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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Стратегията за общо опазване и използване на културно-историческото религиозно 

наследство която да бъде в основата за развитие съвместен културен и религиозен 
туризъм в трансграничния район Русе–Гюргево е изготвена от екип на Сдружение 
„Европейски културен център“ в изпълнение на Договор № ROBG–456-122/ 15.11.2019 г. с 
предмет „Съвместна стратегия за общо опазване и използване на културното, 
религиозно и историческо наследство, като основа за устойчиво развитие на съвместен 
културен и религиозен туризъм в трансграничния регион Русе – Гюргево“, в рамките на 
проект „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево“ (“The Christian 
heritage along the cultural corridor Russe-Giurgiu”), e-MS код ROBG-302, финансиран по 
Програмата Интеррег Румъния–България 2014–2020 г.  

Основната цел на Проекта е популяризиране на трансграничния регион Русе-Гюргево 
чрез развитие на културен/религиозен туризъм, основан на устойчиво използване на 
историческото културно и религиозно наследство на региона.  

Очакваният принос на Проекта към Програмата е увеличение очаквания брой 
посещения на подкрепени обекти на културно и природно наследство и атракции, 3 
интегрирани туристически продукта/създадени услуги, 1 обща стратегия, политики или 
управленски планове за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на 
културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за 
постигане на устойчиви икономически цели. 

Изработването на документа се налага поради факта, че туризмът е ключов сектор в 
развитието на трансграничния регион и в частност, туризмът, свързан с използването на 
културно-историческото религиозно наследство, както е посочено в стратегически и 
законодателни документи на различни нива на управление. Този потенциал все още не е 
напълно оползотворен. Липсват развити общи туристически продукти, включително и от 
областта на културно-историческото и религиозно наследство. Уникалните обекти, 
прехвърлящи рамките на трансграничното измерение, в по-голямата си част са непознати 
извън местните общности. 

Създаването на общ културно-религиозен туристически продукт е най-добрият 
способ за пълно оползотворяване на културно-историческите и религиозни активи на 
региона.  
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Неговото развитие, усъвършенстване и иновация ще допринесе за постигането на 
устойчив икономически растеж и подобряване на социалната среда в средносрочен и 
дългосрочен план. Една системна оценка по въпроса за в каква степен културно-
историческото и религиозно наследство в региона е ефективно ангажирано за 
икономическото развитие на еврорегиона Русе-Гюргево, ще спомогне за пълноценното 
оползотворяване на съществуващия потенциал. Възстановяването и адаптацията към 
съвременните туристически стандарти е една от необходимите стъпки за опазване на 
културно-историческото и религиозно наследство и използването му като ресурс за 
развитие на устойчив туризъм. 

Разработването на стратегията допринася за създаването на ясна дългосрочна рамка 
за устойчиво опазване, управление, развитие и използване на културно-историческото и 
религиозно наследство в еврорегиона Русе-Гюргево, чрез развитие на културно-
исторически и религиозен туризъм. Стратегията ще включва план за мониторинг на 
интегрирани туристически продукти. 

Стратегията следва да осигури трайна конкурентоспособност на региона като 
туристическа дестинация за културно-исторически и религиозен туризъм, да подкрепи 
общото развитие на туристическия сектор. Тя е системен подход за наблюдение на 
устойчивото използване на ресурсите, свързани с културно-историческото и религиозно 
наследство в региона. 

Новият момент в стратегията е културно-историческото и религиозно наследство на 
област Русе и окръг Гюргево да се разглежда като единно цяло и проектът да развие 
трансгранични измерения за общото културно и религиозно наследство в трансграничния 
еврорегион Русе - Гюргево. 

За разлика от съществуващата трансгранична стратегия за насърчаване на 
туристическия потенциал на еврорегиона Русе - Гюргево, тази съвместна стратегия е 
тематична и специализирана стратегия за културния и религиозен туризъм. 

Разработването на стратегията допринася за създаването на ясна рамка за устойчиво 
опазване, управление, развитие и използване на културно-историческото и религиозно 
наследство в еврорегиона.  
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Основната задача на разработената стратегия е да осигури трайна 
конкурентоспособност на региона като туристическа дестинация за културно-исторически 
и религиозен туризъм, да подкрепи устойчивото развитие на туристическия сектор, да 
вземе предвид очакванията и намеренията на всички заинтересовани страни, за да 
отговори на изисквания за правилно, реалистично и стабилно позициониране и пазарно 
внедряване на интегрирания туристически продукт. Стратегията съдържа план за 
мониторинг на интегрираните туристически продукти, направени по проекта. 

Чрез интегрираните туристически продукти ще се осъществява подредено и 
координирано  използване на обектите със обща ос в културно-историческия и религиозен 
потенциал. 

Методическа рамка. Специфики на продукта. Дефиниции и концепции за културен 
и религиозен туризъм.  

Културно-историческия туризъм е един от най-големите и печеливши сектори в 
туризма. Културно-историческите и религиозни забележителности, ритуалите, обредите и 
традиции са елементи, които привличат туристите и в същото време допринасят за 
развитието на икономиката и са притегателни за капитала. 

През по-голямата част на XX век, туризмът и културата са разглеждани като отделни 
аспекти на дестинациите. Културните ресурси били част от историческото наследство на 
регионите, които са свързани с образованието на местното население и са основа за 
местни и национални идентичности. Туризмът, от друга страна, до голяма степен се е 
разглеждал като дейност за отдих. Това постепенно се променя, като ролята на културата в 
привличането на туристите става по- очевидна. 

Културата се използва като аспект от туристическия продукт и стратегия за 
представяне на дестинацията. Туризмът е интегриран в културното развитие и подпомага 
запазването на наследството. Това взаимодействие между туризма и културата се 
разглежда като една от най-важните причини за насърчаване на пряката връзка между 
тези два елемента. Тя е дори по-значителна, като се има предвид нарастващото им 
значение за икономиките по света. 

Взаимоотношението между култура и туризъм може да бъде разгледано двупосочно 
– от гледна точка на ползите за всяка от страните. 

http://www.interregrobg.eu/
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Ползите за туризма от взаимодействието с културата са: 

- подобряване на основния продукт; 
- подобряване на образа на дестинацията; 
- увеличение на потреблението и продължителността на престоя; 
- повишаване на удовлетвореността на туристите с уникален продукт; 
- стимулиране на повторното посещение; 
- стимулиране на местното и регионалното търсене; 
- откриване на нови пазарни сегменти. 

Ползите за културата от взаимодействието с туризма са: 

- реализация на допълнителни доходи; 
- разширяване на пазара и нов сегмент от посетители; 
- развитие на професионалното управление на културните ресурси; 
- по-добър контрол върху използването на културните ресурси; 
- изграждане на по-добър културен образ сред местното население  

Разпространените културни, икономически и социални ползи стимулират политиката 
за насърчаване и създаване на връзка между културата и туризма, т.е. развитието на 
културен туризъм на световно, национално и местно ниво. Пътуването с цел запознаване с 
чужди култури позволява на туристите и местните хора да се срещнат с различията на 
всяка общност. 

Културата е важна за туризма и конкурентоспособността на дестинациите. Тя е 
основен фактор за привлекателност, не само от гледна точка на туризма, но и за 
привличането на жителите и вътрешните инвестиции. Културата е от съществено значение 
за изграждането на имидж на страната. Културният туризъм е от ключовите инструменти в 
разработването на положителен образ на дестинациите в международен план.  

Туризмът е приел важна роля в развитието на дестинациите по света, а културата е 
основен актив за неговото развитие. Най-успешните дестинации са тези, които могат да 
създадат взаимодействие между културата и туризма. Критериите за разработване на 
положителна връзка между тях са: 

- трайност на културните активи; 

http://www.interregrobg.eu/
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- степен на участието на местните общности; 
- възможност за доставяне на всички стоки и услуги на дадената територия за 

удовлетворяване изискванията на туристите; 

За базов елемент в методологията на настоящия документ изцяло е приета и се 
съблюдава  дефиницията на Световната организация по туризъм (СОТ)* *Tourism and 
Culture | UNWTO 

 
„Културният туризъм е тип туристическа дейност, при която основна мотивация на 

туриста е да научи, открие, преживее и консумира движими и недвижими 
атракции/продукти в една туристическа дестинация. Тези атракции и продукти се 
свързват с набор от отличителни материални, интелектуални, духовни и емоционални 
характеристики на обществото, които обхващат изкуство, архитектура, историческо и 
културно наследство, кулинарно наследство, литература, музика, креативни индустрии и 
живата култура на общността с нейния начин на живот, ценностна система, вярвания и 
традиции“ 

Анализът и стратегическата част са съобразени с тематиката на проекта 
„Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево“ и са фокусирани върху 
темата как използването на културното, религиозно и историческо наследство, да е основа 
за устойчиво развитие на съвместен културен и религиозен туризъм в трансграничния 
регион Русе – Гюргево. 

Обхванати са следните подвидове културен туризъм: 

1.  Културно-исторически туризъм, разбиран като: туризъм, мотивиран от интерес 
към материалното и нематериалното наследство и то в един от по-конкретните му 
подвидове - културно-религиозния туризъм. 

2.  Религиозен, разбиран като:  туризъм с  цел  опознаване  на  религиозно-
културното наследство и запознаване с историята на култови, религиозно-исторически, 
археологически и архитектурни обекти, с или без участие в религиозни празнични събития 
в даденото богослужебно място или туристическа дестинация; посещение на религиозни 
обекти и места, основно мотивирано от задоволяването на духовни потребности и 
пътуване, с цел поклонение пред свети места на вярата или участие в религиозни ритуали, 
независимо от художествената стойност на обектите или събитията.  

http://www.interregrobg.eu/
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Обхватът на темата не предполага обследване на други подвидове културно-
исторически туризъм, като музеен, археологически, етно-фолклорен и т.н. или други 
подвидове културен туризъм - фестивален, събитиен и творчески туризъм, кулинарен, 
винен и т.н., но ги взема под внимание в потенциалния им контекст като възможен ресурс 
за развитие на смесени форми на туризъм. 

 

 

 

 

 

 

II. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

1.1. Преглед и оценка на културното, религиозно и историческо наследство в 
трансграничния регион 

Географското положение на област Русе и окръг Гюргево е предпоставка за 
развитието на културно-исторически и религиозен   туризъм и за развитие на регионалния 
туристически продукт. Туристическият потенциал на изследваните региони се оценява 
високо, но е недостатъчно изследван, развит и познат на потребителите. 

Представяне на потенциала на християнското наследство в териториалния обхват на 
двата   региона за развитие на културния исторически и религиозен туризъм.  

Анализът, се основава на резултатите от дискусиите от реализирани срещи с 
български и румънски  заинтересовани лица, специалисти и експерти в сферата на 
конфесиите и туризма  (както и от проучвания,  проведени  в  рамките  на  проекта).  

 

 

http://www.interregrobg.eu/
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Анализът се съсредоточава в рамките на териториалния обхват за развитието на 
културно-историческия и религиозен туризъм в българската административна област Русе, 
която географски основно се припокрива с територията на Русенската духовна околия, част 
от Русенска митрополия и румънския окръг Гюргево, който се припокрива географски с 
територията на Гюргевската епархия. 

Разположени по двата бряга на река Дунав двете административни области се 
характеризират с разнообразен ландшафт, с широки равнинни и  леко хълмисти 
образувания, богата флора и фауна, богатство от антични, средновековни и 
късносредновековни храмове и манастири, както и с  многообразни исторически 
паметници, от по ново време, притежаващи архитектурно-художествени достойнства. 

Административните области на двете държави са разделени от природна граница - 
река Дунав, но тя е предпоставка за възможности за речен туризъм. Двете области са 
обединени от моста над река Дунав като възлова точка от транспортната инфраструктура и 
най-вече от двойката градове от двете й страни: Русе-Гюргево, които допринасят  чрез  
сътрудничеството  си  за  регионалното и национално развитие.  

Окръг Гюргево и област Русе притежават ценно културно наследство, съставено от 
археологически артефакти, исторически паметници, паметници на изкуството и 
архитектурата, етно-фолклорно наследство, тракийски и римски крепости, паметници на 
средновековната религиозна и светска архитектура, укрепени сгради, музеи и къщи-музеи, 
селища от културно-иторически интерес. Този богат съществуващ ресурс не е изведен до 
подходящите му нива на предствяне пред потенциалните туристи. 

Туристическият потенциал на културното наследство еврорегиона Русе - Гюргево е 
изключително богато и разнообразно. То съдържа компоненти, някои от които по своята 
специфика притежават изключителна уникалност. Явна е необходимостта от по-високото 
ниво на усвояване на съществуващото наследство чрез развитието на културно-
историческия и религиозен туризъм.  

 

 

http://www.interregrobg.eu/
https://www.ruse.bg/geografsko-polojenie
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Културно-историческо и религионо наследство на еврорегиона и развитието му е 
необходимо да се постави за основна цел в развитието на локалната туристиеска 
индустрия, както поради особеностите и присъщия интерес, които представлява, така и 
заради непрекъснатия растеж на туризма в областта на културно-историческите и 
религиозни дестинации, свързан с познаването на собственото минало или наследство от 
други култури и цивилизации. Вземайки предвид възможностите на област Русе и окръг 
Гюргево и потенциала им в развитието на културно-историческия и религиозен туризъм е 
уместно да се направи запознаване сред жителите на еврорегиона относно 
положителните ефекти от развитието на културното наследство и икономическите му 
измерения и значение за регионалното стопанско развитие. 

В редица ситуации туристическото пътуване е основната мотивация за отдих, но 
туристите могат да се възползват от престоя в определена дестинация и да научат нови 
неща, да задоволят културното си любопитство посещавайки исторически руини, музеи и 
археологически обекти, участвайки в различни фестивали и културни прояви, включвайки 
се в традиционния живот на общността, като получават уникално преживяване. Това 
превръща културното наследство в базов туристически ресурс за увеличаване на 
туристопотока в еврорегиона.  

Мотивите за избора на туристите на тази специфична форма на туризъм са много: 
- лично или семейно образование; 
- задоволяване на любопитство; 
- търсене на корените; 
- преживяване на културни впечатления; 
- търсене на провокации за интелектуални изживявания; 
- желание да се види подобна общност или да се изпита нещо напълно различно от 
ежедневието; 
- културно взаимодействие. 
 
Удовлетворяването на мотивацията и интересите се осъществява чрез прибягване до 
различни форми на културно-исторически и религиозен туризъм. Повечето от тях имат за 
ресурс регионалното културно наследство, както и програми, които съчетават различни 
съставни части на материалното наследство.  

http://www.interregrobg.eu/
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За да се превърне в търсена атракция, това наследство следва да е благоустроено 
през ракурса на устойчивото развитие (поддръжка, обогатяване и щафета към идващите 
поколения), а и от гледна точка на туриста. Обхващането на културно-историческото и 
религиозно наследство като туристически ресурс, съдържа  културна, научна, морална и 
етична отговорност. Значимостта на отделните компоненти на културното наследство се 
надгражда чрез правилното им благоустройство, както и на прилежащия район. 
Културно-историческото и религиозно наследство като туристически ресурс би 
облагодетелствало както туристическия оператор, така и жителите, намиращи се наоколо, 
както чрез приходите, които биха се получили , така и чрез различни териториално-
логистични благоустройства, от които вероятно ще се  възползват и местните жители. 
Ползите за туристите не остават в рамките на културното и духовно обогатяване. Добре 
управляваното и представено пред обществеността културно-историческо наследство 
изпълнява различни съществени социални функции: опознаване на местната и 
национална история; социално-културно обогатяване на обществеността; опазване и  
възстановяване и консервиране на историческите артефакти; образование; археологични 
и културологични изследвания. При обединяването на културологичните дейности с 
монетаризиране на различни туристиески дейности, последващия икономически резултат 
води до  до устойчиво развитие чрез постигане на самофинансиране от такси, 
мърчандайзинг и други финансови инструменти. Потенциалът на еврорегиона Русе - 
Гюргево разполага с условия за реализация на икономическа устойчивост. 

Културно-историческото наследство е необходимо да е оптимално благоустроено. 
Така то се трансформира в туристически ресурс с потенциал за влияние над многообразни 
туристически кръгове. Развитието на общество, ценящо културата на почивка, заедно с 
редица социални и психически фактори допринесоха за нарастване на културно-
историческия и религиозен туризъм в световен мащаб, до трансформирането му в масово 
явление. Най-голям принос за бума на културно-историческия и религиозния туризъм има 
обществеността с афинитет към историческите паметници. Привлекателността им се 
увеличава  чрез дейностите по благоустройство им. Това се корени в претенциите на 
обществеността, а и във взискателността на специалистите в областта, изискващи 
опазването от повреди или разрушаване на конкретния паметник.  

http://www.interregrobg.eu/
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При спазване на основните принципи, икономическата, културната и социалната 
стойност на паметниците ще се увеличи, като в редица случаи конкретен обект или цяла 
дестинация могат не само да оцелеят, но и да се развият. Вземайки предвид, че 
състоянието на много исторически паметници често е под въпрос, подхода за оптимално 
благоустрояване се явява инструмент за ангажиране при съхраняването и 
възстановяването на културно-историческите паметници. 

Дейностите по възстановяване, консервирането и представяне пред местната 
общност би следвало да се извършва с максимална отговорност, като за целта се 
използват автентични  материали и документи. Следва да се имат предвид и преодоляват 
както предполагаеми, така и  често срещани обичайни препятствия, като липсата на тесни 
специалисти, съхранението на автентичността, проблемите, свързани с наличните 
технологии и материали. Необхимо е да се вземат предвид важните финансови ресурси, 
които са от съществено значение, като се имат предвид и такива за текуща поддръжка, 
спешна консервация или други подобни. 

Оценката на културно-историческото и религиозно наследство в съществения му дял 
не е в количественото финансово измерение при оценка на съответните блага, а в 
духовната, културна и финансова оценка на съществените нематериални елементи, 
детерминиращи значимостта му за съвременното общество. Определящата роля тук са 
ключови нематериални елементи: уникалност на обекта, културните символи, на които е 
носител, неговата история и на създателите му, ценността, престижа и значимостта за 
общността и т.н. Адекватното оценяване на отделните елементи от наследството следва да 
бъдат внимателно възстановявени и запазени, за да не си намалят или загубят стойността 
си. Наследството е необходимо да се проучва калейдоскопично, от различни гледни точки, 
така че стойностния му потенциал в историческо, художествено, културно и духовно 
значение да е максимално достигнат. 

В трансграничния еврорегион се откриват множество антични, средновековни и 
възрожденски   църкви и манастири. Тяхното историческо и културно богатство, както и 
местоположението им сред красиви природни местности, ги превръща в дестинации с 
висок потенциал за културно-исторически и религиозен туризъм. В Русенска духовна 
околия  действащите  манастири  са  четири,  храмовете са 82, а в Гюргевска епархия 
действащите манастири са 11, а храмовете са 171. 

http://www.interregrobg.eu/
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На юг от Дунав. 
Най-известни в град Русе са църквите „Света Троица“ и „Свети Георги“, 

разположеният в непосредствена близост до града манастир „Свети Димитър 
Басарбовски“, религиозният комплекс от Ивановските скални църкви, Манастирите „Света 
Марина“ в село Каран Върбовка и „Света Петка“ при село Копривец. 

В църквите и манастирите се намират изключителни икони,  сътворени от  
живописци  от  класическите  български изобразителни школи, а също така иконостаси, 
дело на известни майстори. Засилен интерес за туристите, религиозни поклонници, 
представляват чудотворните икони и частици от мощите на светци, намиращи се  в  някои  
от  храмовете. Това се отнася например за манастира "Свети Димитър Басарбовски" и за 
църквата „Свети Георги“ в град Русе. Друг потенциал, с който разполагат манастирите в 
еврорегиона и който се отнася към развитието на религиозния туризъм, са лековитите 
извори и аязма, за които се вярва, че пиенето от водата им и измиването с тази вода 
донася чудодейно изцеление. Лековит извор - аязмо, за който се вярва, че лекува очни 
болести, има в  манастира "Света Марина" в село Каран Върбовка. 

От съществено значение за притегателната сила за посещение е видът на 
религиозните обекти, историческата им старина и датировка, все фактори, влияещи при 
посещението на обекти, които са  предмет на културно-исторически и религиозен туризъм.  
Раннохристиянските базилики  от 4-6 век са първа форма на култови християнски обекти в 
региона. Като археологически обекти те са широко популярни сред туристите и се търсят и 
посещават от немалък брой туристи. За отбелязване е, че повечето от тях не са 
реставрирани и популяризирани. Допълнителен потенциал  за развитие на културно-
историческия и религиозен туризъм имат скалните манастири, които се намират в 
Русенска епархия, по долината на река Русенски Лом. Манастирът „Свети Димитър   
Басарбовски“,   Ивановски скални манастири, обект на ЮНЕСКО и сред топ 10 на 
посещаваните дестинации в България, както и средновековният град Червен. Налице е 
симбиотичен продукт съвместяващ елементи за културно-исторически и религиозен 
туризъм. Извисени високо в скалите, със своите средновековни стенописи и монашески 
килии, скалните църкви вдълбани в камъка на дълбокия речен каньон, се силно 
притегателно място за многобройните туристи.  
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Русенска епархия 

 

Сред емблематчните за област Русе обекти със значителна културно-историческа и 
религиозна стойност са: 

Ивановски скални църкви 

Ивановските скални църкви са един от деветте български паметника, вписан през 
1979 г. в листата на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство. Те се намират 
на 22 километра южно от град Русе и са съставени от мрежа от двадесетина малки скални 
църкви, параклиси и килии, вкопани на различна височина в скалите на речния каньон на 
река Русенски Лом. Те са свързани помежду си с мрежа скални стълби и пътеки.  

http://www.interregrobg.eu/
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Първите отшелници са издълбали килиите си там още през XII век. А стенописите от 
XIV век свидетелстват за високоразвито художествено майсторство, характерно за 
живописната школа на старата българска столица Търново. 

Някога скалните църкви са били над 40, а килиите - около 300. Те са били обитавани 
от монаси, много от които граматици и книжовници, а християните отивали там на 
поклонение. Български царе и боляри от епохата на Второто българско царство (XII -XIV 
век) са изпращали каменоделци да издълбаят в скалите нови храмове, а зографи да ги 
изпишат със светите изображения. 

Скален манастир „Свети Димитър Бесарбовски“ 

По време на по-голямата част от епохата на Второто Българско царство (ХII – ХIV век) 
Басарбовски скален манастир е съставна част от манастирски исихастки комплекс, които 
обхваща каньона на река Русенски Лом и притоците Бели и Черни Лом. Монасите исихасти 
(от гръцкото -  исихия - мълчание, тишина) издълбават своите параклиси и килии във 
варовиковите скали. Далеч от светската суета те живеят аскетично, в молитва и пост. Цел 
на пребиваването им, в постоянна молитва, лишения и безмълвие, е да видят Исус Христос 
в изначалната Му светлина – онази, в която Спасителя се явява на планината Тавор. 

Басарбовския манастир е посветен на свети Теодор Тирон и свети Теодор Стратилат. 
Ктитор на манастира става царица Теодора, която е първа съпруга на цар Йоан Александър 
и дъщеря на влашкия войвода Иванко Басараб, основател на първата династия на Влахия. 
От там произлиза и името на манастира. Иванко Басараб като царски тъст притежавал тази 
земя. 

Скалните църкви и килий имат променлива съдба по време на османското 
нашествие. Османски данъчен регистър от 1479 – 1480 г. свидетелства за „Манастир 
Басарба”. В житието на свети  Софроний Български (Басарбовски), които живее през ХVI в. 
като монах, се споменава Басарбовския манастир, където светецът се споминава от 
насилствена смърт. След неговото погребението на гроба му започват  да се случват 
чудеса. На третата година отварят гроба му и откриват тялото му нетленно и благоуханно. 
Мощите му се намират в Сърбия. 

http://www.interregrobg.eu/
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Единствения светец от Русенския регион, родом и знаен от село Басарбово – свети 
Димитрий Басарбовски е известен от ХVІІ век. За това свидетелства Паисий Хилендарски в 
„История Славяноболгарская”. Свети Димитрий е духовен пастир на село Басарбово, приел 
монашество в Басарбовския манастир. Паисий споменава за успението му в 1685 година. 

Мощите му са открити по чудесен начин в река Русенски Лом, срещу манастира. Чрез 
мощите на светеца стават много чудеса и изцеления. 

На 10 юли 1774 г. завършва една от многото Руско-турски войни. Подписва се 
мирният договор от  Кючук Кайнарджа. Русия е победител. По договора се дава право на 
Русия да покровителства православните християни на територията на Османската 
империя. Генерал Салтиков, трябва да пренася мощите на свети Димитрий Басарбовски в 
Русия. Пътят им минава през Букурещ, където те стигат на 13 юли 1774 г. По молба на 
българина с благородническа титла Димитър Мент, който служел като съветник и 
преводач при генерала, мощите не били отнесени в далечните руски предели, а в съседна 
Влахия и положени в Митрополитската църква в Букурещ. 

Катедралният храм „Света Троица“ в град Русе е построен през 1632 година. 

Вкопан е четири метра и половина под нивото на двора, поради изискванията на 
султанската власт. Сегашният вид на храма е след Освобождението. Чрез дарения са 
построени два параклиса. Единият е посветен на св. Александър Невски и е осветен на 5 
август 1884 г. Той не функционира от 1979 г. и през 1983 г. е преустроен и в него е 
поместена музейна експозиция за църковна утвар, икони и старопечатни книги. Вторият 
параклис е посветен на светите братя Кирил и Методий. Осветен е на 16 март 1886 г. от 
митрополит Григорий Доростолски и Червенски. Катедралният храм „Света Троица“ е 
обявен за Паметник на културата от национално значение през 1983 г. Непрестанно се 
полагат грижи за съхранението и обновлението му, за да бъде запазен за идните 
поколения, като една от най-старите сгради в Русе. 

Манастир „Света Марина“ 

Mанастирът “Света Марина” се намира край село Каран Върбовка, община Две 
могили, област Русенска и е един от най-старите български манастири, възникнали в 
периода на Второто българско царство.  
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След падането на България под османско владичество започнали гонения и 
издевателства над монасите и християните. Манастирът бил опожарен и изравнен със 
земята, както и други свидни български светини, но името на света Марина останало 
трайно в съзнанието на народа. Преданието гласи, че в един горещ юлски ден, по време 
на жътва, собственикът на нивата – турчин, оставил сляпото си дванадесетгодишно 
момченце да спи в единия край на нивата, а той отишъл да работи, детето се пробудило и 
тръгнало да търси баща си. Тичайки то стъпило във вода. Пило от водата и след като умило 
лицето си прогледнало. Радостно, изненадано и уплашено, то тичало към баща си, а той 
като се уверил, че чедото му наистина вижда, много се зарадвал. Без да се бави го грабнал 
и изтичал до близкото селище да сподели радостта си и да попита жителите му какъв 
християнски празник честват и кой е светецът, който прави чудеса с тази вода? Отговорил 
му стар свещеник, че бил чувал от стари духовници, че на въпросното място се е славило 
името на св. великомъченица Марина, и че там е нейната “АГИАЗМА” (извор със светена 
лековита вода). Денят е 17 юли, в който ден православните християни тачат нейната светла 
памет. За благодарност към св. Марина, друговерецът подарил нивата с АГИАЗМАТА, под 
клетва, като отиват там болни, да има и място за настаняване. Чудото се разнесло не само 
в България, но и в Молдовлахия, Сърбия и др. От тогава и до днес паметта на св. Марина 
се тачи и не се забравя.  

Църква „Света Петка“ 

Архитектурният проект на храма „Света Петка“ е първият смел и сполучлив опит за 
пресъздаване на един от шедьоврите на Първата българска държава – Кръглата църква 
(Златната църква) в Преслав, строена от цар Симеон I. Църквата е построена в края на 30-те 
години на миналия век в близост до единствената запазена порта на старата крепост на 
града. Проектът е изготвен от русенския архитект Любен Динолов. Строителството започва 
местния майстор–предприемач Никола Иванов Колчев. Иконостасът е изработен през 
1942 г. от русенския резбар Георги Генов. Иконите са дело на Георги Каракашев, Тодор 
Янков и Никола Пинков. Стенописите са изографисани от проф. Никола Кожухаров, Цанко 
Василев и декораторът Петър Михайлов. Уникалната черква се руши от години, заради 
нестабилна основа. Тя е изградена върху засипан с пръст крепостен градски ров. Света 
Параскева /Света Петка/ се счита за покровителка на Румъния. Мощите на светицата се 
съхраняват в гр. Яш. 
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Църква „Свети Георги”- гр. Русе е трикорабна базилика с три олтара: централен 
„Свети Георги“, северен „Свети Димитрий Басарбовски“ и южен „Свети Николай 
Мирликийски Чудотворец“. Построена през периода 1841 – 1842 г. върху руините на 
дървена църква, изгоряла през 1806-1812 г. Църква „Свети Георги“ е копие на катедралния 
храм „Света Троица“ в град Русе, но за разлика от нея не е вкопана в земята. В църквата са 
запазени иконите от стария иконостас, изрисувани през 1842 г. от Захари Цаньов и 
Йоаникий Папавитанов от Трявна. През 1928 г., новият иконостас, архиерейския трон и 
двете певници са изработени от художника-резбар Иван Травнитски.  През 1958 г. 
стеновият иконостас е заменен с нов, дело на професор Николай Кожухаров и художника 
Цанко Василев.  Свети Георги е общ защитник на Русе и Гюргево. В храма се съхранява 
частица от мощите на неговия покровител. 

„Свети Павел от Кръста“ е римокатолическа църква в град Русе, България, катедрала 
на Никополската епархия. Храмът е посветен на основателя на отците-пасионисти - Свети 
Павел от Кръста.  

Първия камък на църквата е положен през 1890 г. През 1892 г., храмът бива 
завършен, като стилът е неоготически с 31 метрова камбанария. Проектът е на 
италианския архитект – Валентино Делл Антонио от Моена. Храмът е декориран в стила 
„Библия за миряните“. По време на монс. Анри Дулсе, католическия катедрален храм в 
Русе е обзаведен с красива дърворезба на олтарите и необходимата мебел в готически 
стил, която е била доставена от Бохемия. Красивите художествени стъклописи са 
изработени от майстора-художник Сандор от Будапеща, Унгария. Храмът е рядък образец 
на готическата архитектура (тухлена Нео-готика) в България. 

В катедралата се намира най-старият запазен орган в България, монтиран тук през 
1908 за 10 дена от техника Матецки. Органът е на германската органостроителница „Voit“, 
Карлсруе, и е един от малкото техни оцелели след Втората световна война. Той е с 
романтично звучене и е единственият с пневматична трактура в Югоизточна Европа. 

Арменската църква „Света Богородица“ в Русе е построена през 1832 г. на мястото 
на опожарената църква построена през 1610 г.  
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Построена е църква през 1610 г. в арменската махала в Русе. Представлява дървена 
постройка, а в задната част на двора ѝ се намира арменското гробище. Църквата е 
опожарена и през 1832 г. наполовина е вкопана в земята. Прокопани са три тунела, 
извеждащи извън пределите на града при евентуално турско нашествие. Запазени са 
портите на два от тях. Има три апсиди на централното олтарно възвишение. 

На север от Дунав. 
 

Територията на окръг Гюргево е богата с множеството си църкви и манастири и 
тяхното популяризиране може да превърне региона в популярна дестинация както за 
туристите, любители на културно-историческия туризъм, така и за туристите-поклонници.  

В окръг Гюргево са регистрирани 540 исторически обекта като част от материалното  
културно  наследство. Те са регистрирани в румънския Национален институт за наследство, 
към Министерството на културата. Обектите се намират в градските и селските райони на 
окръга.  От тях 112 са  религиозни християнски  храмове, като 20 от тях са от национално 
значение, някои църковни храмове и манастири са впечатляващи със своята  архитектура,  
живопис и историческа значимост. Част от тях са сред най-импозантните сгради в цяла 
Румъния. С неповторимите си археологически и етнографски експонати, те са част от 
националното културно-историческо и религиозно наследство. Туристическите религиозни 
обекти приемат голям брой посетители по време на различни християнски празници, 
храмовите празници на църквите и манастирите. Най-популярната дестинация за 
поклонение на територията на окръга е манастирския комплекс Комана, в района на който 
са седем от двадесетте обекта от национално културно значение в целия окръг. 

По отношение на религията и вероизповеданието трябва да се спомене, че в град 
Гюргево наред с  християнското православно вероизповедание, присъстват 
римокатолическото вероизповедание, баптисткото вероизповедание, вероизповеданието 
на Свидетелите на Йехова, вероизповеданието на Петдесетницата, както и евангелското 
вероизповедание. 
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Преобладаващите места за поклонение, принадлежащи на Румънската православна 
църква, са  Епископската катедрала „Adormirea Maicii Domnului“ („Успение Богородично“),  
църквата „Buna Vestire“, църквата „Inältarea Dornnului“, църквата „Sfantul Gheorghe“, 
църквата „Sfantul Haralambie“, църквата „Sfanta Treime Smarda“, църквата „Sfantul 
Gheorghe Nou“, църквата „Sfanta Maria“ и църквата „Sfіntii Martiri Brancoveni“, както и два 
манастира, съответно скитът „Sfantul lerarh Nicolae" и манастир „Sfantul Mare Mucenic 
Gheorghe". 

Трябва да се споменат и местата за поклонение на другите християнски 
деноминации, съответно: Църквата „Vizita sfіntеі Fecicare Maria“, принадлежаща към 
римокатолическото вероизповедание, Петдесетната църква „Filadelfia“, принадлежаща 
към вероизповеданието на Петдесетницата, баптистката църква „Sfanta Treime“, 
принадлежаща към баптисткото вероизповедане, Адвентистка къща за молитва, 
принадлежаща на вероизповеданието на адвентистите от седмия ден, Румънска 
евангелистка църква и Зала на царството на Свидетелите на Йехова. 

Някои от по-значимите обекти на културно-историческото и религиозното 
наследство в огръг Гюргево са: 

Манастир Комана - намиращ се в комуна Комана 
Това е място за поклонение, построено от владетеля Влад Цепеш, през 1461 година, на 
остров, заобиколен по това време от мочурища. До мястото се е стигало посредством 
дървен мост.  

Първоначалната дървена сграда не е издържала във времето и затова е преработена 
при  владетеля Раду Шербан през 1588 година. Новопостроеният манастир има вид на 
крепост, във формата на прав четириъгълник, с външни стени и пет кули, които излизат 
извън защитните стени, в заграденото пространство е издигната църква, чиито патрон е Св. 
Николае. Била е измазана и изрисувана отвътре, заобиколена от килии отвън. 
Смята се, че тук се намира гробницата на Влад Цепеш, забележителен владетел на 
румънската държава, който е бил убит на пътя между Букурещ и Гюргево. Също тук е бил 
погребан висшият болярин Драгичи Кантакузино, починал в Константинопол и неговият 
син, Константин Драгичи - като така се създава дългосрочна връзка между зоната Комана и 
семейство Кантакузино. 
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По време на управлението на Матей Басараб манастирът се е превърнал в един от 
най-големите религиозни центрове в Румъния. Богатството от притежавани мощи му 
придава голямо величие. 

По време на битките срещу османците 1657-1662 г., Руско-турската война от 1768-
1774 г., манастирът се намира в центъра на вниманието на обществото.  

Въпреки това, последвалите години и лошото му управление оставят своя отпечатък 
върху него, носейки разруха, деградация и прахосване на богатството и мощите, които е 
притежава преди това. 

През 1932 година, въз основа на насоките дадени от известния румънски историк и 
политик,  Николае Йорга в 1919, в двора на манастира е построен Мавзолей на Героите 
паднали в Първата Световна Война. Манастирът е действащ мъжки манастир, а от няколко 
години заработи и атрактивен Исторически музей на открито. 

Комана съчетава природен парк с орнитоложка обсерватория като предлага 10 
различни тематични маршрута, с начални отправни точки от Кълугърени, Комана, Михай 
Браву, Ислаз, Мъгура-Збою. Комплексът „Каса Комана“ предлага спа център и 
приключенски парк с различни възможности за забавление - седем трасета с различни 
нива на трудност - включващи стрелба с лък и уроци по езда, разходка с лодка или каяк, 
полет с мото-парапланер, разходки с файтон, велосипеди и  въжена лента - "тиролина", 
най-дългата в Румъния, цели 120 метра. Близо до комплекса, през 2011 г. е открита малка 
работилница-музей, специално място в Румъния, посветено на старите професии в 
областта на книгите, наричат я Хартиената мелница или Фабриката за хартия. Десетте 
творчески работилници се основават на занаятите, практикувани в традиционното 
румънско село: тъкане на стан, преработка на тръстика и папура, ковачество, керамика и 
дървообработване, традиционна кухня, мелница и пекарна, но също и ръчно изработена 
хартия, ръчен печат и книговезки умения. 

Заедно с атрактивният Исторически музей на открито, с артефакти, свързани с Влад 
Цепеш Дракула и рода му и в добавка - богат сувенирен магазин, в който се предлагат и 
продукти, приготвени от монасите – манастирско вино, сладка и конфитюри, типични за 
зоната – всичко това прави Комана безспорен лидер за туризма в региона. 

http://www.interregrobg.eu/
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Църква „Свети Николай“ в Драганеску 

Църквата „Свети Николай“, енория Драганеску е сред стотиците църкви, които 
държат през вековете запален пламъка на християнската вяра сред хората. 
Енорията се намира на пътя между град Михайлещи и комуна Малу Спарт и принадлежи 
към комуна Мехайлещи и обхваща селата Драганеску и Поща. 

Църквата на десния бряг на Арджеш е основана през 1870 година от Петре Данеску и 
Йоан Думитреску на мястото на сегашната църква. 

Уникалната стойност на мястото се придава от изрисуваните вътрешните стенописи, 
дело на отец Арсений Бока, пастор и художник. Неговата изключителна съдба и дело, го 
водят петнадесет години на това място и където той твори тук през периода 1967-1989 г. 
Отец Савиан Бунеску е този, който кани отец Арсений, за да изрисува църквата, като 
осигурява необходимите условия за изключителната работа, която ще се материализира - 
живопис от голямо богословско, духовно и катехизично значение, което включва и 
пророчески послания. Пристигането на отец Арсений Бока  поражда и изключително 
поклонничество на вярващи от области като Брашов, Фагараш, Сибиу, Букурещ и др., 
помага за извършването на нови дейности по оборудване и разкрасяване, посредством 
добавянето на камбанария, иконостас, преддверие и т.н. През този период отец Арсений 
живее и в Драганеску, но също така и в Букурещ и в Синая, често пътувайки ежедневно. 
Момент на кръстопът в историята на енорията е 1987 година, когато част от село 
Драганеску е  съборена, за да се изгради язовир Михайлещи с цел създаването на 
изкуствено езеро на река Арджеш. Много селяни са загубили домовете си и са преместени 
в село Михайлещи, а църквата е била в списъка за събаряне. За съхраняването на мястото 
за поклонение помагат две неща. От една страна, директорът на Окръжния исторически 
музей в Гюргево, Василе Барбу, който е  впечатлен от стенописите, решава да впише 
църквата в списъка на историческите паметници от категория В. От друга страна, отец 
Арсений Бока извършва специална молитва църквата да не бъде разрушена. 

Отец Арсений Бока посвещава 15 години за да се опита да сътвори „Сикстинска 
капела“ на румънското православие. В манстира Прислоп, с които е свързана голяма част 
от съдбата му и където е погребан през 1989 г., оттогава е място за поклонение за хиляди 
вярващи, почитащи го като мъченик и чудотворец. 

http://www.interregrobg.eu/
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Манастир Свети Йоан Русин - комуна Слобозия 

Това е монашески манастир, издигнат на мястото на бивши стари казарми, на един 
километър разстояние от Слобозия. 

Църквата на манастира съхранява част от мощите на Свети Йоан Руски и частици от 
мощите на няколко светци, като: Св. Йоан Златоуст, Св. Николай Чудотворец, Св. 
Елевтерий, Св. Поликарп от Измир, но и части от Светия Кръст.  

Църквата „Свети Пантелеймон“ в община  Ведя.  

Църква „Свети Пантелеймон” – с. Ведя, гр. Гюргево 1720 г. е построена като дървена 
сграда. През 1845 г. е построена сегашната сграда от Апостол Арсаче – лекар, политик и 
филантроп, министър-председател на Румъния при управлението на Александър Йоан 
Куза. Изградена е в памет на сина му – самоубил се заради романтична драма с любимата 
си – еврейка. Рисувана с икони от известния румънски художник Георге Татареску, ученик 
на Николае Григореску и пионер на неокласицизма в художествената живопис в Румъния. 
Свети Пантелеймон – покровител на църквата в с. Ведя е покровител на над 219 църкви в 
България. 

Каменния кръст - комуна Калугарени, село Кручя де Пиатра 

Паметникът от Калугарени напомня за знаменитата битка от 13-23 август 1595 г., 
когато християнската армия от планинци, водена от воевoдата Михай Витязу, побеждава 
два пъти по-голямата османската армия, водена от великия везир Синан Паша, който 
възнамерява да превърне територията в пашалък. 

През 1682 година, владетелят Шербан Кантакузино издига внушителен каменен 
кръст, точно на мястото, където е спечелена битката. 

С течение на времето, в близост до паметника, се е появило село, сега наричано 
Круча де Пиатра (Каменен кръст), принадлежащо към община Калугарени. 

През 1862 г., с цел защита паметникът е бил поставен е параклис, със странични 
прозорци и оловен стоманен покрив. 

http://www.interregrobg.eu/
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През 1993 година, по повод 400-годишнината от възкачването владетеля Михай 
Витязу на трона на Румънската държава, старият междувоенен кръст е заменен с нов, с 
големи размери. 

Катедралата „Успение Богородично“ е седалище на Румънската православна църква 
в Гюргево. Първоначално сградата е била енорийска църква; надпис от 1859 г. (написан на 
румънска кирилица ) показва, че църквата със същото име е построена под земята на 
мястото през 1806 г., тъй като османските власти не позволяват да се строят църкви над 
земята. Настоящата църква е построена от 1840-1852 г. Тя е с базиличен план, с върхове 
над кораба и входа, и е изградена от изгорена тухла с варов хоросан върху каменна 
основа. Тези камъни са взети от стените на цитаделата на Гюргево, както е отбелязано в 
документ от 1832 г. на генерал Кисельов, който дава своето одобрение. 

Катедралата е просторна, с византийски форми: прави линии и полукръгли арки, 
дебели стени, квадратни колони, големи прозорци и сферични кули. Построена в стил, 
характерен за времето си, тя  претърпява значителни промени през първата половина на 
20-ти век. Поставен е нов покрив, а две дървени кули са заменени със стоманобетонни. 
Две тимпани са построени от северната и южната страна вдясно от задния шпил, както и 
фризът и архитравът под корниза. В интериора, хора, балкона и амвона са подменени и в 
светилището е положен дървен под. В наоса и в преддверието над каменната основа е 
поставен гранитен под.  

През трийсетте започва и основна реставрация, тъй като старите стенописи са 
влошени. През 1930 г. камбанарията е ремонтирана и е построена енорийска къща. 
Първоначалната интериорна живопис е направена в масло, в декадентския стил на Георге 
Татареску, от художника Николае Питару. Настоящите стенописи, изпълнени в дебела 
темпера в неовизантийски стил, са дело на художника Николае Стойка от 1939 до 1959 г., 
освежени и възстановени  между 1989-2005 г. от Йон Дрежой, негов ученик. Бароковият 
иконостас, датиращ от 19-ти век, е рисуван в масло от Питару. Църквата по дължина е 
обхващала  три апсиди като включва дузина големи икони, но е намалена до сегашните си 
размери през лятото на 1948 г. 
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В годините на своето съществуване катедралата придобива ценна колекция от 
имущество, дарено от вярващи от Румъния и чужбина. Например, икона със Светата 
Троица е дарена от вдовицата на руския генерал в чест и за душите на съпруга й и неговите 
загинали другари. 

Римокатолическата църква „Посещение на Пресвета Богородица“ в Гюргево е 
исторически и архитектурен паметник. Мястото за поклонение служи като седалище на 
римокатолическата енория Посещението на Пресвета Богородица от Римокатолическата 
архиепископия в Букурещ. Римокатолическата църква в Гюргево е построена между 1930 и 
1933 г. с подкрепата на белгийските, италианските, френските, немските, унгарските и 
австрийските общности, дошли да работят в пристанището на Гюргево. Сегашната църква 
започва да се строи през 1930 г. , след като сградата с параклиса и оригиналната 
енорийска къща е разрушена. На 11 май 1933 г. архиепископ Александру Теодор Цисар 
освещава новото място за поклонение. Стилът на строителство е неоромански. Църквата 
има 3 тела: атриум, централен кораб с квадратна кула и петоъгълна презвитерия. Олтарът 
и параклисът са изработени от дърво. 

Окръг Гюргево притежава важна съкровищница от археологически останки, 
исторически паметници, паметници на изкуството или архитектурата, както и безценно 
етно-фолклорно наследство, което свидетелства за еволюцията и постоянството по тези 
земи, за развитието на културата и изкуството. Целият този културно-исторически фонд 
представлява значителна част от туристическото предложение и компонент на 
туристическия образ на областта Гюргево-Русе в Дунавския регион на международния 
пазар. 

Окръгът разполага с исторически паметници, на изкуство и средновековната, 
религиозната и светската архитектура, изградени в най-разнообразни архитектурни 
стилове и разпространени по цялата територия, представляващи ценен културен 
потенциал. 

В някои религиозни сгради, издигнати на етапи, може да се наблюдава комбинация 
от различни стилове, в зависимост от времето, през което те са били изградени. 
 
 

http://www.interregrobg.eu/


                        
 

 

www.interregrobg.eu 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз    28 / 
152 

 

Гюргевска Епископия 
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1.2. Проблеми при опазването и съхраняването на културното, религиозно и 
историческо наследство в трансграничния регион 

Съвременният турист търси нови начини и различен похвати за повишаване 
емоционалната стойност от почивката. Туристите, гости на туристическата дестинация, 
могат да окажат позитивни и негативни  въздействия върху средата. Същественото е в 
прийомите да се поощряват позитивните тенценции и да се редуцират отрицателните. 

Може да се причислят към позитивните тенденции по-високото постигане на 
общообразователно равнище и култура; стимулирането на съхранението на културно-
историческото и религиозно наследство. Отрицателните ефекти се детерминират от: 
измененията в културното обкръжение; чрезмерната експлоатация на културните и 
религиозни системи; разрушаването и липсата на поддръжка на културни паметници и 
традиции; допускане на кич, особено при неконтролируемо нарастване на  туристическия 
поток и пр. Следва да се каже, че успешния туристически мениджмънт на културно-
историческото и религиозно наследство е съществено и поради необходимостта от 
контрол върху прекомерното преекспониране на културните традиции и норми. 

Климатичните характеристики играят съществена роля за туризма. Климатът е базов 
фактор, за  привлекателността на дестинацията, решаващ за времето при взимане на 
почивка, а така също и при избора за вида туризъм и разходите по него. При почивка, 
метеорологичните условия в дестинацията са решаващи за удовлетвореността от 
пътуването. Лошите атмосферни условия, като  топли атмосферни фронтове, студ, обилни 
валежи, бури и други атмосферни аномалии, имат често неприятни последици за 
възприятието на дадена туристическа дестинация и за повторяемостта за посещение на 
дестинацията. 

Не са извършвани систематични изследвания за въздействията, причинени от 
човешкия фактор както не е правена оценка за въздйствието на климатичната динамика 
над културно-исторически и религиозни места и обекти. Ефектите от туристическите 
посещения би било уместно да се анализат по начин, по който конкретното 
местоназначение да бъде автентичо съхранявано. 
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Значимостта на културно-историческите и религиозни артефакти, тяхната 
достоверност, както и съхраняването и опазването на ресурсите са базови условия за 
пазарно налагане на обектите като туристическа дестинация.  Еволюирането на модерния 
културно-исторически и религиозен туризъм повдига както въпроси в посока намаляване 
на отрицателните резултати от бума на посещения в исторически места с културна и 
религиозна стойност, така и в посока как вероятните климатични промени биха влияли на 
туристическите дестинации. 

Културно-историческите обекти и религиозното наследство и традиции са съставна 
от общия исторически и цивилизационен контекст на региона. Те са носител на базовите 
представи за  дестинацията и съдържат възможностите да претърпят трансформации до 
емблеми на региона, носещи ползи за обитателите му. При неправилно съхранение и 
невъзвратимо трансформиране или увреждане, те не подлежат на реконструиране, така, 
че наново да претворят оригиналността  на обекта или традицията. Като съхранява 
културно-историческите и религиозните ресурси, местната общност се самосъхранява, 
надгражда се, създава потенциал за надграждане на постигнатото от предците. Богатите и 
представени с подходящите средства културно-исторически потенциал и религиозно 
наследство способстват за конкретните икономически ползи с прякото създаване на 
работни места в  културно-историческите и религиозни дестинации. 

Отчитат се базови проблеми, директно кореспондиращи с опазването на 
идентифицираните  културно-исторически и религиозни ресурси. Тези проблеми са 
типични за повечето от определените места и обекти. 

Вероятността от пожар е възможно сред най-сериозните проблеми и заплахи, като 
причините за възникването са най-различни:  природни явления, палежи поради 
напредпазливост или умишлено, неспазване на правилници и разпоредби и т.н. 

Климатичните аномалии и природни катаклизми оказват пагубно влияние на  
културно-историческите и религиозни обекти и могат да ги повредят или унищожат. 

Проблем могат да донесат свлачища, потъване, самострутване. Опасностите в 
следствие на влага  влошават обектите, причинявайки плесени, мухъл и създават среда за 
биологични причинители на вреди. 
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Туристите често оставят отпечатък при подещенията си до обектите. Въпреки 
нарастването на туристическата култура и съзнание, проблеми причиняват ефектите от 
създаването на отпадъци, консумацията на вода, електричеки и автомобилен трафик и т.н.  
Ползите, генерирани от заетостта и приходи от местното настаняване и развлечения са 
често несъизмерими с нанасяните щети.  Значителни са проблемите породени от 
вандалщина, хулигански актове, самоизразяване чрез графити и пр. 

Други фактори с връзка по опазването на културно-историческите и религиозни 
обекти и ресурси  са онези, касаещи управлението им. Например утежняването на 
поддръжката на обектите, особено заради недостиг на средства. Преките дейности по 
културно-историческите и религиозни  обекти отнасящи се до поддръжката им, особено 
когато при консервационно-реставрационни и възстановителни операции се използват 
нискоквалифицирани кадри и неподходящи и несъответстващи материали. Изменение на 
градоустройствени планове или архитектурни хрумвания, които да нарушат въздействието 
или пряко да засегнат обектите 

Като цяло, проблемите касаещи съхраняването на културно-историческите и 
религиозни обекти са характерни и за културните ресурси. Те, разбира се, притежават 
специфични характеристики. Общ  проблем опазването им е набавянето на средствата от 
съответните организации. 

При пресъздаване на ритуални практики при културни и религиозни чествания 
специфичните заплахи се крият в представяната от тях автентичност по отношение 
пресъздаването на обредните практики по традиционния начин. Ярък пример в 
последните години е провеждането на смесената културно-религиозна практика на 
известното Ледено хоро на Йордановден в българския град Карлово, където границата 
между религиозния обичай за хвърляне на кръста на Йорданов ден във вода от 
православен свещеник и изваждането му от водата от младежи, се смесва с обичая за 
обреден мъжки танц в ледените води на реката преди извършването на ритуалното 
спасение на кръста. В обреда се намесват нови елементи и чрез участието на външни и 
чужди на дълбоката духовност на ритуала хора, което компроментира дълбоката 
символност на спасяването на християнския кръст, опорочава и изкривява корените и 
същността на конфесионалната практика. 
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Поради големия брой на културно-исторически и религиозни обекти на територията 
на целия  еврорегион Русе-Гюргево, има проблеми с обхващането на голяма част от 
артефактите и за цялостното задълбочено проучване в региона. Наблюдава се недостиг на 
финансов ресурс по съхранението, опазването и възстановяването на част от обектите. 
Някои от тях, поради обема на необходимата работа, други поради това, че са „встрани“ от 
основните пътища. Отчасти проблемите идват и заради влошената на места транспортна 
инфраструктура. Фокусът върху развитието на местния туризъм не е достатъчно ясно 
фокусиран върху развитието на културно-историческия и религиозния туризъм и не е 
налице ясна концепция за единен фокус върху развитието на съществуващия потенциал. 
Забележително изключение и пример е комплекса Комана, по модела на който следва да 
се развива цялостната идея за културно-исторически и региозен туризъм в еврорегиона 
Русе-Гюргево в перспектива, от гледна точка задоволяване на туристическия интерес, 
интереса на местните общности, валоризацията и монетаризацията на туристическия 
продукт.  

ПРОБЛЕМИ ЗА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

Благоприятният икономически ефект върху икономиката на област Русе и окръг 
Гюргево в следствие развитието на културно-историческия и религиозен туризъм може да 
съдържа проблеми за  природната среда и биологичното разнообразие. Оценката на 
въздействието на планираните бъдещи дейности, следва да се търси в корелация с 
потенциала за предлагане на устойчивост на туристическия продукт, за да няма поражения 
за естествената среда над околните природни ресурси, най-вече, но не само, в 
неурбанизираните райони на практикуване на културно-историческия и религиозния 
туризъм. 

Нарастването на плътността на туристическия поток в уязвима природна среда има 
вероятност да допринесе за понижаване качеството на околната природна среда и 
нейната флора и фауна. Струпването, особено в моменти на големи религиозни събития, 
на големи групи туристически поклонници, понякога можещи да стигнат размер на 
огромни тълпи, крие опасен потенциал за нарушаване на екосистемите от замърсяване, 
пожари, нарушаване на естественото състояние на ландшафтното покритие.  
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За опазване са нужни замервания на носителния капацитет на природните ресурси, 
като се изчисли приблизително максималното число от посетители, които да бъдат 
допуснати едновременно до един обект, така че да не се нанасят поражения на околната 
среда. 

Използването на персонален автомобилен транспорт също въздейства на 
ландшафта. Дори при добре уредена автобусна система, преобладаващо мнозинство от 
туристите обикновено разчитат на индивидуален превоз, като това е предпоставка за 
интервенция върху природната среда - отработени газове, нерегламентирано паркиране 
върху тревни площи, навлизане с автомобили в забранени местности и т.н. 

Липсата на механизъм за продължителен мониторинг на свързаната с туризма 
работа е друг проблем за биоразнообразието. Така се редуцира качеството при решения, 
касаещи туристическите дейности и продукти, обикновено за сметка на инвеститорите. 
Икономическите приоритети вземат превес над стремежа за опазване на хабитата. 

В резултат на глобалното затопляне и резките климатични промени могат да случат 
негативни събития по съхранението на природните ресурси. Промяната на климата води 
до смяна на дървесните видове, а оттам до поява на свлачищни процеси, порой, пожари, 
ветровали, огнища от насекоми, вълни от засушавания и масва смъртност на горски 
видове и обитатели. 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЕКТИ 

Ефективното управление по съхраняването и опазването на културно-историческите 
и религиозни обекти в същността си следва да има за цел, чрез използването им, да се 
развива туристическия регион.  

Утвърдени практики по международните стандарти са: мониторинг на туристическия 
поток по  обекти; такси за посещение; правила за поведение на туристите; стандарти в 
туроператорския мениджмънт. 

За съхранението и опазването на културно-историческите и религиозни места е 
нужно да има специфични правила относно туристическия поток като целта е да не се 
допуска промяна в целостта на обектите. Налица са няколко основни начини за 
редуциране на негативното влияние  на посетителите към обектите.  
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На първо място е мениджмънта на предлагането на туристически услуги чрез 
разширяване на потенциала  за визита, с удължаване на времето за посещение /при 
възможност и на площта/, в което да работи с посетители обекта, и така да се поемат 
повече туристи за единица време. На второ място е мениджмънта на търсенето на услуги, 
обвързани с начина на придвижане в обектите, чрез групиране в компактни групи до 12-14 
човека, с екскурзовод – така се урежда начин да се ограничи броя на туристите и 
екскурзовода може да контролира поведението им. Мениджмънта на потенциала на 
обекта да поеме увеличения туристически интерес може да се извършва с укрепване на 
обекта или отделни негови  елементи, или пък с развиване на добавъчни съоръжения. 
Друг начин за редуциране на негативното влияние на посетителите върху обекта е 
прилагане на мениджмънт на въздействието на употребата, чрез намаляване на видовете 
ползване на обекта или чрез разреждане или пък с фокусиране  при ползването. 

Мениджърски препоръки: 

- изграждане на интегрирана база данни за туристическите потоци, 
актуалното положение в обектите, текущия потенциал на ресурсите и т.н.; 

- анализ на влиянието на климатичните промени над природните и 
културно-историческите и религиозни ресурси и обекти; 

- мониторинг и контрол върху туристическия поток, поставяне на 
посетителски такси; 

- формиране на човешките ресурси в туристическия район, което да 
съдейства за повишаване на посетителите и повишавне разпознаваемостта на 
обекта; 

- изграждане на правила при посещение на всяко място и обект – 
културно-исторически и религиозен; 

- наблюдение и съхранение на културно-историческите и религиозните 
обекти; 

- провеждане на всякакви видове регулярни обследвания за 
състоянието на обектите – от класически конструктивни до най-модерни, с 3D 
лазерно сканиране ; 

- внедряване на система за видеонаблюдение; 
- проучване и анализ за предлагане на допълнителни изживявания; 
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- жизнеспособност и стабилен хоризонт на управление; 
- фондонабиране. 

Съвети относно възможностите, предлагани от туристическата индустрия: 

- промотиране на региона и рекламна стратегия; 
- изработване на туристически турове за развитие на дестинацията, 

обвързани с културно-историческите и религиозни ресурси; 
- развиване на дълготрайни туристически продукти и услуги; 
- промотиране на туристически изложение на туристически борси. 

1.3. Обща характеристика на трансграничния регион Русе и Гюргево като 
туристическа дестинация за културен и религиозен туризъм 

Пъстрият ландшафт в трансграничния регион Русе-Гюргево е наситен с множество 
християнски жалони - действащи манастири и енорийски храмове, които са базовия 
потенциал за развитие на културно-исторически и религиозен туризъм. Местата, в които се 
служи целогодишно са духовно значими  антропогенни  туристически  ресурси  и могат  да  
бъдат  използвани целогодишно,  което  е средство за подпомагане  развитието  на  
вътрешния  и  международен туризъм. Базови туристически ресурси са местните музейни 
сбирки, които са ценни  с  разнообразните  си  исторически и  археологически артефакти, 
разкриващи духовната и материална култура на региона. 

За да се превърне един обикновен природен и антропогенен обект в туристически 
ресурс, той  преминава през различни състояния: 

Предтуристически стадии. Обектът е в етап на семпъл, неизползван елемент. 
Понякога го посещават единствено местни жители, но не е представлява реален и 
значителен   туристически  ресурс. Евентуалните посетители добиват информацията за 
мястото и обекта   от разкази на очевидци или от медиите, но нямат персонални 
впечатления. 

Стадии на валоризация. Обектът поражда интерес и предполага към туристическо  
пътуване.  Туристите реализират посещение на обекта  и създават определено оценка. 
Прави се авансова оценка на  мястото като се сравнява с различни обекти.  
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Осъществява се   ново строителство в близост, пригажда се, модернизира се, 
оптимизира се и се разширява съществуващата материална база (заведения за хранене, 
места за настаняване, търговски обекти и пр.). 

Стадий на функциониране. Мястото и обектът се трансформират в „туристически 
ресурс“ с потенциала да удовлетворяват базисните потребности на туристите. 
Осъществява се комплексно туристическо обслужване, с предоставяне на многостранни 
туристически услуги - рекламна и туристическа информация, настаняване, изхранване, 
продажба на стоки и услуги, и т.н. 

Формално предпоставените компоненти на природната и антропогенна среда 
според  потреблението на туристическия продукт делят групите туристически ресурси на 
природни и антропогенни. Базовите групи туристически ресурси, които са привлекателни 
за посетителите са много зависими от разоположението си, близостта им до големи 
населени места, изградената  транспортна  достъпност и туристическа суперструктура. 

Туристически природни ресурси са места с обекти и явления от натуралната среда,  
носители на собствените си самородни условия и първоначални дадености. 

Антропогенните туристически ресурси са обекти с неприроден изкуствен характер 
създадени от хората. Те си приличат с природните по употреба и изграждане на 
туристическия продукт. Съществен дял от тях не са били нарочно създадени за 
задоволяване на туристическия интерес, а по-късно са трансформирани в туристически 
ресурс. По произход, антропогенните ресурси се делят на две групи: културно-исторически 
и изкуствени. 

I. Групата на културно-историческите антропогенни ресурси включва 
обекти, които са формирани в далечното или близкото минало:  

- исторически - паметници, бойни полета, мартиологични места, кораби и пр.; 
- археологически - разкопки на крепости, дворци, кули, храмове, предмети и  

артефакти; 
- архитектурни - крепости, палати, къщи, чешми, мостове, улици, площади;  
- етнографски - занаяти, работилници, фолклорни празници и обичаи, 

облекло, кулинарна   продукция,   битови   предмети;    
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- религиозни, в това число и култови - гробища, гробници,  мавзолеи,  
некрополи,  светилища,  надгробни  могили,  шествия, баптистерии, манастири, 
храмове, параклиси, стенописи, обредни и култови съдове;  

- културно-познавателни - музеи, галерии, съкровищници, библиотеки, 
университети, научно-технически центрове. 

 
II. Групата  на  изкуствените  са  построени  единствено  да  задоволяват 

различни туристически  потребности:   
- развлекателни и научнопознавателни - увеселителни  и тематични/водни, 

зоопаркове; 
- културни - фестивали, тържества, изложби, представления, концерти;  
- спортни - състезания, спортни басейни, стадиони;  
- исторически - панорами, възстановки, исторически паркове;  
- делови - търговски центрове, панаири, борси, световни изложения, 

конгреси. 

С базово значение за културно-историческия и религиозния  туризъм са 
туристическите ресурси, генериращи целеви трафик с културно-познавателна и/или 
религиозна подбуда, наред с    духовно-познавателна посока и търсене на емоционално 
изживяване. Подобни характеристики са  приемливи, за да мотивират посещения.  

Очертаваща се тенденцията е увеличаване на желанието за пътувания, запознаващи 
с  храмостроителство, пребиваване в манастирски и храмови комплекси с цел опознаване 
на автентичните норми и традиции при обитаването на манастира. 

Антропогенни ресурси за религиозния туризъм са култови свети места и обекти – 
осветени и/или блаоустроени извори (аязмо), богослужебни сгради и артефактите в тях – 
свети мощи, икони, иконостаси, стенописи, храмова утвар и т.н. Храмовите манастирски 
комплекси и църкви са същевременно са произведения архитектурни и художествени. Те 
са венец на таланта и труда на различни хора – от самоуки майстори строители и зографи, 
до най-образовани архитекти и инженери.    

В трансграничния еврорегион Русе-Гюргево съществува разнообразно храмово 
богатство -  архитектурно и художествено.  

http://www.interregrobg.eu/
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Християнските религиозни обекти са изграждани с утилитарно предназначение, 
далеч от идеята да се превърнат в туристически обекти. Но като места и обекти за 
религиозно поклонение, една част  от тях отдавна са придобили елементи на туристически 
места и обекти. Но друга част от съществуващите християнски обекти и места не могат да 
се адаптират и използват за масови посещения.  

Реалистичното отчитане на подобни особености обяснява отказите някои 
православни  манастири, независимо от качествата, потенциала и значимостта им,  да се 
лишат от туристически посещения, както и от използването в ролята им на туристически 
места, заради конкретната им роля. Задължително условие, за съществуването на 
туристическия продукт е успоредяване на интересите на заинтересованите страни -  
духовните лица, местната общност, туристите - да съвпадат, и едва тогава религиозният 
обект да е обект на посещения и опознаване. 

Свещени места за християнството биват природни образувания - реки, езера, 
лековити извори; пещери, планини, гори, пустини и т.н. и антропогенни - манастири, 
храмове, параклиси,  гробове,  камбанарии, оброчища, издигнати мемориални кръстове, 
реликви - частици от светия Кръст   Господен, мощехранителници, чудотворни икони и пр.  

Според характератера на използването, те се квалифицират по следните параметри: 
регионални,   национални, международни и световни християнски  светини (обслужващи  
масови  туристически посещения), за културно-исторически познавателни цели, за 
религиозно поклонение  

Културно-историческия и религиозният туризъм се третират като елементи от 
генералния подход  за представяне на духовните ценности някоя страна или регион и 
реализиране на пряк контакт с културно-историческото и религиозното наследство.  

Съществен антропогенен ресурс за културно-историческия и религиозния туризъм 
представляват  празничните църковни събития и непосредствено обвързаните с тях местни 
обичаи и културни традиции. Има най-разнообразни празнични традиции, обичаи, 
обредни практики, които понякога  се наблюдават само в определен район, селище или 
етнографска група от даден регион, съхраняващи уникални различия. Успешното им 
комбиниране с налични антропогенни ресурси  може да породи синергично въздействие в 
развитието на културно-историческия и религиозния туризъм. 

http://www.interregrobg.eu/
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В много държави пътуването поради културно-познавателна и религиозна цел е 
лидираща форма на туризма. Дължината на престоя в културно-историческите и 
религиозни обекти се определя от  класификацията на ресурсите в дестинацията. 
Определяни са като международно, национално, регионално и местно значими места и 
обекти.  

Дължината на пребиваване е различна: в международно значими обекти - от 5 до 7 
дни; в такива с национално значение - от 3 до 5 дни; с регионално от 2 до 3 дни; за 
локално значими предполагащият престой е от 1 до 2 дни; в единични обекти престоят е в 
рамките на часове. 

В осъществяването на културно-историческия и религиозния туризъм на местно ниво 
фундаментална стойност притежава сбора от регионалните антропогенни ресурси, 
степента им на неповторимост и ценност. Тези основни обекти са предпоставка за 
създаването на туристическия продукт и предлагането и продажбата му. Ключов фактор 
при туристическите пътувания с    културно-исторически и религиозен мотив е трайната 
устойчивост при търсенето на продукта и  предлагането му. От съществено значение е при 
създаването на маркетинговия микс на дестинациите в еврорегиона Русе-Гюргево, да се 
запълни съществуващата пазарната ниша, като се насочва интереса на потребителя върху 
уникалните места и обекти от културно-историческото и религиозното  наследство на 
еврорегиона. 

На територията на еврорегиона Русе-Гюргево се намират уникални антропогенни 
ресурси със  световна, международна, национална и местна значимост. Наситеността на 
територията с обекти от различни културно-исторически и религиозни епохи на 
християнската история (античност, средновековие, възраждане, съвременност) е сред 
малкото подобни пространства на нашия континент. Това открояващо се християнско 
наследство предполага развитието и определя посоката и хоризонта на характеристиките 
в изграждането на специфичен образ при общото туристическо брандиране на 
еврорегиона. Еврорегионът разполага със силен пазарен потенциал и може да бъде 
обозначен като специфична трансгранична дестинация за културно-исторически и 
религиозен туризъм. 

http://www.interregrobg.eu/
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1.4. Туристическа инфраструктура 
 

Туристическа инфраструктура 

Русенска област е разположена в северната част на България, има територия от 2 803 
км2 и население от 212 729 хиляди души (по данни на НСИ, от 10.05.2021 г. към 31.12.2020 
г.), като в състава и влизат осем общини. 

Сравнително лесната достъпност до всяко място в територията на областта е 
съществен елемент в  развитието на туризма.  

Не същесвуват конкретни данни как местни и чужди туристи пътуват до област Русе. 
По приблизителни оценки, повечето пътници пристигат с автомобил или автобус, а нисък 
процент с влак. Основен транспортен недостатък е недоразвитата в Северна България, 
съответно и в посока на област Русе пътна мрежа – основния участък от магистралата 
Хемус наред с магистралния ръкав Русе -  Велико Търново са в процес на планиране за 
изграждане. Транспортната връзка с Румъния се осъществява по моста Русе – Гюргево, 
където на север в посока до Букурещ има двулентови пътни платна във всяка посока. 

Наред с това, липва директен въздушен достъп до областта, а най- близките летища 
са в Букурещ - на 75 км. и Варна - на 200 км. от областния център – Русе. Бившето 
регионално летище в района на село Щръклево, има лиценз за летателна площадка за 
малки самолети. Правят се усилия да се възстанови активната му летателна дейност, като 
се обслужват вътрешни полети до столицата София (до около 1000 души са дневно 
пътуващи между Русе и София със сухоземен транспорт). 

Речният туристически трафик се осъществява по река Дунав чрез круизни кораби и 
това обстоятелство е сравнително благоприятно по отношение на чуждестранните гости. 
Повече от 10 са круизните компании осъществяващи речните круизи, а част от тях имат в 
програмите си пътуване през региона.  

Съществуването на развита регионална и инфраструктура, с добри подходи към 
националната и международна инфраструктура, която да облужва и туристическите 
обекти, съществено подобрява обхвата на туристическите възможности и е фактор, 
корелиращ с крайния  избор на дестинация. 

http://www.interregrobg.eu/
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Запазените културно-исторически и религиозни обекти с автентичен дух са мечта за 
туриста. Но за да се увеличи времето за престой на посетителите в туристическата 
дестинация, да се повиши тяхната удовлетвореност, следва да се предоставят 
допълнителни услуги и атракции. За туриста отдавна не е достатъчно да види някоя 
забележителност, а иска да има впечатляващи изживявания, да грабне спомени от 
пътуването си. 

Съществено звено за развитието на туризма в обектите за туристически посещения е 
модерното информационното осигуряване. Все още Туристическите информационни 
центрове са един от главните отправени пунктове за част от посетителите. Такива центрове 
работят и са в Националната мрежа на туристически информационни центрове към 
Министерство на туризма - в град Русе и в село Иваново, както и в Посетителски център 
Ломовете в село Нисово. 

При посещение на туристическите обекти посетителите основно могат да разчитат на 
информация от интернет чрез мобилния си доставчик. Липсват wifi зони в местата на 
обектите. Възможно е наемането на рент-а-кар автомобили от град Русе. Няма изработена 
мобилна апликация и електронен пътеводител за местните културно-исторически и 
религиозни обекти. 

От административно-териториална гледна точка окръг Гюргево включва територия 3 
526 км2, сс три града - Гюргево, Михайлещи и Болинтин Вале, както и 51 комуни. Към тези 
54 административно-териториални единици принадлежат и 167 села. 
Окръг Гюргево има население от 274.848 жители (Източник: Националния статистически 
институт на Румъния, град Гюргево).   

На регионално ниво, окръг Гюргево е най-слабо урбанизиран. Окръг Гюргево е 
предимно селски окръг, съответно със селскостопанска функция, с характеристики на 
селски периферен градски регион, като около 50% от заетото население работи в 
селскостопанския сектор. Икономиката му се състои главно от селско стопанство, промишленост и 
търговия - като значими дейности. 
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Половината от територията на окръга се счита, за зона с изключително влияние, 
качество, гарантирано от близостта да столицата. Налични са индустриални раойни, а в 
община Гюргево се намира едно от най важните румънски пристанища на река Дунав. 
През окръга преминават маршрутите Букурещ-София-Атина и Букурещ-Истанбул.  

Пътният достъп е осигурен от железопътни връзки, осигурени от линии за свързване 
на всички 4 сектора, от гара Гюргево до зоните на железопътната мрежа. Пристанище 
Гюргево е развито в три местоположения. Окръг Гюргево разполага със система от 
обществени пътища, състояща се от национални, окръжни и комунални пътища. Близостта 
до Букурещ гарантира бърз достъп до летищата Отопени и Банеаса.  

В окръга обществените транспортни услуги функционират само в община Гюргево. 
Като цяло мрежата от пътища и мостове в окръг Гюргево се нуждае от модернизация, 
ремонт, рехабилитация. Експресен четирилентов път свързва окръжния център Гюргево на 
брега на Дунав със столицата Букурещ, като инфраструктурата е във връзка с граничните 
пунктове между Румъния и България. Окръг Гюргево се прекосява от общоевропейската 
железопътна линя, която започва от Остеңде (Белгия) преминава през Берлин, Прага, 
Будапеща, Букурещ, Гюргево, София, Истанбул или Солун и се свързва с Атина.  
Установено е, че железопътният транспорт в окръг Гюргево регистрира все по-малък 
трафик. Сред факторите, които влияят върху стойностите на железопътния транспорт в 
Гюргево, заслужава да се отбележат: временното отсъстве на преки железопътни 
транспортни маршрути Гюргево-Букурещ, поради срутен жп мост над река Арджеш, на 
който предстои ново изграждане, както и 
относително краткото разстояние между столицата и общината, разстояние, което 
стимулира сухопътния транспорт с автобуси и микробуси. Според доклада на Световната 
банка административно-териториалните единици на окръг Гюргево са достъпни, тъй като 
разстоянието до влизане в Букурещ може да бъде взето в рамките на 40 минути за 
селищата, разположени в околностите на Илфов, и за около час от селищата около и от 
Гюргево. 

Функционална зона на столицата Букурещ се простира далеч извън границите на 
окръг Илфов и от това печелят градовете Михайлещи и Болентин Вале. По-специално 
зоната от окръг Гюргево, граничеща със западната част на Букурещ, може да се възползва 
от подобрените инфраструктурни връзки.  
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Това е един от най-гъсто населените региони на Румъния, както и един от най-
развитите. Като цяло регионът Южна Мунтения гравитира около Букурещ, а магистралите 
Букурещ-Питещи,  Букурец-Плоещ и Букурещ-Констанца дават своето за този регион като 
един най-свързаните в Румъния. Това подпомага развитието на туризма в окръга и 
трансграничния регион Гюргево-Русе. 

1.5. Туристическа суперструктура 
Въпреки скромните резултати до този момент може да се предполага напредък в 

бъдещото развитие на туристическия поток в еврорегиона Русе-Гюргево. 

Видовете приемни структури за настаняване в община Гюргево през 2014 година са 
били общо 11 на брой, а през 2018 г. са се увеличили до 17, както следва: от 4 хотела през 
2014 г., са станали 7 хотела през 2018 г.; съществува само едни хостел и един е бил 
построен през 2018 г.; 

Мотелите са били 6 в брой през 2014 година, като 2 са били затворени през 2018 г.; 
туристически пансиони не е имало през 2014 г., докато през 2018 г., вече има създадени 
два. 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  
                                                                                                                                       număr 

Judeţul Giurgiu 2014 2015* 2016 2017* 2018* 

Total 11 12 13 17 17 

  Hoteluri 4 4 4 6 7 

  Hosteluri 1 1 2 2 2 

  Moteluri 6 6 4 4 4 

  Spaţii de cazare pe nave - - - - - 

  Pensiuni agroturistice - 1 1 3 2 

  Pensiuni turistice - - 2 2 2 

      
* date revizuite 

http://www.interregrobg.eu/
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По отношение на капацитета за настаняване на туристи според структурата за 
приемане на туристи, през 2014 г. е имало общо 570 места, като броят се е увеличил до 
809 през 2018 г. Най-голямото увеличение е регистрирано при хотелите, като от 286 на 439 
места и при хостелите, от 20 на 72 места, при спазване на нормативните съотношения. 
Туристическите пансиони се появяват през 2016 година, като поддържат постоянен брой 
места за настаняване: 45, а през 2017 г. се регистрират и основават няколко 
агротуристически пансиона с общо 57 налични места,  които намаляват на 25 през 2018 
година. 

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 

Judeţul Giurgiu 2014 2015* 2016 2017* 2018 

Capacitatea de cazare      

Existentă (locuri), din care: 570 589 636 817 809* 

     - în hoteluri 286 286 286 415 439* 

     - în hosteluri 20 34 72 72 72* 

     - în moteluri 264 264 228 228 228* 

     - pe motonave - - - - - 

     - în pensiuni agroturistice - 5 5 57 25* 

     - in pensiuni turistice - - 45 45 45* 

      

În funcţiune (mii locuri-zile), din care: 210,6 213,8 225,4* 283,6 288,3* 

     - în hoteluri 104,4     104,4 104,7* 137,1 153,6* 

http://www.interregrobg.eu/
https://giurgiu.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/turism/
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     - în hosteluri 9,9 12,4 26,4* 26,3 26,3* 

     - în moteluri 96,3 95,6 76,1* 83,2 83,2* 

     - pe motonave - - - - - 

     - în pensiuni agroturistice - 1,4 1,8* 19,3 8,8* 

     - in pensiuni turistice - - 16,5* 16,4 16,4* 

      

Sosiri (mii), din care: 23,1 24,9 25,3* 27,9 26,9 

     - în hoteluri 11,1 10,7 11,5* 12,2 11,4 

     - în hosteluri 1,0 1,4 5,3* 5,3 3,7 

     - în moteluri 11,1 12,6 7,1* 7,4 8,9 

     - pe motonave - - - - - 

     - în pensiuni agroturistice - 0,2 0,2* 2,1 0,9 

     - in pensiuni turistice - - 1,2* 1,0 2,0 

      

Innoptări (mii),  din care: 41,9 40,9 47,6* 54,1 48,0 

     - în hoteluri 17,0 12,1 13,1* 16,8 17,7 

     - în hosteluri 4,2 6,2 12,1* 11,9 4,9 

     - în moteluri 20,7 22,3 19,2* 20,3 19,7 

     - pe motonave - - - - - 

     - în pensiuni agroturistice - 0,3 0,4* 2,3 1,0 

     - in pensiuni turistice - - 2,8 2,9 4,7 

      

Indicii de utilizare netă a capacităţii în 
funcţiune (%) 19,9 19,1 21,1 19,1 16,7 

      

http://www.interregrobg.eu/
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Нощувките в туристическите структури за настаняване по видове настаняване са 
регистрирали общо 41.906 туристи през 2014 г., които са се увеличили слабо до 48.048 
туристи през 2018 г.            

Най-търсени са били мотелите с 20.692 настанени туристи през 2014 г. и 19.678 през 
2018 г.; следвани от хотелите със 17.010 през 2014 г. и 17.735 през 2018 г., но като цялостна 
констатация,  от туристическа и икономическа гледна точка ситуация е незадоволителна.  

В хостелите, където се настаняват предимно млади туристи, са били регистрирани 
4.204 нощувки през 2014 г. и 4.908 през 2018 г. - също незначителни увеличения. 
Единствената година, през която посетителите са били регистрирани в туристически вили е 
2017. В туристическите пансиони са били настанени 4.710 туристи през 2018 г., което показва 
интереса към този вид локация - от една страна поради по-ниски разходи, а от друга страна заради 
желанието за релакс сред селска атмосфера. 

Броят на местата за настаняване в Русенска област варира през последните години, 
но динамиката не е голяма, като общия леглови капацитет леко се колебае. По данни на 
ОСИ Русе, Териториални статистически бюра, ТСБ Север, от 18.03.2020, през януари 2020 г. 
на територията на област Русе е  имало 56 места за настаняване с общ капацитет 2 159 
легла, от тях 25 хотела с 1 144 легла. 

Следва да се отбележат някои тенденции. Увеличаването на предоставянето на 
услуги за индивидуално настаняване чрез интернет платформите Booking и Airbnb 
предполага не само все  повече индивидуални резервации и самостоятелност при 
пътуванията, но и разширяване на базата за нощувки. Много от обектите все още са в 
процес на регистрация, въпреки наложените от законодателството промени. За сметка на 
намаляването с около 60 % на местата за настаняване с леглови капацитет над 10 места, 
базата на хотелите с четири звезди за няколко години години е нараснала почти двойно. 
Основната леглова база в региона е от обекти с една или две звезди – над 8о процента, 
окол 10 обекта са с три звезди и едва около 6 процента са с четири звезди.  

 

* date revizuite 

http://www.interregrobg.eu/
https://www.nsi.bg/tsb/2020/03/18/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE-528/
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Прави впечатление, че общата леглова заетост е гарантирана чрез повече покупки на 
ценово ориентирани нощувки, а в пазарения дял по приходи - нарастването идва от 
продажбите на нощувки в четиризведните хотели – над 40 процента. Наблюдава се 
драстичното свиване на продажбите при тризвездните туристически обекти. Като цяло, 
адекватното ценообразуване е интернационален проблем, но и на локално ниво се 
наблюдава затруднение при достигане на желана средна цена на легло в различните 
зведни категории. Вдигане на ценовите прагове е трудно постижимо, но без това да се 
случи е невъзможно туристическото развитие в Русенска област. В крайна сметка ръстът 
най-вече при чужденците, но и при българите, купуващи четиризвездни нощувки за сметка 
на тризвездните хотели е повече от показателен. 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И 
ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

Статистически зони 
Статистически райони 

Области 

Места за 
настаняване - 

брой 

Легла - 
брой 

Легладено- 
нощия - 

брой 

Реализирани 
нощувки - брой 

Пренощували 
лица - брой 

Приходи от нощувки - 
левове 

Общо в т.ч. от 
чужденци Общо в т.ч. 

чужденци Общо в т.ч. от 
чужденци 

         Русе            57 2 255 678 208 90 357   16 586 54 937   10 400 4 165 724           991 852 
Източник: НСИ от 09.03.2021 г. 

Наред с традиционните услуги - паркинг, интернет и кабелна телевизия и пр., 
хотелите от високия сегмент осъществяват и разширени удобства за гостите – румсървис, 
летищен трансфер, автомобили и велосипеди под наем, спа и уелнес центрове, масажи, 
фитнес, басейн, солар и пр.  

Начина за избиране на мястото за престой са основно интернет базирани платформи.  
Персоналната реклама и приятелска препоръка също са силен комуникационен канал. 
Към 80 процента от капацитета за престой в областта е концентриран в Русе, и това 
понякога вкарва напрежение в хотелиерската услуга в Русе. 

Средната месечна заетост на легловата база е около 25% - 26%. При четиризвездната 
услуга има повишаване на заетостта и тя се покачва до 40%, като това се дължи на 
двойното нарастване на легловата база.  

http://www.interregrobg.eu/
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Туристическата инфраструктура непосредствено до културно-историческите и 
религиозни  обекти в населените места, а и около и до манастирите в Русенска област се 
свежда до кътове за краткотраен отдих. В някои от пресечени местности около 
манастирите има маркирани пешеходни маршрути,  туристически пътеки и екопътеки. С 
изключение на манастирския комплекс Комана, където има хотелска база, не се предлагат 
места за нощувка в или в близост да манастирите. 

Ресторантьорска суперструктура 

Ресторантьорската суперструктура осъществява дейността по основното и 
допълнително хранене на туристите.  

 В окръг Гюргево има около 165 активни места за обществено хранене (по данни на 
INSSE-Гюргево) като сред тях има и новосъздадени заведения, а в мотелите и къщите за 
гости има заведения за хранене. Около две трети от заведенията за хранене се намират в 
град Гюргево, а около манастира Комана се предлага наред с настаняване и готова 
манастирска храна.  В съседство с някои от туристическите места има постоянно течаща 
вода, навеси, беседки и други удобства. В близост до някои от обектите има търговски 
павилиони за храни и напитки, заведения за хранене, предлагащи храна от местната кухня. 
В област Русе са регистрирани над 720 места захранене и развлечение, като и тук, както и в 
окръг Гюргево, концентрацията е основно в град Русе, където са регистрирани 524 обекта, 
(по данни на НСИ към 01.06.2021 г.) сред които ресторанти, заведения за бързо 
обслужване, кафе-сладкарници са – общо 396, а другите са питейни заведения и барове. 

Търговската суперструктура, която пряко се отнася към културно-историческия и 
религиозен туризъм се случва през търговията на сувенирни стоки на туристи, обикновено 
напосредствено в или до туристическото място. В манастирите от еврорегиона почти не се 
предлагат храни, рядко - икони, църковни предмети и сувенири. 

Ситуирането на допълнителна и на местата, а където е наложитело - изцяло нова 
туристическа инфраструктура  и суперструктура в територията на трансграничния регион 
ще допринесе за по-висока степен на разработване и приходи от туристическите ресурси. 
Това пряко би повлияло върху туристическия растеж и ще повиши дела на индустрията в 
общия икономически дял на еврорегиона Русе-Гюргево.. 

http://www.interregrobg.eu/
https://giurgiu.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/turism/
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/zhr.xsp
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1.6. Туристикопоток. Профил на туриста 
Туристическите потоци представляват съвкупност от туристически групи, които се 

отправят по определени маршрути в специални центрове, за да прекарат приятно и 
полезно свободното си време, като извършват различни пътешествия. 

В света има четири големи района, в които се зараждат туристическите потоци – 
Европа, САЩ, Япония и Австралия.  

Те са наречени от специалистите „светът на заминаващите“. Към тях вече се  
присъединяват Китай, както и Русия, поради многобройното население, нарастваща 
средна класа и увеличена платежоспособност. Съществувата и по малки места, където се 
образуват туристически потоци – Израел, Канада.  

Европа обаче осигурява най-интензивния туристически поток – вътре в континента и 
от континента за другите туристически райони. Европейската природа е разнообразна, 
континентът е люлка на древни цивилизации, на сравнително малката му територия са 
разположени десетки, богати на туристически ресурси страни, което стимулира 
туристическите пътувания. Стимул за туризма са и високата степен на икономическо 
развитие на страните в Западна Европа и доходите на населението в тях – те превишават 
значително средното равнище за света.  

Основната причина за такива пътешествия са редица фактори, природни (море, 
плажове, реки, гори, минерални води и др.), и антропогенни (културно-исторически и 
религиозни паметници и обекти, произведения на изкуството, спортни и конгресни 
събития и т.н.). 

Туристическия поток в региона се формира от няколко групи туристи.  

Основната група, формираща туристическия поток се дължи на националния пазар 
на всяка от двете страни и той се явява структуроопределящ за еврорегиона Русе-Гюргево. 
Около 70 % (75 698  хиляди) от общо 107 066 посетители за 2018 година и пак толкова – 
70% (77 144) от общо 112 627 посетители за 2019 година са пребивавалите в Русенска 
област български граждани. Респективно реализираните нощувки от български граждани 
за 2018 година са 120 119 (от чужденци са – 63 502) и за 2019 г. са 122 930 (от чужденци – 
57 522). 

http://www.interregrobg.eu/
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В окръг Гюргево туристическите посещения за 2018 г. са 26 860 човека, като 
респективно през 2017 година са 27 921 човека. Съотношението между румънски и чужди 
туристи за 2018 г. е както следва: румънци 24 690 души или 91.92%; чужденци: 2 170 души 
или  8.08%. Нощувките за 2018 г. са 48 000, от които от чужденци – 4 700. В окръг Гюргево 
за 2019 година регистрираните посетители са 26 500 човека, от които чужди граждани са 1 
900.  Реализираните нощувки за 2019 г. са 46 600, от чужди посетители са 3 400. 

Втората по-големина група формираща туристическия поток са чужденци, граждани 
на Европейския съюз. Така например, както през 2018, така и през 2019 година, около 50 % 
от реализираните от чужди граждани нощувки в област Русе са от граждани на 
Европейския съюз. Поради силното редуциране на вътрешните, но особено на  
международните пътувания поради ковид 19 кризата през 2020 г., съотношението се 
променя и през 2020 има едва около 17 % реализирани нощувки от чуждестранни 
посетители.  

В Русенска област за 2020 г. са гостували 54 937 туристи, от които 81 % са български 
граждани (44 537 души); реализираните нощувки са 90 357, от тях 73 771 (81.64 %) от 
български граждани. 

В окръг Гюргево през декември 2020 г. в сравнение със същия период на 
предходната 2019 година, пристигащите в туристическите приемни са намалели с 92,0%, а 
нощувките са намалели с 93,6%. Това показват статистически данни за туризма, направени 
от Статистическия институт на окръг Гюргево. В окръг Русе през декември 2020 г. в 
сравнение с 2019 г., посещенията са намалели от 7129 до 2857 човека, а реализираните 
нощувки общо от 11 935 са намалели до 5 100. 

Най-много нощувки в област Русе през 2019 година са реализирани от гости от 
Румъния (към 11 000), Германия (над 4 600), Италия (над 2 200), Франция (повече от 2 000). 
Най-много нощувки в окръг Гюргево се реализират от гости от Германия, България, Италия, 
Франция. 

Третата група са посетители от държави извън Европейския съюз, като от  
европейските страни не членки на Европейския съюз с най-много нощувки са гостите от 
Украйна, Турция, Молдова, Обединеното Кралство.   

http://www.interregrobg.eu/
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23085843-harta-interactiva-turismului-romania-cati-turisti-romani-straini-fost-fiecare-judet-din-tara.htm
https://www.analizeeconomice.ro/2020/02/cum-arata-topul-judetelor-dupa-numarul.html
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1806
https://giurgiu.insse.ro/
https://giurgiu.insse.ro/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1258
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Сред другите туристи, от страни от други континенти направили най-много 
посещения и нощувки са граждани от САЩ, Израел, Япония. 

Основен дял от чуждите посетители в областта пристигат за посещение на културни и 
природни обекти, делови пътувания, една съществена част пътуват транзит (като 
украински, руски, турски граждани). Не са рядкост посещаващите близки и роднини. 

Чуждестранните посетители имат съществено значение за приходите от туризъм в 
област Русе, като в рекордната за посетители от чужбина 2019 г., носят приход от 1,8 млн. 
евро, което е към 40 % от приходите от местата за настаняване.  Въпреки по-малкия им 
брой, поради по-дългите  престои, приходите от тези туристи са по-големи.  

Пътищата на пресичане на туристическите потоци в пространството формират 
туристическите центрове, които са с определени географски координати (географска 
ширина и географска дължина). За да станат притегателна (атрактивна) точка, тези 
центрове трябва да притежават определен набор от природни и антропогенни 
туристически ресурси. Освен това трябва да са налице и редица социално-икономически и 
политически условия: наличие на свободно време у потенциалните туристи, финансови 
възможности и желание да изхарчат част от парите си за туризъм; политическа стабилност 
и липсата на военни конфликти и терористични актове, и разбира се наличието на 
средства за настаняване, хранене и развлечения. От своя страна туристическите центрове 
също оказват икономическо и социално влияние на туристическите потоци. 

Различават се (според класическата класификация на Молинер Монтехано) четири 
основни туристически потока, които са се формирали още през 80-те години на миналия 
век. Концентрацията на туристическите центрове на неголеми разстояния в 
пространството на регионално ниво формират туристически географски зони. 
Еврорегионът Русе – Гюргево не попада в сферата на някои от четирите основни 
туристически потока, но наред с други съществуващи в региона туристически центрове 
може да е част от специфична туристическа зона заедно с Българското Черноморие, 
района на трите стари български столици, Букурещ и централната част на Румъния с 
многото и културно-исторически забележителности. 

 

http://www.interregrobg.eu/
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Методологични бележки 

От 2012 г. в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 
на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение 
на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните, 
статистическите изследвания на дейността на местата за настаняване се 
провежда месечно. 

В наблюденията се отчитат  категоризирани хотели, къмпинги, както и 
местата за краткосрочно настаняване с повече от 10 легла, работили през текущия 
отчетен период. 

Под „други места за краткосрочно настаняване“ се подразбират вилни и 
туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни 
квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване. 

Под легладенонощия в експлоатация се подразбира максималният капацитет от 
легла за всеки ден от отчитания месец. 

Към приходите от нощувки в местата за настаняване се добавят сумите, които 
се заплащат, без стойността на допълнителните услуги. 

Престой, цикличност и приходи. С нарастването на пренощувалите и нощувките се 
наблюдава и удължаване на престоя средна продължителност. Доходите от нощувки 
средно за български и чуждестранни туристи са на приблизителна стойност от 23 евро за 
2018 г. Преобладаващият процент на транзитните пътуващи обуславя ниската средна 
дължина  на престоите. Само за 2020 година през границата Русе-Гюргево са преминали 
670 хиляди българи. Относително  слабите дневни разходи се дължат на недостатъка 
допълнителни услуги предлагани от дестинацията като цяло. 

Посещенията и броя на нощувките и нощувалите туристи бележи слаб ръст от месец 
май до месец септември.  

http://www.interregrobg.eu/
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През зимата посещенията на обектите стават трудни, особено извън градовете Русе и 
Гюргево, включително, но не само поради влошаване на климатичните условия. Опциите 
за престой на закрито и в планинските ски курорти са привлекателни. На практика големи 
амплитуди  между висок и нисък сезон не са ярко изразени. 

Речните круизи по река Дунав имат ускорен разстеж и носят туристи в 
пристанищните градове и прилежащите им региони. Тук акцентът е към презентиране на 
дестинацията, като пасажерите обичайно са около 200 души. На практика това не е 
агресивно нахлуващ, натрапващ се туризъм, с много посетители, затова се радва на топъл 
прием от местните общности. Обичайната дължина на  дунавските круизи е между 9 и 25 
дена. По река Дунав оперират приблизително 170 кораба, с основни места за качване 
Пасау, Виена, Будапеща. Към 85 % се движат между Пасау и Будапеща. 

Централна ос на този вид круизи е културно-историческия туризъм. Базовият профил 
е образуван  от туристи над петдесет годишна възраст, притежаващи прилично социално-
културно ниво и покупателна възможност. Имат интереси към класическа музика, 
изкуство, гастрономия. Преобладават немци и американци. Тематичните круизи са за 
музика, храна и вино, изкуство, култура, история и др. Туристическите агенции продават 
почти всички резервации на групите от САЩ, Западна Европа, Япония. Сезонът е от март до 
края на октомври. Услугата включва всички разходи - места за настаняване по суша и вода, 
основно изхранване, забавления, посещения на забележителностите и т.н. 

Наблюдава се динамика в поведението на туристите - повишаване на интересите им 
извън обичайната програма, а това налага гъвкавост от страна на туроператорите да 
включват в пакетите  по-различни и разнообразни опции. 

За трансграничния регион Русе – Гюргево е предизвикателство да впише се в новите 
възможности. През последните години средния брой на корабните пасажери посетили 
град Русе е над 25 хиляди. Малко от корабите имат нощувки и поради това обстоятелство 
една съществена част от пасажерите посещават града само за половин ден. Голямото 
предизвикателство пред област Русе и окръг Гюргево и изобщо за туристическия бранш е 
да предложат решение за реализиране увеличаване престоя на пътуващите в 
ерворегиона. 

http://www.interregrobg.eu/
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Обичайно в цената на пакета се включват ексурзиите на брега. Критериите са набор 
от разнообразни туристически атракции - съхранени културно-исторически и природни 
забележителности, различни интересни събития - фестивали, празници и т.н.; наличие на  
туристическа инфраструктура - разнообразни места за хранене и развлечения, добавени 
услуги, класифициран персонал и ниво на сервиз и цена и т.н.; добра достъпност чрез 
изрядна и поддържана транспортна мрежа. Въпреки че услугите в туризма, налични в 
област Русе и окръг Гюргево са на ниво, което съответства на немалка част от изброените 
критерии, е нужна подходяща опаковка за представянето им пред организаторите на 
круизни.  

Очакванията са след кризисните за туризма в световен мащаб 2020 година, и 
донякъде 2021 година, да настъпи плавно възстановяване и възвръщане до предни нива 
през 2022 година, а през следващите години растеж в рамките на 2-4%. Добро постижение 
би било достигането на устойчив ръст и поддържане на пренощувалите лица над сто 
хиляди човека на година, а в реализирани нощувки, достигане на сто и осемдесет хиляди 
човека.  

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И  ЗА ОБЛАСТ РУСЕ 
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА  

Статистически зони 
Статистически 

райони 
Области 

Места 
за 

настаня- 
ване - 
брой 

Легла - 
брой 

Легла 
дено- 

нощия - 
брой 

Реализирани 
нощувки - брой 

Пренощували 
лица - брой 

Приходи от нощувки - 
левове 

Общо в т.ч. от 
чужденци Общо в т.ч. 

чужденци Общо в т.ч. от 
чужденци 

Русе      57   2 258    723 048   180 482     57 552  112 627     35 483    9 263 966    3 602 006 

Източник: НСИ  

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/
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ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И  ЗА ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 
ГОДИНА  

Статистически 
зони 

Статистически 
райони 
Области 

Места за 
настаня- 

ване - брой 

Легла - 
брой 

Легла 
дено- 

нощия - 
брой 

Реализирани 
нощувки - брой 

Пренощували лица - 
брой 

Приходи от нощувки - 
левове 

Общо в т.ч. от 
чужденци Общо в т.ч. 

чужденци Общо в т.ч. от 
чужденци 

Русе      57   2255    678208   90357     16586  54937 10400    4165724    991852 

Източник: НСИ 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И 
ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2020 ГОДИНА 

Статистически 
зони  

Статистически 
райони 
Области 

Места за 
настаняване - 

брой 

Легла - 
брой 

Легладено- 
нощия - 

брой 

Реализирани 
нощувки - брой 

Пренощували 
лица - брой 

Приходи от нощувки - 
левове 

Общо в т.ч. 
чужденци Общо в т.ч. 

чужденци Общо в т.ч. 
чужденци 

Русе           51 1 978 60 282 9 916 2 324 6 885 1 778 450 223 124 875 
 

 1.7. Продуктово предлагане и потенциал за развитие 

Базово значение за развитието на еврорегиона Русе – Гюргево като дестинация с 
акцент върху  културно-историческото и религиозно християнско наследство е създаването 
на специфичен фокус в  маркетинговия микс от продукт, цена, имидж, дистрибуция, 
промоция, комуникация, впечатления и т.н. Съществена роля тук следва да имат всички 
заинтересовани местни страни с  разностранен публичен и частен характер и изработените 
от тях визии, политики, стратегии и тактики за постигане на устойчива туристическа услуга 
в трансграничния еврорегион. Създаването на тази и инфраструктурата, както и правилата 
за осъществяване на туризма е приоритет на публичния сектор. Приоритет на частния 
сектор е изграждането на туристическа суперструктура в съседство с туристическите 
ресурси, като така се комерсиализира туристическия продукт.   

http://www.interregrobg.eu/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1258
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За просперитета на културно-историческия и религиозния туризъм в трансграничния 
еврорегион Русе – Гюргево от съществена важност е изграждането му като регионална 
туристическа дестинация. Като географска ос на дестинацията може да се разглежда река 
Дунав, обединяваща пространството от двете й страни. Като културни оси може да се 
определят християнски паметници с техните паралелни и пресичащи се във времето 
духовно-религиозни и културни феномени. 

Насърчаването на културно-историческия и религиозния туризъм ще даде хоризонт 
туризмът да се развива като  приоритетен сектор,  с фокус върху удовлетворяване  на  
желанията  на  туристите  и  вдигане   местния жизнен стандарт. Изобилието от обекти на 
християнското културно-историческо и религиозно наследство, засега не се използва за 
съществено и като изключим манастирския комплекс в Комана, не се предлага 
подобаващо в пространството на целия  еврорегион. Конкурентното предимството на 
културно-историческия и религиозния туризъм е, че почти винаги влиза в колаборация с 
други туристически форми, откривайки пространство за популяризиране на малките 
населени места от региона в иначе немислим за тях мащаб. Липсата  на адекватно 
позициониране  в   предлагането   на  културно-историческия и религиозния   туризъм, 
недостатъчното промотиране  и   използване  на   възможностите на съществуващото 
наследство пряко се отразява на нивото на интерес.   

Посетителските  оферти  за промоция на  културно-историческия и религиозения  
туризъм  почти липсват, а когато ги има се отнасят единствено до най-известните обекти.  

Съдържателните компоненти на туристическата дестинация, около които се базира 
кодифицирания й образ са: 

- географска концентрация на туристически ресурс; 
- съществуване на материална база - туристическа инфраструктура и суперструктура; 
- персонална образ и атрактивност на дестинация; 
- публичен и частен сектор с конкретни интереси; 
- активност на местните църковни органи; 
- маркетинг микс на региона;   
- туристическа и друга индустрия; 

http://www.interregrobg.eu/
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- ресурси на входа – браншови кадри, инвестиции, предприемачество, очаквания на 
туристите, туристопоток, и т.н.;  

- фокусни пазарни ниши; 
- туристически стоки и услуги;  
- пространство за изграждане на цялостен туристически продукт;  
- единство на предлагането и потреблението на туристическия продукт в границите 

на дестинацията;  
- лимитиран формат приемни възможност на локацията за съхраняване интереса 

към дестинацията 
- изграден жизнен цикъл на съществуването на дестинацията в резултат от фазите на 

развитието й. 

Елементите, които обуславят движението на туристическия поток към конкретна 
дестнинация притежават определящите характеристики за да се трансформира едно 
пространство и неговите обекти в туристическо. В най-общи линии те са: 

- обосновка и необходимост от пътуване, приемане на решение, реализация на 
спонтанно или планирано  пътуване; 

- културно-историческия и религиозен туризъм като традиция и онаследеност с 
християнските поклоннически пътувания е една от най-древните форми на туризъм 
в света и интересът към него е голям; 

- туристически ресурси и особено тяхната концентрация са силен притегателен мотив 
за туристите и са съществено условие за  пътуване; еврорегионът Русе - Гюргево с  
разнообразието си от туристически ресурси, привлича известен брой туристи, но 
липсата на съществена валоризирация е очевидна; 

- желанието за дълбоко психологическо и емоционално преживяване чрез досег с 
автентични обекти нараства  на фона на все по-критичното към изкуствените 
обекти; 

- определеното туристическо пътуване е начин  за  придобиването на различни  
преживявания и реализирането на мечти; 

- повдигането на образователния ценз на посетителите засилва любопитството  към 
различното, към обогатяването на културно-историческото и религиозното 
познание; 

http://www.interregrobg.eu/
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- наличието на ограничен ресурс свободно (или несвободно) време спомага за 
случването на пътуване с културно-познавателна и/или религиозна цел; 

- достъпността до посещавания туристически обект е съществен елемент; 
- нивото на транспортните комуникации има пряко влияние над туристическите 

пътувания е; липсата на пътна инфраструктура или неподдържането й, липсата на 
табели с общи и конкретни комуникационни указания до обектите са повече от 
пречка – те са мотив за отказ у посетителя и създаване на обективна възможност да 
осъществи или осуети пътуването; 

- повишаващата се мобилност,  водеща  до индивидуално организирани и/или 
неорганизирани пътувания; 

- подчертана    зависимост    от    създадената    туристическа суперструктура в 
туристическото място, което превръща в пълноценно пребиваването на 
посетителите. Изградената туристическа база в еврорегиона е за пределен брой 
туристи и превишаването на определения обем би създало проблеми;  

- подготовката на локалната общност да е туристически домакин. Този елемент има 
връзка с кадрите и стопанското подсигуряване на туризма в приемащото 
пространство; 

- доволните посетители идват отново, за да повтарят усещанията и да откриват нови;  
- подсигуровката с квалифицирани кадри с адекватно образование, осъществяващи 

обслужване на ниво на посетителите. 

Някои по съществени акценти при използването на обекти от христичнското 
наследство  за развитието на културно-историческия и религиозния туризъм в 
трансграничния регион. 

- в обособеното пространство за трансгранично сътрудничество в еврорегиона Русе-
Гюргево са налице благоприятни условия за развитието на културно-исторически и 
религиозен туризъм; 

- наложително е прокарването на дългосрочна туристическа визия за 
осъществяването на по-съществен брой религиозно-познавателни пътувания; 

- редица християнски обекти са носители на съществен, но неоползотворен 
потенциал. 
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- натовареността на култовите антропогенни ресурси е много под нивото на 
възможностите  им и носят потенциал за значително по-активно оползотворяване; 

- налице са възможности за по-широко осъществяванена празнични събития, 
обвързани с  религиозните православни традиции на населението в еврорегиона; 

- има  благоприятни  възможности  за  естествено  съчетаване  на културно-
исторически, религиозен и поклоннически с други видове туризъм; 

- пасажерските портове  в Русе и Гюргево, дават възможност за ориентиране на 
туристите за посещение на туристическите места; 

- осигуряването на  специализирана туристическа материална база, целяща 
оптималното облужване на туристическите потребности е преизвикателство; 

- належащо е оптимизиране на координацията  с  туроператорите с цел за 
откриването на съвременни туристически продукти; 

- необходимо е обръщането към туроператори и туристически агенти от чужбина за 
предоставяне на дистрибутиране на туристическите продукти на международните 
пазари; 

- повишаването на качеството  на  туристическото обслужване, за да се осигури по-
висока удовлетвореност и защита на потребителите стои на дневен ред; 

- осъществяване на споделяне на информация, ефективно взаимодействие,  единна  
координация, ясни договорености по партньорското сътрудничество за развитието 
на културно-историческия и религиозен туризъм в региона между националните и 
местни административни и църковни власти, и неправителствените браншови 
организации от сферата на туризма; 

- старанията на структурите в България и Румъния следва да са ориентирани в посока  
развитието на имиджа на еврорегиона като място за реализиране на културно-
исторически и религиозен туризъм. 

Една проверка на туристическия поток в Русенска област, показва, че е налице силна 
концентрация на посетители към град Русе - над 90 % от посетителите и нощуващите. 
Основните посетители са  български граждани – студенти и пенсионери, организирани от 
туристическите агенции групи. Около две трети от основните туристическите дейности се 
случват в Русе, а в другите населени места в областта туристическите дейности са 
допълващи и са в подчиненост на основния център Русе.  
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Сравнително слабо са развити семейните хотели въпреки наличието на модерните 
персонални резервационни системи Booking, Airbnb. Наред с град Русе, където от гледна 
точка на културно-историческия и религиозен туризъм, посетителите най-често посещават 
Катедралния храм „Света троица“, католическата църква „Свети Павел от Кръста“ и по-
рядко други обекти, туристите посещават най-вече Басарбовския скален манастир „Свети 
Димитър Басарбовски“, а така също Ивановските скални църкви. Всички манастири е 
еврорегиона се посещават масово и активно в дните на храмовите им празници. 

В окръг Гюргево наред с посетителите в областния център на Епископалната 
катедрала „Успение Богородично“, основно посещавано място е комплекса Комана, 
където в близост до манастирската обител има и развит хотелски комплекс с над 50 места, 
спа процедури и три вили за настаняване. Като цяло в останалата част на окръга 
ситуацията е аналогична с тази в Русенска област.  

Потенциалът за развитие на цялата дестинация се крие в слабо развитите места за 
настаняване и изхранване в целия еврорегион Русе-Гюргево. В развитието на нови 
маршрути за културно-исторически и религиозен туризъм, със съпътстващите туристически 
услуги в местата и обектите , например в развитие на предлагането на услуги с принадена 
стойност в в и околманастирите и други обекти, в развитието на малки туристически 
извънградски структури за настаняване и изхранване - тип семейни къщи за гости се крие 
почти наразработена ниша за развитие. 

1.8. Човешки ресурси 
В областта на човешките ресурси, туристическия бранш в общия еврорегион Русе-

Гюргево изпитва проблеми: с недостига на персонал поради чисто демографски причини; 
с голямата степен на текучество; с извънбраншовата надпревара; с други търговски  
сектори за наемане на по- квалифициран персонал. Туристическият бранш в еврорегиона е 
съставен главно от малки или микро предприятия с персонал не повече от 20 - 25 човека. В 
последните няколко години в структурите за настаняване и изхранване в еврорегиона 
числото на наетите в българската част е малко над 2 000 човека и доста под 1000 в 
румънската. В сферата на културата и развлеченията са ангажирани няколкостотин човека.  
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Туристическите компании трудно наемат персонал, а големия проблем с намирането 
на висококвалифицирани специалисти постоянно е на дневен ред. Съществените 
трудности са в намирането и подбора на главни готвачи, рецепционисти с чужди езици, 
мениджъри по продажби и маркетинг, храни и напитки, техници по поддръжката. 

Качеството на предлагания туристически продукт при културно-историческия и 
религиозния туризъм зависи от качеството на услугата на екскурзовода - с квалифицирани 
познания в областта на културно-историческите религиозни теми, както и от 
комуникационното подсигуряване на екскурзоводската услуга. 

В културно-историческия и религиозния туризъм екскурзоводът работи с посетители 
единоверци, с такива от различни клонове на вероизповеданието или пък принадлежащи 
към различни конфесии. Налага се да има познания по история на религиите, основите и 
учението на съответното вероизповедание. Належащо е да притежава познания не само 
за своята конфесионална ориентация, но и за другите религии, да търси и показва на 
туристите пресечните линии в конфесионалните пространства и разнообразието от 
култови практики. Екскурзоводът следва да е запознат и да отчита в религиозен контекст 
различията на туристите.  

В работата на екскурзовода това намира директно приложение при хотелското 
настаняване, в хранителните стандарти, например в периодите на пост в годината или 
седмичните пости, в църковните песнопения и библейски текстове. Екскурзоводът следва 
да инструктира туристите за принципни и конкретни изисквания преди посещение на 
туристическия обект относно облекло, фотографиране, тишина, придвижване на 
посетителите и т.н.  

Екскурзоводът трябва перфектно да е запознат с храмовата архитектура, 
християнското изкуство - живопис, стъклопис, дърворезба, с църковната музика, 
религиозните празници и обреди. От особено значение е при посещение на църковните 
богослужебни места - православен храм, манастир, параклис, аязмо, - екскурзоводът да е 
способен да познава  и  отчита разликите при храмовото строителство - видовете 
християнски храмове - базилика, ротонда, центрични, кръстокуполни, както и обособените 
отделни части - притвор, корабна част (централна-наос) и олтар с конкретната им 
специфика, интериорното разположение и подреждане на църковните принадлежности.  
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Необходимо е да има богати литургични знания за богослужебните съсъди, одежди, 
книги, да различава видове богослужебни последования, св. тайнства и църковни обреди 
и техните извършители - дякон, презвитер и епископ. При поклонението в манастир да 
познава  разположението  на  монашеското  общежитийно  сградостроителство - главен 
манастирски храм и параклиси, трапезария, гостни, игуменарна, клисарница, жилищни 
крила и т.н.  

Всеки от посещаваните църковни обекти носи своя история - година на построяване, 
майстори, свещенослужители, стенописване, изработване на иконостаса, иконите и т.н. 

Конкретната православно-краеведска информация екскурзоводът следва да познава 
перфектно. Екскурзоводската беседа е необходимо да е богословски издържана и 
представена на ниво, с необходимата терминология. В християнския храм и манастир 
екскурзоводската услуга в обслужването на групи е задължителен компонент. 
Екскурзоводът улеснява туристите при досега им с туристическото място с неговата 
църковна специфичност. В определени моменти екскурзоводът е подчинен на църковния 
екскурзовод и тогава единствено води групата в ролята му на организатор на пътуването. В 
храмове и манастири, където липсва църковен екскурзовод,  беседата се води от 
туристическия екскурзовод. 

В област Русе са лицензирани около петдесет туроператори и туристическите 
агенции. Почти всички се намират в Русе. Съществената част от туристическите услуги са 
предоставяни на място. В окръг Гюргево са лицензирани над двадесет туроператори и 
туристически агенции. 

Туроператорите и туристическите агенции продават приоритетно екскурзии в 
чужбина и почивки в  българските и румънските курорти. В еврорегиона Русе - Гюргево 
пристигат неорганизирано посетители за уикенд-туризъм или за по-дълго пребиваване. 
Основните ресурси от екскурзоводи са концентрирани в градовете Русе и Гюргево. 
Предлаганите турове се извършват основно в двата града, Басарбовският скален манастир 
и Ивановски скални църкви, манастирския комплекс Комана. Английски, немски, френски 
и руски са основните езици, наред с български и румънски. 
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1.9. Институционална рамка 
Туристическата политика за маркетинг и реклама и развитие на културно-

историческия и религиозния туризъм е ориентирана за достигане на задачите на 
устойчивото развитие. В сърцевината си това е система от институционални, законови, 
икономически и пазарни инструменти, наред с доброволните механизми за целенасочено 
формиране на туристическо поведение, което да се вписва в задачите по устойчивото 
развитие. Механизмите за достигане  задачите на туристическата политика биват: 
институционални, със структура от държавни и местни управленчески органи и с ясно 
дефинирани функции; законови, които обемат законодателните норми в сферата на 
туризма и културата, съгласувани с европейската правна рамка; икономически,  
обхващащи данъчен, пазарен, финансово-кредитен и застрахователен инструментариум; 
доброволни, базиращи се върху формите на договореностите на бизнеса с  държавните 
институции. 

Един обзор на общата рамка за управление на туризма и стратегическото планиране 
на културния туризъм в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на 
еврорегиона Русе-Гюргево спомага за идентифициране, чрез анализ на стратегическите 
документи, на целите, на приоритетни области и мерките за развитие на културно-
историческия и религиозен туризъм в трансграничния регион Русе-Гюргево. Системата от 
стратегически документи за развитието на туризма и в частност на културно-историческия 
туризъм, се състои от ключови документи на национално, трансгранично и европейско 
ниво: 

- Резолюция на Комитета на министрите на Съвета на Европа CM/Res (2007) 12 
относно „Културните маршрути на Съвета на Европа“; 

- Резолюция на Комитета на министрите на Съвета на Европа CM/Res (2013) 66 
относно разширено частично споразумение на Съвета на Европа относно 
културните маршрути от 18.12. 2013 г.; 

- Съобщение на ЕК COM (2010) 352 „Европа — водеща световна туристическа 
дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“; 

- Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 
15.05.2014 г. за връщане на незаконно изнесени от територията на държава членка 
паметници на културата; 
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- Регламент № 116/2009 на Съвета на Европа от 18.12.2008 г. за износа на паметници 
на културата; 

- Tourism Development Master Plan covering the period 2007- 2026; 
-  Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.; 
- Masterplan  for National  Tourism Development 2007-2026 (Master Planul pentru 

turismul naţional al României2007 –2026) 
- The 2018 National Tourism Development Strategy 
- “National Sustainable Development Strategy of Romania 2013 –2020 –2030” 
- New Trends in Romanian Tourism in 2018 
- “Sectorial  Strategy  in  the  field  of Culture  and National Patrimony” 
- “National Strategy for Eco-Tourism Development in Romania” 
- “Masterplan  for  the  Development  of  Balneary  Tourism,  phases  I  and  II” 
-  Strategia de Dezvoltare a judeţului Giurgiu 
- GIURGIU STRATEGIA JUDETULUI GIURGIU 
- Стратегически план за развитието на културния туризъм в България (разработен 

2007 г.); 
- Концепция за туристическо райониране на България; 
- Националната програма за развитие: България 2020; 
- Стратегически план за развитието на културния туризъм в България,  приет  с  

Протокол      № 40.8 на Министерския съвет от 14.10.2009 г.; 
- Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Борово 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Бяла 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Ветово 2014-2020 г.; 
- Общински план за развитие на Община Сливо поле 2014-2020 г. 

 

http://www.interregrobg.eu/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/721999bd-en/index.html?itemId=/content/component/721999bd-en
https://www.longdom.org/open-access/new-trends-in-romanian-tourism-in-2018-2167-0269-1000372.pdf
http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/FEA27643B8D21CC0C2257D8900437474/$FILE/Giurgiu%20strategia%20de%20dezvoltare%202014%202020.pdf
https://www.ardld.ro/plugins/biblioteca/files/GIURGIU%20STRATEGIA%20JUDETULUI%20GIURGIU%20Finala%2004.03.2014.pdf
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Целите и насоките на предлаганата стратегия за еврорегиона Русе – Гюргево са 
разглеждани в контекста на някои от стратегическите документи, валидни за Дунавския 
регион, за всяка от държавите Румъния и България, за трансграничния регион между двете 
държави и конкретно за еврорегиона Русе – Гюргево. По-важни сред тях са: Стратегия на 
ЕС за Дунавския регион, 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; Интегрирана стратегия за маркетинг и промоциране на съвместен 
културно-исторически туристически продукт: Transdanube.Pearls - Network for Sustainable 
Mobility along the Danube. Sustainable regional tourism and mobility plan of Ruse Region, по 
проект „Трансданюб. Перли“; Културата има значение – трансгранично сътрудничество за 
управление на културното наследство (по проект „Мемофиш“ на Българо-румънската 
търговско-промишлена палата и партньори) 

Публичните политики за развитие на туризма и управлението им в България и 
Румъния в по-голямата си степен са на централно управление. Стратегическите визии за 
туризма и в двете държави степенуват по туристическа атрактивност всичките възможни 
форми на туризма, без да дават приоритети на някои сектор.  

В редица от посочените стратегически документи се насърчава участието на 
България и Румъния в съвместни туристически пакети от трансгранични туристически 
продукти заедно с редица съседни държави, с цел създаването на нови туристически 
локации. Това е инструмент за балансирано  развитие и оптимизиране нишовите позиции 
в румънската и българската туристичесска атрактивност и е претекст за обща маркетингови 
действия и надграждането им до регионално брандиране. 

 

http://www.interregrobg.eu/
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В повечето регионални планове за развитие на общините и комуните, въпреки 
различната степен на приоретизация, на туризма се възлагат надежди като икономически 
сектор с потенциал за развитие. Тези възможности се интерпретират като опция за 
създаване на силен икономически сектор на база на културно-исторически и религиозен 
туризъм. 

Секторът на туризма в България е по-силно развит като цяло и сравнително по-слабо 
застъпен в Румъния. Според една студия в IncomingRomania при сравнително проучване на 
съотношението между населението на пет страни от Източна Европа и наличната леглова 
база за туристическо настаняване, Румъния следва да възстанови голяма разлика в 
сравнение с другите страни по орношение броя на хотелските стаи и броя на туристите. 
През 2019 г. от общо 227 315 места за настаняване (стаи в хотели, пансиони, хотелски 
апартаменти, хостели и др.) само 107 711 представляват хотелската стая, класифицирана 
от 1 до 5 звезди, т.е. приблизително 47%. 

Nr. crt Tari Populatia Total spatii cazare Camere in hoteluri (1-5 stele) Numar turisti in 2018 
1 Cehia 10.66 mil 210.415 105.292 21.3 mil 
2 Ungaria 9.67 mil 99.870 61.539 12.5 mil 
3 Bulgaria 6.99 mil 170.200 125.000 7.79 mil 
4 Polonia 37.86 399.362 136.200 33.89 mil 
5 Romania 19.4 mil 227.315 107.711 13.30 mil (estimare 2019) 

Източник: IncomingRomania Sursa: EST Hospitality Research, INS Romania, Czech 
Statistical Office, Hungarian Central Statistical Office 

В България огромните капацитети в туризма са концентрирани в Черноморската 
зона, планинските ски курорти и няколко градове с културно-историческо ресурс, като 
Велико Търново, столицата София и град Пловдив, който бе Европейска столица на 
културата през 2019 г. В Румъния тези капацитети са концентрирани в централната част на 
страната, където наред с многото исторически градове, силно притегателни туристически 
„котви“ са старите манастирски средища и разбира се градове като Брашов, столицата 
Букурещ и Сибиу, който също бе Европейска столица на културата през 2007 г., а също и в 
морските курорти.  

http://www.interregrobg.eu/
https://incomingromania.org/2020/01/15/raport-tara-statistici-turism-romania-2019/
https://incomingromania.org/2020/01/15/raport-tara-statistici-turism-romania-2019/
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Наред с развитите курорти и туристически развитите градове съществува нужда от 
привличане на посетители и в други райони, с цел генериране на източници за приход от 
стопанска дейност - нощувки, изхранване, такси и други разходи от посещения в 
туристически обекти и т.н. Все още са слабо застъпени или неразвити възможностите на 
редица културно-историческите забележителности в регионите на страната и в частност на 
тези, намиращи се в еврорегиона Русе - Гюргево. Нуждата от развиването  на значими 
културно-исторически и религиозни обекти, яркото им представяне, осигуряването на 
квалифицирани кадри, изградена и поддържана довеждаща инфраструктура, прилежащи  
атракции и услуги са база в анализната дейност и планиране при изграждането на 
културно-историческия и религиозен туризъм в реврорегиона от ракурса на националните 
стратегически приоритети в Румъния и България.  

Културният туризъм приема модерна дефиниция от Световна Органиазация по 
Туризъм на 22-та сесия на Общото събрание, в Китайския град Ченгду през 2017 г., според 
която: 

„Културният туризъм е тип туристическа дейност, при която основна мотивация на 
туриста е да научи, открие, преживее и консумира движими и недвижими 
атракции/продукти в една туристическа дестинация. 

Тези атракции и продукти се свързват с набор от отличителни материални, 
интелектуални, духовни и емоционални характеристики на обществото, които обхващат 
изкуство, архитектура, историческо и културно наследство, кулинарно наследство, 
литература, музика, креативни индустрии и живата култура на общността с нейния начин 
на живот, ценностна система, вярвания и традиции.“  

Съвременната дефиниция извежда един по-широк характер на модерния културен 
туризъм, отнасящ се не единствено до паметници и обекти, но и до стил и навик на 
съществуване, творчество и изобщо на култура на ежедневието.  
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Базовите международни документи, касаещи реализацията на съвместен 
туристически продукт за културно наследство, с трансгранични маршрути, са двете 
конвенции на ЮНЕСКО: Конвенцията за опазване на световното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО от 16.11.1972 г. и Конвенцията относно мерките за забрана и 
предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на 
културни ценности на ЮНЕСКО от 17.11.1970 г.  

В законодателството на Европейския Съюз основните документи, касаещи 
реализацията на съвместни трансгранични маршрути и туристически дейности в областта 
на културното-историческото и религиозно наследство, са: Европейска културна конвенция 
от 19.12.1954 г.; Конвенцията за защита на архитектурното наследство на Европа от 
3.10.1985 г.; Европейската конвенция за защита на археологическото наследство от 
16.01.1992 г.; Директивата на Европейския парламент и на Съвета на Европа - 2014/60/ЕС 
от 15.05.2014 г. за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от 
територията на държава членка и за изменение на Регламент №1024/2012 и Регламент 
№116/2009 на Съвета на Европа от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на 
културата.  

Следва да се имат предвид и да се познават: актовете по същество; изискванията към 
държавите,  страни по договореностите; установените принципи и поставените цели във 
връзка с  международната защита на културното наследство. Следва да се имат предвид и 
международните органи, реализиращи на практктика защитата, състава им, както и с какви 
правомощията и задълженията са държавите, явяващи се страни според конвенциите във 
връзка с тяхната дейност. 

В България основните принципи за закрила и развитие на културата са въведени в 
Закон за закрила и развитие на културата – Държавен вестник, бр. 50 от 01.06.1999 г.  

В Румъния са приети поредица от закони и нормативни актове, които са публикувани 
и могат съвкупно да бъдат открити на адрес http://cimec.ro/legislatie/legislatie-
culturala.html.  

 

http://www.interregrobg.eu/
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Сред тях най-значими са Закон № 422 от 18.07. 2001 г. относно защитата на 
историческите паметници, Закон за защита на археологическото наследство от 2000 г., 
Закон № 26 от 29.02.2008 г. относно защитата на нематериалното културно наследство, 
Закон № 55 от 15 май 2020 г. относно някои мерки за предотвратяване и борба с 
последиците от пандемията COVID-19. 

По материята има редица подзаконови нормативни актове и наредби и в двете 
държави, допълващи и конкретизиращи теми, обхващащи периметъра на действие на 
законодателната уредба. 

1.10. Очаквани тенденции, свързани с туристическото поведение в областта на 
културния и религиозен туризъм 

Обемът пазарен дял на културно-исторически и религиозен туризъм е в пряка 
зависимост от наличието и качеството на туристическия продукт и използването му, като 
се очертава ясна насока за ускорен темп на разширяване. Според анализите в света 
пазарът е около четиредесет процента, а не рядко темповете на растеж, на годишна база, 
бележат скок 12% до 15% процента. 

Потребители на са еднакви и желанията им са най-различни, а това изисква 
диференциране и сегментиране на информацията и комуникацията за провокиране на 
интереса и процеса по вземане на решение за пътуване. Необходим е инструментариум за 
финото диференциране на групите потребители на туристическия продукт за което следва 
да се използва многопосочен  анализ от фактори - психологически, демографски, 
географски, културен и в зависимост от ценностната система, предубежденията и 
убежденията, съвременните и историческите представи и битуващи митове. Задачата е да 
се помогне и насочи по подходящия начин местната туристическа индустрия към точно 
детерминирани групи туристи съгласни да заплащат за  туризъм, базиран върху културно-
историческото и религиозното християнско наследство. 

Днешния турист изпитва разнообразни претенции относно локацията. Едновременно 
с отдиха да получава същевременно повече култура, преживявания и природа. 
Еврорегионът Русе - Гюргево може да предложи подобен модерен микс, понеже е налице 
потенциал за предлагане на богат туристически микс от история, бит, култура, традиции. 

http://www.interregrobg.eu/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225620
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В момента туристическият бранш в ерорегиона Русе - Гюргево акцентира върху 
пазарите, които са най-склонни да приемат наличните местни туристическите продукти. За 
растеж на броя на  туристи са необходими целенасочени усилия по активен маркетинг от 
туристически пазари с ресурс и потенциал за нарастване.  

Определящи пазари, с възможност да поемат отправени туристически покани са 
базовите структуроопределящи пазари от България и Румъния и приоритетни пазари от 
туристи от  Германия, Франция, Италия. 

Основните фактори, който привличат туристи в региона са забележителностите и 
ландшафта. Съществените основания за пребиваване в района от българските и 
румънските туристи е  семейната екскурзия, почивката, както и среща с приятели и 
роднини. 

Определянето на конкретни пазари е изключително специфично, тъй като 
посетителите, идващи по различни поводи и от разнообразни дестинации носят 
собствените си основания и нагласи за пътешествие. Впечатленията се формират от 
културно-познавателния код на всеки от туристите за мястото, времето за пристигане, 
медийното покритие и рекламните послания, разполагаемото за  почивка време, ново или 
повтарящо се е посещението. За едни туристи, локацията може да е по-лесно достижима, 
за други по-трудно. Формирането на навици за посещение в определена дестинация е 
въпрос на туристическо възпитание и култивиране на съответните познания у туриста за 
дестинацията. 

Базовият пазар в еврорегиона формира към 70 % от всички нощувки и 
приблизително толкова  приход в процентно изражение. Граничното ситуиране на 
областите и свързаността им  посредством Дунав мост детерминират степента на 
значимост на базовия за еврорегиона вътрешен пазар. Българи и румънци са възлови за 
пазара, заради възможностите за къси  пътувания с по-плътна наситеност. Основната маса 
представляват хора от по-големите градове, в  близост до еврорегиона. 

Значими за еврорегиона са посетителите от европейските държави, а за еднодневни 
посещения в плавателния сезон и туристите от дунавските корабни круизите кораби. 

http://www.interregrobg.eu/
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Според профила на туристите в региона следва да се предложи сегментиран подход 
при рекламното комуникирането на дестинацията. Усилията предполагат насочване към 
тесни сегменти от потребители от базовите пазари, които се интересуват от еврорегиона 
Русе - Гюргево, притежават склонност да ползват туристически продукти основани на 
културно-историческото и религиозно християнско наследство. 

Освен това във всеки сегмент са идентифицирани специфични видове потребители 
(със специфични туристически интереси).  

Един от видовете потребители е т.нар. културен изследовател и профила му се 
формира от любовта към несекващите пътешествия и потенциала непрекъснато да поема 
нови неща от културата, традициите и среда, предмет на  посещението. Любител, 
заинтересован от автентичното преживяване, с опции за активно вливане в бита на 
локалната култура и модел на живот, почитател на индивидуалните пътувания. 

Друг вид пътешественик е този с творчески интереси, разновидност на културния 
изследовател, но с ясно ангажиран интерес към културните мероприятия. Насочени 
съществено към креативната индустрия - музеи, театри, музикални и други видове арт 
фестивали, концерти и т.н.. Ориентиран най-вече в посока на рекреативното, по-малко към 
изучаване и интерес относно  културния потенциал. Отпочива в определено място и 
допълва стойността на пребиваването с визити на културно-историческо и религиозно 
наследство. 

Основни сегменти от стратегическите пазари представляват туристите жадуващи 
преживяване и опит. Обикновено са група - семейство, семейни приятели, компания от 
приятели, търсещи да бъдат заедно, споделяйки времето си в търсене на нови 
преживявания, промяна и споделяне на опит. Жадуват откриването на нови места, встрани 
от обичайните туристически посоки, с което си осигуряват бягство от претоварването и 
стреса, раздаващи времето си на близките и себе си. Поддават се на къси пътешествия, но 
често и на малки разстояния. Понякога се срещат и  организирани туристически групи, 
които са сравнително малък сегмент. Нямат ясно изразен  възрастов профил или стил на 
почивка. Обичайно са контактни и обичат уникалните персонални  лични изживявания. 
Обичайно са носители на жив интерес към културно-историческите и религиозните обекти.  

http://www.interregrobg.eu/
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Учащите и студентите представляват самостоятелна група, придвижващи се често 
групово. Ползват  екскурзии, предложени от туристически агенции и туроператори, като са 
любознателни по принцип към историята, културата, религията. Предприемат обикновено 
кратки пътувания, често не в туристическия сезон. 

Различните сегменти от туристи носят предпочитанията си както по маниера на 
пътуване, така и по начина на възприеманата от медиите информация, а така също по 
начина на планиране на ваканциите. Разнообразната информация следва да се анализира 
и употребява при изграждане на пазара в микса от дестинации в еврорегиона за целите на 
маркетинга в конкрентните сегменти, когато дневния ред го наложи. 

2. Фактори за развитие на културния и религиозния туризъм 
Гостуването в културно-историческите места е функция от множество фактори, като 

сред основните са туристическите предпочитания; нивото на персоналната обща култура и 
ценз; авансово получената информация за региона и мястото и неговото културно-
историческото и религиозното му наследство; възможностите на потребителския джоб; 
менталната и психологическа нагласа, отношението към конфесията, традициите и стила 
на живот и т.н.  

Съществена важност играе степента на завършеност на инфраструктурата в съседство 
с културно-исторически и религиозни места и нивото на туристическо благоустрояване. 
Това директно кореспондира с атрактивността на туристическия обект и цялата 
дестинация. Доста изследователи се стремят да определят точно това понятие, сред тях G. 
Golembski, според Мария Грозева, включва в него туристическата значимост на обекта или 
дестинацията, състоянието на околната среда, опазването на тази среда и 
инфраструктурната достъпност. Явно е, че при разнообразните  дейности, обвързани със 
скокобразното стимулиране на културно-историческия и религиозен  туризъм трябва да се 
съобразяват множество фактори, част от тях, посочени от изследоваателите Васил 
Маринов и Петър Петров в студията „Предизвикателствата пред българския туризъм на 
прага на XXI век“ в Проблеми на географията през 2000 г.,: ,,1. факторите на самата 
дестинация; 2. фактори, свързани с районите и страните, генериращи туристическото 
търсене; 3. фактори, осигуряващи връзката между дестинациите и генетичните райони;  

http://www.interregrobg.eu/
http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2008/1-08/38-41.pdf
http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2008/1-08/38-41.pdf
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4. фактори, свързани с големия брой заместими от гледна точка на туристите конкурентни 
дестинации“. 

В международен план отношение към културно-историческия и религиозния 
туризъм имат Световната туристическа организация (СТО), Организацията за образование, 
наука и култура на ООН - ЮНЕСКО, Организация на световните исторически градове, 
Европейски съюз и неговите културни институции и др.. Нито една от тези организации не 
регистрира общовалидна статистическа информация относно културно-историческия и 
религиозния туризъм. На различни интервали, по различни поводи се провеждат 
проучвания, но получените резултати обслужват конкретни цели и задачи на проучването. 

Сред другите фактори способстващи напредъка на културно-историческия и 
религиозния туризъм са промяната в разбирането за стойността на културно-
историческото и религиозното наследство, размера на доходи и лимита  от свободното 
време. Динамиката на съществуването предполага компресирана консумация на 
туристическите изживявания и това предполага предпочитание към  сбити туристически 
пътувания, тип уикенд с кратко измъкване от града или съчетаване на традиционни 
ваканции с къси интензивни посещения на културно-исторически обекти.         

През 2018 г. всяко десето предприятие в европейската нефинансова бизнес 
икономика е принадлежало към туристическата индустрия. Тези 2,3 милиона предприятия 
са наели приблизително 12,3 милиона души. Предприятията в отрасли с дейности, 
свързани с туризма, представляват 9,5% от заетите в цялата нефинансова икономика и 
22,4% от заетите в сектора на услугите. Делът на туристическите индустрии в общия оборот 
и добавената стойност по факторни разходи е относително по-нисък, като туристическата 
индустрия представлява 3,9% от оборота и 5,8% от добавената стойност на нефинансовата 
стопанска икономика на държавите от Европейския съюз.  

През 2018 г е налице 9% ръст на туристите в Европа. Съществен е ръстът на туристите 
в Южна Европа и Средиземноморието, нараствал е броят туристи от Китай, Арабския свят 
и Северна и Южна Америка, посетили региона. В Централна и Източна Европа е 
наблюдаван растеж от 6 %.  

 

http://www.interregrobg.eu/
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Развитие на туризма в България и Румъния 

Във връзка с разпространението на корона вируса COVID-19, както в световен и 
европейски мащаб, така и в България и Румъния се наложиха редица карантинни 
мерки. През много от месеците на 2020 г. не са проведени статистически изследвания на 
ГКПП, заради анулиране на международни полети и ограничаване преминаването през 
сухопътните граници на страната и разпространението в световен мащаб на корона 
вируса COVID-19. Очакванията са след  масовото прилагане на ваксини през 2021 г. и 
пускането на медикаменти за лечение, стопанската криза, в това число и тази в дълбоко 
засегнатия туристически бранш бързо да отшуми и сектора да се възстанови и не само 
да възвърне предишните си нива, но и да наложи отново тенденция към постоянен 
годишен растеж още през 2022 и следващите години. 

Всъщност, до появата на COVID 19 кризата, туризмът в България и Румъния бележи 
устойчив ръст.  

По данни на НСИ, през 2018 г. общият брой туристически посещения на чужденци в 
България е 12,368,363, а ръстът спрямо 2017 г. е 4.4%. През 2019 г. общият брой нараства 
на 12,552,152, което е с близо 1.5 на сто ръст  спрямо 2018 г. На почивка или екскурзия са 
били в България 5,860,447 чужденци, което е ръст от 1 на сто спрямо 2018 г., когато 
техният брой е 5,804,576 човека.  

По данни на Националния статистически институт на Румъния през 2019 г. в 
центровете за туристическо настаняване в Румъния са пребивавали над 13 268 756 души, 
спрямо 12,8 милиона туристи през 2018 г. От тях чужденци са 2 671 708, в сравнение с 2.8 
милиона през 2018 г., което е крайно недостатъчно според местни представители на 
туристическия бранш. Не по-малко от 1.21 милиона са били настанени в Букурещ, което е 
леко увеличение в сравнение с предходната година. 

Докато в България огромния туристически поток на практика е концентриран към 
Черноморието в летния туристически сезон, то в Румъния, столицата Букурещ води 
класацията с над 2 милиона туристи, които са отсядали през 2018 г., следвана от Брашов 
(1,36 милиона) и Констанца (1,31 милиона). Топ 10 включват други области като Клуж, 
Мурещ, Сибиу, Прахова, Бихор и Сучава.  

http://www.interregrobg.eu/
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Единственият голям окръг, който е отбелязал спад (-5,08%) за 2018 г. в сравнение с 
предходната година е Тимиш, където са отсядали около 378 000 туристи, сред които 117 
000 чужденци. 

От друга страна, Телеорман регистрира само 10,609 туристи, от които 948 чужденци. 
Класирането е завършено от Кълъраш (21 480 туристи), Гюргево (26 860), Олт (32 318) и 
Сълаж (39 033).  

Туристи в Гюргево  

Туристи през 2018 г .   26 860  

в сравнение с 2017 г.   27 921  

Разлика:  -1,061 / -4%  

Източник: INS  

Туристи през 2018 г. румънци / чужденци  

Румънци: 24 690  (91,92 %) / чужденци: 2 170  (8,08 %) 

Основните външни пазари за румънския туристически продукт са от Германия, 
Израел , Италия , САЩ , Унгария , Франция и Обединеното кралство, а за българския 
туристически продукт през последните години са Румъния, Гърция и Германия, следвани 
от Турция, Македония и Русия.  

Съществени въпроси при избор на локация са финансовите условия, тези по 
настаняване и сервиз,  природните дадености, хигиената, понякога дори визията за 
условията. Спокойствието и надеждната сигурност, потенциала за посещение на 
забележителности са също сред важните въпроси. Повече от три четвърти от пътуващите 
избират през онлайн маршрута и локацията. 

Дължината на почивката на чуждите туристи в летния сезон е шест до седем нощувки 
на море, а в страната около пет до шест дни. В другите сезони престоя е две до три 
нощувки, а заради празници, ваканция и ски сезон в януари е около четири до пет дни. 

 

http://www.interregrobg.eu/
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                Потенциал на туризма в област Русе и окръг Гюргево 

Туризмът е сред приоритетните отрасли за икономиката на както на област Русе, така 
и на окръг Гюргево. Потенциалът на еврорегиона в областта на природните и 
антропогенните туристически ресурси  е съчетание от природни ресурси и културно-
историческо и религиозно наследство,  традиции и обичаи. 

Отчитането на факторите за развитие на културно-историческия и религиозен 
туризъм се базира на  културните и природни ресурси в еврорегиона Русе – Гюргево, чиято 
основна перспектива е заедно с утвърдени локации да се намират и по-слабо познати и 
представяни, но ценни места, с потенциал да се развиват като туристически обекти. 

Привлекателността на културно-историческите и религиозни ресурси се разглежда от 
гледна точна на превръщането им в обекти за туризъм. Критериите включват оценка на 
културно-историческата стойност като физическото състояние, атрактивност, автентичност, 
ниво на риска, свързан с даденото място и религиозния християнски обект, политиката за 
управлението му, наред с  официалното ниво на защита на мястото и обекта. Друг 
критерии е оценката на експлоатационната стойност като достъпност за посещения и 
инфраструктурна обезпеченост, както и рейтинга на  популярност и имиджа на мястото и 
обекта. 

При така избраните критерии са отчетени и тенденциите в развитието на 
туристическото поведение, което се изразява в повишаване на изискванията на 
посетителите за качеството, уникалността, разнообразието на туристическия сервиз и 
неговата атрактивност. Туристите изискват увеличаване качеството на техническата 
инфраструктура на страната и материално-техническата подсигуряване на туристическата 
инфраструктура, а предлагането на специфични услуги според хобитата и интересите се 
счита вече за част от приетия стандарт. Налице е тенденция  в увеличаване на дела 
младежки пътувания, в това число и на учащите, за посещения в места и обекти на 
културно-исторически и религиозен туризъм, наред с нарастване ролята на  
комуникациите в хотелските и туроператорските платформи в посока търсене, откриване,  
планирането и осъществяване на пътешествието. Трайна е тенденцията за нарастване на  
пътувания от туристи в трета възраст. 

http://www.interregrobg.eu/
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Извършената оценка открои обекти, които са повече или не така популярни, 
съобразени с фактори като исторически ресурси и наследство, културни ресурси, религия, 
природни ресурси. 

Наличните ресурси е необходимо да се оценяват от перспективата за възможното 
създаване на  бранд, даващ индивидуална физиономия на всеки туристическия обект в 
отлика от други обекти. Посочването на потенциала и персонализирането на 
туристическия ресурс следва да се осъществяват като единен процес. Брандът е 
необходимо да обединява различни аспекти: туристически преживявания, емоция, 
инфраструктура, финансов разход, безопасност, ниво на културно-историческата и 
религиозна стойност на обекта. 

Брандирането на територията и обектите вдига цялостната стойност, като налага 
стандарти в изискванията по прилагане на разнообразни техники, по откриването на 
локации, отговарящи на потребностите на отделните туристи в конкретни пространства и 
забележителни обекти. Изработването на бранд едва ли е универсалното лекарсво за 
която и да е локация. Възловият въпрос е по какъв начин да се впрегнат да работят за 
общия интерес наличните стопански и институционални субекти в района, с цел 
изграждане и промотиране на бранда. 

В създаването на бранд на територия, обект или място, съществуват известни сходни 
характеристики и те трябва да се спазват. Инструментариума на брандинга е необходимо 
да пренася духа на даденото място, като дава на хората да усещат кое го превръща в 
толкова уникалено, до степен да бъде котва за всеки турист. 

Визията при формирането на бранда или на комплекс от брандове следва да 
имплементира в себе си  ценностите на общността, наред с архитектура и инфраструктура. 
Брандът следва да представя и да е носител на неподправената автентичност в духовните 
ценностите, иманентно присъщи на  подкрепяните ресурси. Понякога налагането на 
отделни марки за конкретните продукти и пазари вероятно е оправдано поради конкретни 
активности, обвързани с посетители, продукти или ресурси. 

Очертават се конкретни обекти, за включване в масови, а така също и в тясно 
насочени пазарни  локации, които имат потенциал и понастоящем са се развили или 
съдържат  потенциал да се развиват и като самостоятелни туристически атракции.  

http://www.interregrobg.eu/
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Катедрален храм "Света Троица“ е разположен в град Русе. Храмът е построена през 
1632 г. Обявен за Паметник на културата от национално значение. 

Каранвърбовски манастир "Света Марина", в непосредствена близост до село Каран 
Върбовка, община Две Могили. Каранвърбовският девически манастир е действащ и 
обитаван от малко на брой възрастни монахини. Манастирската църква е построена през 
1890 г., и тогава аязмото било оформено като кладенец. 

Басарбовски скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски” е разположен в долината 
на река Русенски Лом, близо до село Басарбово и на 10 км от град Русе. Води началото си 
още от Второто българско царство, но за пръв път името му се споменава в османски 
данъчен регистър от 1431 г. Манастирът е единствения действащ скален манастир в 
България. 

Скален манастирски комплекс "Грамовец", който отстои на 4.5 км северно от село 
Кошов. До комплекса е изградена екопътека, която започва от основата на скалата. 
Поради  местоположението му, до комплекса се стига само по пътека, което прави обекта 
трудно достъпен. Комплексът не се управлява и поддържа организирано. 

Комплексът Ивановски скални църкви се намира в близост до село Иваново. Той е 
основан през 20-те години на ХІІІ век По стените на манастирските помещения се разчитат 
графити и надписи с важни исторически сведения. Обектът е в списъка на световното 
културно наследство на ЮНЕСКО. 

Храм „Свети Георги“ е разположен в широкия градски център на Русе. Основан преди 
1640 година, в началото е имало дървена църква, а новият храм е осветен през 1843 
година. В храма са запазени иконите от стария иконостас, рисувани от майстори от 
Тревненската живописна школа през 1842 г.  

 Храм „Света Петка“  се намира в широкия градски център. Архитектурният проект 
на храма е първия смел и сполучлив опит за пресъздаване на Кръглата църква (Златната 
църква) в Преслав, строена от цар Симеон I. Храмът е осветен от митрополит Михаил 
Доростолски и Червенски на 30 април 1944 г. 

http://www.interregrobg.eu/
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Катедрален храм „Успение Богородично“ – разположен в град Гюргево. Надпис от 
1859 г., написан на кирилица, споменава, че на същото място е била построена подземна 
църква през 1806 г., тъй като по това време Гюргево е част от Османската империя, в която 
властите не позволяват строежа на надземните църкви. Сегашната църква е построена 
между 1840 и 1852 г., след като Гюргево е върнат в пределите на Влахия.  

Манастирът Комана - разположен в едноименната община в окръг Гюргево, 
Мунтеня, Румъния, е религиозна сграда, включена в Списъка на историческите паметници 
в Румъния. Първи ктитор е Влад Цепеш, с дарение за обителта от 1461 г. Обектът се 
управлява и поддържа организирано. 

Манастирът Стръмбу Гайзени – разположен в община Гайзени е основан през 16 век 
и който се споменава в исторически документи и грамоти от 1526 г. и 1605 г. Тази църква 
има специално значение не толкова от гледна точка на участието на Нягу Басараб, колкото 
във факта, че тя принадлежи и допълва картината на една от най-блестящите 
художествени епохи на Влашко, като един от онези елементи, които ни дават 
„художествената основа“ на онова, което може да доведе до изключения. 

Манастирът, посветен на Благовещение в Болинтин, е стоял на кръстопътя от стари  
времена, като свято място за поклонение. Историкът Петре С. Настурел демонстрира, въз 
основа на бележка, открита в гръцки ръкопис в Света гора, че манастирът Болинтин е 
съществувал и по времето на Басараб I, 1310 - 1352 г., като е един от най-старите 
манастири във Влашко. Сред владетелите ктитори са: Влад войвода (1436-1446), 
Владислав II (1447-1456), Воевода Басараб (1474-1477), Басараб Млади (1477-1482), Неаго 
Басараб (1512-1521) 

Църквата „Св. Пантелеймон“ в Община Ведя, създадена през 1845 г. Построена е за 
сметка на  д-р Апостол Арсаш, през 1845 г. През 1874 г. ктиторът, към края на живота 
си,   довежда известния художник Георге М. Татареску, за да извърши изцяло 
зографисване на храма. 
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Между религията и брандовете съществуват известни паралели. Наборът от термини 
е свързан на семантично ниво. Те носят своя персонална сакралност и уникалност, които 
съдържат натуралната им иманентна идентичност. В натуралната си изконна форма, 
религиозният туризъм е пропит от вярата и съдържа в себе си емоционалния път и също 
така е обект на микс от маркетингови послания и брандиране. 

Бележките по брандовия потенциал на конкретните религиозни места и обекти, 
предполага различни варианти. Единият е създаване на бранд на цялата дестинация, 
ангажирана с културно-историческия и религиозен туризъм или на брандиране на 
различните места и обекти. Кой от двата пътя ще е подходящ е тема на внимателно 
проучване, дискуия и анализ на ползите и вероятните предимства и недостатъци. 
Диалогът тук е предимствено на духовните лица от Русенска митрополия и Гюргевската 
митрополия, понеже те имат задачите по стопанисването и  управлението на основнен дял 
от религиозните обекти. 

1. Анализ на заинтересованите страни 
Заинтересовани страни са всички субекти притежаващи интереси в процеса на 

развитие на туристически продукт с културно-историческа и религиозна насоченост. 
Техните виждания и интереси е необходимо да бъдат отчетени при съставянето на „Обща 
стратегия за културно-исторически и религиозен туризъм в трансграничния район Русе-
Гюргево“ за периода 2022-2027 г. При съставянето й се използва определението, че 
заинтересованите страни са институции,  организации, структури или личности, чиито 
интереси могат да бъдат нарушени - в позитивен или негативен контекст - от общата 
стратегия, или пък могат да се причислят към тези, можещи да са в корелация и чрез това 
да повлияят на ефектите от реализирането на общата стратегията. 

Опирайки се на предварително получена информация и извършен анализ на 
заинтересованите страни, съвместната стратегия се опира на виждането, че е има ключово 
значение за идентификацията на институции, организации, хора и групи, притежаващи 
конкретни интереси, кореспондиращи с дълготрайното експлоатиране на културно-
историческото и религиозно наследство в туристичеки контекст. Именно възможната роля 
от многообразни субекти е същетвената гаранция за виталността на всеки нов продукт в 
туризма.  
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За определяне на заинтересованите страни се използват Стандартите за провеждане 
на обществени консултации на Министерски съвет. По подготвен списък се определят 
организации и институции, с отношение и/или с вероятност да оказват влияние на 
ключовите политики, и/или такива над които прилагането на същите политики е вероятно 
да рефлектира.  

Като функция от анализа на заинтересованите страни, според методиката по подбор 
на основни  заинтересовани страни, се спрягат съответните юридически и физически лица: 

 

ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Централна власт 

 

• Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството; 

• Министерство на туризма 

Религиозни институции • Българска православна църква 

• Румънска православна църква 

• Русенска Митрополия 

• Гюргевска Митрополия 

Регионални и Местни власти • Регионален съвет за развитие; 

• Регионален координационен съвети; 

• Областените управители на област Русе и    
окръг Гюргево;  

• Общински съвети и администрации в 
еврорегиона Русе - Гюргево 

Граждански обществени 
структури (НПО) 

• Сдружения в обществена полза; 

• Асоциации в обществена полза; 

http://www.interregrobg.eu/
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ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

• Сдружения на общините; 

• Местни инициативни групи; 

• Браншови сдружения на бизнеса; 

• Организации на работодатели и социални 
партньори; 

• Академични среди; 

• Туристически дружества и сдружения; 

Бизнес • Туристически оператори; 

• Туристически агенти; 

• Хотелиери; 

• Ресторантьори; 

• Местен бизнес туристически водачи, 
екскурзоводи, аниматори. 

Природни паркове и 
институции 

• Дирекции на природни паркове 

 

4. SWOT анализ 
Стремежът на анализа е да се впише максимално в контекста на текущата социална и 

стопанска ситуация на еврорегиона Русе – Гюргево, в унисон с националните цели и 
приоритети за регионално развитие на България и Румъния, както и със стратегическата 
ориентация на регионалната политика на Европейския съюз. Съобразен е с нормативната 
база и институционалното поле за прилагане, наблюдение и оценка. Така анализът 
органично се имплементира в определените от стратегическите документи задачи, 
ключови области и задачи по  развитие на културно-исторически и религиозен туризъм в  
еврорегиона Русе-Гюргево. 

http://www.interregrobg.eu/
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За нуждите на проекта се представя SWOT анализ, съобразен с насоките за промяна в 
обкръжаващата стопанска и социална среда и съобразен с иманентните фактори на растеж 
в еврорегиона. Задачата е в определянето на съвместната стратегия за културно-
исторически и религиозен туризъм в трансграничния район Русе - Гюргево 2022 - 2027 г., 
да се вземе предвид предполагаемото въздействие на обкръжаващата стопанска и 
социална  среда и на възможностите на евроегиона. 

Акуратен и практически насочен SWOT анализ е условие за по-точното 
диференциране на стратегическите задачи, на конкретните посоки и мероприятия в 
съвместната стратегия за културно-исторически и религиозен туризъм в еврорегиона 
район Русе-Гюргево. При подготовката са взети предвид разпоредбите от методически 
указания на МРРБ и на Румънското Министерство на благоустройството, развитието и 
администрацията за осъвременяване на текущите планове по  регионално развитие.  

Анализът е изграден на база от текущи данни, като във времевия хоризонт на 
планирания период от 2022 до 2027 г. се отчитат вероятностите за предполагаемото им 
развитие, като се основава на заключения и препоръки от текущите оценки и документи от 
Общинските планове за развитие на местните органи за самоуправление в Област Русе и 
Окръг Гюргево. Указащите фактори с външно влияние са показани в раздела с 
възможности и заплахи, докато тези с вътрешно влияние намират място в раздела за 
силни и слаби страни. В анализа са взети предвид все по-застаряващото население и 
намаляване му на база на обективните, общи за континента, демографски процеси. 

Следва специално да се имат предвид и отчитат настъпващите негативни промени в 
стопанската и социална картина, вследствие на пандемията COVID-19 особено в близък 
план през 2021 и 2022 година, като на база на взетите икономически мерки по 
възстановяване се предвиди последващата фаза на растеж и развитие във времевия 
хоризонт от 2022 до 2027 година.  

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/
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1. СИЛНИ СТРАНИ: 2. СЛАБИ СТРАНИ: 

1.1. Присъствието  на стратегически 
възможности за развитие на културно-
исторически и религиозен туризъм: 
исторически места и забележителности,  
сгради и  религиозни съоръжения с 
няколкостотин годишна история,   
архитектурни обекти, музеи, институции, с 
възможност за реализация на културни 
събития, фестивали, спектакли. Широки 
възможности за комбиниране с други 
туристически дейности. 

1.2. Съчетание между културно-
историческите и религиозни туристически 
обекти  и други природни и археологически  
забележителности в  региона. 

1.3. Богат опит в трансграничното 
сътрудничество между административните 
структури в еврорегиона  Русе – Гюргево. 

1.4. Проактивното управле-ние и  наличен 
персонал с опит и  административен 
капацитет в Областна администрация Русе, 
Областен съвет Гюргево и общините в 
трансграничния регион Русе - Гюргево е 
предпоставка за развитието на културно-
историческия  туризъм в нов етап.  

 

 

 

 

2.1.   Трайната тенденция към намаляване на 
населението в еврорегиона е съществена 
бариера  за извършването на туристическа  
услуга от високо ниво.      

2.2. Опасност от често задръстване и 
блокиране на транспортните връзки на 
единствената свързваща еврорегиона  Русе-
Гюргево по  транспортната артерия –„Дунав 
мост“. 

            2.3.      В повечето от местата и обектите 
липсват базови и съпътстващи услуги от 
специализираната   инфраструктура.  

2.4.  Отсъствие на конкретизиращи 
информационни схеми и дигитални 
апликации за  културно-историческите и 
религиозни места и обекти в еврорегиона 
Русе – Гюргево. 

2.5. Част от културно-историческите и 
религиозни паметници  няма възможност да 
се поддържат и не  са атрактивни за 
туристически посещения. 

2.5. Локациите за нощувки са концентрирани 
изключително в двата центъра – Русе и 
Гюргево 
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1.5. Традиции в организа-цията, 
исторически опит и устойчива перспектива в   
сътрудничество на между областните 
администрации и общините в еврорегиона  
Русе-Гюргево е основа за осъществяване на 
общата  стратегия за развитие на културно-
исторически и религиозен туризъм. 

1.6. Установени възможности за бизнес 
реализация в сферата на културно-
историческия и религиозен туризъм като  
нагласата на по-големи  инвеститори  да 
инвестират в туристическа инфраструктура. 

1.7. Съществуване  на утвърдени 
практически традиции в развитието на 
културено-историческия   туризъм в региона. 

1.8. Възможност за  установяване на 
хоризонтален мениджмънт в коопериране 
между заинтересованите  страни. 

1.9. Съществуване на  развита пътна 
инфраструктура,   и чрез моста на река Дунав, 
на пряка трансгранична артерия. 
Съществуването на речен път и речни 
пътнически пристанища и на двата бряга, в 
Русе и в Гюргев, както и на международното 
летище в Букурещ. 

1.10. На лице са места и  обекти с 
изключителна  културно-историческа  
стойност, с разнообразие в представените 
исторически епохи и архитектура, както и  в 
представените различни течения в 
християнската традиция. 

 

2.6. Липса или слабо качество за  настаняване 
и хранене   в   местата,   притежаващи  
възможности  за развитие на  културно-
исторически и религиозен туризъм 
отдалечени от окръжните  центрове.  Липсват 
санитарно-хигиенни съоръжения в места и 
обекти представляващи туристически интерес 
и с възможност за развитие,   няма изградени 
паркинги,  а  в отделни локации  са 
проблематични   електричеството и 
водоснабдяването. 

2.7. Недостиг на капацитет в  
административната власт. Наличие на 
неточни представи относно посоките на 
туристическото развитие. 

2.8. Ниска степен на      сработване  на 
регионалната с местната власт, стопанските и 
туристическите субекти и локалните 
общностни групи. Управлението на 
туристическия продукт е сложен процес за 
който липсват достатъчно компетентности в 
региона. 

2.9. Технически и инвестиционен недостиг за  
растеж на културно-историческия и 
религиозен  туризъм в региона. 

2.10. Амортизирана и зле  поддържана  пътна  
инфраструктура. 
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1.11. Ценовият диапазон  на туристическите 
продукти се характеризира с ниски до средно 
високи стойности в региона Русе-Гюргево. 

1.12. Осъзната от заинтересованите страни 
важност на културно-историческия продукт 
за развитието на дестинацията в региона. 

2.13. Слабо представяне на еврорегиона  в  
полето  на  културно-историческия и 
религиозен туризъм. Слабо застъпване на ПР 
и  рекламно съдържание, липса на промо в  
популярни дигитални платформи.  

2.14. Липса на организация,   натоварена с 
разтежа  на еврорегиона в посока на 
израстването му в културно-историческа и 
религиозна локация. Малко на брой  
наложени или създадени  туристически  
места и обекти. 

2.16. Честа липса на насочваща 
многоезикова система  за  кратко 
информационно упътване и даване     
на информация в местата и обектите – 
знаци, табели и т.н. Няма интегрирана 
информационна мрежа от 
информационни топоси. 

2.17. Слабо ниво на използване на 
комуникационни и информационни 
технологии в работата на местата и 
обектите. 

3. ВЪЗМОЖНОСТИ: 4. ЗАПЛАХИ: 

3.1. Все по-засилващия се  интерес към  
културно-историческия и религиозен  
туризъм в международна и   регионална, 
национална и местна перспектива.  

3.2. Засилване на интереса към пътуване и 
отдих по  териториален и конфесионален  
признак. 

4.1. Наличието на световната   пандемия 
COVID-19 и като резултат - драстичен спад в 
туризма 

4.2. Терористични  и екстремистки заплахи. 
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3.3. Реализиране на потенциала за 
усвояване на съществен финансов ресурс по 
програмата  Програмата Interreg VI-A 
Румъния-България 2021г.–2027г., както и 
чрез възможностите на други финансови 
инструменти, като например Danube 
transnational programme и други.  

3.4. Увеличаващ се брой на пасажерите по 
круизните линии. Увеличаващ се 
пътникопоток в сегмента на индивидуалните 
путувания, нарастване на пасажерите на 
евтините самолетни полети, както и на 
обслужващата инфраструктура.  

3.5. Прилагане на национална, 
междудържавна и европейска  политика в 
областта на развитието на културно-
историческия и религиозен туризъм.  

3.6. Наличие на мрежа от конкурентни 
икономически субекти в сферата на 
предлагане на услуги в  културно-
историческия и религиозния  туризъм.  

3.7. Динамика в поведенческите нагласи и 
необходимости у туристите.  

3.8. Възможности за разработване и 
прилагане на финансови и данъчни 
механизми за поощряване. 

 

 

 

4.3. Резки и трайни климатични промени 
вследствие на глобалното затопляне – 
топлинни катаклизми - суши, бури и 
наводнения, горещи вълни и силни  
застудявания, бързи  температурни 
амплитуди. 

4.4. Безпомощност на институциите в 
битката с черния пазар на културно-
исторически ценности и иманярството. 

4.5. Постоянно нарастващ брой от 
изчезващи от района кадри, поради 
незадоволително възнаграждение  и т.н. 

4.6. Липса на предсказуемост в 
законодателната база. 

4.7. Близостта на столицата   Букурещ 
привлича туристите да извършват кратки 
туристически пътувания в окръг Гюргево и 
отново да се завръщат към възможностите, 
които предлага туристическата услуга в 
столицата. 

4.8. Увеличаване на разходите на  
предприемачите  в  сферата  на туризма  за 
адаптиране  на  обектите  и атракциите към 
мерките за безопасноств следствие от 
COVID-19 и реален риск от  фалит  на  голяма  
част  от  малките предприемачи. 
4.9. Загуба    на    културна памет за региона. 
4.10. Тотално обезлюдяване на  населени 
места. 
4.11. Много висок възрастов праг, 
галопиращ демографски дефицит. 
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3.9. Помощ за опериращите на 
туристическия пазар стопански субекти с цел 
адптирането на туристическите места и 
обекти в съответствие с мерките за 
безопасност срещу пандемията  COVID-19 и 
редуциране на риск от фалит, чрез 
финансови средства от Европейските 
Фондове. 

3.10. Усвояване на външни инвестиции в 
туристическите метс и обекти. Потенциални 
инструменти за стопански и фискални 
стимули. 

3.11. Възходът на комуникационните 
цифрови тенологии е решение за опазването 
на културно-историческото и религиозно 
наследство. 
3.12.Съхранение   на   архитектурния облик 
със сградно реновиране  и локални наредби. 
3.13. Сътрудничество със специалисти  за 
съдействие Сътрудничество със специалисти  
за съдействие  чрез различни способи -
консултинг, институционална кординация и 
т.н., за съхраняване  на  културно-
историческото и релогиозно наследство. 
3.14.    Мероприятия  по   съхраняване на 
културно-историческото и религиозно 
наследство в региона,  с привличане на 
независима експертиза, като действията по 
съхрание са в унисон с научните становища и 
с организационното и финансово съдействие 
на администрацията. 
3.15. Използване водещ международен опит 
по консервацията на културно-исторически 
обекти. 

4.12. Слаби приходи, ниска покупателна 
способност и жизнен стандарт. 
4.13.Непоследователна макрорамка в 
политическото  управление и стопанска  
лабилност. 
4.14. Утежняване на инвестиционната 
ситуация. 
4.15. Дефицит  на внимание от потенциални 
инвеститори към капиталови вложения в 
района. 
4.16.   Желание за общи генерализирани 
решения, а не поетапни и ясни стъпки към 
ясно профилирани пазарни фокуси. 
4.18. Повишаване цените на базовите 
ресурси – енергия,  вода,  и като резултат – 
повишаване   цените на  туристическите 
услуги. 
4.19. Дефицит на разбирателство    сред 
страните, с отношение към туристическата 
индустрия. 
4.20. Игнориране на местните общности, 
инвеститорите, локалните   медии, 
обществените и социални  партньори. 
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3.16. Наблюдение  на  социалните мрежи  за  
определяне  на  нишовите туристически 
оператори и  партньорство   с   тях, с цел 
проучване на туристическите нагласи и 
поведение  и работата по  оптимизиране на 
организацията.    
3.17. Внедряване   на   съвременна формула  
за  менажиране  на  отпадъка, в унисон  с  
устойчивия туризъм. 
3.18. При възможност, създаване и 
реализация на био производства в  
манастирските райони и  обекти (възможно 
партньорство  с  браншови производители  
на местна продукция и изделия). 
3.19. При възможност, създаване и 
реализация на био производства в  
манастирските райони и  обекти (възможно 
партньорство  с  браншови производители  
на местна продукция и изделия). 
3.20. Действия по създаването    на райони  
за  отдих край обектите на културно-
историческия и религиозен туризъм – мини и 
малки паркове, възможност за спортуванне. 
3.21. Инвестиционен модел, базиран върху  
на  ползване  на  
европейските  фондове  след  2021  г.  по 
предвидените за развитие на туризма 
ресурси. 
3.22. Използване на дигиталните 
приложения за пътуване и почивка на база 
тясно целево таргетиране, бързина, ниска 
себестойност, обратна връзка с туриста. 
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Изключително силната географска локация на трансграничния регион Русе-Гюргево, в 
съчетание с  наличието на богат културно-исторически ресурс очертават най-силните 
страни от перспективата  на общата стратегия, която се опира единствено на базата от 
съществуващи дадености на региона, наедно с породените като следствие обществени и 
инвестиционни намерения. Заложеният от Европейския съюз инструментариум е 
съществен източник за постигане на стратегически резултати. Именно този 
инструментариум е в основата на насърчаването на културно-историческия и религиозен 
туризъм в  еврорегиона Русе-Гюргево.  

Силна страна, обуславяща конкретните направления по реализиране на 
стратегическата визия,  наред с подготвянето на пътищата за реализация и с изчистване на 
грешките, е значителното ниво на съответствие на отечествените стратегически материали 
с европейските стратегически ръководства, наредби, инструментариум и респективни 
указания, установени с нормативни европейски актове. 

Дефицитът на критичен инвестиционен ресурс за цялостно инфраструктурно 
покритие на територията е сред слабите страни за развитие на културно-исторически и 
религиозен туризъм, тъй като според общата стратегия решаването на проблема с голяма 
част от дофинансирането ще се пренасочи към муниципалните власти и към провокиране 
на предприемаческите апетити, където следва да се внимава с предела на допустимите 
компромиси, предвид създаването на предпоставвки за корупционни практики.    

 

 

3.23. Създаване на  обща  за еврорегиона 
стопанска визия за устойчивост, с ключвата  
връзка  на културно-историческия и 
религиозен туризъм. 
2.24. Възможности  за  кариерно развитие на 
специалисти с теологическо образование.   
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Реализацията на съвместната стратегия за общо опазване и използване на културно-
историческото религиозно наследство следва да стартира с просветителска работа поради 
дефицита от изискуем опит от предприемачите и регионалните общности, по отношение 
на вариантите за прилагане на възможностите за изграждаане на културно-исторически и 
религиозния туризъм в единна мрежа.  

Нормите за създаване на инфраструктура за разгръщане на културно-историческия и 
религиозния туризъм, установени в нормативни актове на Европейския съюз, в 
националните законодателства на България и Румъния са регламентирани в относително 
различна степен чрез многообразна поредица от документи, а това е пречка в конкретното 
им използване при реализацията на проекти. 

Принципно слаба страна, защото това следва да се върши независимо от тази 
стратегия, е отсъствието на конкретни мерки за включване на инвеститори и използване 
на инфраструктурата за разширяване на културно-историческия и религиозния туризъм.  

Възможностите са обосновани от прякото обвързване на предприемачите и местните 
общности в изпълнение на намеренията им, с предложените от съвместната стратегия 
дейности по създаването на модерна инфраструктура за развитие на културно-
историческия и религиозен туризъм. Осъвременяването на инфраструктурата за 
разширяване на културно-историческия и религиозен  туризъм е възможен инструмент за 
превъзмогване на част от социално-икономическото неравенство, като чрез увеличаване 
приходите и покупателните възможности се вдигне нивото на жизнения стандарт в 
еврорегиона. 

Демографския срив и цялостната трайна посока за редуциране на популацията в 
еврорегиона е  основна заплаха и за изпълнението на съвместната стратегията, като 
създаването на инфраструктурата - ключ за растежа, може да бъде стопирано поради 
екстра фактори - като например невъзможност за притегляне на публични средства, загуба 
на интерес от страна на предприемачите и др. 
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5. Дърво на проблемите 
Идентифициране на проблемите, свързани с развитието на културно-историческия и 

религиозен туризъм в България и възможностите за въздействие върху набелязаните 
проблеми е важно звено в анализа по управление на туристически продукт.  

За тази цел се прилага методът дърво на проблемите, който представлява 
подреждане на проблемите в йерархичен ред, като се търси причинно-следствената 
връзка между тях. Ако проблемът е причина – минава на по-ниското ниво, ако проблемът 
е следствие – на по-горното ниво. 

При анализа трябва да се прави точно разграничение между следните три нива: 
проблем, причини за проблема, следствията от него. 

Световната криза, породена от ковид 19 се отразява силно негативно на 
туристическата индустрия навсякъде по света.  Съвкупното търсене на туристическите 
услуги се сви поради силно намаленото  търсене, браншът редуцира предлагането, нивото 
на безработица в сектора нарастна. Редуцират  се потенциални опции и възможности и 
предпоставки  за  развитие на  туризъм. В последните месеци се наблюдава възвръщане 
на туристическия интерес в по-големите пазари, които първи успяват да се измъкнат от 
последствията на кризата, благодарение на по-богатите ресурси, с които разполагат и на 
по-голямото и бързо усвояване на помощите за туристическия сектор, както и 
благодарение на административния си кадрови капацитет. 

Според статистически  данни, отразени в информационното пространство,  
международният  туризъм  се възстановява  с  много   по-бързи   темпове,   благодарение   
на   по-добрите икономически условия в света. 

Независимо от ковид кризата, принципно неблагоприятно се оказва положението в 
райони с по-слабо развита туристическа индустрия и инфраструктура, сред които попада и 
еврорегиона Русе-Гюргево.  

Миграцията на населението от стопански по-слабо развитите райони продължава да 
нараства, обезлюдяването се увеличава, населението от третата възраст нараства, което 
определено демотивира предприемачите да инвестират ресурсите си в тези райони и те 
насочват капиталите си единствено към големите областни центрове.  
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По-важните   проблеми, които могат да бъдат идентифицирани и които 
възпрепятстват развитието на културно-исторически и религиозен туризъм в еврорегиона 
са: 

Проблеми, произтичащи от философията на управление на райони в страната и на 
туристическия им бизнес. Като цяло политиката на управление на туризма в страната е 
неефективна. Позиционирането на България и Румъния в ниския ценови сегмент се отдава 
от една страна на липса на визия, цялостна политика и историческа обремененост в 
процеса на развитие на туристическия бранш като цяло, а от друга страна на силно 
меркантилни интереси, на персоналните ползи на управляващи и на ръководители на 
определени икономически групи, което до голяма степен повлиява  върху философията на 
управление на   туристическия бизнес, независимо от предмета му на дейност, в частност 
на културно-историческия и религиозния туризъм. На този фон отпусканите средства  по 
линия на  различни програми не се оползотворяват достаръчно рационално и 
целесъобразно. 

Проблеми, произтичащи от ниската степен на квалификация и образование на част от 
населението. Някои  жители  на   села   са  с  основно   или  начално  образование,   други   
са неграмотни и незаинтересовани за своето професионално развитие. 

Проблеми, произтичащи  от лошата инфраструктура в районите. В по-голяма  част от 
селата пътната мрежа е под необходимото ниво, на места липсва или има не добра  
канализация, връзката с интернет е символична. Естествено е, младото население да 
потърси друго с по-нормални условия за живот място, където ще получи и по-добри 
възможности за реализация. 

Налице са проблеми, произтичащи от нелоялната конкуренция в бранша и т.н. Тези и 
редица други проблеми не позволяват да се използва потенциала на еврорегиона. 

Необходимостта от стратегическо планиране в развитието в регионален мащаб на 
културно-исторически и религиозен туризъм в трансграничния регион Русе-Гюргево се 
явява необходимост и според извършваната проучвателна анкета, проведена под формата 
на беседа с фокус групи и показваните от нея резултати по идентифициране на 
проблемните факти и причинно-следствени връзки за тяхното пораждане.  
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Главният проблем  е  ниския  брой  на  туристически  посещения. На този етап в 
еврорегиона, макар и концентрирана в двата големи града, има относителна наличност от 
база за настаняване, но липсват достатъчно подходяща и развита инфраструктура, поради 
което туристопотока е с ниска интензивност. Проблемът с недостатъчно развити за 
посещения туристически места и обекти се дължи на редица причини, като например тази, 
че културно-историческия туризъм не е бил отрасъл с приоритет; няма разработена 
стратегия  за развитието на този отрасъл; липсва  достатъчно и целево финансиране.  По 
този начин спада атрактивността на територията, туристическата й плътност остава 
относително ниска, както остава ниско и нивото й на  конкурентоспособност.   

Общият еврорегион  е разпознаваем  сред  туристите най-вече с единични обекти за 
културно-исторически и религиозен туризъм, като Басарбовски манастир, Ивановските 
скални църкви и манастирския комплекс Комана, но липсва обща визия,  като това  се  
дължи  на  липсата  на цялостен уникален продукт, който да им бъде предложен.  
Създаването на регионален териториален бранд с маршрути с акцент върху културно-
историческия и религиозен туризъм цели разрешаването на проблема,  свързан с 
неразпознаването на еврорегиона Русе - Гюргево, като туристическа дестинация. Целта е 
туристите да свързват общия еврорегион с нещо уникално. Един от следващите проблеми 
е неизползваната възможност  за свързване между туристическите обекти помежду им и с 
такива обекти в съседни раойни в двета държави. Това се дължи на  незаинтересованост 
за туристическия бранш от различни административни нива.  

Туризмът има многоструктурен характер и затова се влияе от различни фактори на 
външната и  вътрешната среда. Така слабото ниво на туристически посещения води 
следващи проблеми. Частична загуба и липса  на  интерес  от  страна  на  туристите,  води 
до увеличаване на броя на транзитните посещения, при които не се реализира нощувка.  

В  цялата  страна  се  наблюдават  демографски  промени и в еврорегиона като цяло  
има намаляване на броя и застаряването на населението. Наблюдава се миграция към по-
големи  градове  и  напредване на емиграционните  процеси. 

Младите  хора  нямат  достатъчно  възможности  за реализация. Голяма част 
персонала зает в сферата на туризма, има ниска квалификация и слаба езикова 
подготовка.   
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Ниският  брой на посетители е причина за неефективното използване на 
туристическия ресурс. Което пък води след себе си до недостатъчно работни места, слабо 
развита база за настаняване и развлечения, ниски приходи от туризъм.    

Общата инфраструктура  е недоразвита, липсва добра инфраструктура към част от 
туристическите  обекти.  Налице са ограничения, свързани с финансирането за изграждане 
на силен туристически продукт, съхраняване и поддържане на културно-историческите и 
религиозните обекти.  Извън Русе и Гюргево хотелската и ресторантьорската  база  на  
територията  на  еврорегиона, около целевите места за посещение са слабо или 
недостатъчно развити. Не са създадени проемливи  условия, за привличане на 
инвеститори, което би довело до икономически растеж в туристическия сектор като цяло и 
повишаване на привлекателността за живеене в района.   

Методът „дърво на целите“ позволява да се обхване достатъчно съществено число 
от възможни мероприятия, които може да се използват за решаването на проблемите, но 
не обезпечава тяхното количествено сравняване. Тази последователност на етапите е 
свързана с процесите по определяне на стратегическите цели за развитието на културно-
историческия и религиозния туризъм в трансграничния регион и моделирането, като се 
явява комплексна част от координиране на програмно-целевото развитие на туризма в 
трансграничния регион. 
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За да се обезпечи количественото сравняване, за всяка от подцелите в „дървото“ 
трябва да се намерят съпоставителни критерии и да се получи функционална зависимост 
от такъв комплекс от управляеми променливи, изменението на които би било адекватно 
на изменението на комбинации от определена група мероприятия. Ако това се удаде, то 
тогава е възможно да се изгради математически модел за оценка на движението към 
разглежданата за изпълнение подцел. Ако това може да се направи за всяка от подцелите 
на „дървото“, то тогава ще възникне комплекс от микромодели от които може да се 
избира модел за решаване на всеки разглеждан проблем. Построяването на такъв модел е 
завършващата процедура на целевия анализ. 

Стратегически цели 
за развитието на 

културно-
исторически и 

религиозен 
туризъм в 

трансграничния 
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доходите от културно-

исторически и 
религиозен 

туризъмтуризъм

Нарастване на 
постъпленията в 

регионалния бюджет 
от такси за 

туристически услуги

Подобряване на 
туристическата 

инфраструктура и 
суперструктура

Дейности  по увеличаване на туристическия поток  

Дейности по увеличаване качеството на туристическия  продукт 

Дейности по формирането на портфолио от туристически услуги в 
културно-исторически и религиозен контекст 

Дейности по увеличаване на постъпленията от културно-
исторически и религиозен туризъм в регионалните бюджети 

Дейности за рационално използване на бюджетните средства за 
развитието на културно-историческия и религиозния туризъм 

Създаване на благоприятна среда за инвестиции в туристическата 
база  

Дейности по изграждане и модернизация на комуникационната 
инфраструктура 

                              Дърво на целевите задачи 

 

Ниво 1  Ниво 2 Ниво 3 
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Дърво на проблемите представено схематично 
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Частична загуба или 
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страна на туристите 

Емиграционни процеси Неефективно използване 
на туристическия ресурс 

СЛАБ, ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПОТОК, СЪС СЛАБ  НА 

АКЦЕНТ КЪМ 
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ 

В ЕВРОРЕГИОНА 

Недобре развита  туртуристическа  
инфраструктура 

Недостатъчно 
финансиране 

Няма план стратегия за развитие на 
културно-историческия и 

религиозен туризъм 

Туризмът е с приоритет 
за развитие отскоро 
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да се предложи на 

туристите 
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6. Сравнителен анализ между област Русе и окръг Гюргево, както и на 
трансграничния регион Русе - Гюргево с други европейски региони 

Еврорегиона Русе - Гюргево,  принадлежи  по  своите  климатични  фактори към 
Средния  климатичен  район  на  Дунавската  равнина и е част от  умерено-
континенталната климатична   подобласт  на  Европейската континентална климатична 
област. Характеристиката на климатичните елементи е със сложен характер, което е 
свързано с наличието  на  температурния  контраст  лято-зима. Климатичните  условия  
играят относително неблагоприятна  роля,  като  ограничават  формите  на  туризъм,  
свързани  посетителски, креативни и експозиционни дейности на открито, до няколко 
месеца в рамките на годината.  

Окръг Гюргево има ограничени природни и антропогенни ресурси, но също така има 
и такива, които към днешна дата са все още малко експлоатирани.  

Туристическият потенциал на окръга от гледна точка на структура, значение и обхват 
на  територията се състои от три области, които съчетават повечето туристически атракции:  

- Дунавска зона, с основен атракционен център - община Гюргево;  

- Хотареле - Комана - Калугарени - местност Булбуката;  

- Адунаци Копачени - район Михайлещи, по маршрута на река Арджеш.  

Туристическите места с културно-исторически и религиозен признак са особено 
важни поради факта, че свидетелстват както за богатата история на тези места, така и за 
произхода на много личности от политическото и културно развитие на страната. Гюргево 
е домакин на техническите нововъведения: първата железопътна линия в Румъния между 
Букурещ и Гюргево, на първата телеграфна линия над река Дунав.  

Необходимост за Гюргево, който е свързан през цялата си минала и настояща 
дейност с река Дунав, е да се капитализира и чрез антропогенни си ресурси, а не само да е 
междинна спирка или отправна точка към Букурещ.  

Като населено място град Гюргево е документиран в началото на 15 век, в 1403 
година, има изложени свидетелства за историята на крепостта Гюргево, издигната от 
Мирча Стари като точка на съпротива в борбата срещу турците.  
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Часовникова кула с височина 22 метра и беседка е издигната от турците за 
наблюдение през 18 век. На брега на Дунава има руини от крепостта, построена през 15 
век.  

Крепостта Гюргево играе важна роля в антиосманските битки. Битките от 1461 г., 
свързани с името на Влад Цепеш правят възможно включването на града в историческите 
туристически маршрути по атрактивната туристическа програма за граф Дракула и битките 
за спасяване на християнството.  

Село Калугарени се намира на 25 км от Букурещ, при вливането на Неайлов и 
Калнище на DN 5 Букурещ – Гюргево. Тук се е състояла, на 31 август 1593 г., известната 
битка, в която Михаил Храбрият спечелва битката срещу турската армия на Синан паша. 
При мостът над Неайлов при Калугерени, има паметни плочи, които са спомнен за  
събитието и изобразяват 4 барелефа: два представляват образа на Михаил Смелия, а 
другите два -  герба на Влашко от това време. Паметниците, издигнати от Шербан 
Кантакузин през 1682 г, както и този и от 1913 г. напомнят за победата на Михай Витязул - 
Храбрият. 

Комана, разположена на 25 км южно от Букурещ, на железопътната линия Букурещ - 
Гюргево, е важна поради многото исторически събития и артефакти. Манастир Комана е 
исторически паметник, издигнат от Влад Цепеш през 1462 г., дострояван от Раду Сербан 
през 16 век и възстановен от Сербан Кантакузин през 17 век. Към манастирския комплекс 
се добавя княжеска къща. Езерото и гората със същото име са  място за отдих и риболов и 
са естествен природен резерват. Интересно е имението Флорещи Стоенещи, разположено 
на 36 км западно от Букурещ, на река Сабър. Северно от Стоенещи се намира църковната 
сграда, построена в един и същ стил с вилата на имението. В Миронещи, община 
Гостинари, е местността, където можете да се видят руините на двореца, издигнат от 
Константин Кантакузин през 17 век и църквата, основана през 1699 година. 
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В Стратегията за устойчиво развитие на туризма в област Русе  2020 - 2030 г. са 
формулирани стратегически  насоки  за  развитие,  касаещи  общата  инфраструктура  на  
региона, настанителната  база,  инфраструктурата  и  услугите  за  културен  туризъм  и  за  
еко туризъм,  информационното  обслужване  на  туристите,  персоналът  и  качеството  на 
обслужване, институционалното развитие и сътрудничество, маркетингът и рекламата в 
сферата на туризма, както и евентуалните източници на финансиране на заложените в 
стратегията  мерки.   

Местоположението на област Русе и на окръг Гюргево е благоприятно по отношение 
на потока от чуждестранни туристи, поради наличието на речни пристанища. Речният 
туристически трафик се осъществява чрез пътнически кораби, като опериращите по река 
Дунав круизни компании са над 11, но само част от тях включват преминаване през 
територията на региона в своите програми. 

Сравнителните  конкурентни  предимства,  произтичащи  от местоположението на 
Област Русе и окръг Гюргево, се определят и от близостта до основни туристически 
дестинации разположени по бреговете на Дунав - Виена,  Братислава, Будапеща,  Белград, 
както и в близост до тях - Букурещ  и  други дестинации по горен и долен Дунав и във 
вътрешен план - подбалканските маршрути с посещение във Велико Търново и морската 
дестинация - Варна и въобще цялото Северно Черноморие. Това дава възможност за 
привличане на допълнителни туристически потоци, но и създава силна конкуренция. В 
този смисъл, следва да се обсъди възможността за интегрирано маркетиране на 
трансгранични и междурегионални туристически продукти, които да са базирани на 
коопериране и споделени ползи.  

Природните  ресурси в Област Русе се отличават с относително разнообразие. 
Комбинацията между културно-исторически обекти и природа създава уникалност и 
предлага предимства за развитието на културно-исторически, религиозен, поклоннически, 
еко и селски туризъм. Природните дадености на каньоните по река Русенски Лом в 
съчетание със скалния комплекс край село Басарбово и Ивановските скални църкви 
образуват културно-исторически и религиозен ансамбъл, формирал туристически 
маршрут, наложил се с годините.  

http://www.interregrobg.eu/
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Област Русе предлага защитени културни, исторически и природни 
забележителности, които, едновременно с развитието на нови дестинации, са основна 
предпоставка за развитие на туризма. Могат да се видят исторически паметници от 
различни епохи, да се посетят  национални и международни фестивали и събития.  Част  от  
тези туристическите  ресурси  остават  сравнително  непознати  за  местни  и  
чуждестранни туристи,  но  са елемент  в  програмите  и  посещенията  на  вътрешния  
туристопоток  в региона.  

Несъмнено близкото разстояние между отделните обекти позволя създаване на 
тематични турове предназначени за посетителите с различни интереси и вкусове, като 
тези характеристики следва да се възприемат като все още неусвоен в цялост потенциал за 
привличане на туристи. Сред по-значимите културно-исторически ресурси спадат; 
Средновековен град Червен; Религиозно и културно наследство в национален 
археологически резерват „Скални църкви при с. Иваново под егидата на ЮНЕСКО; 
Скалният манастир „Св. Димитър Бесарбовски“; Катедрален храм „Св. Троица“; Пантеона 
на възрожденците; Кастел „Ятрус” и др. 

В близост до обектите или на самите обекти се провеждат различни събития от 
културния  календар,  има  възможност  за  отдих  в  паркова  среда  и  това спомага  за  
разнообразяване  на  преживяването  на  посетителите.  В обекти,  които  са  разположени  
извън  урбанизираната  територия, прилежащите  в  близост  забележителности  са  
свързани  с  природното  и  историческото наследство.  Всичко  това  допълва  
туристическия профил  на  областта,  като  дестинация  за практикуване на разнообразни 
форми на туризъм – културно-исторически, религиозен, селски, приключенски и 
екотуризъм туризъм през всички сезони. 

В сравнение редица други европейски региони, трансграничния регион Русе – 
Гюргево е все още в подстъпите за реализиране на туристическия потенциал, който може 
да развие.  

http://www.interregrobg.eu/
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7. PEST анализ - процеси и тенденции в развитието на културния и религиозен 
туризъм в трансграничния регион Русе - Гюргево 

PEST анализът е удобен инструмент за проучване на средата и на тенденциите в 
даден регион, като е инструментариум за преценка на ситуацията, възможностите и 
хоризонта на посока за движение на популацията. 

Всяка промяна открива потенциали и заплахи за организациите. Полулациите, 
ориентиращи се и адаптивни към промените, по принцип се радват и на стопански 
просперитет.  

Идеята за PEST анализа принадлежи на проф. Франсис Агилар, който използва 
термина ETPS в книгата си „Scanning the Business Environment“, публикувана през 1967 г. 
По-късно акронима ETPS е  пренареден, заради благозвучие в PEST. 

PEST е анализ на политическата, икономическата, социокултурна, технологична 
среда;  

P (Political) - E (Economic) - S (Socio-Cultural) - T (Technological) 

PEST анализът се употребява в общ план за оценка на външната среда. Задачата на 
PEST анализа е да обрисува макрорамката - съществените причини, управляващи пазара. 

PEST анализът е ценен за структурите заради три съществени основания: 

- дава възможност за откриване на перспективи или предупреждава за 
идващи заплахи; 

- трасира посоката за развитие на организацията, с оглед промените във 
външната среда; 

- подпомага вземането на определени стратегически решения, отнасящи се 
до стопански операции в настоящите и нови пазари, както и в развиването на 
настоящите  нови продукти. 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/
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Политическа среда 

Растежът на културно-историческия и религиозен туризъм е в пряка релация от 
местните,  регионални и национални политики, поради факта, че културата е динамична 
система и се разкрива чрез културните политики, управлението на културните събития и 
мероприятия, нагласите на общностите към културните ценности и т.н..  

Стремеж на страните членки на Европейският съюз е да се опазва общото културно-
историческо и религиозно наследство, да се съдейства на европейското изкуства и 
творческите индустрии. Редица политики на Европейския съюз поддържат културата и 
религията, в това число и в областта на научните изследвания, образованието, социалната 
политика, регионалното развитие и външните отношения. В рамковата политика на ЕС е да 
се съдейства на политическото сътрудничество в областта на културата, историята, 
религията между националните правителства и с различни структури от международно и 
регионално естество, организации от неправителствения сектор..   

Основни политики на Европейския съюз в сферата на културата са:  

- финансиране на културата – включително и на образователни програми 
(Erasmus+), аудиовизуалния, културния и творческия сектор, Структурен фонд за 
култура, изследване на културното наследство;  

- дигитална култура – подкрепа на медийни политики, които овластяват 
европейските граждани, за да се възползват от интерактивните услуги и 
възможности, давайки им достъп до всяко съдържание от коя да е точка в Европа;  

- културно наследство;   
- знак за европейско наследство – инициатива на ЕС, утвърдена с Решение 

1194 от 2011 г. на Европейския Парламент и Съвета на Европа. Целта е да се 
популяризират обекти на европейското наследство, които са станали символи на 
европейската интеграция, ценност, идеали и история, а в резултат от 
осъществяването й се очаква задълбочаване на процеса на сближаване на 
Европейския съюз с неговите граждани. 

 

http://www.interregrobg.eu/
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Националната политика в България и Румъния в сферата на културата се осъществява 
на  национално и местно ниво, като за създаването и провеждането на национално ниво 
носят отговорност Парламентите и Културните министерства, а на местно ниво, се 
реализира от областните администрации и общинските структури. Двете Министерства на 
културата в България и Румъния са главните изпълнителни структури, определящи и 
осъществяващи базовите принципи и цели на държавната културна политика във всяка от 
страните. 

Възгледите за културната политика съответстват на принципите за развитие на 
културата, начартани от Съвета на Европа:  

- гарантиране на свободата на изразяване;  
- създаването на среда за равнопоставено участие в културния живот, 

опазаване и стимулиране на култура от разнообразни етноси и религии;  
- поддръжка на образованието в сферата на културата;  
- подкрепа на интеркултурната комуникация и международния културен 

обмен.  

Националната политика на България в сферата на културата са опазване на 
културната памет и националното историческо наследство, изграждане на среда за растеж 
и обогатяване на разностранни посоки на културното развитие като условия за устойчив 
растеж, издирвне на ефикасни средства за финансиране, повишаване нивото на 
нормативното устройство в сферата на културата, поддръжка по съхранението на 
културните богатства, цифровизиране на културно-историческо и религиозно съдържание.  

В България и Румъния текущото развитие на културните политики съдържа опити за 
реформи на сектора и миксиране на държавнот финансиране с пазарни варианти. 
Базовите цели на реформите в двете държави са хармонизирани с Европейските 
директиви:  

- децентрализиране на менажирането и финансирането на културата;  
- свобода при формиране на пазарно ориентирани действия на творците и 

културните субекти;  

http://www.interregrobg.eu/
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- промени в законодателната рамка за управление на културата, спомагащи за 
поемане  на предстоящи социални и стопански предизвикателства;  

- задълбочаващо хармонизиране със законите на Европейския съюз;  
- създаване на административни улеснения за развитие на културата и 

интеграцията в рамките на ЕС;  
- истинска равнопоставеност с гаранции между държавни, общински и частни 

културни институции;  
- активизиране и увеличаване значението на неправителствения сектор. 

Икономическа среда 

В двадесет и седемте държави от Европейския съюз, Общите държавни разходи за 
отдих, култура и религия възлизат на 162 млрд. евро или 1,2 % от БВП през 2019 година. 
Държавите с най-голям дял от БВП за отдих, култура и религия са Унгария (3.0 %) и 
Исландия (3.1%). Най-нисък дял регистрират Ирландия (0.5%) и България (0.7%). Основен 
дял от общите разходи за ЕС-27 е за  културни услуги, следван от възстановителни и 
спортни услуги, медийни и издателски услуги и религиозни и други услуги за общността.  

http://www.interregrobg.eu/
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Източник: Eurostat Statistics Explained 

През 2019 г. разходите на домакинствата от ЕС за отдих и култура съставляват 8.7% от 
общите им разходи (средно 1,440 евро на глава от населението). Скандинавските страни 
Дания, Швеция по традиция имат най-високи разходи за отдих и култура на домакинство, 
най-ниски са харчовете в Гърция.  

Източник: Eurostat 

http://www.interregrobg.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_recreation,_culture_and_religion
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20201130-1
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Според данните от Евростат за 2019 г., Румъния отделя към 1% от брутния си 
вътрешен продукт за отдих, култура и религия – стойности, приближавайки се леко до 
средните за Евросъюза, а България около 0.7 % - на последно място, заедно с Ирландия. 
Разходите на домакинствата за отдих и култура в размер са под средните за ЕС. В Доклада 
за изпълнение за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се посочва, че 
разходите за група „Култура“ по консолидираната финансова програма са 648.6 млн. лв., 
отчетени основно по следните бюджетни линии: републикански бюджет, бюджети на БНТ, 
БНР, общински бюджети.   

http://www.interregrobg.eu/
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Публичните разходи в културата са за създаване устойчив растеж на културата и 
изкуство, опазване на културно-историческото наследство, популяризиране достиженията 
на българските творци и повишаване конкурентоспособността на културния продукт. 

Социална среда 

Позиционирането на нови сюжети за съвременните реалии в европейския живот и 
фокусирането към визията, че функцията на Европейския съюз не е единствено и само 
стопански просперитет, а и  единна културна общност със споделяни ценности, е отчетено 
във вижданията на Европейската Комисия в инициативата „Нов наратив за Европа“. 
Културата има основополагаща роля за оформянето на днешните общества, които 
формират Европейския съюз: „Тя е ключов принцип на Европейския проект и ще остане 
здраво вкоренена в нашите идеи, ако искаме да успеем да постигнем един наистина 
приобщаващ, справедлив и различен съюз“ се казва документа от 2014 г.  

В инициативата „Нов наратив за Европа“ от 2021 г. се споделя:  

„2. Нов наратив за Европа — Европа: прекрасно място за живот и постигане на 
просперитет 

2.1 В този контекст ЕИСК предлага нов наратив за Европа, който свързва далечното и 
близкото минало на Европа с настоящето и предоставя визия за бъдещето, изградена въз 
основа на трансгранично сътрудничество, укрепване на връзките между гражданите на 
Европа и основана на ценности като солидарност, социална справедливост, 
сътрудничество между поколенията, равенство между половете, устойчив просперитет и 
справедлив екологичен и цифров преход.“ 

По данни на Евростат още през две хиляди и петнадесета година, повече от 
шестдесет процента от жителите на Европейския съюз са имали най-малко един досег в 
годината до дейност, свързана с култура. Този досег има сериозно влияние за качеството 
на живот: повдига чувството за себезначимост и съобщност. Във възрастовия панел 16 - 29 
год., в културни дейности участват около 83 процента от анкетираните младежи, като 
изключение от общата посока са младежите от  България и Румъния. Тук в панела 16-29 
год. едва 50%, са взели участие в културни събития.  

 

http://www.interregrobg.eu/
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Във възрастовия панел 65-74 год., средното за жителите на Европейския съюз 
участие в поне една културна дейност има средна стойност 53 % и тук се наблюдават 
сериозни дисонанси като в Дания процентите са 80%, а в дъното са България и Румъния с 
по 11%. Разликите в участието в културни дейности между възрастовите групи 16-29 год. и 
65-74 год. сред жителите на Гърция, Хърватска, Румъния и България са няколко пъти. 
Имащите висше образование пък са имали два пъти повече участия в културни дейности, 
от тези с по-ниско образование. При хората с по-ниско - поне основно - образование 
присъстват съществени отлики в участиеъо им кулъурния живот като средното ниво  за 
Съюза е едва 42 процента, но има големи разлики, като най-ниските показатели са тези в 
България с 11% и най-високите – в Дания – 76 %.  

Финансовите приходи оказват съществено влияние за участие в културни събития. И 
тук ситуацията  е япочти идентична, като тази с образователното ниво – пропорционално 
на доходите се увеличава участието. При държавите на практика е същото - от 76 % в 
Дания до 7 % в България. Индивидите с максимални доходи имат участие в културни 
дейности около два пъти повече от тези с най-ниски. В Скандинавските страни, различието 
в културния дял участие на индивидите с най-ниски и най-високи приходи са почти 
незабележими – едва 20 %. Държавите с най-драстични  разлики като участие определяно 
от приходите са България – цели осем пъти, следвани от  Румъния и Хърватска - четири 
пъти. Респективно - България, Румъния и Хърватска имат най-ниски дялове сред 
индивидите с ниски приходи. При индивидите с най-ниски приходи най-често  
посещенията на кино и събития са сочени за културни дейности, докато за индивидите с 
най-високи доходи, приоритет са предимно визити на културни забележителности и 
събития.  

Най-широко участие в културни събития в страните от Европейския Съюз се 
наблюдава при хората от градовете – където повече от половината жители са взели 
участие в културна дейност, с изключение на България с 44 % и Румъния с 38%. В градовете 
в Скандинавия, от десет човека, девет са посетили кино, събитие или културна бележитост. 
В селата и малките градове разликата в участието в културни събития от 11 % в България, 
нараства до 83 % в Холандия и Люксембург. В някои държави това вероятно се дължи на 
проблеми с достъпа до културни институции.  
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Технологична среда 

Достижимостта до културно съдържание в цифровата епоха е на една ръка 
разстояние да всеки. Възможността да се конструират социални изживявания и системни 
отношения са съществени за жизнеността на продукта. Общият цифров пазар е 
конструиран далеч преди интернет и  комуникационните технологии да бъдат основен 
мотор на растежа и далеч преди услугите да са с основен дял от стопанството на 
Европейския съюз.  

Днес основен технологичен фактор диктуващ стандартите и темповете в 
съвременната цифрова икономика са социалните медии и компютърните технологии, 
превземащи тотално масовата  културна среда и тази, отнасяща се до културно-
историческия туризъм. Креативните индустрии са пропити от взаимовлиянието, обвързано 
с масираното нахлуване на телевизията, интернет средата, телекомуникационните и 
компютърни технологии, както и от потенциала, който  разгръщат технологиите за 
съхранение на данни, анализ на големи бази данни и свързани данни.  Способите за 
разпространение и споделяне на информация, леснината на достояние до културни 
творби, похватите, с които авторите си сътрудничат в реализирането и съвместното 
създаване и продуциране са плод на интернет епохата.  

Културната страна на популяризиране на познание и технологии са значими, понеже 
са обвързани с хората и социалния и стопанския потенциал на индустриите за креативност 
и информация,  формирането на работни места, на благосъстояние и културна 
обвързаност. В изграждащата тъкан  на креативното стопанство стоят творческите и 
културните индустрии, миксиращ фокус на  изкуство, култура, бизнес и технологии. 
Типизирането на тези индустрии е обстоятелството, че те без изключение са ангажирани и 
имат за предмет културни ценности под някаква форма на интелектуална собственост, 
което е обвързващата идейна рамка, с помощта на която  креативността се монетаризира. 
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III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 
1. Определяне на обща визия и мисия 
1.1. Визия 
Визията на Съвместната стратегия за общо опазване и използване на културното, 

религиозно и историческо наследство, като основа за устойчиво развитие на съвместен 
културен и религиозен туризъм в трансграничния регион Русе – Гюргево е определена в 
унисон с базисните изисквания, основани от  Методологията за стратегическо планиране 
на Република България и от Румънското министерство на регионалното развитие и 
публичната администрация по осъвременяване на текущите стратегически планове за 
регионално и местно развитие. В процеса на изготвяне на визията под внимание бяха и 
стандартите в изготвянето на стратегически нормативни актове на ЕС, както и регионални 
практики - Методически указания, 2010 г. 

Визията показва образна представа за идеалния статус на инфраструктурата и 
обектите за културно-исторически и религиозен туризъм, при редуцирани слаби и 
подчертано изразени силни страни. Тя представя решения как е желателно да изглежда  
еврорегион към финала на периода  2022–2027 г., при реализиране на вижданията за 
културно-историеския и религиозен туризъм  изложени в съвместната стратегия. Няколко 
принципа са спазени при дефинирането на визията. 

Първи принцип: Пространно приемане на областно, а също така и на общинско ниво, 
на схващанията за устойчива трансформация към равновесно разширяване на културно-
историческия и религиозен туризъм и неговото действено управление, включително чрез 
регионалния административен инструментариум. 

Втори принцип: Отбелязване на взаимния дял на ангажираните страни за 
нарастването на облагите от осъществяване на съвместната стратегия за културно-
исторически и религиозен туризъм. 

Трети принцип: Академична и квалифицирана аргументация за посоката на растеж, 
стандартите при съпоставка и ритъма при реализация относно искания и действителен 
пазарен дял за културно-историческия и религиозен туризъм от цялостния пазарен дял на 
туристическите услуги. 

http://www.interregrobg.eu/
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Следствие от направения анализ на необходимостите и на търсените резултати и 
имайки предвид  изброените принципи се определя визията за разрастване на културно-
историческия и религиозния туризъм в трансграничния еврорегион Русе-Гюргево: 

С разработването и дефинирането на няколко туристически маршрута на 
територията на трансграничния еврорегион Русе-Гюргево се обезпечава специфична 
познаваемост и еврорегиона се изгражда като любима локация за практикуване на 
културно-исторически и религиозен туризъм посредством развиване на емоционален 
мост между местата и посетителите. Формирането на туристическите маршрути в 
индивидуални пазарни продукти слива интензивността и печели поддръжката на всички 
ангажирани страни, а стопанската и социална полза за местните общности се 
оптимизира. Развиването на туристическите маршрути в индивидуални пазарни 
продукти се  изгражда с респект към устойчивото използване на околната среда, 
съхранение и опазване на културно-историческото и религиозно наследство и 
биологичното богатство. 

Визията за разтеж и по-нататъшно изграждане на инфраструктурата на културно-
исторически и религиозен туризъм в еврорегиона Русе - Гюргево обхваща гледните точки 
на всички страни, заинтересовани от бъдещите трансформации. Визията съдържа 
хоризонт за пространна намеса и общодостъпна обвързаност с бъдещите трансформации. 
Визията носи мотив за усъвършенстване, свързано с колективното усилие на всички 
ангажирани участници като така се залага на обединяващ способ в откриване и 
осъществяване на балансирани и хармонични взаимоотношения между разширяването на 
културно-историческия и религиозен туризъм и различните местни общностни групи. 

1.2. Мисия 
Стратегията за общо опазване и използване на културно-историческото и религиозно 

наследство е изготвена като съвместен документ, и представлява методология, която 
установявайки препятствията, да предложи модел за развитието на съвместен културно-
исторически и религиозен туризъм в трансграничния район Русе–Гюргево. Така страните 
определиха нуждата от налагане на интензивна стопанска динамика при устойчиво 
използване на културно-историческото и религиозното христичнско наследство чрез 
туристическия инструментариум, като мотор за просперитета на трансграничния 
еврорегион. 

http://www.interregrobg.eu/
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 Наложи се концепцията за въвеждането на общ културно-исторически и религиозен 
продукт, обединяващ  в единно цяло културно-историческите и религиозни места и обекти 
с голямата  историческа  и  естетическа  стойност  на  паметниците,  но  и  с  провежданата  
умела  политика  при  експонирането  и  рекламирането  на тези  обекти  за  целите  на  
туризма. 

Необходимо е историческите обекти да бъдат представяни като връзка с настоящето 
и като  оживяло минало чрез съвременно експониране и предлагането им в качеството на 
културно-исторически и религиозен продукт и културно-историческа туристическа стока. 
Важен момент е това наследство да се интерпретира по такъв начин, че да предизвика 
разбиране и съпреживяване у туристите - чрез концерти, фестивали, научни  прояви и 
други около и в запазените културно-исторически паметници. Такива прояви се 
осъществяват на някой места, но тази дейност следва да се разширява, за да обогатява 
образа на еврорегиона пред света. Трябва да се акцентира на международните културни 
мероприятия. Разбира се, единното стратегическо планиране и общия съвместен екшън 
план, създадени в хоризонта на проекта, ще получат дългосрочна устойчивост само при 
стратегически дългосрочно заложени операции и ходове, следващи да се извършват от 
областните и общински административни и други органи, можещи оперативно да работят 
и влияят върху мениджмънта на туристическия инструментариум и културно-
историческото и религиозно наследство. 

За реализиране на визията за развитие на културно-историческия и религиозен 
туризъм мисията на заинтересованите страни е да съблюдава мандата и потенциала за 
поддръжка, от страна на организациите-партньори, по оползотворяване възможностите за 
развитие. На база особеностите в прерогативите и потенциала на локалните обществени и 
частни структури, да оказват въздействие върху посоката на растежа на културно-
историческия и религиозен туризъм в еврорегиона по реализирането на съвместната 
стратегия се определя настоящата мисия: 

Насърчаване на изпреварващо, балансирано развитие на трансграничния 
еврорегион Русе-Гюргево, чрез устойчив и ускорен растеж на културно-историческия и 
религиозен туризъм, с ефикасно сътрудничество и подкрепа от успешни европейски 
трансгранични региони, чрез подбор  на подходяща структура. 

http://www.interregrobg.eu/
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Така определената мисия съдържа водещото участие на регионалните власти и 
заинтересованите страни по осъществяването обществените и частните политики и задачи. 
Мисията разпростира  отговорностите и ролята на Областните администрация в Русе и 
Гюргево и муниципалните власти в региона да насърчават и съдействат на 
заинтересованите страни в развитието на общественото  управление и да реализират 
въздействие в намирането на съгласие за изпреварващ социален и стопански растеж със 
сполучливото прилагане на възможностите за растеж на културно-историческия и 
религиозен туризъм. 

2. Определяне на стратегически цели 
Селекцията по определяне на целите е извършена на база на определящите 

стратегически документи на европейско и национално ниво, както и въз основа на 
регионални стратегически документи, касаещи пряко трансграничния еврорегион Русе - 
Гюргево.  

При подбора на целите преднамерено е преследвано постигане на кумулативен 
резултат чрез съвкупността от съществуващ и бъдещ инструментариум за растеж на 
културно-историческия и религиозния туризъм. Целите се определят от моментната 
картина и посоките за развитие на стопанската среда като се съотнесени към 
позициониране на съвместния продукт на туристическия пазар, неговите пазарни 
преимущества, финансови възможности, мениджмънт, доходоностност и публична 
ответственост.  

Целите съблюдават базовите модели за развитие на културно-историческия и 
религиозен туризъм, а намерението е реализацията да допринесе възможно най-големи 
обществени и стопански дивиденти за всички обитатели на еврорегиона, без да е в ущърб 
на природната среда и културно-историческите и религиозни обекти. 

Следните стратегически цели доуточняват визията и мисията на съвместната 
стратегия: 

 Първа стратегическа цел: Съвместната стратегия да предопредели чрез културно-
историческия и религиозен туризъм изграждането на общ за еврорегиона териториален 
бранд в туристическия маркетинг. 

http://www.interregrobg.eu/
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 Втора стратегическа цел: Създадените туристически маршрути да се изградят като 
ярки  притегателни дестинации. 

 Трета стратегическа цел: Да се изгради взаимна свързаност между културно-
историческите и религиозни туристически места чрез обособяване на специфични 
туристически коридори, с повишено ниво на туристическия сервиз и добавянето на още 
услуги. 

 Четвърта стратегическа цел: Повишаване нивото на туристическата инфраструктура 
в цялата територия на еврорегиона Русе  - Гюргево. 

3. Формулиране на приоритети, специфични цели, мерки и дейности 
Според стратегическите цели се определят няколко приоритета на съвместната 

стратегия:  

1. Изграждане на общ комуникационен модус за лансиране на общото културно-
историческо и религиозно християнско наследство в еврорегиона Русе – Гюргево, 
който да е базата за притегляне на посетителския интерес. 

2. Общо опазване, съхраняване и управление на културно-историческото и 
религиозно наследство в еврорегиона. 

3. Диференциация на еврорегиона Русе – Гюргево като актуален единен продуктов и 
териториален туристически бранд. 

4. Уплътняване на туристическата суперструктура в еврорегиона. 

За постигане на стратегическите, се предвижда изпълнението на следните специфични 
цели: 

1. Налагането на еврорегиона Русе – Гюргево като атрактивна дестинация за целевите 
пазари на културно-исторически и религиозен туризъм. 

2. Осъществяване на културно, общностно, пространствено съприкосновяване между 
жителите и институциите на еврорегиона. 

3. Обрисуване на културно-историческия и религиозен туризъм като нова продуктова 
ниша  чрез презентиране на създадените туристически маршрути и реалното им 
прилагане и използване в туристическия маркетиг. 
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4. Оптимизиране на устойчивата експлоатация на културно-историческото и 
религиозно наследство. 

5. Прокарване на пионерски инициативи за последователно афиширане на 
дестинацията като нова туристическа търговска марка. 

6. Обособяване от съвкупното културно-историческо и религиозно наследство на 
двете държави, и представяне като диференцирана туристическа услуга, 
предлагаща уникални туристически маршрути в района на общата дестинация. 

7. Подготвяне на работен план за разпределяне на риска и представяне на 
предложените маршрути, принадлежащи към пространствения ареал на 
еврорегиона.  

Индикатори за постигане на целите и приоритетите на стратегията. 

Основните   индикатори,   с   които   ще   се   измерва   постигането   на оперативните 
цели и приоритети в програмата, включват: 

По първи приоритет: 

-   Разгръщане  на  трансграничното  партньорство, по осъществяване на начертаната  
стратегическа цел и уравновесено развитие на специализиран културно-исторически 
и религиозен туризъм, с масирана реклама на културно-историческото и религиозно 
наследство и природни места; 

-   съотносим дял на общините от еврорегиона, чрез изграждане на мрежа за активно 
презентиране на местните туристически места и обекти; 

-   комуникационно позициониране на еврорегиона като туристическа марка 
дестинация за културно-исторически и религиозен туризъм; 

-   реализиране на информационна кампания за повишаване осведомеността на 
потенциалните потребители; 

-   осъществяване на трансгранични мероприятия в сферата на културно-
историческия и  религиозния туризъм. 
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По втори приоритет: 

-   привлекателно представяне, обгрижване и социализиране на неподправените 
природни и антропогенни дадености; 

-   разширяване на потенциала на регионалните предимства при смесване на 
разнообразните  туристически видове в еврорегиона; 

-   повишаване броя от нови маркетингови начинания за представяне на 
антропогенните културни и религиозни туристически ресурси; 

-  организиране на предпоставки за сигурност и безопасност за гостите на обектите; 

-   уеднаквяване на комуникационните мероприятия между всички заинтересовани 
страни за управление и съхранение на културно-историческите и религиозни обекти 
като туристически ресурс. 

По трети приоритет: 

-   заздравяване на обществения капацитет на институциите в регионално и местен 
план, за съвместяване и координация в развитието на културно-историческия и 
религиозен туризъм в еврорегиона Русе – Гюргево; 

-   изграждане на база за разтеж на туристическия сектор, при създаване на актуални 
локални туристически инициативи, електронни услуги и търговия; 

-   утвърждаване на репутацията на дестинацията чрез изграждане и поддръжка на 
изпъкващите качества на промотираните туристически продукти на справедливи цени; 

-   увеличаване на равнището на трудова ангажираност и на приходите на живеещите в 
региона и подобрение на жизненото равнище, при разгръщане на местните човешки 
ресурси; 

-   въвеждане на сегментиран маркетинг модел за постигане на съвместната стратегия 
за развитие на културно-исторически и религиозен туризъм. 

По четвърти приоритет: 

-   създаване на съвременна и актуализация на наличната туристическа суперструктура. 
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-   новоизградени и модернизирани пътища за достигане до културно-историческите и 
религиозните  места  в  наличните  места  и обекти с прилежащите паркоместа и със 
създадена и достъпна за хора с увреждания инфраструктура; 

-   конкретен обем новосъздадени нови обекти - част от инфраструктурата на 
територията на целия еврорегион и конкретно число от микро, малки и средни 
предприятия за реализиране  на туристически услуги; 

-   число  и  общ инвестиционен обем,  привлечен за културно-исторически и 
религиозния туризъм; 

-   разрастване на практика за издаване на сертификати за издигане на нивото и 
разнообразието от локални туристически услуги 

 Мерки и дейности за реализиране на стратегическите цели 

Реализизирането на целите по съвместната стратегия в рамките на петгодишния 
период между 2022 и 2027 година, включва дейности, в състав от няколко мерки, 
съдържащи стратегическо  планиране, менажиране, контрол и оценка.  

Реализирането на първата стратегическа цел е съвместната стратегия да 
предопредели чрез културно-историческия и религиозен туризъм изграждането на общ за 
еврорегиона териториален бранд в туристическия маркетинг. 

1.1.Териториалният бранд е сбор от впечатления в ума на потребителя и включва 
всичко, което мислят и чувстват потребителите по отношение на дадена стока или услуга. 
Брандът като име, знак или символ се използва за идентифициране на продукти или 
услуги и за разграничаване от конкурентите. Брандът съдържа усещания и представи, 
асоциирани от потребителя относно  продукта, включително и при липсата на директно 
желание за добиването или използването им.  

Териториалното брандиране е необходимо да се основава на базовите качества на 
дестинацията: природа и ландшафт, хора и бит, религия и култура, история и традиции. 
Брандът се ситуира според способите, по които атрибутите му са се приели от 
посетителите и степента на изживяната  емоция.  
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Териториалният бранд е необходимо да е съотнесен към автентичността на 
дестинацията и комуникационната политика и рекламните послания следва да са 
адекватни към даденостите.  

Водещата цел в изграждането на мощен бранд е да се издигне привлекателността на 
еврорегиона   Русе – Гюргево в атрактивна дестинация, която да е предпочетена на фона 
на съотносими локации, като това води до стопански и социален позитив от растежа на 
културно-историческия и религиозен туризъм в полза на заинтересованите среди и 
общности. За позиционирането на териториалния бранд на първо място е необходим 
анализ на ситуацията, намиране на ясен фокус, определяне на базови елементи и 
конструиране на „идеологично тяло“ на бранда, както и последваща разгласа на 
основните му ценности. Детерминирането на фокус става след извършване на проучвания 
в базовите пазари за да се генерализират и прецизират туристическите очаквания. На 
второ място е необходимо интегрирано управление на бранда с поетапност и 
съгласуваност, субординираност, с далечен хоризонт на договорености за изграждане на 
бранда, администриране на характеристиките на бранда и наблюдение и контрол на 
култивирането и разгръщането на бранда.  

1.2. Менажирането на териториалния бранд е необходимо да съдържа няколко 
основни дейности, във връзка получаването на актуална информация, анализ и вземане на 
последващи решения. Инструментариум за получаване на информацията са пазарните 
изследвания и измервания. Необходимата първа дейност е извършване на пазарно 
изследване един път в годината на представителна извадка потенциални туристи от 
целевите пазари - вътрешни и от трети страни. Проучването следва да наблюдава 
динамиката на туристическите визити, позицията на туристите към дестинацията и 
стопанската динамика на локалния бизнес всяка година.  

Втора дейност е извършване един път в годината на пазарно изследване от 
респонденти, живеещи в еврорегиона Русе – Гюргево, което да даде информация за 
наличие на динамика по отношение на икономическия статус и нивото на благосъстояние.  
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Трета дейност е изършването на оценяване,  анализ и при необходимост на 
корекции в рекламните кампании и в при сериозна необходимост в комуникационната 
стратегия. Измерване на инвестиционния ръст в рекламните кампании и комуникационни 
дейности. 

Четвърта дейност е осъществяване на измерване относно нивото на продукта. Чрез 
съпоставянето на цените на два иначе съпоставими продукта – без бранд и с притежаване 
на такъв, ще се получи  очаквана разлика, която се дължи именно благодарение ценността 
на бранда. 

Пета дейност са измерванията на ниво потребители, като целта е чрез разкриване на 
менталните представи на потребителите да се открият асоциациативните нагласи към 
бранда. Подходът  измерва познаването и разбирането за бранда от една страна и от 
друга, имиджа - общите асоциации от бранда. Показатели за измерване търсят 
съвпаденията и разликите между предварително заложените цели в стратегическите 
документи и резултатите, получени при изследванията.  

Реализирането на втората стратегическа цел за развиване на маршрутите в 
разпознаваеми и привлекателни дестинации ще се извърши чрез няколко основни 
инициативи: 

2.1.   Разработване на туристически маршрути и въвеждане на интегрирано 
управление на създадения териториален бранд в еврорегиона Русе – Гюргево. 

2.2. Осъществяване на рекламни мероприятия 

Включва рекламния микс от комуникационни канали и способи за рекламиране на 
дестинацията  и избраните маршрути, като чрез тях се рекламират и конкретните места и 
обекти в рамките на територията. Удачните комуникационни канали и инструментариум за 
рекламиране на дестинацията като цяло, маршрутите и обектите са:  

- рекламни и информационни материали и ПР публикации в регионални, 
национални медии и такива от основно детерминираните потенциални пазари от 
Германия, Италия и Франция; редовни публикации за дестинацията за целият 
период на найното развитие и на маршрутите; провеждане на турове с посещения 
от журналисти; редуциране на медиините канали до най-ефективните; 
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- присъствие на туристически борси и изложения в Германия, Италия, Франция и 
други европейски държави; 

- интернет маркетинг с персонални послания и пожелателно абониране за 
получаванее на актуални новини;  

- присъствие в специализирани списания с пътешественически статии с познавателен  
културно-исторически сюжет и рекламни страници;  

- рекламни брошури и флаери – разпространение в района на обекти от двете страни 
на Дунав мост, в местата за настаняване в еврорегиона. Употребявни езици – 
румънски,  български, английски;  

- външна реклама в точки от пътната мрежа с интензивен трафик;  
- реклама в местни медии за стимулиране на вътрешния туризъм;  
- банери и статии в туристически сайтове: http://christ-ro-bg.eu/; www.booking.com; 

www.lonelyplanet.com, www.airbnb.com; www.tripadvisor.com; 
www.bulgariatravel.org, www.roughguides.com, www.viator.com, 
www.romaniatourism.com и др. 

2.3.  Комуникационни дейности за подпомагане на информационния обмен. С тях се 
детерминират каналите за промотиране на туристическия продукт и  разпознаваемостта 
му. Задачата на комуникационните мероприятия е получаване на  информация за 
еврорегиона Русе-Гюргево като общо пространство за отдих, притежаващо потенциал за 
културно-исторически и религиозен туризъм. Информацията е ориентирана  към 
вътрешната аудитория от заинтересовани страни.   

2.3.1. Удачен канал за презентиране на продукта е въвеждащото мероприятия за 
медии и  заинтересовани страни за разгласа на дестинацията и съобщението за 
изграждането на маршрутите. При специалните събития за медиите се промотират 
маршрутите, стратегията им за разстеж. Предвижда се разходка по част от маршрутите и 
обекти на българска и румънска територия.  

2.3.2. Изграждане на електронна платформа за управление на съдържание, която 
ползвайки облачна технология, да събира и интегрира, сортира и класифицицира данни за 
туристическите продукти и услуги в ерорегиона Русе-Гюргево, като дава достъп на 
участниците в туристическия бизнес, самостоятелно да представят услугите и обектите си,  
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Чрез платформата се дава възможност на бизнеса и заинтересованите страни да ползват 
функционалните й приложения – резервации, разплащания, промоции, активности и т.н. 
Работи както социалните мрежа, с поддържа от потребителите и минимална намеса от 
администраторите.  

2.3.3. Информационен календар съдържащ къде в еврорегиона, кога какво има – 
събития,  празници, чествания, фестивали, дни за отбелязаване и почитане и т.н. 

2.3.4. Новини, анализи, обзорни и специализирани статии, интервюта, коментари 
и т.н.  

2.3.5. Разработване на канали в социалните мрежи Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Sotiras, Vbox7, WeChat, Pinterest, VK, Reddit, TikTok, където посетителите да 
споделят опит и емоции, фото и видео спомени, случки, впечатления от пътуванията си из 
туристическите маршрути из региона. 

2.3.6. Поддържане на профили в социалните мрежи за поддържане на 
информационното покритие на туристическия еврорегион. Създаване на посланици на 
бранда и неговите маршрути. – с познати личности от България и Румъния, и от страните – 
потенциални основни пазари. Изминаване на някои избран маршрут и споделяне в 
социалните мрежи. Принасянето на авторитет чрез знакови лица – инфлуенсъри - 
обикновено върши страхотна работа. 

2.3.7. Вирусни комуникационни кампании в социални мрежи; бюджет за платено 
съдържание, за  постигане на широка и целева аудитория, особено в страните, които са 
целеви потенциални пазари.  

Изпълнението на третата стратегическа цел е да се подобрява все повече 
туристическия сервиз и неговото качество, да се разширява практическата свързаност в 
туристическия регион между маршрутите и вътре в тях, като за това се реализира:  

3.1. Подготовка и обучение на заинтересованите страни в еврорегиона Русе – 
Гюргево за  актуалните посоки за предлагане на културно-туристически и религиозни 
продукти за местата за настаняване, местата за хранене и туристическите информационни 
центрове. Обучението ще способства за изработката на туристически пакети, както и с 
техниките за тяхното предлагане.  

http://www.interregrobg.eu/
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3.2. Регулярно подаване на новини към браншовиците в туристическата сфера за: 
намиране на практични способи за преодоляване липсата на служители, начини за 
ссправяне с нелоялна  конкуренция, лицензии, авторски мзуикални и телевизионни права, 
създаването на пазарни подходи и т.н. Регулярно подаване на информация за състоянието 
на бранда – веднъж годишно, а въз основа на ценова стратегия - подготвяне на бъдещи 
туроператорски пакет. 

3.3. Повишаване на квалитетното ниво на ежегодните мероприятия – културно-
исторически и религиозни  събития, които са елемент от туристическия микс в 
еврорегиона Русе - Гюргево.  

Получаването на информация за световните тенденции в културно-историческия и 
религиозния туризъм, чрез участие в конгресни, семинарни прояви и достъп да 
разнообразни обучения за повишаване на квалификацията е гарант за развитието и 
провеждането на местните културни и религиозни събития, чествания, годишнини в 
съвременна им форма. Присъствието на туристически изложения и борси, участието в 
специализирани браншови обучения със специално поканени за целта лектори от 
практиката и университетски преподаватели е важен канал за получаване и съответно на 
прилагане на водещи постижения и практики. Съчетанието от иновативни практики и 
процедури, обмяната и получаването на опит от страна на изпълнителите на дейности за 
това как се случват процесите са съществени за получаване на самочувствие от 
изпълнителите, че ще бъдат успешни в работата им с чуждестранни колеги.   

3.4. Оптимизиране на възможните канали за получаване на информация от 
възможни инвеститори в областта на културно-историческия и религиозния туризъм. 

Потребността от нарастване на компетенциите и опита в реда за усъвършенстване на 
достъпност до информация от възможни инвеститори в областта на културния туризъм, 
предполага емисарите  на целевите организации да се обучават в национални и 
международни симпозиуми по теми, отнасящи се да оптимизиране на подхода за 
достъпност до информация от възможни инвеститори в областта на културно-
историческия и религиозен туризъм. 
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Изпълнението на четвъртата стратегическа цел е да се повиши нивото на 
материалната и туристическа инфраструктура в териториалното пространство на бранда и 
неговите туристически маршрути като се реализират мероприятия за преодоляване на 
съществуващи проблеми.  

4.1. При мероприятията за инвестиции по опазване на обектите са включени 
активности за опазване на биологичното многообразие в обкръжаващата природа; по 
опазване на защитени зони; по опазване на археологическите находки; работа за 
периодична инвентаризация чрез специализирана система и при кражби, подмяна, 
контрабанден износ; внедряване на актуални техники за консервация; осигурителни 
табели за пътна безопасност; обособени места съоръжения  за отпадъци; изследване и 
паспортизация на местата и обектите; осигуряване на безопасен достъп  до туристическите 
обекти; монтиране на табла за инструкци за поведението на туриста; монтиране  на 
видеокамери; охрана на обектите; цифровизация на фондовете; актуализиране на 
инвентарните документи и регистри за културно-исторически и религиозни ценности; 
спазване на процедурните изисквания за съхранение, спзаване на противопожарните 
изисквания и т.н. 

При изработването на туристическите маршрути следва да се приложат списъци с 
културно-исторически и религиозни активи, материални и нематериални, на територията 
на Област Русе и Окръг Гюргево за всеки един обект от маршрутите и точно каква дейност 
е необходима по тази мярка. 

За успешното изпълнение на мярката е необходима много добра координация в 
дейностите, извършвани от заинтересованите страни. 
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4.2. Инвестициите за възстановяване и съхранение са мероприятия, при които 
основни са работите по изпълнение на условията, определени от регулаторните наредби, 
касаещи съхранението на движимите културни ценности, сред които изисквания за 
нивата на температура, влажността, осветеността, санитарни и хигиенни; изисквания по 
консервация, реставрация; фото- и видеозаснемане; цифровизация на движимите 
културно-исторически и религиозни ценности; изграждане на база от виртуални каталози; 
извършване на оперативни консервационни и реновационни действия в обектите; 
конструктивно укрепване; архивиране на обичаите; колекциониране и документиране на 
исторически и религиозни разкази, обичаи, митове и легенди, касаещи местата и 
обектите, споделени от местни хора; извършване на археологически изследвания на 
терен; управление на допуска в обекта; умерена социализация и излагане пред 
посетителите на защитената територия.  

4.3. Инвестициите за насърчаване осигуряването на видимост са мероприятия, 
включващи слагане  на указателни и информационни табели; поставяне карти за зоната; 
изграждане на централно осветление; постаавяне на асфалтов път до обектите, а където 
не е възможно, осигуряване на приемлив достъп; поставяне на билбордове; подходящо 
избрани места за поставяне на съпровождащите експонатите информационни табели, и 
видимост и четимост на текстовата информация; подходящо осветление; подробно 
упътване за стигане до местата и обектите в страниците на организаторите. 

4.4. Инвестициите по разширяване на достижимостта на обектите е сред основните 
предизвикателства, касаеща удобното и бързо достигане до не малка част от местата и 
обектите в еврорегиона. Мероприятията по построяване и рехабилитация на довеждаща и 
съпътстваща инфраструктура изискват мащабен инвестиционен ресурс за изграждането на 
пътища, улици, обособени места за паркиране и пешеходни зони, осветление, сервизни 
санитарни възли и т.н.  

4. Определяне на план тактика за осъществяване на стратегията 
Тактическия план следва да използва специалисти по комуникация по време на 

разработването на стратегията и да спомогне за изграждането на модели за връзки с 
обществеността на ниво кметства в територията на еврорегиона Русе – Гюргево. 

http://www.interregrobg.eu/
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Внедряване на политики за менажиране на маршрутите в туристическата 
дестинацията.  

Стимулиране на културно-исторически и религиозен туризъм от местните общности.  

Влючване на посетителите в разказа за духа и бита на приемащата общност. 

Изграждане и презентиране на териториалн бранд не еврорегиона. 

Непрекъснат информационен обмен, обща координация в действията българските и 
румънските партньори за реализацията на съвместната визия за изграждането и растежа 
на еврорегиона Русе – Гюргево като дестинация за културно-исторически и религиозен 
туризъм. 

Непрекъснатост на информационния поток в местните и национални медии и 
проследяемост и проучване на резултатите от информацията, с цел анализ и подобряване 
по управлението на процесите 

Регулярно проследяване и надзор на осъществяването на препоръчаните активности 
в зависимост изискванията и контекста от задачи 

Осветеност, пластичност, динамика и адаптивност към трансформациите в текущата 
среда, към  отношението по растежа локалния и външните пазари 

Отдаване на съществено значение на представителите на местните администрации, 
имащи значим принос за увеличаване туристическия феномен 

Реконструкция и реставрация на паметници, културно-исторически религиоани и 
художествени обекти в област Русе и в окръг Гюргево. 

Рехабилитация на постройки и пространства с художествена стойност. 

Възстановяване, разширяване на инфраструктурата за достъп до места и обекти с 
туристически интерес. 

Изграждане, възстановяване и модернизация на места за настаняване и обществено 
хранене, разширяване, обогатяване и уплътняване на туристическите оферти в зависимост 
от дестинацията и културно-историческата и религиозна атрактивност. 

http://www.interregrobg.eu/
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Въвеждане на програми за обучение на служители в сектора ХОРЕКА, съпътстващи  
мобилността на работниците, улесняване на бизнес нагласита и сътрудничеството с 
университети и лидиращи фирми в сферата на туристическия сервиз, оферти за стажове, 
консултации, подкрепа, менторство в областта на работната сила в туризма. 

Разгласяване и презентиране на културно-историческото и религиозно наследство с 
фокус към  териториалния бранд.  

Създаване на общи българо-румънски културно-исторически и религиозни маршрути 
и адекватното им адаптиране към пазара. 

5. Обща оценка за необходимите ресурси за изпълнение на стратегията 
Представянето на информация за реализацията на набелязаните мероприятия се 

описва в съставен на план за изпълнение на съвместната стратегия, като структурата му се 
съобразява с поставените  стратегически цели. За достигане на стратегическите цели са 
набелязани мероприятия в плана. Реализацията на програмата се основава  на ресурсите с 
които се разполага, както и на потенциала за оказване на влияние върху заинтересованите 
страни. 

Рамката за финансиране на дейностите на стратегическия план от съвместната 
стратегия за развитие културно-историческия и религиозен туризъм в еврорегиона Русе - 
Гюргево за периода 2022-2027 г. е индикативна.  Тя  е  направена  въз  основа  на  
събраната  финансова информация  и  предварителна  аналитична  и  експертна  оценка  за  
средствата,  необходими  за изпълнението  на  голяма  част  от  формулираните  действия  
съгласно  поставените  цели  за очаквани резултати и възможните източници на 
финансиране.   

Извършено е остойностяване на планирани мероприятия, които формират 
преобладаващ относителен дял от всички планирани мероприятия.  Не е определен 
необходимият размер  на финансовите  средства  за  административни  дейности, които са 
обезпечени в рамките  на наличните бюджети на съответните отговорни институции, както 
и за мероприятия, осъществяването на които  е свързано със съответен приход от 
стопанската дейност. 
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Тъй  като  събраната  финансова  информация  не  покрива  всички  предвидени 
интервенции,  представените  резултати  дават  условна  оценка  на  необходимия  
финансов ресурс.  Важно уточнение е, че събраната финансова информация е 
индикативна, базира се на установени  потребности  от  финансови  ресурси  и  се  
характеризира  с  известна  степен  на несигурност. Като причини за това могат да се 
посочат липсата на достатъчна яснота за бъдещото национално  и  европейско  
финансиране  и  възможната  динамика  на  основни  икономически показатели за 
периода на действие на плана 2022-2027 г.  

В  хода  на  осъществявания  процес  на  мониторинг  и  оценка  е необходимо  да  
бъде  наблюдавано  изпълнението  на  финансовите  параметри  на  планираните дейности 
и при необходимост да бъдат извършвани обосновани коригиращи действия. 
Разпределението  на  индикативния  общ  финансов  ресурс  по  оперативни  цели  е  
показано в таблица 1. 

Поради обстоятелството, че планирането и изпълнението на практика са от старта на 
нов програмен период, финансовите ресурси и индикативния обем на средствата не могат 
да се детерминират в пределна конкретика. Така, с цел за максимална гъвкавост по 
изпълнение, за конкретните мероприятия се предвиждат алтернативи в 
инструментариума по финансиране.  

                        ФИНАНСИРАНЕ – индикативна таблица 

Финансовата таблица, представяща финансирането в индикативен вид е съставена на 
равнище мероприятия с посочване на търсените за осъществяване на съвместната 
стратегия финансови параметри. Параметрите за осъществяване на стратегическото 
ръководство са от порядъка на  16,185,000.00 евро. Отчетени са изискванията за 
допустимост на бенефициенти от текущите  европейски и национални фондове, с 
международните механизми за финансиране. На фона на планираното финансиране 
следва да се приемат някои бележки: 
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Съвместната стратегия се ситуира в условията на започващ програмен период, при 
наличието на създаваща много неизвестни и продължаваща вече повече от година 
световна вирусна пандемия, причинена от COVID 19. В тази ситуация, финансовите 
потребности са по-скоро са абсолютно   индикативни, отчитащи по-скоро традиционните 
действащи оперативни финансови инструменти и нормативни правна рамка. 

Планът за осъществяване на съвместната стратегия и индикативното финансово 
планиране нямат  времеви график за провеждането на процедури по съгласуване. 

В плана за осъществяване на съвместната стратегия и индикативното финансово 
планиране липсват действия от конкретна оперативна програма, понеже липсва 
достатъчно информация.  

Относно финансовото подсигуряване и оптималното направляване на  финансовите 
средства по реализацията на разработената съвместна стратегия е нужно да има 
обследване на потенциала за осигуряване на финанси.  

Изворите на финансиране могат да идват от местения централния бюджет - 
национални и международни (основно европейски) фондове. Национални и външни 
публични средства - национални и европейски оперативни програми; публично–частни 
партньорства. 

6. Оценка и контрол - определяне на система от качествени и количествени 
индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегията 

Оценката на изпълнението не е самоцел. Преди да въведат инструменти като мисия, 
визия, стратегия, цели и показатели, организациите от публичния сектор трябва да бъдат 
наясно с целта, както и защо използват оценка на изпълнението. Съществуват различни 
възможни причини за това: изпълнението може да се измерва, за да се установи онова, 
което работи и онова, което не работи. В този случай обосновката за това е изучаване на 
процеса и извличане на поуки. Измерването на изпълнението би могло също да помогне 
на ръководството за постигане на по-ефективна организация. Обосновката за това е, че в 
този случай биха могли да се използват данни за управлението и изпълнението, за да се 
постигне по-оптимално разпределение на ресурсите. Накрая, оценката би могла да се 
използва за повишаване на отчетността на публичните организации за тяхното 
изпълнение.  
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Посочените в таблицата цели се споменават най-често в контекста на оценката на 
изпълнението, като основната цел е подобряване на изпълнението: Опитът на 
европейските държави показва, че днес оценката на изпълнението вече не се мотивира 
само от целта за оценка, контрол и наказание. Причините за въвеждане на оценка на 
изпълнението вече са “многофункционални” и включват отчетност пред контролен орган, 
високо ниво на прозрачност, по-добър процес на вземане на решения (например при 
решения свързани с разпределение на бюджет, по-добро изпълнение на приоритети), 
определяне на целеви стойности за следващата година, подобряване на вътрешното 
управление и като цяло подобряване на ефективността и ефикасността.      

                                         Осем цели на управлението и оценката на изпълнението 

Оценка Колко добре се справя моята организация при изпълнение на своите 
задачи? 

Контрол Как да съм сигурен, че подчинените ми вършат правилните неща? 

Бюджет Към какви програми, хора или проекти трябва моята организация да 
насочи публичните средства? 

Мотивация Как мога да мотивирам служителите, средния мениджмънт и 
заинтересованите страни да направят нещата, необходими за 
подобряване на изпълнението? 

Реклама Как да убедя политиците, законодателите, заинтересованите страни, 
журналистите и гражданите, че моята организация изпълнява, добре 
своите задължения? 

Отбелязване Кои постижения заслужават да бъдат отбелязани като успех? 

Подобрение Какво точно трябва да се прави по различен начин, за да се подобри 
изпълнението? 
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Източник: Robert D. Behn, “Защо трябва да се измерва изпълнението? Различните 
цели изискват различни мерки”, Public Administration Review, септември / октомври 2003 
г., том 63, No 5. 

Практиката също показва, че оценката на изпълнението е непрекъснат процес на 
учене и усъвършенстване с цел формиране на култура на оценка, при която различните 
стъпки, стават част от организационната култура и от ежедневния процес на 
осъществяване на дейността на организацията. Целта е да се подпомогнат 
административните ръководители при внедряването на тази култура в техните 
организации. 

Условно, мониторингът се разделя на външен и вътрешен, като външният 
мониторинг се реализира от екип с ръководство от администрациите на Област Русе, на 
Окръжен съвет Гюргево и на общините от еврорегиона Русе - Гюргево. Тук се наблюдава 
ресурсното разпределение, разходването на финансите, извършването на задачите, 
сроковете по изпълнение, форсмажорни обстоятелства, наложителни промени, включване 
на належащи промени, оценката по реалното развитие по осъществяването на 
съвместната стратегия.   

Базовите критерии, възприети за обективно оценяване са обоснованост, 
приложимост, ефикасност, ефективност, устойчивост и въздействие.   

Процесът на оценяване се състои от три стъпки – предварително, междинно и 
окончателно  оценяване.  

Предварителното оценяване има за базова цел да оптимизира нивото на стратегията 
във връзка с общата й приложимост, разчетените ресурси за реализация на набелязаните 
задачи, ефикасността  на методиката по менажиране на плана, а така също и отчитането на 
нивото на европейските и националните, областните и окръжните политики в сектора на 
културно-историческия и религиозния туризъм и координацията на съвместната стратегия 
с установените програми на европейско, национално и местно ниво.  
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Междинното оценяване е обезателно при плановите документи. То е основен 
механизъм за систематизирания преглед на ефекта от реализацията им след старта на 
периода на действието им, където се извършва оценка на прогреса по реализирането на 
поставните цели. В отделните етапи на оценителната фаза целите и оценките не са 
еднакви и възловите питания, които очакват  отговори се различават по вида на 
полученото оценяване.  

Последващо оценяване се основава на детерминирането на точни, измерими и 
неутрални стандарти и притежава съществена роля за ясна междинно и последващо 
оценяване за   реализирането на съвместната стратегия. Отчитането на реализираните 
действия, според указаните изисквания и критерии, е базово задължение в съставянето на 
финалния доклад за реализация на съвместната стратегия. 

7. Определяне на механизъм за наблюдение и оценка изпълнението на стратегията 
 

Наблюдението и оценката на изпълнението на Стратегията се извършва с цел 
постигане на ефективност и ефикасност при изпълнение на заложените мерки и дейности, 
които попадат в обхвата й. Чрез разработването и последващото прилагане на системата 
се цели да се гарантира постоянно наблюдение на резултатите, заложени в стратегическия 
документ и да ги популяризира. Процесът на мониторинг изисква набирането на 
количествени и качествени данни за изпълнение на съответните дейности. Чрез системата 
за мониторинг се цели да се предостави на компетентните национални, регионални и 
местни органи в ерорегиона Русе - Гюргево, както и на всички заинтересовани страни, 
редовна информация за напредъка по постигане на заложените цели и резултати. 
Основната цел е да се идентифицират отклоненията или рисковите зони при изпълнението 
на заложените дейности, като по този начин се подобри осъществяването на съвместната 
стратегия и се улесни по-нататъшното развитие на процеса на изпълнение. 

Наблюдението има за цел да проследи изпълнението на съвместната стратегия, като 
компонентите, които трябва да бъдат наблюдавани са: разпределение на изпълнението на 
конкретни проекти във времето, разпределение на финансовото изпълнение на 
съвместната стратегия,  оценка на ефективността по изпълнението на съвместната 
стратегия.  
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Оценката на изпълнението на съвместната стратегия се извършва чрез сравняване на 
постигнатите резултати с данните за изходното състояние и базисния сценарий. Освен 
обективните технически и икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и 
неподлежащите на количествена оценка резултати, както и косвените резултати.  

С прилагането на механизма за наблюдение и оценка Областна администрация Русе, 
Окръжен съвет Гюргево и общините от региона ще постигнат по-висока ефективност при 
определянето на даден проблем или идея и вникването в свързаните с тях обстоятелства и 
контекст и преобразуването на първоначалната идея в стратегическа визия и ценности, а 
така също  

в осъществяване на наблюдението и оценката на постигнатия напредък при 
изпълнението на проектите от съвместната стратегия и постигането на планираните й 
резултати.  

Мониторингът на Стратегията може да бъде условно разделен на вътрешен и 
външен. 

Външният мониторинг се извършва от оперативния екип под ръководството на 
ръководителите на Областна администрация Русе, на Окръжен съвет Гюргево и на 
общините от региона. При него се акцентира върху разпределението на наличните 
ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на 
сроковете, възникването на непредвидени обстоятелства, предлагането на уместни 
промени, внасянето на своевременни корекции, както и върху установяването на 
действителния напредък в прилагането на Стратегията.  

Вътрешният мониторинг се въвежда като периодично повтаряща се дейност на 
членове от оперативния екип, определени от съвместни ръководители, ангажирани с 
изпълнението и прилагането на общата стратегия. 

Външният мониторинг се възлага на външни експерти и организации. Той създава 
допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, обективността и 
прозрачността при оценката на междинните и крайните резултати. При осъществяването 
на външния мониторинг е от изключителна важност да се включат всички заинтересовани 
страни и целеви групи, към които е насочена общата стратегия.  
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Оценката е задължителен елемент и е част от процеса на изпълнение на съвместната 
стратегия. 

В зависимост от целите на оценката, дали са за усъвършенстване на планирането, за 
проверка на изпълнението, за постигане на повече отчетност, се определя времевия 
момент за извършване на оценяването, като то бива - предварително, междинно и 
последващо.  

Оценяването е периодична проверка за съответствието, ефикасността, 
ефективността, въздействието, устойчивостта на съвместната стратегия, съобразно 
предварително определените цели. То се базира на текущите доклади, изготвени по 
време на прилагането, но може да включва и допълнителни проучвания от външни 
наблюдатели.  

Основната цел на оценяването е подобряване опита в общото планиране и 
прилагане на координация, поради което основните цели на оценяването в съвместната 
стратегия са свързани с планиране, изпълнение и отчетност.  

Оценяването е от важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се 
проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се синхронизират действията с 
променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури 
отчетност и не на последно място да се развие капацитет чрез учене. 

Механизъм за актуализация на Стратегията 

Общата стратегия за развитие на културно-исторически и религиозен туризъм в 
еврорегиона Русе - Гюргево, е дългосрочен документ със срок на изпълнение от 5 години и 
касае периода 2021 – 2027 г., което обуславя необходимостта, в хода на неговото 
изпълнение, той да бъде системно актуализиран в резултат на текущо оценяване.  

Механизмът задава параметрите за актуализация на основнния документ, като 
актуализиране на съвместната стратегия е резултат на динамичните процеси и промени, 
настъпващи в социалните и стопански процеси в еврорегиона Русе - Гюргево.  
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Целта на механизма е да подпомага избрана обща структура за менажиране на 
съвместната  стратегия по управлението и регулирането на процедури по актуализация, 
като следствие на извършените предложения при междинни оценявания на съвместната 
стратегията, а също така следствие на желани актуализации по предложение на 
заинтересованите страни.  

Методология за актуализация на съвместната стратегия 

Съществува необходимост да се бележи конкретен метод по предлагането на 
промени в съвместната стратегия. Разграничават се две различни процедури: 

Процедура за актуализация, когато инициатор на предложението за актуализация е 
от ръководителите на общата структура за ръководство на съвместната стратегия в  
еврорегиона Русе – Гюргево: 

• натрупване на нужната информация, допитване от експерти от 
заинтересованите страни;  

• работни екипи изготват работно предложение, и то се се съгласува със 
съвместното  ръководството, като се подписва документацията, свързана с 
предложението; 

• изготвеното работно предложение за актуализация се разпространява; 
• при необходимост се правят работни срещи и дебати за обсъждане на 

внесените  предложения и тяхната документация; 
• получаване на информация от заинтересованите страни за мнения, 

съгласуване и  промени по подкрепа на внесените за решение предложения; 
• окончателен вариант на внесената актуализация, мотивирана от 

ръководителите на съвместната стратегия; 
• приемане на решение от управителните органи на партньорските структури; 
• Така актуализираната стратегия е необходимо да се допълни с новоприетите  

документи и съответните заседателни протоколи. 

Процедура за актуализация на съвместната стратегия, при предложение за 
актуализация направено от средите на заинтересованите странни: 
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•  инициативата за актуализация се подава при работна среща между общата  
структура за менажиране на съвместната  стратегия с представители на 
заинтересованите  страни; 

•  ръководителите на общата структура за менажиране на съвместната стратегия 
внасят до управителните тела на партниращите организации предложение за 
актуализиране на съвместната стратегия; 

• в предложението следва да са отразени обосновано желаните промени, с мотиви  за 
налагане на промените; 

•  предложението се обсъжда от управленските тела на партниращите структури, 
гласува се евентуалното започване на процедурата за актуализация; 

•  работни екипи изработват актуализираната съвместна стратегия.  
 

В актуализирането на съвместната стратегия, без значение, чие е предложението, 
важна роля има публичността и сътрудничеството при процедурите по актуализация на 
съвместната стратегия, където оперативните екипи от двете страни осигуряват:  

•  осъществяването на общественото обсъждане по актуализираната 
документация в  изпълнение на съвместната стратегия за оставащия период. 
Работните екипи съставят материалите по обсъждането, а членовете им 
присъствието в провеждането на срещите;  

•  работните екипи изготват публикациите за сайтовете на партьорските 
организации, както и материалите, касаещи обществените обсъждания, като те се 
публикуват не по-късно от 14 дни преди датата на обсъждането; 

•  След като актуализираните документи се утвърдят от управителните 
органи на партньорските организации, ръководителите на обща структура за 
менажиране на съвместната  стратегия следят за публикуването им на сайтовете на 
партньорските  организации. 
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  Описание на необходимите действия за прилагане на партньорство и осигуряване на 
информация и публичност.  

 
I. Комуникационен план на стратегията и действия 
 
8.1. Цели на комуникационния план 
В комуникационния  план  са  определени дългосрочните цели: 
-   планът да подкрепя утвърждаването на представата за еврорегиона като 

дестинация за културно-исторически и религиозен туризъм; 
-   планът да спомага за нарастване на нощувките в еврорегиона Русе - Гюргево, с 

привличане на потенциални туристи, практикуващи културно-исторически и религиозен 
туризъм; 

Наред с изброените цели, комуникационният план предполага и краткосрочни цели, 
като те се отнасят до конкретни дейности относно постигането им. Сред тях са тези мерки, 
които да информират пространно и ясно всички публики за възможностите за културно-
исторически и религиозен туризъм и поклонничество в еврорегион. Цялата информация 
да бъде представена така, че да помогне на потенциалния турист да има информиран 
избор  за пътуване. Така краткосрочните цели са определени както следва: 

• подтикване  на  желанието  и  активността  на  туристи  и поклонници за посещение 
на културно-историческите и религиозните обекти в еврорегиона; 

• приобщаване  на  по-широки групи  посетители  от  трети страни; 
 
• повишаване на разпознаваемостта и облекчаване на достъпа на посетителите до 

туристическите места, като се представя подробна информация за вида обекти, 
интензитета на културно-историческата им и религозна значимост; богатството на  
християнските ритуали, обичаи, празници и традиции в общи евроегион; 

• подсигуряване на благоприятна медийна среда и комуникация относно  
популяризирането на еврорегиона като туристическа дестинация. 

 
8.2. Базови принципи. 
Комуникационен план отчита следните основни принципи: 
-   подаване на информация с ясно разбираеми и достъпни послания; 
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-   дефиниране  на  посланията,  с отчитане на многообразието отцелевите публики, 
наред с особеностите на различните активност; 

-   достъпност до информираност на многото й нива. 
 
1.3. Групи, предмет от комуникационния план 

Комуникационният план точно конкретизира целевите групи от посетители, върху 
които ще са фокусирани мероприятията по реализацията му. Методът в комуникирането 
трябва да е тясно регламентиран към всяка една група, с отчитане на информационните й 
нужди, практиката за получаване и възприемане на информация. Активирането на 
потенциалния турист в посока на определена дестинация има съществена роля в 
механизма на взимане на решение. Така също мотивационният признак влияе върху 
отделни сектори от целевата  аудитория и оттам - използването на разнообразни похвати 
и начини за комуникация. 

Групата на туристите може да бъде разделена на съответните категории категории: 
- активни туристи - имащи по-пълна информация за предлаганите  туристически 

продукти и посещаващи сравнително често места и обекти, предмет на културно-
исторически и религиозен туризъм. За тях информацията следва да е по-обстоятелствена, 
на по-високо ниво, да е иновативна, предоставяща специфични продукти, като следва да е  
придружена с информация за допълнителните услуги. 

- пасивни  туристи  са  потенциални  туристи,  сравнително по-малко пътуващи, които 
нямат достатъчно информация за възможностите, предлагани от  културно-историческия и 
религиозния туризъм. В случая се налага специфичен и атрактивен подход в предлагането 
на информацията, за да се провокира интереса в посока  дадената дестинация. 

- туристи, търсещи силни емоционални преживявания - искащи да си спомнят 
личното си пътуване с незабравимо изживяване, търсещи ярки и зареждащи 
емоционалната им памет усещания.  Нужно е информацията за дестнацията да е в синхрон 
с наличните алтернативни и иновативни опции за туризъм наблизо. 

- туристите, имащи интерес за неизвестни и малко посещавани дестинации, са тези,   
които се отправят в слабо популяризирани места и техни околности, за да се видят и 
общуват с местните жители, да разгледат и опознаят техния бит, обичаи, култура и начин 
на живот. 
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- социализиращите посетители са сегмент, преследващ социализация, среща и 
общуване с  християни  от  друга  енория  - православни духовници и местни вярващи. 

- познавателните посетители принадлежат към друго вероизподание, като носят    
познателни интереси и имат желание да се запознаят с местните културно-исторически и 
религиозни забележителности. 

- уикенд посетителите са фокусирани в едно- или двудневно пътешествие и 
реализират една или две нощувки в манастир или съседно място за настаняване през  
почивните дни в края на седмицата с цел почивка, релаксация, развлечение. 

- вярващите посетители с целенасочени духовни интереси, близки на духовните  
лица, групи християни от други енории, хора дошли с цел психическо разтоварване, хора с  
професии за подпомагане на църковната дейност, студенти, посетители с образователна и 
практическа цел, ктитори, дарители, богослови и пр. 

Групата на поклонниците обхваща православните поклонници - посетители с  
православна устойчивост на вярата, изразяващи поклонение пред  Божието величие чрез 
включване в църковното богослужение.  Тук се изискава подробна информираност към 
групата, поднесена на друго духовно ниво, като е необходимо да се предприемат мерки 
предвид духовните нужди на вярващите. 

Групата на външните публики се състои от представители на средства за масова 
информация, лидери на общественото мнение и в бизнеса, и на такива посетители, 
нямащи директно отношение към туризма, но които следва да се интерпретират като 
възможни медиатори за идването на други туристи. Информацията към групата следва да 
е точно сегментирана и да дава конкретна представа за предпочетените дестинации за 
културно-исторически и религиозен туризъм. Тук е от съществено значение е 
представянето  и въвеждането в особеностите  на  презентираните места и  обекти, както и  
на нематериалното духовно наследство.  Следва да се извърши сегментиране на 
действията, отнесени към видовете медии, поради факта, че нивата на информационен  
достъп не винаги е равнопоставен между тях. Местните информационни средства 
притежават директни канали до съществена част от възможните туристи, а нерядко имат  
по-висока степен на доверие. Така че е необходимо в дейностите по плана да е налице 
баланс в представянето  на  новините  и  качеството в  услуги. 

Широката публика, като част от тази целева група, очаква информация относно целия 
регион. Тази информация, макар и на пръв поглед да изглежда не много трудна за 
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предоставяне, изисква систематичност, широко разпространение и осигуряване на 
очакваното от обществеността качество при разпространението й. 

 
Групата на вътрешните публики включва: 
- представители на двете поместни църкви 
- служители на министерствата на регионалното развитие и туризма в България и 

Румъния; 
- представители на регионални и местни власти Русе - Гюргево; 
- неправителствени организации, опериращи в сферата на туризма; 
- туристически агенции и туроператори, както и поклоннически центрове към 

Българската и Румънската православни църкви. 
Тук изискванията на аудиторията е информацията да е поднесена на високо 

професионално ниво. Идеята е да се активизира активната информационна роля при 
реализирането на комуникационния план. 

Подаването на подробна информация за културно=историческото и религиозното  
християнско наследство към целевата група на вътрешните публики е ключово, и заради 
това тя е необходимо да бъде получавана по разностранен и конкретен начин. В тази група 
трябва да има информация  съответстваща на преките й необходимости.   

Туроператорите и туристическите агенции, поклонническите центрове са сред 
базовите групи на комуникационния план, понеже са основни посредници при решенията 
за предприемане на пътуване. Нивото на туристическия продукт се основава на 
подготовката, разнообразието от услуги с по-висок сервиз и работата на туроператорските 
агенции. Затова е нужно екскурзоводите в агенциите да имат трайно високи знания в 
теологията, християнската история и тази на други религии, да познават религиозното 
учение. Центърът в дейността с тях е за даване на обемна и подробна информация, 
целяща да запълни информационния им глад. 

Наред с изброените целеви групи, категория за диференциране на посетителската 
възраст. В туристическите воаяжи най-често се случва сервиз в зрялата възраст. Бе 
значение за   чужденци, сънародници, дали се осъществяват задгранични или вътрешни 
пътувания. Налице са и учащи посетители, като това са ученици или студенти, обособени 
по  възрастови нива според отделните учебни периоди. Следваща група са семействата с 
деца, като това са туристи, с родителска обремененост поради възрастта на децата.  
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Специален вид са посетителите със специални нужди и потребности - туристи с 

физически увреждания, със специфични образователни необходимости, социално слаби и 
т.н. В определянето на комуникационния микс и мерките за презентиране на културно-
историческото и религиозно христичнско наследство, тези специфики е необходимо да се 
имат под внимание. 

 
8.4. Информационни канали и комуникационни средства, можещи да се включат в  

комуникационния план: 
 - национални и регионални ТВ канали и програми; 
 - местни и регионални радио станции; 
 - интернет – местни и национални издания; 
 - местни и национални ежедневници, седмичници, списания, специализирани 

издания; 
 - външна реклама; 
 - интернет реклама; 
 - публикации с информационни съдържание 
 - участие в специализирани туристически изложения; 
 
8.5. Предложение за комуникационни дейности и инструменти 
Преставеното редложение за осъществяване на различни идеи и мероприятия и 

тяхната реализация ще доведе до изпълнение на зададените в различните времеви 
хоризонти цели на съвместната стратегията, както и на задачите по представения 
комуникационен план за действие. Ето някой от възловите мероприятия: 

 
 Изграждане на регионална продуктова марка, обособяваща еврорегиона Русе – 

Гюргево в съвременна  дестинация за културно-исторически и религиозен туризъм; 
 
Разказване на местни истории, чрез създаване на съдържание, основаващо се на 

историческите ивори, местни истории, локални митове и легенди. Създаване на митове 
и легенди за местата и обектите, с използване на местните реални събития от миналото. 
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Изработване на аудио-визуални произведения. За спечелването на посетители е 
необходимо наличието на аудиовизуални продукти – аудио и видео рекламни материали, 
презентационни филми, аудио и визуални клипове, показващи културно-историческото и 
религиозно наследство на еврорегиона Русе - Гюргево, неговите християнски традиции, 
религиозни празници, традиции и обичаи, както и различни туристически или 
поклоннически маршрути, като целта е получаване на по-висока степен на осведоменост  
на потенциалните посетители за културно-исторически и религиозен туризъм. 

Създаване на специализиран канал в YouTube във връзка масираното ползване на 
видео съдържание. Така потребителите получават и възприемат повече и по-лесно 
съдържанието и посланията. Успоредното използване на този канал за промоция, наред 
сдруги платформи за разпространяване и споделяне на съдържание като Instagram, 
Twitter, Facebook и т.н., ще спомогнат за таргетираното разпространение на целева 
информация,   по популяризацията на дестинацията. 

 Производство на информационно и рекламно съдържание върху носители, 
брандирани с логото на туристическата марка. 

 
Ефектът от информационни и рекламни материали - брошури, дипляни, сувенири, 

папки, рекламни банери, както и на сувенирните изделия е, че при правилен подбор се 
употребяват много пъти в ежедневието. Информационните и рекламни материали следва 
да са поне на български, румънски и трети език. 

  Излъчване на рекламни спотове в специализирани и общоинформационни 
интернет сайтове, по радио и телевизионни станции канали,  рекламни материали в 
печатните издания. 

С цел нарастване и плътност на нощувките в местата за настаняване в еврорегиона е 
нужно циклично провеждане на рекламни кампании, при съчетаването на микс на 
комуникационни канали. Рекламните кампании ще изградят трайни връзки на 
познавателност у потенциалните посетители, потребители на туристическия  продукт към 
еврорегиона като позната и близка дестинация, до  създаване  на позитивна настройка и 
интерес към местата и обектите за поклонение и създаване на устойчиви позитивни 
нагласи и възприятия за еврорегиона като място за прекарване на свободното време. 

http://www.interregrobg.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC4vI9tiZBgLD8csHCLEHuUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ROBG-302-101664995016300
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 Създаване   на   многоезична   уеб  страница http://christ-ro-bg.eu/,  предствяща 
материалното и нематериално културно-историческо и религиозно наследство на 
еврорегиона Русе – Гюргево. 

За правилното случване на комуникационния план е наложително изграждането на 
уеб страница, която да представя значими обекти и дестинации за посещение в 
трансграничния регион между Русе и Гюргево. Съдържанието да е на български, румънски 
и английски език, за достигане на по-широк кръг публики и потенциални потребители.  

  
 Представяне в социални мрежи за споделяне 
Възползването на възможностите на най-модерните комуникационни средства в 

лицето на социалните мрежи за представяне на културно-историческото и религиозно 
наследство е сред най-съществените за изпълнение на комуникационния план действия. 
Условие, което следва да е извършено, за да бъде определено като успешно 
изпълнението на плана.  Болшинството потребители получават огромната част от 
информация за съществуването на стоки и услуги чрез социалните мрежи. 

 
 Изработване на специализиран туристически пътеводител 
Пътеводителят съдържа и предлага практично туристическо съдържание, упътващо 

посетителите за цялото им пребиваване в еврорегиона.  
Съдържанието предлага информация, но без да се изчерпва само с това, на: 

изложение на  обектите  за  туристическа обиколка, съдържащо  кратка  история  и 
актуална информация, списък на забележителностите около обекта, точките за нощувки и 
хранене, транспортни  упътвания, презентация на религиозни практики и традиции, 
обичаи, фестивали, празници и на датите, в които се отбелязват.  Задължително е 
наръчникът да е издаден поне в три  езикови версии. 

 
 Провеждане на информационна кампания 
Нарастването на нощувките в трансграничния еврорегион Русе - Гюргево е 

състоятелно на база на подходяща информационна кампания, придружена от съответните 
събития. За презентиране на туристическия продукт е необходимо да се заложи сгъстен 
събитиен план, с главна задача да събужда обществения и медиен интерес на 
потенциалните туристи и поклонници в двете държави, както и извън тях.  

http://www.interregrobg.eu/
http://christ-ro-bg.eu/
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Идеята е с ярки и оставащи в паметта  събития да се представя материално и 
нематериално културно-историческо и религиозно  наследство. Подобни събития са: 
традиционно и нетрадиционно провеждани туристически изложения, дни с 
информационна насоченост с цел представяне на културно-историческия и религиозния 
туризъм в трансграничния еврорегион, брифинги, пресконференции за показване на 
определен туристически продукт, концерти на открито и закрито по честване на 
определени празници и обичай, фестивали и пр. 
 

8.6.   Замерване и оценка 
Замерването на ефектите към  целевите групи в резултат на изпълнение на 

комуникационния план се определя въз основа изпълнението на индикатори като: 
- брой създадени материали с оригинално съдържание; 
- брой излъчени материали с аудио-визуално съдържание; 
- брой изработени и разпространени печатни рекламни материали; 
- брой уникални посетители в електронната страница;  
- брой разпространени туристически пътеводители; 
- брой лица, получили информационни и рекламни материали; 
- брой последователи в социалните мрежи; 
- брой публикации и брой разпространени реклами и видеа; 
- брой публикувани рекламни статии, публикации, прес релиийзи; 
- брой организирани информационни събития;  
- брой участващи в проведени събития; 
- брой договорирани медийни партньорства. 

 
За успешното провеждане на рекламно-информационната кампания се прилага  

изчислението между стойност на медийно покритие и отпуснатия за съответната 
комуникационната кампания бюджет. Определя се за добър резултата, когато е налице 
нарастване на  стойността в съотношението по проекта. Себестойността на медийното 
покритие се изчислява с усреднената стойност на рекламата. 

 
 

http://www.interregrobg.eu/


                        
 

 

www.interregrobg.eu 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз    145 / 
152 

 

В рамките на проект „Християнското наследство в културния коридор Русе-
Гюргево” , в България и в Румъния се проведоха две трансгранични срещи между 
представители на Българската и Румънската православни църкви, специалисти в областта 
на религиозния   туризъм, туроператори и туристически   агенции. Създадени са една 
уебстраница,     мобилно приложение, няколко  кратки  видеа ; 2 информационни табла на 
български, английски, румънски език, разположени в обектите по проекта - православни 
храмове. Специалистите  по  проекта предлагат диверсифициране на религиозното 
наследство в трансграничния регион с предложение за създаване на три туристически 
маршрута за културно-исторически и религиозен туризъм в еврорегиона. 
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Заключение 

 

В изпълнение на дейност по проект „Християнското наследство в културния 
коридор Русе-Гюргево” настоящата разработка представя Стратегия за развитие на 
културно-исторически и религиозен туризъм в еврорегиона Русе – Гюргево. 

Стратегията обединява тематични полета, в които са представени визията, целите, 
прироритетите за развитие на трансграничния еврорегион Русе – Гюргево като 
туристическа дестинация за културно-исторически и религиозен туризъм, която да спомага 
за общото опазване и използване на християнското наследство.  

Извършен  е  ситуационен  анализ  с  възможностите  за  популяризиране  на 
трансграничните области на България и Румъния с техните културно-исторически ресурси. 

Увеличаването   на   туристопотока   към   териториалния   обхват   на 
трансграничния регион като туристическа дестинация за религиозен туризъм е 
изключително  необходимо  за  неговото  по-масово  реализиране.  Ето  защо  в 
Стратегията   особено   важно   място   заема   програмата   за   реализация   и 
предложението  за  комуникационен  план  за  действие  за  реализиране  на оперативните  
цели  и  приоритети,  разработената  концепция  за  развитие  на туристически маршрути 
за религиозен туризъм в трансграничните области с представяне на тяхната обща 
характеристика, тематика и видове. Акцентът е поставен  върху  приоритетното  развитие  
на  трансграничния  регион  като впечатляваща духовна туристическа дестинация за 
устойчив културно-исторически и религиозен туризъм. 

Чрез сътрудничество между област Русе и окръг Гюргево, следва да се създаде обща 
единна карта на културно-историческите и религиозните туристически обекти в 
еврорегиона Русе – Гюргево, с включване на туристическите маршрути. Това ще повиши на 
популяризирането и рекламата на туристическите места.    

Настоящата Стратегия за културно-исторически и религиозен туризъм е една 
разгърната картина (мрежа),  която  обхваща  различни  аспекти  за  развитието  на   
съвременни специализирани  видове  туризъм  като културно-историческия и 
религиозния. 
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 Туристически пътувания разширяват кръга си, а посоките и туристическите 
дестинации към които се насочват туристите са изключително разнообразни. При тези   
реализирани   пътувания   за   пътуващия   духовното и запознаването  с  местната  
конфесионна  култура  е  водещо,  то  е  мотив,  цел, задоволяване  на  интересите  и  
сбъдната  мечта  на  пътуването.  За  местното население туризмът допринася за 
подобряване на благосъстоянието, качеството и условията на живот, стимулира 
инвестициите в инфраструктурата, подпомага съхряняването и използването на 
туристическите ресурси, подобрява бизнес средата, стимулира икономическия растеж, 
популяризира малките населени места, един от двигателите на регионалното развитие и 
за създаване на комуникационни връзки на различни нива - местно, регионално, 
национално, международно. 

Настоящата   Стратегия   е   полезна   за   местния   туристически   бизнес, 
регионалната  публична  администрация,  за  професионалистите  ангажирани  в процеса 
на реализиране на туристическата услуга, за научните специалисти в областта на туризма, 
за всички, които проявяват интерес към тази проблематика. 

Стратегията за религиозен туризъм е насочена към всички заинтересовани страни 
за практическото реализиране на културно-историческия и религиозния туризъм и 
разрастване на усвоения туристически потенциал в териториалния обхват за 
трансгранично сътрудничество. 
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Приложение. Индикативна финансова рамка за реализация на Обща стратегия за културен туризъм в трансграничния 
район Русе-Гюргево 

Период 2022-2027 г. Собствено и местно публично 
финансиране Външно публично финансиране Частно 

финансиране  Общо  
 

Мярка  Местен 
бюджет 

Държавен 
бюджет 

Общ 
дял Централ

ен 
бюджет 

Об
щ 
дя
л 

Фондове 
на ЕС 

Об
щ 
дя
л 

Други 
източн

ици 

Об
щ 

дял 

ПЧП/ 
друго 
частно 

финанси
ране 

Об
щ 

дял 
 

 

(%)  (%) (%) (%) (%)   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Маршрутите да се развият като разпознаваеми и привлекателни дестинации на трансграничния регион 
Русе  - Гюргево 

 €         
650,000.00  

 

Мярка 1.1. Разработване на 
брандове на четирите 
туристически маршрута и 
въвеждане на интегриран 
бранд мениджмънт в 
трансграничния регион 
(ТГР) Русе - Гюргево 

 €         
100,000.00  

 €         
100,000.00  100%   0%  €                        

-    0%   0%   0%  €         
200,000.00  

 

Мярка1.2.: Реализиране на 
рекламни дейности 

 €           
70,000.00  

 €           
70,000.00  93%   0%  €                        

-    0%   0% 
 €           

10,000.0
0  

7%  €         
150,000.00  
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Период 2022-2027 г. Собствено и местно публично 
финансиране Външно публично финансиране Частно 

финансиране  Общо  
 

Мярка  Местен 
бюджет 

Държавен 
бюджет 

Общ 
дял 

Централ
ен 

бюджет 

Об
щ 
дя
л 

Фондове 
на ЕС 

Об
щ 
дя
л 

Други 
източн

ици 

Об
щ 

дял 

ПЧП/ 
друго 
частно 

финанси
 

Об
щ 

дял 
 

 

Мярка 1.3.: Реализиране на 
комуникационни дейности 

 €         
140,000.00  

 €         
140,000.00  93%   0%  €                        

-    0%   0% 
 €           

20,000.0
0  

7%  €         
300,000.00  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Да се повиши качеството на съществуващите услуги, да се развият нови и да се създаде  функционална 
свързаност на туристическите територии  

 €     
1,935,000.00  

 

Мярка 2.1.: Обучения на 
заинтересованите страни    €           

75,000.00  25%   0% 
 €         

225,000.
00  

75
%   0%   0%  €         

300,000.00  

 

Мярка 2.2.: Периодично 
информиране на 
туристическия бранш  

 €           
20,000.00  

 €           
30,000.00  100%   0%  €                        

-    0%   0%   0%  €           
50,000.00  

 

Мярка 2.3.: Подобряване 
организацията и 
повишаване качеството на 
ежегодно провеждащите 
се фестивали, конкурси и 
други културни събития, 
част от туристическите 
маршрути    

 €     
1,500,000.00  

 €                        
-    100%   0%  €                        

-    0%   0%  €                        
-    0%  €     

1,500,000.00  
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Период 2022-2027 г. Собствено и местно публично 
финансиране Външно публично финансиране Частно 

финансиране  Общо  
 

Мярка  Местен 
бюджет 

Държавен 
бюджет 

Общ 
дял 

Централ
ен 

бюджет 

Об
щ 
дя
л 

Фондове 
на ЕС 

Об
щ 
дя
л 

Други 
източн

ици 

Об
щ 

дял 

ПЧП/ 
друго 
частно 

финанси
 

Об
щ 

дял 
 

 

Мярка 2.4.: Подобряване 
на системата за достъп до 
информация на 
потенциални инвеститори 
в сферата на културния 
туризъм 

   €           
25,000.00  29%   0% 

 €           
60,000.0

0  

71
%   0%   0%  €           

85,000.00  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Да се подобри качеството на физическата и туристическа инфраструктура на територията на трите 
туристически маршрута  

 €   
13,600,000.00  

 

Мярка 3.1.: Инвестиции за 
опазване на обектите 

 €         
300,000.00  

 €         
200,000.00  42% 

 €         
300,000

.00  

25
% 

 €         
300,000.

00  

25
%   0% 

 €         
100,000.

00  
8%  €     

1,200,000.00  

 

Мярка 3.2.: Инвестиции за 
възстановяване и 
съхранение 

 €         
400,000.00  

 €         
400,000.00  22% 

 €     
1,200,0
00.00  

33
% 

 €     
1,200,00

0.00  

33
%   0% 

 €         
400,000.

00  

11
% 

 €     
3,600,000.00  

 

Мярка 3.3.:Инвестиции за 
насърчаване 
осигуряването на видимост  

 €         
100,000.00  

 €         
100,000.00  25% 

 €         
300,000

.00  

38
% 

 €         
200,000.

00  

25
%   0% 

 €         
100,000.

00  

13
% 

 €         
800,000.00  

 

Мярка 3.4.: Инвестиции в 
подобряване на 
достъпността на обектите 

 €         
300,000.00  

 €         
300,000.00  8% 

 €     
1,000,0
00.00  

13
% 

 €     
6,000,00

0.00  

75
%   0% 

 €         
400,000.

00  
5%  €     

8,000,000.00  
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Период 2022-2027 г. Собствено и местно публично 
финансиране Външно публично финансиране Частно 

финансиране  Общо  
 

Мярка  Местен 
бюджет 

Държавен 
бюджет 

Общ 
дял 

Централ
ен 

бюджет 

Об
щ 
дя
л 

Фондове 
на ЕС 

Об
щ 
дя
л 

Други 
източн

ици 

Об
щ 

дял 

ПЧП/ 
друго 
частно 

финанси
 

Об
щ 

дял 
 

 

ОБЩО   €     
2,930,000.00  

 €     
1,440,000.

00  
  

 €     
2,800,0
00.00  

  
 €     

7,985,00
0.00  

   €             
-      

 €     
1,030,00

0.00  
   €   

16,185,000.00  

 

ДЯЛ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ 18.10% 8.90%   17.30%   49.34%   0.00%   6.36%   100% 
 

 

 

Използвана литература и източници: 

Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния-България 
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