настаняването и фасилитирането на конференции, 

семинари и други събития 

https://www.tripsavvy.com/what-is-incentive-travel-468279
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са сравнително ясно обособени. Окръг Гюргево, заедно с други 10 окръга и румънската 

столица Букурещ, се намира в Мунтеня  – регион, който се представя като пъстра 

смесица от исторически и природни атракции, многобройни музеи, театри и изложбени 

зали в столицата Букурещ, замъци и манастири. Статистическите данни показват, че в 

този голям регион местата за туристическо настаняване разполагат с над 50 000 легла, а 

броят на нощувките надхвърля 4 млн. годишно17, но очевидно големият дял от тези 

числа се дължи на столицата. 

В контекста на изложените факти и на извършения в предходните раздели 

анализ въвеждането на специализацията за селски туризъм не само не противоречи на 

приоритетните видове туризъм, но той има допълваща роля, която разнообразява 

туристическото предлагане и дава възможност за по-пълно оползотворяване на 

ресурсите на региона.  

 

Инвестиционен приоритет 1.2 Създаване и промотиране на интегриран 

трансграничен туристически продукт 

 

Въпреки наличието на изключителни природни и антропогенни ресурси, 

изложени в предходните раздели в анализа на силните страни и възможностите, 

регионът Русе – Гюргево остава все още неразпознат като туристическа дестинация 

както от вътрешните туристи, така и от външните. Предимствата се изтъкват в редица 

изследвания, но те се съобщават все още като потенциал – т.е. има вероятност за 

благоприятно развитие, която все още не е факт. Регионът се възприема като място за 

преминаване по пътя към Букурещ (за българските туристи), към Велико Търново (за 

туристите от цял свят, които пристигат с акостиращите в Русе кораби), към Гърция и 

Турция (за румънските туристи, отиващи на почивка). 

Привличането на вниманието към региона, който осигурява пълноценна 

краткосрочна или дългосрочна почивка заради уникална комбинация от селски туризъм 

и културно-исторически туризъм, е начинание, което изисква целенасочени усилия и 

инвестиции. Трудността се състои в това, че се изисква не само по-висока 

информираност, но и промяна на нагласите към отговорен туризъм както на 

потребителите, така и на предоставящите туристически услуги. 

В този аспект дестинацията Русе – Гюргево, която предлага селски туризъм, 

основан на културното наследство, трябва да се приема като нова и (почти) неизвестна 

за потребителите и за туристическите професионалисти. Нейното популяризиране 

трябва да започне от кота нула и да се надгражда с иновативни подходи, едновременно 

информиращи и изграждащи ценностни възприятия. Силно преимущество е налагането 

на интегриран трансграничен туристически продукт, който съчетава преимуществата на 

българската и румънската част на региона. Тъй като този подход е непознат, той ще 

придобие конкурентоспособност сред огромния диапазон от туристическо предлагане. 

 

 

17 Анализ на опита в туристическото райониране на други страни, 2015, Министерство на 

туризма на Република България, 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/p2.pdf 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/p2.pdf
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5.2 Инвестиционни приоритети по стратегическа цел 2 

 

 

Стратегическа цел 2  

Повишаване на качеството на 

туристическите продукти в района 

Русе – Гюргево 

 

Инвестиционен приоритет 2.1 

Повишаване на интереса към инвестиции 

в селския туризъм  

Инвестиционен приоритет 2.2 

Развитие на човешките ресурси в селския 

туризъм 

 

 

Инвестиционен приоритет 2.1 Повишаване на интереса към инвестиции в 

селския туризъм 

 

Анализът в предходните раздели на настоящата стратегия показа, че 

туристическата инфраструктура в региона Русе – Гюргево, разбирана като места за 

настаняване и броя на леглата в тях, места за кратък отдих, информация и  стационарно 

обозначаване на посоки и обекти, не е достатъчна дори и при сегашното ниво на 

търсене. Още по-голям би станал проблемът, ако се приложат мерките от стратегическа 

цел 1 за повишаване на разпознаваемостта на дестинацията и се повиши туристопотокът  

към региона – т.е. успехът на едни мерки автоматично поражда други проблеми заради 

невъзможност да се удовлетвори търсенето и изискванията за качество. 

Макар че информацията, получена по дигитален път – платформи, сайтове, 

социални мрежи, играе все по-решаваща роля за насочването на туристическия 

интерес, все още туристическите информационни центрове имат съществен принос за 

консултирането на туристите. А такива центрове са крайно недостатъчни, също както и 

местата за закупуване на продукти местно производство – сувенири, храни и напитки, 

дрехи и аксесоари. 

Като цяло регионът изостава от средното икономическо развитие и в България, 

и в Румъния и до голяма степен констатираните проблеми в туристическата  

инфраструктура са отражение на този факт. 

В обръщането на сегашната тенденция на незаинтересованост от инвестиции в 

туристическата инфраструктура публичната власт на всички нива играе решаваща роля с 

подобряване на пътната и информационната инфраструктура, с насърчителни мерки за 

инвеститорите. 

Последни по ред, но най-бързи и гъвкави, в проявяването на интерес към 

местната туристическа инфраструктура са малките икономически субекти и семействата 

– те трябва да бъдат убедени, че има смисъл да влагат средства в селския туризъм на 

региона и да създадат местата за настаняване, хранене и други услуги. Именно тяхната 
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икономическа активност изгражда автентичния облик на селския туризъм, който е обект 

на настоящото стратегическо планиране. 

Не на последно място този инвестиционен приоритет включва и насърчаване на 

креативните индустрии, които осигуряват търсените от съвременните туристи  

преживявания. Те предлагат на туристите шанса да развият техните индивидуални 

творчески способности чрез активно участие в обучителни форми или събития, 

свързани с местната идентичност. Чрез креативните индустрии туристът се превръща в 

съавтор на местните хора в създаването на продукти. В този аспект дори е известно 

понятието креативен туризъм, който се дефинира като форма и логично продължение 

на културния туризъм, но с по-широк обхват и по-задълбочен познавателен ефект18. 

Креативните индустрии са мобилни, те могат да предлагат услуги навсякъде, дори и при 

импровизирани условия, обичайно за тях са необходими малки вложения за 

специализирана инфраструктура. Чрез тях от една страна се осигурява съхраняване на 

традициите и заетост, а от друга страна - автентичност на туристическото преживяване. 

Не на последно място креативните индустрии осигуряват временна и постоянна заетост 

на местните хора чрез специфични работни места, които не могат да бъдат създадени 

от нито един друг икономически сектор. 

Обединяването на селския туризъм, основан върху културното наследство, с 

дейността на креативните индустрии създава уникално средство за повишаване на 

конкурентоспособността на дестинацията Русе - Гюргево. Туристическите услуги в 

региона се обвързват пряко с неговата идентичност, преживяванията стават автентични 

и запомнящи се. Постигането на тази симбиоза изисква на първо място политическа 

воля на публичните власти за въвеждане на насърчителни мерки за креативните 

индустрии и обвързване на дейността им с целите на местния туризъм; изискват се и 

специални целенасочени действия от организациите, работещи в подкрепа на бизнеса. 

Тя зависи също така и от предприемчивостта на икономическите субекти, които в 

основната си част са микро- или малки предприятия, както и от уменията им да работят 

в партньорство.  

 

 
Инвестиционен приоритет 2.2 Развитие на човешките ресурси в селския 

туризъм 

 

Капацитетът на човешките ресурси е ключов за осигуряването на качество в 

туристическата сфера. Регион Русе – Гюргево показва хроничен дефицит от 

квалифицирани служители в туризма като пряко следствие от тенденциите към 

обезлюдяване на селищата и застаряване на работната ръка. Кадрите в съответните 

институции, провеждащи политики в сферата на туризма, са недостатъчно на брой, 

съответно и финансирането на тяхната работа не може да обхване разнообразието от 

необходими дейности. Уменията за управлението на туристическите процеси не са 

 

18 „Роля на креативния туризъм за формиране на идентичността на туристическото 

място“, 2018 г., доц. д-р Велина Казанджиева, Икономически университет Варна 
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удовлетворяващи, а когато става дума за интегриран трансграничен туризъм те са 

направо отсъстващи. 

В сферата на най-важния за региона културен туризъм съществената роля е 

отредена на регионалните музеи, но цитираният по горе стратегически документ на АДО 

„Дунав“ и КТИНЗ Констанца изтъква, че те често нямат необходимите финансови и 

човешки ресурси да отговорят на нарастващите потребностите на туриста за все по-

атрактивно, разнообразно, запомнящо се презентиране на култура и история; 

ограниченият на брой персонал на музеите има нужда от постоянно усъвършенстване на 

своя капацитет за привличане на посетители. 

Влошената демографска тенденция се отразява в голяма степен на селския 

туризъм като вид туризъм, който не осигурява приходи, привлекателни за младите 

образовани хора. Съответно качеството на предоставяните туристически услуги се 

снижава и не отговаря адекватно на търсенето. Ниското качество на хотелиерското и 

ресторантьорско обслужване, което се изразява в липса на професионални умения, 

ограничени комуникативни способности по редица причини, включително и  

невладеене на чужди езици, отблъсква туристите и влияе пагубно върху 

атрактивността на дестинацията. В една висококонкурентна среда на туристическо 

предлагане и във време, в което информацията се разпространява лесно и бързо 

чрез дигиталните канали, влошаването на качеството води автоматично до 

намаляване на туристическия поток. 

 

 

5.3 Мерки, препоръки и заинтересовани лица по 

стратегическите цели 

 

5.3.1 Мерки по стратегическа цел 1 

 

Стратегическа цел 1 

Развитие на разпознаваема 

туристическа дестинация за селски 

туризъм Русе – Гюргево  

Инвестиционен приоритет 1.1 

Специализация на дестинацията 

Инвестиционен приоритет 1.2 

Създаване и промотиране на 

интегриран трансграничен 

туристически продукт 

Мерки 

1. Разработване и постоянно прилагане на кампании за повишаване на 

осведомеността 

2. Създаване на туристически бранд Русе – Гюргево 

3. Взаимодействия с изследователски центрове и университети 

4. Взаимодействия с туристическата индустрия 
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5. Разработване на специфични маршрути, стартиращи от местата със селски 

туризъм 

6. Изграждане на интегрирани трансгранични маршрути 

7. Коопериране със съществуващи маршрути 

8. Прилагане на инструментите на Дунавската стратегия за привличане на 

туристическия интерес към региона 

 

1. Разработване и постоянно прилагане на кампании за повишаване на 

осведомеността 

Мярката е насочена към вътрешни (български или румънски) туристи и външни 

туристи – като за последните е важно да се изгради общ образ на дестинацията Русе – 

Гюргево, разположена на две държавни територии. 

Една от стъпките е създаване на дигитални платформи с информация за 

местните природни и културно-исторически дадености, както и възможностите за 

селски туризъм. Подходящи подходи са и презентациите на изложения и други събития 

в България, Румъния или други европейски страни, а също така и в социалните мрежи, 

сайтовете и блоговете. 

Мярката е осъществима от регионалните и местните власти, сдруженията на 

общини, институциите, осъществяващи политика в сферата на туризма, маркетинг  

компании. 

 

 

2. Създаване на туристически бранд Русе – Гюргево 

Мярката изисква целенасочени усилия на регионалните и местните власти от 

двете страни на реката с подкрепата на експерти и специализирани агенции. Целта е да 

се създаде визуален образ на региона, асоцииран в съзнанието на потенциалния 

посетител с положителни конотации (съхранена природа, уникални преживявания, 

вкусна храна, гостоприемство и др.) Регионалният бранд изисква управление, при което 

има последователност и координация на действията на всички нива, дългосрочен 

политически ангажимент, периодичен мониторинг, оценка на въздействието и корекция 

на действията. И тъй като поддържането на бранда не е еднократен акт, а дългосрочен 

процес, той изисква и периодичен анализ на туристическия потенциал, вкл. промените в 

материалната база, инфраструктурата, човешките ресурси, а също така и новите 

тенденции в туризма.  

Мярката е осъществима от местните и регионалните публични власти с 

участието на маркетинг агенции. 

 

 

3. Взаимодействия с изследователски центрове и университети 

Въвеждането на иновативни подходи за налагане на дестинацията Русе – Гюргево 

като място за селски туризъм, основан на културното наследство, изисква по-тесни 

бизнес контакти между институциите, ангажирани с националната и местната политика 
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в сферата на туризма, с изследователски/университетски центрове, които да предложат 

експертиза в туристическия маркетинг. 

Партниращите научни/университетски центрове могат да предложат иновативни 

мерки както за промотиране на дестинацията, така и за управление, координация, 

развитие на човешките ресурси и др. 

Мярката е осъществима от властите, осъществяващи политика в сферата на 

туризма, и научните/университетските центрове. 

 

4. Взаимодействия с туристическата индустрия 

Мярката означава внимание към туристическите агенции, за които периодично се 

организират специални събития (промоционални турове). От тях се очаква не само да 

служат като канал за информиране на крайните потребители и привличането им към 

региона, но и обратна връзка относно: тенденции в туризма, променящи се вкусове и 

настроения на туристите, съвременни изисквания към туристическите продукти, 

въздействащи форми на промоция, добри практики в други страни и т.н. 

Мярката е осъществима от институциите в сферата на туризма, частните 

собственици на местата за настаняване и хранене, туристическите агенции, а също така 

и чрез привличане на регионалните медии. 

 

5. Разработване на специфични маршрути, стартиращи от местата със 

селски туризъм  

В досегашната практика началният пункт на маршрутите за опознаване на 

културно-историческото наследство на региона винаги е в големите градове – в случая  

Русе или Гюргево, което означава, че туристите се настаняват в хотелите на тези 

градове. Обективната причина е, че по-трудно се организира пътуване за малки групи, 

настанени на различни места, но това предизвиква допълнителен отлив от селския 

туризъм. Маршрутите по тази мярка трябва да се съобразят със спецификата на селския 

туризъм, като събират групата от туристи от няколко селища (примерно, любители на 

дунавския риболов, отседнали в Ряхово и Мечка), за да ги заведат до културно-

историческите забележителности в региона (примерно, за поклоннически туризъм в 

манастирите Комана и „Света Марина“ в Каран Върбовка) и отново да ги върнат в 

селските общности.  

Мярката е осъществима от туристическите агенции с участието на частните 

собственици на местата за настаняване и хранене. 

 

6. Изграждане на интегрирани трансгранични маршрути 

Интегрираните маршрути включват обекти от двете държави в рамките на едно и 

също посещение. На практика това означава настаняване в едната или другата държава 

и посещаване на обекти от културното наследство в двете държави. 

Предвид малките разстояния между обектите множество интегрирани маршрути 

са напълно осъществими в рамките на един ден. 

Те могат да бъдат тематични и да включват комбинации с други форми на 

туризъм – например, селският туризъм може да се съчетае с хоби туризъм, риболов. 

Той може да се комбинира с екотуризм – настаняване в селска общност и 
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осъществяване на колоездачен или пешеходен преход в съседната държава. Възможен 

вариант е да се съчетае селският туризъм в едната държава с винени дегустации в 

другата държава. Не на последно място може да се съчетае селски туризъм с 

разглеждане на градските забележителности в Русе и Гюргево. 

В момента на създаването на настоящата стратегия са налични изключително 

малко туристически предложения с обекти едновременно от България и Румъния и нито 

едно от тях не включва селски туризъм. 

Мярката е осъществима от публично-частно партньорство, в което властите 

изразяват политическата воля и действия за развитието на трансграничния туризъм 

(например, мерки за намаляване на времето за пресичане на Дунав мост), а 

осъществяването му се дължи на дейностите на туристическите агенции с участието на 

частните собственици на местата за настаняване и хранене. 

 

7. Коопериране със съществуващи маршрути 

Позиционирането на селския туризъм в района Русе – Гюргево сред 

съществуващи, т.е. разпознати и известни на широк кръг хора, маршрути спомага за по-

бързото промотиране на дестинацията. Най-добрият начин това да се случи е чрез 

Програма „Културни маршрути“ на Съвета на Европа - от близо 40 години тя 

сертифицира маршрути, всеки от които преминава на територията на повече от три 

държави. 

В момента през територията на България преминават три културни маршрута, а 

през Румъния – седем. Общите културни маршрути през двете държави са: Пътят на 

лозето (Iter Vitis Route), ATRIUM – архитектурата на тоталитарните режими на 20-и век, 

Римски императори и дунавско вино. Разпознаването на район Русе – Гюргево като част 

от тези културни маршрути означава вписването му в един бранд, който е свързан с 

положителни нагласи. На практика това означава промотиране на регион Русе – Гюргево 

(и по-специално на възможностите за селски туризъм) чрез силни маркетинг 

инструменти, които вече са разработени за сертифициране на културните маршрути. 

Кооперирането със съществуващи маршрути е също така начин за съвместяване 

на селския туризъм с други видове туризъм – хоби, винен, поклоннически и др. 

Мярката е осъществима от публичните власти на различни нива и културните 

институти. 

 

8. Прилагане на инструментите на Дунавската стратегия за привличане 

на туристическия интерес към региона 

Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия „Насърчаване на културата, 

туризма и контакта между хората» предвижда инструменти, чрез които регионът може 

да се възползва за промоция на туристическите си възможности. Това е постижимо чрез  

координираните усилия на заинтересованите лица от България и Румъния с други 

власти и организации от страните на Дунавския басейн. 
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Новите цели на приоритетната ос, които имат отношение към тази 

стратегическа цел, са: утвърждаване на Дунавския регион като важна европейска 

туристическа дестинация и по-нататъшно развитие и укрепване на Дунавския бранд за 

целия Дунавски регион; утвърждаване на река Дунав като транснационален културен и 

природен маршрут за пътуване; Създаване на „Синя книга“ за Дунавската културна 

идентичност; осигуряване на устойчиво съхраняване и съвременна интерпретация на 

културното наследство и природните ценности. 

 

5.3.2 Мерки по стратегическа цел 2 

 

Стратегическа цел 2  

Повишаване на качеството на 

туристическите продукти в района 

Русе – Гюргево 

 

Инвестиционен приоритет 2.1 

Повишаване на интереса към инвестиции 

в селския туризъм  

Инвестиционен приоритет 2.2 

Развитие на човешките ресурси в селския 

туризъм 

Мерки 

1. Създаване на места за настаняване и хранене в селските общности 

2. Развитие на нови туристически продукти чрез съхранени традиции и 

обичаи 

3. Развитие на креативните индустрии 

4. Създаване на регионален туристически клъстър 

5. Обмяна на опит в селския туризъм 

6. Партньорства с образователни институции 

7. Подобряване на пътната инфраструктура в региона 

8. Насърчаване на дейностите за устойчива мобилност в региона 

9. Подобряване на информационното обезпечаване на туризма 

10. Прилагане на инструментите на Дунавската стратегия за повишаване на 

качеството на туристическите продукти 

 

1. Създаване на места за настаняване и хранене в селските общности 

Създаването на нови места за настаняване и хранене, които отговарят на 

съвременните стандарти, както и непрекъснатото реновиране на наличните, е 

инициатива преди всичко на честните предприемачи и в конкретния случая – на 

семействата. В настоящия момент малка част от тях се решават на тези начинания 

поради слабите приходи от селския туризъм, които са по-скоро допълващ, отколкото 

основен източник на приходи в семейните фирми. За да бъдат насърчени техните 

усилия, е необходимо да се въведат мерки, които: облекчават данъчно-осигурителната 

тежест при наемане на персонал, осигуряват по-лесен достъп до оборотни средства, 
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осигуряват постоянно действаща методическа и техническа подкрепа за бизнеса 

(менторство, информация, система за резервации и др.). 

Следва да се предвидят специални действия от страна на публичните власти, 

които насърчават младежкото предприемачество в сферата на селския туризъм. 

В определени случаи местата за настаняване може да се създадат по пътя на 

публично-частното партньорство – добър пример е туристическият информационен 

център с почивна станция в защитената местност Калимок – Бръшлен, създаден от 

Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле”. 

Мярката е осъществима от частните предприемачи с финансовата и 

техническата помощ на публичните власти и организациите в подкрепа на бизнеса. 

  

2. Развитие на нови туристически продукти чрез съхранени традиции и 

обичаи   

Тази мярка е свързана на първо място с много и дългосрочни по своя характер 

действия за съхраняване на местната идентичност, които трябва да се споменат тук, 

макар че не са обект на настоящата стратегия – изучаване на традициите, осмисляне на 

новия им прочит и/или съвременния начин на представяне пред публика, създаване на 

нетрадиционни сцени, привличане на нови публики, подкрепа за самодейните 

колективи и дейността на местните културни центрове. 

Мярката се осъществява чрез непрекъсната финансова, методическа и 

техническа подкрепа за местните общностни центрове, културните формации и 

събитията, които популяризират съхранените традиции и обичаи. Необходимо е да се 

осъществят нови дейности, които гарантират повече обмен между самодейните и 

професионалните творчески групи, както и между културните институти от двете 

държави. 

Конкретно мярката се изразява в организиране на туристически посещения във 

връзка с местни събития, фестивали, изложения, свързани с фолклора, религиозния  

календар, уникалните празници (най-често във връзка с природния цикъл и с 

реколтата). Мярката произтича от констатираната в предходните раздели световна 

тенденция към туризъм на преживяванията – вече не е достатъчно да се посети обект, а 

да се участва в събитие чрез активни действия. Необходимо е също така местните изяви 

да бъдат позиционирани в по-широка мрежа от културни събития – например, на 

страните от Дунавския басейн. 

Предпоставка за осъществяване на мярката е формите на културното 

наследство и идентичност да бъдат регистрирани чрез наблюдение и изследване и да 

бъдат документирани с цел споделяне. Развитието на селския туризъм не може да се 

осъществи без процес на валоризация, в който културните практики и наследеното от 

поколенията знание да се разпознаят като ценност от все по-широк кръг хора. От тази 

гледна точка е задължително създаването и поддържането на постоянни контакти 

между местните заинтересовани лица (семейни фирми, културни центрове, кметства) с 

културни и изследователски центрове – музеи, университети, управления на защитени 

територии. 
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Мярката е осъществима от публично-частно партньорство, в което властите 

изразяват политическата воля и действия (чрез подкрепа за съхраняване на местните 

традиции), а осъществяването се дължи на дейностите на туристическите агенции, 

творческите колективи, културните институти, частните собственици на местата за 

настаняване и хранене, НПО в сферата на културата. 

 

3. Развитие на креативните индустрии 

Участието на креативните индустрии в развитието на местния туризъм е все още 

пожелателно. Необходимо е да се осмисли техният принос в създаването на местната 

идентичност и осигуряването на автентично туристическо преживяване. Необходими са 

действия за събиране, класифициране и публично оповестяване на информация - 

например, картографиране на местните креативни индустрии и промотиране на техните 

продукти. Положително влияние ще окаже въвеждането на преференции за културни 

индустрии, допринасящи за развитието на местния туризъм и водещи до по-ниски 

разходи за помещения, транспорт, суровини и/или наемане на хора. Нужна е подкрепа 

за нетуъркинг (работа в мрежи), осигуряване на синхрон и допълняемост, като от 

голяма важност за регион Русе – Гюргево е нетуъркингът да се случва в трансграничен 

контекст. 

За тази мярка от съществено значение е проактивната политика на публичните 

власти на всички нива. Насърчаването на контактите и партньорствата между 

икономическите субекти в туризма и креативните индустрии е във възможностите на 

търговските камари и организациите, подкрепящи бизнеса. 

 

4. Създаване на регионален туристически клъстър 

Мярката изисква политическите власти и икономическите субекти от двете 

страни на реката да имат чувство за принадлежност към една общност със споделен 

интерес от развитието на местната икономика и в частност – на туризма. 

Осъществяването й зависи изцяло от активността на органите, осъществяващи 

политики, както и от инициативността на камарите и другите организации, подкрепящи 

бизнеса. 

 

5. Обмяна на опит в селския туризъм 

Тази мярка може да се разглежда като под-мярка на предходната, защото 

изисква активна обмяна на информация и ноу-хау между субектите, свързани с 

развитието на туристическия сектор в регион Русе – Гюргево. Тя се изразява чрез 

разпространение на бюлетини, създаване на групи в социалните мрежи, физическа  

размяна на групи, които да проучат опита на туристическия бранш в съседната страна 

или съвместни пътувания до други дестинации. 

Нещо повече, активната обмяна на информация и опит е съществена 

предпоставка, за да бъдат осъществени интегрирани туристически маршрути в региона 

Русе - Гюргево. 
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Осъществяването на мярката зависи от органите, осъществяващи политики, 

както и от камарите и другите организации, подкрепящи бизнеса. 

 

6. Партньорства с образователни институции 

Мярката изисква установяване на делови взаимоотношения между 

институциите, прилагащи политиките в сферата на туризма, и образователните 

институции (университети, професионални училища, центрове за професионално 

обучение) за осъществяване на програми, които развиват професионалните знания и 

умения на заетите в туристическия сектор. Програмите трябва да бъдат както широко 

образователни, повишаващи познанията за историческото и природното наследство на 

региона, така и специфични за хотелиерството, ресторантьорството и анимацията.  

Специален акцент следва да се постави върху езиковите компетенции, като 

поради спецификата на трансграничния регион от съществена важност е изучаването на 

румънски език в България и на български език в Румъния. 

Целите на интегрирания трансграничен туризъм поставят още по-високи 

изисквания пред професионалния капацитет на заетите в сектора – например, не е 

достатъчно българският екскурзовод да познава природните и културно-историческите 

дадености само на българския регион, той трябва да има същите познания и за 

румънския. Затова има смисъл да се прилагат съвместни образователни програми за 

работещите в туризма от двете страни на реката – езикови умения, комуникация с 

гостите, хотелиерство, мерки за безопасност, екологично управление на местата за 

настаняване и хранене, кулинарно майсторство, аниматорски умения и др. 

Прилагането на мярката трябва да включва периодично изследване на нуждите 

от обучение, така че предлаганите програми да постигнат търсения ефект за получаване 

на адекватни знания и умения. Задължително е да се прилагат иновативни форми, 

съобразени със заетостта, възрастта и общото образователно ниво – например, 

дистанционно обучение.  

Мярката е осъществима от публичните власти и образователните институции, 

както и от организациите в подкрепа на бизнеса. 

 

7. Подобряване на пътната инфраструктура в региона 

Анализът показва необходимост от инвестиции в качеството на пътната мрежа – 

републикански и местни пътища, до която туристите достигат избраните селища в 

региона Русе – Гюргево.  

Мярката е осъществима от публичните власти на национално ниво (държавните 

агенции за пътна инфраструктура), както и местните публични власти. 

 

8. Насърчаване на дейностите за устойчива мобилност в региона 

Към момента на съставянето на стратегията почти никой не ползва публичен 

транспорт (автобус, влак), за да достигне до селските общности в региона Русе – 
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Гюргево, т.е. почти 100% от посетителите посещават региона с леки коли и по този 

начин създават повишен риск за екологичното равновесие. 

Проблемът има два съществени аспекта: 1) установени навици за придвижване 

с леки автомобили; 2) липса на достатъчно добри възможности за придвижване с 

обществения транспорт (удобни разписания, бързина, достъпна информация). В първия 

аспект вече са направени първи стъпки за трансформация на нагласите: приложени са 

много дейности за оповестяване на концепцията за устойчивия туризъм с цел туризъм, 

създадена е дестинация Регион Русе (на териториите на общините Свищов, Русе, 

Тутракан и Силистра) в рамките на мрежата от дестинации в 9 дунавски държави 

„Дунавски перли“, която е приела и свой план за управление на устойчивата мобилност, 

обучени са експертите в информационния туристически център. Усилията в този аспект 

следва да бъдат непрекъснати и да се насочат към потенциалните туристи от всяка 

възраст и на първо място към младите хора. 

Вторият аспект изисква насърчителни мерки за въвеждане на удобни 

разписания на обществения транспорт, с който туристите до достигат до селищата в 

региона. В някаква степен, макар и недостатъчна, това е направено в рамките на 

държавните граници. По-сложно е осъществяването на трансгранично пътуване чрез 

устойчиви средства за придвижване, но това може да се осъществи чрез повече 

автобусни линии през граница и насърчаване на речния транспорт между градовете 

Русе и Гюргево. Досега всички опити за устойчива трансгранична мобилност или са 

просъществували за много кратък период или са останали в сферата на намеренията – 

например, обща автобусна градска линия Русе – Гюргево или обща градска железница 

(един от ключовите идейни проекти на мастърплана на еврорегион Русе – Гюргево).  

Крайната цел е да се осигури координация на транспортните средства и 

интермодалност, която да позволи на туристите да преминават в отсрещната страна, 

като комбинират различни видове транспорт без дълги периоди на изчакване.  

Мярката е осъществима от публичните власти и всички НПО и/или 

образователни институции, които работят по екологични въпроси и проблемите на 

мобилността. 

 

9. Подобряване на информационното обезпечаване на туризма 

Мярката е част от комплекса от инициативи, осигуряващи по-високото качество 

на туристическите продукти, а не към мерките за разпознаваемост на дестинацията, тъй 

като тя се отнася до обслужването на туристите, които вече са изкушени да посетят 

региона. Тя изисква редица взаимосвързани под-дейности: 

• разширяване на мрежата от информационни центрове в туризма, 

включително чрез малки информационни пунктове в други обекти 

(например, места за настаняване) с налични помещения и персонал 

(публично-частно партньорство) или чрез изнесени центрове в 

определени дни и часове; 

• създаване (отпечатване) на информационни материали на румънски език 

за българските забележителности в региона и на български език за 
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румънските. Материалите се разпространяват чрез туристическите 

информационни центрове, местата за настаняване и хранене, 

магазините, превозвачите; 

• информационните туристически центрове да разполагат с материали и за 

забележителностите и обектите в отсрещната страна, което изисква 

непрекъснат обмен на информация между центровете. 

Мярката е осъществима от местните публични власти (управляващи 

туристическите информационни центрове) и частните предприемачи в сферата на 

туризма. 

 

10. Прилагане на инструментите на Дунавската стратегия за повишаване 

на качеството на туристическите продукти 

Новите цели на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия „Насърчаване на 

културата, туризма и контакта между хората» предлагат инструменти за подобряване на 

качеството на туристическите продукти: насърчаване на иновативните форми на 

туризъм и култура от страна на МСП и публично-частните партньорства; развитие на 

устойчиви форми на туризъм, включително зелени туристически продукти и решения за 

устойчива мобилност в Дунавския регион; насърчаване на квалифицирана работна ръка, 

образование и развитие на уменията в областта на туризма и културата с цел 

осигуряване на устойчиви работни места в региона; осигуряване на устойчиво 

съхраняване и съвременна интерпретация на културното наследство и природните 

ценности. 

Мярката е осъществима от публичните власти на всички нива, организациите в 

подкрепа на бизнеса. 
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5.4 Съгласуваност с целите и приоритетите на други 

стратегически и програмни документи за региона 

 

Целите и приоритетите на настоящата стратегия за регион Русе - Гюргево са 

хармонизирани с редица други стратегически и програмни документи, приложими за 

Дунавския регион като цяло, за България и Румъния поотделно, за трансграничния 

регион между двете страни и в частност за района Русе - Гюргево. 

По-долу са посочени някои от тях, като списъкът не е изчерпателен: 

Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион 

Стимулиране на международния туризъм в Европа. Съобщение на Европейската 

комисия (COM(2010) 352 окончателен): „Европа — водеща световна туристическа 

дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“ 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 

 План за действие за периода 2017-2020 г. към актуализираната национална 

стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. 

Концепция за туристическо райониране на България 

Assessment Criteria for National Tourism Development Strategies - Romania 

Romania National Tourism Master Plan 2007 – 2026 

Common strategy for sustainable territorial development of the cross-border area 

Romania-Bulgaria (по международен проект с участието на Бизнес център за подпомагане 

на малки и средни предприятия – Русе) 

ERGO мастерплан на Еврорегион Русе-Гюргево – оперативни решения и 

мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие (по проект на 

Община Русе и Община Гюргево) 

Инвестиционен профил на Еврорегион Русе – Гюргево (по проект на Община 

Русе и Община Гюргево) 

Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация на съвместен културно-

исторически туристически продукт - Маршрут „Римска граница на територията на 

трансграничния регион Румъния-България (по проект на АДО „Дунав“ и КТИНЗ 

Констанца) 

Интегрирана стратегия за маркетинг и промоциране на съвместен културно- 

исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на 

трансграничния регион Румъния-България“ (по проект на АДО „Дунав“ и КТИНЗ 

Констанца) 

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube. 

Sustainable regional tourism and mobility plan of Ruse Region (по проект 

„Трансданюб.перли“ с български партньор Клуб „Устойчиво развитие на гражданското 

общество“) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:52010DC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:52010DC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:52010DC0352
http://danubelimes-robg.eu/images/docs/2-Integrated%20marketing%20strategy%20-%20BG.pdf
http://danubelimes-robg.eu/images/docs/2-Integrated%20marketing%20strategy%20-%20BG.pdf
http://danubelimes-robg.eu/images/docs/2-Integrated%20marketing%20strategy%20-%20BG.pdf
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Обща политика за опазване, развитие и оползотворяване на наследството на 

рибарските общности (по проект „Мемофиш“ на Българо-румънската търговско-

промишлена палата с партньори СНЦ „Паралел Силистра“, Регионален исторически 

музей Русе – автор на документа, Сдружение Акчес Кълъраш, МИРГ Кълъраш) 

Културата има значение – трансгранично сътрудничество за управление на 

културното наследство (по проект „Мемофиш“ на Българо-румънската търговско-

промишлена палата с партньори СНЦ „Паралел Силистра“ – автор на документа, 

Регионален исторически музей Русе, Сдружение Акчес Кълъраш, МИРГ Кълъраш) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Обща пътна карта за развитието на селския туризъм в региона Русе – 

Гюргево. Препоръки и отговорности 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево – Русе чрез нейното културно наследство и етос 

 

 

Стратегическа цел 1 Развитие на разпознаваема туристическа дестинация за селски туризъм Русе – Гюргево 

 

Инвестиционни 

приоритети 

Мерки Заинтересовани лица Хоризонт на действие Препоръки 

   Краткосрочен 

план 2019-2020* 

Дългосрочен 

план 2019-2022  
 

Инвестиционен 

приоритет 1.1 

Специализация 

на дестинацията 

 

Инвестиционен 

приоритет 1.2 

Създаване и 

промотиране на 

интегриран 

трансграничен 

Разработване и 

постоянно прилагане на 

кампании за повишаване 

на осведомеността 

Регионални и местни 

публични власти 

Сдружения на общини 

Публични и частни 

институции в сферата 

на туризма 

Маркетинг агенции 

  
Необходима е координация на 

действията от двете страни на 

Дунава, която може да бъде 

осигурена от общ 

трансграничен консултативен 

съвет по туризма на 

регионално ниво 

Създаване на 

туристически бранд Русе 

– Гюргево 

Регионални и местни 

публични власти 

Маркетинг агенции 

 
 Препоръчва се властите да 

работят както с местни, така 

и с чуждестранни маркетинг 

агенции 
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туристически 

продукт 

 

Взаимодействия с 

изследователски 

центрове и университети 

Национални и 

регионални публични 

власти 

Научни центрове 

 
 Университетите трябва да 

участват като партньори в 

създаването на политики и на 

инструменти  

Взаимодействия с 

туристическата 

индустрия 

Публични и частни 

институции в сферата 

на туризма 

Туристически агенции 

Регионални медии 

 
 Инициативата е на първо 

място в ръцете на публичните 

институции, които трябва да 

привлекат частните субекти 

Разработване на 

специфични маршрути, 

стартиращи от местата 

със селски туризъм 

Туристически агенции 

Собственици на места 

за настаняване и 

хранене 

 
 

Препоръката е маршрутите да 

бъдат изцяло съобразени със 

спецификата на селския 

туризъм 

Изграждане на 

интегрирани 

трансгранични маршрути 

Регионални и местни 

публични власти 

Туристически агенции 

Собственици на места 

за настаняване и 

хранене 

 
 

Първите интегрирани 

маршрути може да бъдат 

субсидирани (например, по 

проекти), за да се изтъкне  

техният потенциал 

Коопериране със 

съществуващи маршрути 

Регионални и местни 

публични власти 

Културни институти 

 
 

Изисква се координация 

между заинтересованите лица 

Прилагане на 

инструментите на 

Дунавската стратегия за 

привличане на 

Национални, 

регионални, местни 

власти 

 
 

Необходими са стабилни 

транснационални 

партньорства 
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туристическия интерес 

към региона 

Организации в сферата 

на туризма и/или 

подкрепящи бизнеса 

 

Стратегическа цел 2  Повишаване на качеството на туристическите продукти в района Русе – Гюргево  

 

Инвестиционни 

приоритети 

Мерки Заинтересовани лица Хоризонт на действие Препоръки 

   Краткосрочен 

план 2019-2020 

Дългосрочен 

план 2019-2022  
 

Инвестиционен 

приоритет 2.1 

Повишаване на 

интереса към 

инвестиции в 

селския туризъм 

 

 

Инвестиционен 

приоритет 2.2 

Развитие на 

човешките 

ресурси в 

селския туризъм 

Създаване на места за 

настаняване и хранене в 

селските общности 

Частни предприемачи  
 

Изискват се специални 

действия за насърчаване от 

страна на публичните власти 

и организациите в подкрепа 

на бизнеса 

Развитие на нови 

туристически продукти 

чрез съхранени 

традиции и обичаи  

Креативни индустрии 

Собственици на места 

за настаняване и 

хранене 

Културни институти 

НПО в сферата на 

културата 

 
 Макар че инициативата е 

основно на частните субекти, 

се изисква насърчителни 

действия от страна на 

публичните власти 

Развитие на креативните 

индустрии  

Малки и средни 

предприятия 
 

 От съществено значение е 

целенасочената политика на 

публичните власти на всички 

нива и активността на 

организациите в подкрепа на 

бизнеса 
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Създаване на 

регионален 

туристически клъстър 

Регионални и местни 

публични власти 

Камари и други 

организации в 

подкрепа на бизнеса 

 
 Изисква се координация 

между действията на 

властите 

Обмяна на опит в 

селския туризъм 

Регионални и местни 

публични власти 

Камари и други 

организации в 

подкрепа на бизнеса 

 
 Препоръчва се началото да 

бъде поставено от властите, 

след което да се координира 

от организациите, работещи в 

подкрепа на бизнеса 

Партньорства с 

образователни 

институции  

Регионални и местни 

публични власти 

Камари и други 

организации в 

подкрепа на бизнеса 

Образователни 

институции 

 
 

Препоръчително е всички 

образователни инициативи да 

се предхождат от периодична 

оценка на нуждите 

Подобряване на пътната 

инфраструктура в 

региона  

Публични власти  
 

Изискват се инвестиции в 

качеството на пътната мрежа 

Насърчаване на 

дейностите за устойчива 

мобилност в региона  

Публични власти 

Институции в сферата 

на мобилността и 

екологията 

Други НПО 

 
 Изисква се координация 

между действията на 

публичните институции 
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Подобряване на 

информационното 

обезпечаване на туризма 

Местни публични 

власти 

Частни предприемачи в 

туризма 

 
 Препоръчително е да се 

изработи график на 

последователни действия, 

договорен между публичните 

институции от двете страни 

Прилагане на 

инструментите на 

Дунавската стратегия за 

повишаване на 

качеството на 

туристическите 

продукти 

Национални, 

регионални, местни 

власти 

Организации в сферата 

на туризма и/или 

подкрепящи бизнеса 

 
 

Необходими са стабилни 

транснационални 

партньорства 

 

*Забележка: поставянето на мерките в краткосрочния план маркира тяхното начало, но като действие те не са 

ограничени в едногодишен период 

 

 


