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Съвместната работа на заинтересованите страни би протичала 

в оптимален работен и проследим чрез измерване начин ако се 
следва в основни линии следният алгоритъм: 

 
1. Всеки представител на заинтересована страна попълва 

преди работната среща 1 онлайн чеклист  с въпроси 
фокусирани върху темата. 

2. В работната среща се разискват получените отговори и се 
групират, след което се разискват в 3 аспекта: оптимален, 
реалистичен и песимистичен. 

3. Съставя се карта на проектните предложения и се гласува за 
ранкиране по тежест на проектните идеи. 

4. Разполагат се в квадрант на времето и се обсъждат канали за 
финансиране в 3 времеви диапазона: краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен. 

5. Анализ на постигнатото до момента и обобщение на 
мотивацията на всяка група от заинтересовани страни –
идеята, която подкрепят  според попълнените въпросници и 
диаграма на общинско, областно и трансгранично равнище и 
нуждите според метода на GAP- анализа. 

6. Необходимост от обсъждане на всяка специфика на 
конкретен регион и къде се срещат желаното развитие и 
достигнато текущо развитие. 
 

Възможност чрез виртуална платформа на водене на преговори 
при форсмажорни обстоятелства, предложеният алгоритъм е а 
одитна следа и е със съобразено за всяка заинтересована страна 
удобен времеви диапазон.  

 
Официалните срещи и информационни събития „ин ситу“ са с 

представителен характер, подчертаващи доброто сътрудничество 
при работа в сектор културен и религиозен туризъм. Както и 
допринасят за подобряване на имиджа на държавните институции 
на регионално, национално и международно равнище. 
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Нива на развитие на диалога със заинтересованите страни. 
 

 

 
НИВО 

1 
Диалог в 
практиката със 
заинтересовани
те страни 

В региона има 
инициативи - 
често 
разпръснати - по 
отношение на 
диалога, на 
местно или 
корпоративно/ 
бизнес ниво. 
Видове 
комуникация: 
(информация, 
консултация, 
съвместно 
изграждане). 

 
НИВО 

2 
Формализиране 
на стратегията 
за диалог 

 Предметът се 
счита за 
стратегически и е 
предмет на 
проектно 
управление 

специфични: 
картографиране 
на 
заинтересованите 
страни, 
определяне    на  
условията за 
диалог, 
подходящи зад 
всяка категория, 
консултация като 
част от 
упражнение за 
идентифициране, 
определяне на 
количествено 
определими цели 
и други. 

 
НИВО 

3 
Професионално 
администриране  
на диалога 

Практиката е 
създадена, 
дългосрочна и 
отворена за 
стратегически 
субекти.  
Споразуменията и 
общите позиции 
се правят видими 
като одитна следа 
чрез разписване 
на програмни 
документи. 
Формализирани 
правила (напр. 
политика за 
поверителност и 
т.н.). Извършват 
се действия за 
развитие на 
културата на 
вътрешен диалог 
(ръководство за 
управление, 
разпространение 
на ръководства и 
т.н.). 

 
НИВО 

4 
Включване на 
заинтересовани
те страни в 
управлението 

Въвеждат се 
механизми за 
интегриране на 
заинтересованите 
страни в процеса 
на вземане на 
решения. 
Представителите   
на 
заинтересованите 
страни  са 
интегрирани в 
управителните 
органи на 
различните нива в 
региона. 

С цел устойчивост 
на диалога и 
темата в 
дългосрочен план, 
диалогът е 
интегриран в 
системата за 
управление ( 
изпълнителна 
оценка или 
възнаграждение). 
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В Румъния и България религиозното образованието е на различен 
етап в своето приемане в обществените ежедневни практики към 
периода на изпълнение на проект Christ Heritage ROBG-302. 
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Приложения: 
 

1. Препоръки за разработване на интегрирани туристически продукти според 
споделените най-добри практики в ЕС с акцент върху устойчивото развитие 
на регионалния религиозен/поклоннически туризъм; 
 

2.   КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ и COVID 19; 
3.  „COVID-19 и трансформиращият се туризъм“; 
4.  ТУРИЗЪМ 4 ЦУР 2030/ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ; 

 
5. Бележки по ж.п. транспортната инфраструктура в миналото и реализацията 

на поклонническият туризъм през този период в България; 

 
6. Бележки за железопътната транспортна инфраструктура в миналото и 

реализацията на поклонническия туризъм през този период в Румъния; 
 

7. Информационна карта за провеждане на работни срещи със 
заинтересованите страни по проект Christ Heritage ROBG-302, GAP - анализ с 
фокус по темите:  

a. D1: Създаване на туристически центрове за интегрирана промоция 
b. D2: Създаване на уебсайт за популяризиране на трансграничния 

регион Русе Гюргево и културните и религиозни цели в региона, 
включително туристически маршрути 

c. D3: Създаване на работилници за преподаватели, в които да се 
разпространява културна и религиозна информация 

d. D4: Създаване на магазини в рамките на църквите, включени в 
културните и религиозни маршрути 

e. D5: Създаване на събития от изложбен тип в църкви 
 

8. Анкети към заинтересованите страни: граждани, представители на бизнеса 
и публичната администрация и свещенници; 
 

9. Резултати от получената обратна връзка със заинтересованите страни. 
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Препоръки за разработване на интегрирани туристически продукти според 
споделените най-добри практики в ЕС с акцент върху устойчивото развитие 
на регионалния религиозен/поклоннически туризъм 
 

Фокусирайте теми за дискусия със заинтересованите страни: 

 Рекламира ли логото на проекта, запомнящо ли се и колко важни са задължителните 
визуални елементи в устойчивото управление на поклоннически маршрут? 

 Прилагайте GPS координати на обектите по маршрута, тъй като тази информация се 
използва активно от различни видове туристи. 

 Всеки маршрут за културен и религиозен туризъм трябва да бъде представен със 
следната информация: 

Източник: РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ПО ТЕМАТИЧНИ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ, 
АДАПТИРАНО ЗА ПРОЕКТ ДУНАВСКИ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ: ПЪТЯТ НА РИМСКИ ИМПЕРАТОР 

И ПЪТ НА ДУНАВСКОТО ВИНО 
Публикувано с подкрепата на Министерството на туризма на Република Хърватия, Превод и 
адаптация на публикацията: финансирана с подкрепата на Европейския съюз, Загреб, 2013 г 

 

Да подготви маршрутите с информация, съгласно нормите на ЕС в областта на 
културния туризъм. За повече яснота и ефективност в работата да има табличен тип 
информация, например в хотели за настаняване и ценови диапазон, например 
минимално бюджетно настаняване в хостел или къща за гости и друга колона с 
максимална цена на нощувка в хотел в района, ако в близост няма квартира. дори и 
къмпинг зона, за да дадете възможни опции наблизо, дори ако са извън региона, ако 
е приложимо като случай. 

 
Цели на програмата: 

 насочване на туристическото търсене/дейност към райони, където туризмът е 
слабо развит; 

 съвместно проектиране и популяризиране на регионален туристически продукт 
и обвързване на няколко локации, общини, градове и окръзи по една тема; 

 валоризиране на културно-историческото и природно наследство чрез 
включването му в туристическата оферта; 

http://www.interregrobg.eu/
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 постигане на по-добро ниво на информация и интерпретация на туристическото 
съдържание чрез разработване на тематични маршрути, тематични паркове 
(тематични паркове, които са създадени/са създадени в близост до обекти на 
наследство „in situ“, напр. археологически, исторически и природни обекти) и 
центрове за превод; 

 свързване с европейски тематични маршрути 
 

За проектиране на целия маршрут е необходимо да се дефинира следното: 

1. Атрактивна основа от 4-5 ключови културни горещи точки на национално ниво 
2. Центрирани около горещите точки - клъстери от услуги за гостоприемство и предлагане 
на съдържание 
тематично свързани с регионални подтеми 
3. Регионални тематични зони – трябва да позволяват баланс между различните региони 
версии на маршрута 
4. Споделен маркетинг и PR (визуална идентичност, пътна маркировка, информационни 
табла, щандове, 
центрове), документи, потребители 
5. Достъпност – информационна и буквална – те трябва да се съгласят и да се придържат 
към общото 
работно време през седмицата и през годината. 
 

 
 
Mapping the offer on ChristHeritage ROBG-302 Routes in the CBC region Russe-Giurgiu involves 
various stakeholders. 
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EXAMPLE: CHRISTHERITAGE ROBG-302 ROUTES IN CBC REGION RUSSE- GIURGIU, Romanian 
section / Bulgarian section  
Identification of hospitality services potential on the route has been done for all the included 
destinations in Romania /Bulgaria, and data was collected of service providers on the Romania 
/Bulgarian part of the Route. 
Картографирането на офертата на ChristHeritage ROBG-302 Маршрути в ТГС регион Русе-
Гюргево включва различни заинтересовани страни. 
ПРИМЕР: МАРШРУТИ CHRISTHERITAGE ROBG-302 В ТГС РЕГИОН РУСЕ- ГЮРГЮГ, Румънска 
секция / Българска секция 
За всички включени е направено идентифициране на потенциала на услугите за 
гостоприемство по маршрута дестинации в Румъния/България и са събрани данни за 
доставчици на услуги по румънската/българската част от маршрута. 
 

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ - НАСТАНЯВАНЕ- РЕСТОРАНТИ 
Дестинация Места за настаняване Имейл за контакт/Уеб 
Дестинация Храни и напитки Имейл/Уеб Телефон Адрес 

 
Заинтересовани страни, предоставящи услуги за 

настаняване по проект CHRISTHERITAGE ROBG-302 
МАРШРУТИ В ТГС РАЙОН РУСЕ- ГЮРГЕВО 

http://www.interregrobg.eu/
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В ТГС РАЙОН РУСЕ- ГЮРГИУ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТ ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ В САЙТОВЕ, 
РЕКЛАМИРАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ  

CHRISTHERITAGE ROBG-302 МАРШРУТИ В ТГС РАЙОН РУСЕ- ГЮРГЕВО 

Гюргево/Русе За контакти / работно време Е-мейл, телефон 

 
Туристически агенции готови да 

включат Туристически продукт 1 
ROBG-302 в 

тяхното портфолио от оферти/продукти 

1. Име на 
туристическата 
агенция.... 
2. 
3. 
............ 

1. 
2. 
3. 
............ 

Удобства за хранене и напитки: 
Ресторанти 

Кафенета Винарни 
Друго ( дефиниране)  

 

1. .Ресторант в хотела 
2.Ресторант Вила…………. 
3. Механа в центъра 
4. Механа край града, в селото 
3. 5. Ресторант ………………. 

1. 
2. 
3. 
4. ............ 

 
Тематични локации, където се 

сервират традиционни храни 
Римски вечери/ястия 

1. По време на манифестацията на „………., 
която се провежда през октомври, 
организирана от Археологически музей/ и др. 
на …….. 
2. Нощ на музеите, последния петък на юли 

1. 
2. 
3. 

............ 
Възможност за настаняване на място 

и брой свободни легла (хотели, 
хостели, къмпинги, селски/частни 

настаняване) 

1.Ресторант-………………. 
 2.Хотел ……………………………. 

     3.Автокъмпинг ………….. 
    4. Хотел ……………………………. 

5. Вила ……………………………… 

1. 
2. 
3. 

............ 

Оферта за творчески 
туризъм в близост до обекта 
(демонстрация на традиционни 

занаяти, тематични семинари за 
занаяти, творческо предложение, 

староримско творческо готвене) 

1. Годишна разходка с лодка/и 
др. на традиционната.... 
2. Карнавал в …… 
3.Еко асоциация 

1. 
2. 
3. 

............ 

Поддържащи съоръжения в близост 
до обекта, спорт, детски площадки 

други 

1. Приключенски клуб ……… 
 2. Кайт клуб ………………… 
3. Китбординг 
4. Вело, мотоклуб и др.... 

1. 
2. 
3. 
............ 

Тематични магазини за 
сувенири Стари римски реплики... 

Традиционни магазини за 
сувенири 

книжарници, 

1. Магазин за сувенири в музея със 
съответните публикации 

2. Магазин за сувенири ...... 

1. 
2. 
3. 

1. ............ 
 

Събития: 
тематични събития, събития от 

жива история, кулинарни 
предавания, 

1. 
2. 
3. 
1. ............ 

1. 
2. 
3. 
............ 

Наличност на обществен транспорт 
Автобуси 

Влак  
Други 

2. Автогара в …… 
3.  Влакова връзка …….,………,…………и 

……….. 
1.  

Други съоръжения: инфо центрове 
 

1. Туристически съвет в …….. 1.  

Специални услуги: за семейства 1  Музей по оринтология 1   
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СЪЩЕСТВУВАНЕ НА РАЗЛИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

За да имате едновременно динамичен и балансиран маршрут, е необходимо да се 
разработи следното съдържание: 

 културно съдържание 
 структурно съдържание 
 служебно съдържание и 
 свързано съдържание и съпътстващи дейности. 

Съдържанието и офертата трябва да бъдат идентифицирани, разработени, организирани и 
балансирани маршрут: 

КУЛТУРНО СЪДЪРЖАНИЕ 
Материалното наследство е основният компонент на темата и ще помогне да се разбере начина на 
живот покрай него самия маршрут и на обектите, както и общата площ, включително допълнителното 
съдържание на сайтовете: обществени и религиозни сгради, селско наследство, паметници, географски, 
исторически и археологически обекти, индустриално наследство, градове,... 
Необходимо е да се оцени следното: 
 Брой ресурси за наследство относно 

темата на маршрута (с фокусиране 
върху ключови ресурси) 

 Значение/уникалност на ресурса/ниво 
на значимост - конкурентоспособност 

 Потенциалът на привличане в 
йерархична скала на привлекателност – 
познаване извън региона 

  Естетична стойност 
 Историческа или научна стойност 
  Образователна стойност 
 Социална стойност 
 Уникалност, представително качество 
  Митологично качество – свързано с 

легенди, митове, истории… 
  
  Служи за специална цел 

(поклонение,...) 

Пространствено разпределение, атмосфера и 
обстановка 
  Способността за групиране на културни 

или наследствени ресурси 
  Физическото състояние на ресурсите: 

опазване, възстановяване 
  Запазване на целостта на ресурса 
  Извикване на културни ценности 
  Устойчивост 
  Размер на ресурса, капацитет 
 Възможността за контролиране на 

потока от посетители 
  Привлекателност и естетика на 

заобикалящата среда 
  Безопасност на околната среда 
  Пазарната позиция на дестинацията 

(значението на културното съдържание 
в такава позиция)
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СТРУКТУРНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ще оживи темата, други сайтове и района или допълващо 
съдържание: нематериално наследство, интерпретативно съдържание, музеи, атракции, 
изложбени площи, ателиета за занаяти, центрове... Интерактивни програми: Организирани 
обиколки на костюми, Обиколки с екскурзовод във връзка с легенди и исторически записи, Куклен 
театър... 
 
ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ могат да бъдат част от маршрута според тяхната връзка с темата: 
фестивали и събития, творчески работилници, концерти, образователни пътеки, велосипедни 
пътеки. 

 
Ако трансграничния регион Русе-Гюргево изтъква туризма като един от приоритетите си за 
развитие, заедно с удължаването на туристическия сезон след летните месеци, очевидно 
е, че местата на културен интерес и природата може да бъде основните фактори на 
офертата и причината за пристигането на туристи. Качеството и разнообразната кухня на 
трансграничния регион Русе-Гюргево не е широко призната и със сигурност има бъдеще 
като част от туристическата оферта, а множество регионални инициативи вече са признати 
за добри продукти, като...... и др. Проблемът е че всички тези събития се предлагат отделно. 
Изследвания на международни експерти показват, че най-големият пазарен успех ще 
дойде от оферта, комбинираща различно съдържание – напр. посещение на природен парк 
и музей, разходка с лодка, вечерен концерт, дегустация на оригинални местни продукти и 
отстъпки за атрактивно пазаруване. Винаги е интересно да се четат оферти за хотелско 
настаняване в туристически брошури с безкрайната им поредица от информация за 
капацитета за настаняване, като не се фокусира върху съдържанието извън комплекса, като 
по този начин се пренебрегва фактът, че хората предимно не ходят на ваканции, за да спят 
в хотели, тъй като вероятно им е по-удобно в собствения си дом, но да имат нови 
преживявания.  
Интегрираните продукти със сигурност са добър вариант и не изискват непременно 
обществена подкрепа за разработване. 
 
ПРИМЕР: Музей на ................ 
За проекта „Маршрути на наследството“ е направено описание на оборудването намерено 
на мястото на атракцията: 
а) Традиционни работилници (оборудвани с инструменти): цехово оборудване (................. 
и др.) или 
б) Мултимедийни зали: аудитория с ...... седалки и LSD проектор 
в) Уредени алеи и пейки: уредени пътеки и алеи в парка с пейки 
г) Съдържание за посетителите: паркинг, магазин за сувенири, ресторант, кафене, тоалетна 
за хора с увреждания. 
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Записани са следните събития: Нощ на музеите, Годишнина на .................. 
ПРИМЕР: Музей на ..................... - за данни за проекта Маршрути на наследството 
е изготвен за туристическия сектор (настаняване, хотелиерство, други) 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГИТЕ Хотели, ресторанти, места за настаняване, селски домакинства, 
хостели,лагери, или всякакъв друг вид услуга, която обогатява маршрута (рента-а-кар, велосипед и 
др.) 

За маршрута се препоръчват поне още 4 спирки и три други форми на съдържание.
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Балансиране: 

 Всяка дестинация/сайт, както и съдържанието, имат специфична задача и роля 
в рамките на маршрута; 

 Включените сайтове трябва да се допълват взаимно; 
 Развитата културна медия на обекта може да бъде връзка с основната тема на 

маршрута и посетителят трябва да се чувства като участник в шоу на живо. 
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УСТОЙЧИВОСТ И ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ ПО МАРШРУТА 

Според дефиницията на UNWTO, устойчивият туризъм включва управление на ресурсите, 
което удовлетворява икономическите, социалните и естетическите нужди на 
потребителите, като същевременно поддържа културната цялост, основните екологични 
процеси, културното и биологичното разнообразие и системите на живот в дадена област. 
Устойчивостта на ресурсите е една от основните причини за развитието на културата 

маршрути на европейско ниво поради поставените му цели: 

 предоставяне на нови възможности за по-малко познато наследство; 
 засилване на значението на материалното и нематериалното наследство и 

идентичността на района; 
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 обяснява историческото значение и подчертава културните прилики в различни 
европейски региони; 

 отваряне на достъп до по-широк кръг потребители; 
 съобщаване на ценността на наследството; 
 повишаване нивото на конкурентоспособност на културните ландшафти, по-

слабо експлоатирани в туризма; 
 обновяване на живота в занемарени райони. 

Ето защо е важно да се разгледат културните маршрути, успели да постигнат 
социална, икономическа, културна и екологична устойчивост. 

  Всеки вид туристическа дейност, извършвана по маршрута, трябва да се отнася до 
устойчив туризъм. 

 

Пример за добра практика: Дунавският културен път съчетава по-малко известни 
туристически дестинации с вече познати дестинации, като е гърне за мед за 
посетителите, насочвайки ги към неоткрити съкровища на културата, традициите, 
природата и народите. Заинтересованите страни, събрани в рамките на маршрута, 
особено доставчиците на микроуслуги/т.е. селското настаняване и хранителните 
услуги/, насърчават и поддържат традиционния начин на живот, традиционната 
храна, местните продукти, местната култура и навици. В този смисъл също няколко 
включени туристически агенции, предлагащи пакети, вече имат EOS код за устойчив 
туризъм и се грижат за екологични, социални и културни ресурси. 
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В рамките на концепцията на културния маршрут „Културното наследство се 
разглежда като динамична референтна точка за ежедневния живот, социалния растеж и 
промяна. Той е основен източник на социален капитал и е израз на разнообразие и 
идентичност на общността,” предоставяйки на посетителя възможност да съчетае 
творческото познание с насладата на свободното си време”. 

Наследството, което съставлява основното съдържание на културния маршрут, е 
резултат от емоционална и творческа енергия, връща тази енергия на потребителите, 
обогатява емоциите на поколенията и може да задоволи нуждите на съвременните 
туристи - да предизвика вълнение и да генерира нова енергия! 

 

Бележки 
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КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ & COVID 19  
 

Съдържание, публикувано от Световната туристическа организация (UNWTO), 
агенция към ООН 

 
С COVID-19 привеждането на глобалния туризъм в застой, милиони хора в карантина 

са били търсят културни и пътуване опит от домовете си. Културата се оказа незаменима 
през този период, а търсенето на виртуален достъп до музеи, обекти на наследството, 
театри и представления достигна безпрецедентни нива. 

С повече от 80% от обектите на ЮНЕСКО за световно наследство, които са се 
затворили, поминъкът на милиони културни професионалисти е сериозно застрашен. Ако 
туризмът е настроен да допринесе за оцеляването на сектора на културата, т.е. кината, 
изкуствата и много други сегменти, той следва да укрепи културната идентичност и 
брандирането на туристически дестинации. 

Въпреки всички предизвикателства секторите на туризма и културата са изправени 
пред възможност за създаване на нови партньорства и сътрудничество. Те са обвързани 
съвместно да преоткриват и разнообразят офертата, да привлекат нови аудитории, да 
развият нови умения и да подкрепят световния преход към новите условия. 

Препоръките, очертани по-долу, са изготвени от отдел "Етика, култура и социална 
отговорност" на СС НА ООН в сътрудничество с международните му партньори с 
компетентност в областта на културата и туризма. 
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Незабавен отговор 

1. Подобряване на обмена на 
информация и данни между 
секторите 

Информационният поток между секторите е 
от ключово значение за разбирането на 
въздействията на пандемията и за 
изработването на ефективни отговори. 
Специфичните данни за социално-
икономическите въздействия на COVID-19 
върху културата и туризма, както и за 
решенията, които се въвеждат за оцеляване в 
културния туризъм, ще позволят по-
фокусирани планове за смекчаване на 
последиците, за да се отговори на различните 
нужди и да се възложат добрите практики. 

2. Стартиране на иновативни 
съюзи 

Затварянето доказа важността на новите 
технологии и медии в ежедневието ни. С 
милиони хора, ограничени в домовете си, това 
е един подходящ момент за развитие и 
насърчаване на културни преживявания пред 
пленна публика. Предизвикателството е 
предоставянето на тези преживявания по 
начин, който подкрепя преките ползи за 
участващите организации и практикуващи 
специалисти. По време на този цифров преход 
туризмът и културата могат да изградят съюзи 
с технологични компании и частния сектор, за 
да подобрят достъпа до програми за 
изграждане на капацитет върху културата и 
устойчивия туризъм, достъпни онлайн. 

3. Вдъхнови по-устойчиво 
бъдеще за културния 
туризъм 

Секторите на туризма и културата трябва да 
продължат да работят заедно, за да вдъхновят 
по-устойчиво бъдеще за културния туризъм. 
Маркетинговите стратегии в туризма 
подчертават местните културни изрази не 
само за справяне с новите аудитории, но и за 
да вдъхновят отговорно пътуване. 
Дестинациите и културните обекти се борят 

как да оцелеят през този период на 
хибернация, като същевременно планират 
повторното отваряне на туризма. 

4. Формирайте по-устойчива 
работна сила в туризма и 
културата 

Професионалните профили на работещите в 
областта на културата и туризма ще изискват 
нови умения за незабавни действия и да 
вземат участие в възстановяването. И двата 
сектора трябва да разработят творчески и 
изобретателни решения за заетостта, за да 
осигурят устойчивост на работната сила след 
десетилетия на несигурност. Съществуващите 
работни места в културния туризъм следва да 
бъдат пазени и с постоянно повишаване на 
квалификацията, тъй като човешките таланти 
и знания вече са там. 

5. Укрепване на структурите 
на управление за по-добра 
координация и споделяне на 
информация 

Тази криза е изключителна възможност за 
изграждане на междусекторни модели на 
управление между ключовите участници в 
туризма и културата. Тези модели следва да 
включват технологични партньори за 
изграждане на платформи и обмен на форуми 
за координиране на действията и споделяне на 
информация. Платформите следва да 
предполагат ефективна комуникация, вземане 
на решения и споразумения за определяне на 
границите на развитието на туризма, 
включващи културни активи. 

 

https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19#nav-response
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6. Привличане на нови 
аудитории 

Секторът на културата оформя ангажирани 
глобални граждани и туристите на бъдещето, 
като достига до деца & младежи. 

Емоционалните връзки, които се очертават 
сега между гражданите и културните творци, 
ще направят разлика в идните години. 
Затварянето може също така да накара 
повтарящите се посетители и "висшите" 
културни туристи да подкрепят културата с 
покровителство и действия за солидарност. 

 

                         ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

1. Преминаване от количество 
към качество 

Успехът в туризма традиционно се измерваше 
със статистика, подчертаваща броя на 
посетителите, докато качествените 
показатели и профилът на посетителите имаха 
по-малко значение. Съвместното 
възстановяване на туризма и културата следва 
да съгласува политиките за устойчивост, 
новите приоритети с новите стойности за 
измерване, както и съобразените с нуждите 
маркетингови стратегии. 

2. Разнообразите продукти на 
културния туризъм 

Дестинациите следва да разглеждат нови и 
традиционни пазари - специфични профили 
на посетителите на културата, чиито интереси 
и приоритети могат да се преоформят след 
кризата на COVID-19. Културата ще изисква 
подкрепа, за да оцелее и процъфтява, тъй като 
обогатява идентичността на дестинациите и 
вдъхновява възраждането на туризма. Някои 
културни събирания могат временно да бъдат 
заменени с алтернативни продукти, тъй като 
се разгръщат нови сценарии. 

3. Стимулирайте участието на 
общността и вътрешния 
туризъм 

Ангажирането на гражданските платформи 
при пресъздаването на местната културна 
оферта ще има стратегическо социално и 
икономическо значение. Ролята на местните 

общности ще бъде от съществено значение за 
възприемане на първите потоци посетители, с 
предпазни мерки. Възвръщането на доверието 
на местните клиенти ще ускори 1-вата фаза на 
възстановяването на културния туризъм. 

4. Персонализиране на 
културна оферта за 
международни посетители 

Връщането на входящия културен туризъм ще 
бъде по-голямо предизвикателство, преди 
потребителите да решат да пътуват в 
чужбина. Като персонализират своята 
културна оферта, правителствата, 
дестинациите и културните индустрии могат 
да имат по-международен обхват. 
Международните и междусекторните съюзи 
ще имат ключова роля. 

5. Да се даде възможност за 
предприемачество и 
иновации в областта на 
културния туризъм 

Иновациите в МСП, кооперациите и 
творческата икономика ще бъдат необходими 
за възстановяването, особено за 
овластяването на жените, младежта и 
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местното население. COVID-19 ще засегне 
силно тези групи, тъй като икономиката им 
често е неформална, най-вече в 
нововъзникващи дестинации. Техният 
поминък ще се подобри чрез консолидиране 
на техния достъп до пазара и включване във 
веригата за доставки на културен туризъм. 
Преминаването от неформална към формална 
икономика ще бъде от полза за много 
общности и дестинации. 

 

 

6. Направете културния 
туризъм достъпен за всички 

Достъпността на културни съоръжения, 
продукти и услуги трябва да бъде напреднала, 
за да се погрижат по-добре за нуждите на 
хората с увреждания, възрастните и 
семействата с малки деца, местните жители и 
посетителите.  

Мащабиране на достъпността в културата е от 
полза за всички. 

Източник: https://www.unwto.org/cultural-
tourism-covid-19 

 

https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19
https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19
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 "COVID-19 и Трансформиращ туризъм"  
 

  Съдържание, публикувано от Световната туристическа организация (UNWTO),   
Дата: 25/08/2020                                                                                    агенция към ООН    

 
Туризмът осигурява препитание за милиони хора и позволява 

на милиарди повече да оценят своите собствени и различни култури, 
както и естествения свят. За някои държави той може да представлява 
над 20 процента от техния БВП и като цяло той е третият по големина 
експортен сектор на световната икономика. Туризмът е един от 
секторите, които са най-засегнати от пандемията COVID-19, оказвайки 
въздействие върху икономиките, поминъка, обществените услуги и 
възможностите на всички континенти. Въпреки че поддържането на 
поминъка, зависим от сектора, трябва да бъде приоритет, 
възстановяването на туризма също е възможност за трансформация с 
акцент върху лоста на въздействието му върху посетените дестинации 
и изграждането на по-устойчиви общности и предприятия чрез 
иновации, цифровизация, устойчивост и партньорства. 

CoVID-19 и Трансформиране на политика в областта на туризма, 
издаден на 25 август 2020 г.- кратката версия, е част от по-широкия 
отговор на ООН към и около пандемията. ССОТ беше водещ автор на съкратенатата версия, а 11 други 
агенции на ООН допринесоха за политическия документ, като изтъкнаха уникалното значение и обхват 
на сектора. 

В съкратенатата версия на политика се прави преглед на социално-икономическите въздействия от 
пандемията върху туризма, включително върху милионите препитания, които тя подържа. В него се 
подчертава ролята, която туризмът играе за постигането на напредък по отношение на целите за 
устойчиво развитие, включително връзката му с екологичните цели и културата. Призовава се за 
спешност от смекчаване на въздействията върху поминъка, особено за жените, младежта и 
неформалните работници. Кризата е възможност да преосмислим начина, по който туризмът 
взаимодейства с нашите общества, други икономически сектори, и нашите природни ресурси и 

екосистеми; да го измерваме и 
управляваме по-добре; да гарантира 
справедливо разпределение на ползите от 
него и да напредне в прехода към 
въглеродно неутрална и устойчива 
туристическа икономика.   

Предоставят се препоръки в пет 
приоритетни области, за да се управляват 
масивните въздействия върху живота и 
икономиките и да се възстанови туризмът с 
фокус върху хората. В него са представени 
примери за подкрепа на правителствата за 

сектора, призовава за повторно създаване, което дава приоритет на здравето и безопасността на 
работниците, пътуващите и приемните общности и предоставя пътна карта за трансформиране на 
туризма. 
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1. Културни последици 

Глобалното богатство на традициите, 
културата и многообразието са сред 
основните мотивации за пътуване. 
Въздействието на COVID-19 върху туризма 
оказва допълнителен натиск върху 
опазването на наследството в културния 
сектор, както и върху културната и 
социалната тъкан на общностите, особено 
коренното население и етническите групи. 
Тази криза е и безпрецедентна възможност 
за трансформиране на отношенията на туризма с природата, климата и икономиката. Кризата COVID-
19 е водещ момент за привеждане в съответствие на усилията за поддържане на прехраната, зависима 
от туризма, към ЦУР и осигуряване на по-устойчиво, приобщаващо, неутрално по отношение на 
въглеродните емисии, както и ефективно бъдеще на ресурсите. Оползотворяването на иновациите и 
дигитализацията, възприемането на местните ценности и създаването на достойни работни места за 
всички, особено за младежта, жените и най-уязвимите групи в нашите общества, би могло да бъде 
водещо и в центъра на възстановяването на туризма. За тази цел секторът трябва да напредне в 
усилията за изграждане на нов модел, който насърчава партньорствата, поставя приемащите хора в 
центъра на развитието, напредък основан на факти, политики и неутрални по отношение на 
въглеродните емисии инвестиции и операции. 

2. Пътна карта за трансформиране на нуждите от туризъм -  5 приоритетни 
области:  

1. УПРАВЛЯВАЙТЕ КРИЗАТА и смекчавайте 
социално-икономическите въздействия 
върху прехраната, особено върху заетостта 
и икономическата сигурност на жените. 
Постепенните и координирани решения и 
отговори ще трябва да бъдат приложени, за 
да: i) защитават поминъка, работните 
места, доходите и предприятията; ii) да 
изгради доверие чрез безопасност и 
сигурност във всички туристически 
операции; iii) укрепва партньорствата и 
солидарността за социално-икономическо 
възстановяване чрез поставяне на 
приоритет върху приобщаването и 
намаляване на неравенството.  

2. ПОВИШАВАНЕ на конкурентоспособността 
и изграждане на устойчивост. Да се 
подпомогне развитието на туристическа 
инфраструктура и качествени услуги по 
цялата верига на стойността на туризма; да 
се улеснят инвестициите и да се изгради 
благоприятна бизнес среда за местните 
МСП, да се разнообразят продуктите и 
пазарите, както и да се насърчава 

вътрешният и регионалният туризъм, 
когато това е възможно.  

3. НАПРЕДНАЛИ ИНОВАЦИИ И 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ЕКОСИСТЕМАТА НА 
ТУРИЗМА. Пакетите за възстановяване и 
бъдещото развитие на туризма биха могли 
да увеличат максимално използването на 
технологиите в туристическата екосистема, 
да насърчат дигитализацията за създаване 
на иновативни решения и да инвестират в 
цифрови умения, особено за работещите 
временно без занятие и за търсещите 
работа.  

4. ПРИЕМНА УСТОЙЧИВОСТ И ПРИОБЩАВАЩ 
ЗЕЛЕН РАСТЕЖ. Важно е туризмът да 
премине към устойчив, 
конкурентоспособен, ефективно 
използване на ресурсите и неутрален по 
отношение на въглеродните емисии 
сектор, в съответствие с целите и 
принципите на Парижкото споразумение 
относно изменението на климата и 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие. Зелените инвестиции за 



 3 / 5 
 

възстановяване биха могли да бъдат 
насочени към защитени зони, 
възобновяема енергия, интелигентни 
сгради и кръговата икономика, наред с 
други възможности. Финансовата и 
спасителна подкрепа от правителствата за 
настаняването, круиза и авиационната 
промишленост също биха могли да 
гарантират забрана на неустойчиви 
замърсяващи практики.  

5. Координация и партньорства за 
преобразуване на туризма и постигане на 
ЦУР. За преминаването към устойчиво 
бъдеще и глобални цели ще се изискват по-

пъргави подходи и съюзи. Глобалният 
комитет по кризисна криза в туризма на 
СЗО обедини туристическия сектор, за да 
формулира реакция в целия сектор на 
безпрецедентното предизвикателство на 
пандемията COVID-19. Ефективната 
координация за възобновяване и 
възстановяване на плановете и политиките 
би могла да обмисли поставянето на хората 
на първо място, с участието на 
правителството, партньорите за развитие и 
международните финансови институции за 
значително въздействие върху 
икономиките и поминъка.  

 
 

За подробности моля, вижте връзката по-долу: 

• https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-

and-Tourism.pdf 

• https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/UN-Tourism-Policy-Brief-

Visuals.pdf 

 

 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-and-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-and-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/UN-Tourism-Policy-Brief-Visuals.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/UN-Tourism-Policy-Brief-Visuals.pdf
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Исторически, туризмът е показал силна способност да се 
адаптира, иновации и възстановяване от несгоди. Тази 
безпрецедентна ситуация обаче изисква нови подходи и силна 
реакция на няколко нива и партньорства. Последните тенденции 
в Европа показват, че повторното отваряне на границите и 
туристическите дейности не е без рискове, тъй като то доведе на 
някои места до нарастващи инфекции, което доведе до нови 
локализирани ограничения от страна на правителствата. Въпреки 
че се обръща внимание на непосредствените социално-
икономически въздействия на COVID-19 върху туризма и 
ускоряване на възстановяването с цел защита на милиони 
препитание, тази криза е възможност за сектора да се 
трансформира и да стане по-устойчив, приобщаващ и устойчив.  

Подобна трансформация предполага поставяне на 
благосъстоянието на хората в основата на развитието на туризма, 
ангажиране на правителствата, частния сектор, гражданите и 
международната общност в силни партньорства за по-добро 
планиране и управление на туризма и определяне на системи за 
измерване за оценка на въздействието на сектора в икономиката, 
върху обществото и околната среда и за насочване на адекватни 
политики и операции. SUSTAINABLA

2.3 Постигане на напредък в иновациите и 
дигитализацията на туристическата 
екосистема  
Възстановяването на туристически дестинации и компании 
ще бъде напълно зависимо от капацитета им да се 
възползват от технологиите, за да разбират и наблюдават по-
добре нуждите и тенденциите на пътуващите, да създават и 
предлагат на пазара иновативни преживявания, да използват 
цифрови платформи за повишаване на 
конкурентоспособността и ловкостта на МСП за достигане до 
клиентите, осигуряване на работни места с добавена 
стойност, както и прилагане на ефективни протоколи за 
отопление. Изкуственият интелект и големите 
информационни масиви могат да помогнат за управлението 
на потоците и защитата на общностите и ресурсите.  
Пакетите за възстановяване биха могли да имат специален 
фокус за максимално използване на технологиите, постигане 
на напредък в цифровизацията на МСП, насърчаване на 
мрежовите процеси за създаване на иновативни решения и 
инвестиране в цифрови умения, по-специално за 
работниците, включително жени и младежи, временно без 
занятие и търсещи работа.  

Изграждането на иновации в туризма и екосистемите на предприемачеството може да спомогне за 
напредъка на цифровата трансформация. Иновациите биха могли да се съсредоточат върху 
приемането на цифрови модели за управление на сектора и за създаване на нови работни места, както 
и върху нови устойчиви продукти и опит, които свързват пътниците с природата и творческите 
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индустрии, оправомощаването на общностите и насърчаването на безопасни пътувания чрез 
технологиите.  
Цифрови технологии като дрон или дистанционни и сателитни технологии също могат да бъдат 
използвани за подкрепа на планирането и мониторинга на околната среда, защитата на природните 
активи, от които зависи туризмът.  
Освен това кризата ускори цифровизацията и изведе на преден план въздействието на цифровото 
разделение върху конкретни сегменти от обществото, включително жените. Предоставянето на 
услуги на свободна практика и обучение в областта на цифровата грамотност е необходимо за 
работниците в туризма, особено за работниците от женския и младежкия туризъм, да увеличат 
капацитета си за използване на цифрови инструменти и онлайн ресурси за рационализиране на техните 
операции и осигуряване на гъвкавост, като същевременно се подготвят за бъдещето на работата. 

 

2.4 Стимулиране на устойчивостта и приобщаващия зелен растеж 
Тази криза предлага безпрецедентна възможност да се трансформират отношенията между 
туристическия сектор и природата и така да се допринесе по-пълноценно за целите за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение относно изменението на климата. Засилването на устойчивото 
регионално развитие на туризма осигурява значителни ползи от превръщането на зависимите от 
туризма региони в по-малко уязвими от икономически заплахи, Към по-устойчиво използване на 
ресурсите, създаване на зелени работни места и повишаване на транспортната свързаност. Туризмът 
следва да премине към устойчив, ефективно използване на ресурсите и неутрален по отношение на 
въглеродните емисии сектор, като се основава на съществуващите усилия, включително 
привеждането в съответствие с Програмата за устойчив туризъм "Една планета мрежа". Действията в 
областта на изменението на климата и инвестициите в нисковъглеродна инфраструктура и НИРД могат 
да генерират широкообхватен икономически растеж и създаване на милиони нови работни места — 
само възобновяемите енергии биха могли да създадат 42 милиона работни места до 2050 г.Моделите 
на "Зелена икономика" за туристическия сектор показват най-големия потенциал за подобряване на 
ефективността на ресурсите се крие в областта на емисиите на CO2 с прогнозирано подобрение от 52 
процента спрямо сценариите на БАУ, Последвано от потребление на енергия (44 процента),  
потреблението на вода (18 на сто) и нетното обезвреждане на отпадъци (17 процента). Такава 
трансформация би била в съответствие с променящите се потребителско търсене. Прогнозира се 
планинският туризъм, природата, наследството, културният и приключенския туризъм да растат 
бързо през следващите две десетилетия. 

2.5 Засилване на координацията и партньорствата за преобразуване на 
туризма и постигане на ЦУР 

Туристическият сектор може да допринесе за всички 17 ЦУР, както се подчертава в доклада на СС НА 
ООН и ПРООН "Цели за туризъм и устойчиво развитие, пътуване до 2030 г.". По-важното е, че 
туристическите компании признават, че привеждането на бизнес целите в съответствие с ЦУР 
повишава конкурентоспособността, като същевременно допринася за устойчивостта и повишава 
социалния им лиценз за експлоатация.  
И все пак, за да се постигнат такива цели, бъдещето на туризма зависи от изграждането на партньорства на всички 
равнища – солиден подход на цялото управление; последователна вертикална координация между националните 
и местните органи; засилена координация в различните сектори, подпомагащи туризма като въздушния, 
сухопътния и морския транспорт, търговията, околната среда, културата, заетостта, както и силните 
публични/частни партньорства – и поставянето на благосъстоянието на приемащите общности в центъра на 
политиките и управлението на туризма. 
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Устойчив туризъм 

Туризмът е една от най-бързо развиващите се отрасли в света и 
важен източник на валутен обмен и заетост, като същевременно е тясно 
обвързан със социалното, икономическото и екологичното 
благосъстояние на много страни, особено развиващите се страни.  
Крайбрежният туризъм е един жизненоважен сектор на устойчивата синя 
икономика в развиващите се държави в ЕС . (вж. също: Доклад 
"Потенциалът на синята икономика"). 

Световната организация по туризъм определя устойчивия туризъм като "туризъм, който 
изцяло отчита своите настоящи и бъдещи икономически, социални и екологични 
въздействия, като се обръща внимание на нуждите на посетителите, индустрията, околната 
среда и приемните общности". 

В Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. ЦУР цел 8.9, има за цел "до 2030 г., да 
изработи и приложи политики за насърчаване на устойчивия туризъм, който създава 

работни места и насърчава 
местната култура и продукти". 
Значението на устойчивия 
туризъм е подчертано и в цел 
за ЦУР 12.b. която има за цел 
да "разработи и приложи 
инструменти за наблюдение 
на въздействията върху 
устойчивото развитие за 
устойчивия туризъм, който 
създава работни места и 
насърчава местната култура и 
продукти". 

Туризмът се определя и като 
един от инструментите за "до 
2030 г., увеличаване на 
икономическите ползи за 
развиващите се държави и 
най-слабо развитите страни", 
както се включва в цел 14.7 на 
ЦУР. 
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В документа за резултатите от Рио+20 Бъдещето, което искаме, устойчивият туризъм се 
определя от параграф 130 като значителен принос "към трите измерения на устойчивото 
развитие" благодарение на тесните си връзки с други сектори и способността му да създава 
достойни работни места и да генерира търговски възможности. Поради това Държавите 
членки признават "необходимостта от подкрепа за устойчиви туристически дейности и 
съответно изграждане на капацитет, които насърчават осведомеността за околната среда, 
опазват и опазват околната среда, зачитат дивата природа, флората, биологичното 
разнообразие, екосистемите и културното многообразие и подобряват благосъстоянието и 
поминъка на местните общности, като подпомагат своите местни икономики и човешката 
и природната среда като цяло. " В параграф 130 държавите членки също "призовават за 
засилена подкрепа за устойчиви туристически дейности и съответно изграждане на 
капацитет в развиващите се страни, за да допринесат за постигането на устойчиво 
развитие". 

В параграф 131 държавите членки "насърчават подкрепата на инвестициите в устойчив 
туризъм, включително еко-туризма и културния туризъм, които могат да включват 
създаване на малки и средни предприятия и улесняване на достъпа до финансиране, 
включително чрез инициативи за микрокредити за бедните, коренното население и 
местните общности в райони с висок потенциал за еко-туризъм". В тази връзка държавите 
членки също "подчертават значението на установяването, когато е необходимо, на 
подходящи насоки и регламенти в съответствие с националните приоритети и 
законодателство за насърчаване и подкрепа на устойчивия туризъм". 

 Обявена бе инициативата "Устойчив 
туризъм – премахване на бедността (ST-EP). 
Инициативата бе встъпила в длъжност от 
Световната организация по туризъм, в 
сътрудничество с UNCTAD, с цел развитие 
на устойчив туризъм като сила за 
облекчаване на бедността. 

TOURISM 4 SDGS 
JOIN US ON THE 2030 JOURNEY 

 
UnWTO и UNEP, Туризъм и целите за устойчиво 
развитие – Пътуване до 2030 г., 2017 г. 

Световната организация по туризъм 
(UNWTO), специализирана агенция на ООН, е водещата международна организация в 
областта на туризма. 
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UNWTO отговаря за насърчаването на отговорен, устойчив и универсално достъпен 
туризъм, насочен към постигането на универсалната Програма за устойчиво развитие до 
2030 г. и целите за устойчиво развитие (ЦУР). 

UNWTO предлага лидерство и подкрепа за туристическия сектор в постигането на 
напредък в политиките в областта на знанието и туризма в световен мащаб, като се 
застъпва за отговорен туризъм и насърчава туризма като движеща сила към икономически 
растеж, приобщаващо развитие и екологична устойчивост. 

UNWTO насърчава прилагането на Глобалния етичен кодекс в туризма, с цел максимално 
увеличаване на социално-икономическия принос на туризма, като същевременно сведе до 
минимум възможните му отрицателни въздействия. 

ЦУР 1 – БЕЗ БЕДНОСТ 

Като един от най-големите и бързо развиващи се икономически 
сектори в света, туризмът е добре позициониран, за да насърчи 
икономическия растеж и развитие на всички равнища и да осигури 
доходи чрез създаване на работни места. 

Устойчивото развитие на туризма, както и въздействието му на 
общностно равнище, могат да бъдат свързани с националните цели 
за намаляване на бедността, тези, свързани с насърчаването на 
предприемачеството и малкия бизнес, и с овластяването на по-малко 
облагодетелстваните групи, особено 
младежта и жените. 

 

ЦУР 2 – НУЛЕВ ГЛАД 

Туризмът може да стимулира устойчивото селско стопанство чрез 
насърчаване на производството и доставките за хотели, и продажбите 
на местни продукти на туристите. Агро-туризмът може да генерира 
допълнителен доход, като същевременно повиши стойността на 
туристическия опит. 

 

ЦУР 3 – Добро здраве и благополучие 

Данъчните приходи, генерирани от туризма, могат да бъдат 
реинвестирани в здравеопазването и услугите, да се подобри 
здравето на майката, да се намали детската смъртност и да се 
предотвратят болестите. Посетителските такси, събрани в защитени 
зони, могат и да допринесат осигуряване на здравни услуги. 
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ЦУР 4 – КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Туризмът има потенциала да насърчава приобщаването. Образованата 
работна сила е от решаващо значение за туризма да преуспява. 
Туристическият сектор предоставя възможности за преки и косвени 
работни места за младежта, жените, както и за тези хора със специални 
нужди, за достъп до образователни средства. 

 

ЦУР 5 – Равенство между половете 

Туризмът може да оправомощи жените, особено чрез предоставянето 
на преки работни места и генериране на доходи от МСП в туризма и 
предприятията, свързани с хотелиерството. Туризмът може да бъде 
инструмент за жените да станат напълно ангажирани и да се реализира 
тна мениджърски позиции във всеки аспект на обществото. 

 

 ЦУР 6 – ЧИСТА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ 

Изискването за инвестиции в туризма за предоставяне на комунални услуги 
може да играе критична роля за постигането на достъп до вода и сигурност, 
както и хигиена и канализация за всички. Ефективното използване на водата 
в туризма, контрола на замърсяването и технологичната ефективност може 
да бъде от ключово значение за опазването на най-ценния ни ресурс. 

 

ЦУР 7 – ДОСТЪПНА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ 

Като сектор, който е енергийно интензивен, туризмът може да ускори 
преминаването към увеличаване на дяловете на енергията от 
възобновяеми източници в глобалния енергиен микс. Чрез 
насърчаване на инвестициите в чисти енергийни източници туризмът 
може да спомогне за намаляване на зелените газове на жилищата, за 
смекчаване на изменението на климата и за допринасяне за достъпа 
на енергия за всички. 
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ЦУР 8 – Достоен труд и икономически растеж 

Туризмът, като търговия с услуги, е един от първите четири експортни 
печеливши в световен мащаб, като в момента осигурява една на всеки 
десет работни места в световен мащаб. Възможностите за достоен труд в 
туризма, особено за младежта и жените, и политиките, които 
благоприятстват по-добрата диверсификация чрез веригите за стойност 
на туризма, могат да задълбаят туризма положителни социално-
икономически въздействия. 

ЦУР 9 – Иновации и инфраструктура в промишлеността 

Развитието на туризма разчита на добра публична и частна 
инфраструктура. Секторът може да повлияе на обществения ред за 
надграждане и преоборудване на инфраструктурата, което ги прави по-
устойчиви, иновативни и ефективно по отношение на ресурсите и 
преминава към нисък растеж на въглеродните емисии, като по този начин 
привлича туристи и други източници на чуждестранни инвестиции. 

ЦУР 10 – НАМАЛЕНИ НЕРАВЕНСТВА 

Туризмът може да бъде мощен инструмент за намаляване на неравенствата, ако 
ангажира местното население и всички ключови заинтересовани страни в 
неговото развитие. Туризмът може да допринесе за обновяването на градовете 
и развитието на селските райони, като даде на хората възможност да преуспяват 
на мястото си на произход. Туризмът служи като ефективна средна стойност за 
икономическа интеграция и диверсификация. 

ЦУР 11 – УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ 

Туризмът може да напредне в градската инфраструктура и достъпността, 
да насърчи регенерацията и да запази културното и природното 
наследство, активи, от които зависи туризмът. 

Инвестициите в зелена инфраструктура (по-ефективен транспорт, 
намалено замърсяване на въздуха) следва да доведат до по-
интелигентни и по-екологосъобразни градове за, не само за жителите, но 

и до туристи. 

ЦУР 12 – ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

Необходимо е туристическият сектор да приеме режими на устойчиво 
потребление и производство (SCP), като ускори преминаването към 
устойчивост. Инструментите за наблюдение на устойчивото развитие на 
въздействията за туризма, включително за енергетиката, водите, 
отпадъците, биологичното разнообразие и създаването на работни места, 
ще доведат до засилени икономически, социални и екологични резултати. 
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ЦУР 13 – ДЕЙСТВИЯ по климата 

Туризмът допринася за и е засегнат от изменението на климата. 
Заинтересованите страни в туризма следва да играят водеща роля в 
глобалния отговор на изменението на климата. Чрез намаляване на 
въглеродния си отпечатък, в сектора на транспорта и настаняването, 
туризмът може да се възползва от ниския растеж на въглеродните 
емисии и да спомогне за справянето с едно от най-неотложните 
предизвикателства на нашето време. 

 

ЦУР 14 – ЖИВОТ ПОД ВОДАТА 

Крайбрежният и морският туризъм разчитат на здрави морски екосистеми. 
Развитието на туризма трябва да бъде част от Интегрираното управление на 
крайбрежните зони, за да помогне за опазването и запазването на крехки 
морски екосистеми и да служи като превозно средство за насърчаване на синя 
икономика, допринасяйки за устойчивото използване на морските ресурси. 

ЦУР 15 – ЖИВОТ НА СУШАТА 

Богатото биологично разнообразие и природното наследство често 
са основните причини, поради които туристите посещават 
дестинация. Туризмът може да играе основна роля, ако се 
управлява устойчиво в нестабилни зони, не само в опазването и 
запазването на биологичното разнообразие, но и за генерирането 
на приходи като алтернативен поминък за местните общности. 

 

ЦУР 16 — МИРНО ПРАВОСЪДИЕ И СИЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

Тъй като туризмът се осъществява между хора с разнообразен културен 
произход, секторът може да насърчи мултикултурната и религиозната 
толерантност и разбирателство, като положи основата за по-мирни 
общества. Туризмът, който е от полза и ангажира местните общности, също 
може да консолидира мира в следконфликтните общества. 

 
 ЦУР 17 – ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЦЕЛИТЕ 

Поради междусекторния си характер туризмът има способността да 
укрепва частните/публичните партньорства и да ангажира множество 
заинтересовани страни – международни, национални, регионални и 
местни – да работят заедно за постигане на ЦУР и други общи цели. 
Общественият ред и иновативното финансиране са в основата за 
постигането на Програмата до 2030 г. 
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Световната организация по туризъм (UNWTO), подкрепена от широк кръг спонсори и в 
партньорство с други международни организации, гражданското общество, и частния сектор, 
предоставя техническа помощ в страни от цялото земно кълбо повече от 40 години. Знанията и 
експертният опит на UNWTO за развитие на устойчив, отговорен и достъпен туризъм допринасят 
за един по-добър свят. 

Пътна карта за туризма за приобщаващ растеж на UNWTO 2030 предоставя нова възможност за 
партньорства за развитие – ЦУР 17.  Предложенията за проекти (които трябва да се намерят на 
картата на TOURISM 4 SDGS) отразяват на държавите членки на UNWTO трябва да изградят по-
устойчив, устойчив и иновативен туристически сектор, който да генерира работни места и 
насърчава приобщаващия растеж с ниски въглеродни емисии в съответствие с всичките три 
измерения на устойчивото развитие: хората, планетата и просперитета. 
 

Инвестирането в хора, стимулиране на развитието на инфраструктурата, оформянето на по-добри 
политики и институции, изграждането на устойчивост, стимулирането на предприемачеството, 
стимулирането на иновациите и дигитализацията и устойчивото използване на богатото биологично 
разнообразие и култура следва да бъдат в основата на нашите усилия за отключване на потенциала 
на растежа на туризма, като същевременно смекчаваме миграцията и запазваме природните и 
културните активи на всяка дестинация.                                                 Източник: https://tourism4sdgs.org/ 

https://tourism4sdgs.org/
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Рилската теснолинейка 
 
Рилската железница е построена в една от най-
красивите долини на България – Кочериновската, 
възпята от патриарха на нашата литература Иван 
Вазов в книгата „Великата Рилска пустиня“. 

„Това е прелестно зелено кътче, оросявано от река Рила, което се радва на 
нилско плодородие: аз с възхищение хвърлях взор на равната му площ, облечена 
със зеленина от посевите му: тютюн, царевица, ориз, лозя, дини, овошки, 
тополи … благодат.“ 
 
1902-1912 г. 
Идеята за Рилската железница възниква още от самото начало след като 
двамата братя Коста и Тодор Балабанови печелят търга за концесия на Рило-
манастирските гори през 1902 г. Тодор Балабанов обмисля два варианта: 
построяването на теснолинейка на парна тяга и елекрифицирана железница. 
Той възприема втория вариант, позовавайки се на наличието на достатъчно 
ресурси за производство на електрическа енергия. 
Трасето на проекта преминава през: Радомир-Дупница-с.Рила-Рилски 
манастир. Т.Балабанов заедно с инж.Трънка обхождат терена, за да проучат 
най-изгодния вариант. 
Още през 1904 г. братя Балабанови искат от Министерство на обществените 
сгради, пътища и съобщения, под чието управление са железниците, да им 
разреши строителството на теснолинейка от река Илийна надолу по течението 
на река Рилска, покрай фабриката в Бараково към Дупница и по-нататък до 
най-близката жп гара в Радомир за транспортиране на дървения материал и 
готовата продукция. 
В тази връзка са назначени комисии през септември 1904 и 1905 г., но поради 
очертаващата се голяма дължина на тази линия (почти 100 км.) и забраната на 
закона да се строят и експлоатират частни железници в България, въпросът се 
протака и не се решава. Така, до смъртта си (15 март 1912 г.) Тодор Балабанов 
не е могъл да види фабриката свързана с жп линия. Тази мечта е осъществена 
от неговия син Иван Балабанов. 

https://www.strannik.bg/objects/view_picture/6319?pic=17481
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1915-1916 г. 
Строежът на теснопътни жп линии с междурелсие 600 мм. започва в хода на 
Първата световна война (декември 1915 г.) с изграждането на голямата 
снабдителна теснолинейка от Радомир към Дупница и надолу по река Струма 
за нуждите на Втора българска армия. Тя е завършена и предадена за 
експлоатация на 4 март 1916 г., а до Горна Джумая (Благоевград) на 27 май 
1916 г. По-нататък строителството продължава през Кресненското дефиле към 
Рупел и Петрич, за да се улесни доставката на траверси, греди, подпори и друг 
дървен материал, необходими за войсковите части. Щабът на действащата 
армия възлага на Управление железопътни съобщения да построи клон от гара 
Струма на линията Дупница-Горна Джумая до фабриката на братя Балабанови 
при село Бараково. Строителството започва на 4 август 1916 г, а линията се 
открива за експлоатация на 13 септември 1916 г., от която дата фабриката е 
свързана с теснолинейната железопътна мрежа в Струмския район. 

1918-1920 г. 
По първоначалния замисъл клонът е трябвало да бъде построен до метоха 
Орлица (1,5 км по-нагоре от село Рила), но това става година и половина по-
късно. На 19 февруари 1918 г. ЩДА нарежда теснолинейката да се продължи 
до метоха Орлица. До 20 юни 1918 г. задачата е изпълнена, като релси са 
положени и след метоха, но строежът е спрян и релсите след метох Орлица са 
демонтирани и изпратени на Южния фронт. До края на Първата световна 
война и няколко години след нея в долината на река Рилска функционира само 
участъкът Струма-Бараково-Рила-метох Орлица (13,3 км). 

1920-1927 г. 
През 1920 г. съгласно Закон за уреждане на положението на строените 
железопътни линии за военни нужди по време на Първата световна война, 
УЖПС предава на БДЖ заедно с всички военни и участъка Струма-Орлица, а 
предприятието Българска горска индустрия (БГИ) на братя Балабанови – 
Кочериново взема концесия и започва да строи продължението на линията 
нагоре по долината на река Рилска. В тази връзка БГИ наема от БДЖ малкия 
участък Рила-Орлица (1,5 км). 
През 1922 г. теснолинейката вече се експлоатира до устието на река Илийна – 
гара Илийна (от 1925 г. гара Кула и от 1949 г. гара Бричебор). Почти година и 
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половина по-късно, т.е. към 1924 г. линията достига до левия бряг на река 
Рилска (по бричеборския склон) до Рилски манастир. 
По-нататък Българска горска индустрия продължава да работи по трасето, 
полага релси и така теснолинейката достига до крайния си район, наречен 
условно гара Черней (на почти 3,5 км над манастира под връх Черней), с 
множество къси разклонения, които се полагат за удобство, а после се 
демонтират и пренасят на друго място според нуждите при товарене и 
извозване на дървения материал и отпадналата дървесина. 

1928-1937 г. 
След 1928 г., когато Акционерното дружество „Българска книжна и дървена 
индустрия“ (БКДИ) става приемник на БГИ, гара Рила – спирка Орлица (км 1 
+ 500) е собственост на БДЖ, но дадена под наем на БКДИ, спирка Орлица – 
спирка Балабанов (км 12 + 600) е притежание на БКДИ и се експлоатира от 
него, а от спирка Балабанов нагоре до манастира е собственост на Рилската 
света обител, но се експлоатира от БКДИ. 
През 1933 г. срокът на тази концесия изтича и от тогава БКДИ използва 
участъка, като плаща наем на Рилската света обител. 
През 1937 г. е пусната в експлоатация нормалната жп линия Дупница-Горна 
Джумая. Теснолинейката по поречието на река Струма е демонтирана в 
участъците Дупница-Кочериново и Струма-Горна Джумая, а малката 
отсечка  Кочериново-Струма (2,3 км) се прибавя към клона Струма-Рила-
Рилски манастир и гара Кочериново става начална (претоварна) гара на 
теснолинейката. 

1938-1942 г. 
Към края на 30-те години, за да се избегнат трудностите, произтичащи от 
тройната собственост на участъка Рила-Рилски манастир, БДЖ решават да 
откупят частта на БКДИ, а с Рилския манастир да се договорят да поемат 
експлоатацията на неговата част. След предварителни преговори с БКДИ в 
началото на 1942 г. излиза Закон за откупуването (ДВ, бр.8 от 14 януари 1942 
г.). От своя страна разпоредителното заседание на Манастирския събор на 
Рилската света обител, още на 3 февруари 1942 г., решава да отстъпи на 
държавата в лицето на БДЖ собствеността върху своята част от линията. Така 
от пролетта на 1942 г. целия участък Рила-Рилски манастир става държавна 
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собственост и е предаден за експлоатация на БДЖ, заедно с използвания по 
тази линия подвижен състав. 

1942-1944 г. 
След 1942 г., без да засяга основната линия Кочериново-Рила-Рилски 
манастир, експлоатирана като редовна жп линия от БДЖ, настъпват някои 
промени с особените клонове, които се обслужват пак от БДЖ, но не са тяхна 
собственост. 
Най-напред БКДИ демонтира релсовите звена от гара Рилски манастир нагоре 
към Черней, като негови собствени и ги влага в направата на големия клон до 
река Илийна за превоз на дървен материал по участъка гара Кула-Краварско 
дере (около 3 км). Този участък влиза в експлоатация заедно с продължението 
на линията от гара Рилски манастир до пред самия вход (Самоковската порта) 
на манастира (около 0,5 км). Скоро обаче тогавашният Неврокопски 
митрополит Борис се противопоставя на това поклонниците да се докарват с 
влака едва ли не вътре в манастира. От БДЖ уважават тази реакция. Както и 
преди пътническите влакове започват да пристигат и тръгват от гара Рилски 
манастир, а удължението се използва като жп клон, по който се докарват 
провизии, дърва и въглища за огрев на манастира и околните сгради. 

1945-1947 г. 
През 1945 г. се откриват още три клона с обща дължина около 1,6 км., а през 
1946 г. горското стопанство продължава клона Кула-Краварско дере до 
Радовица и полага релси от гара Рилски манастир нагоре към площадки за 
товарене на дървен материал. 
Така към 1947 г. теснолинейките в долината на река Рила и притоците й 
достигат най-голямото си развитие: текущ път на основната линия 
Кочериново-Рила-Рилски манастир – 36,9 км., гарови коловози 5,6 км., горски 
и индустриални клонове – 10,7 км., или общо 53,2 км. релсов път. 
 
Пътнически превози 
Сведения за превозване на пътници – посетители на манастира, по линията и с 
подвижен състав на БГИ от Рила нагоре има през 1927 г., но е възможно да се 
превозвани и по-рано. Тези превози също са договаряни точно. Например през 
1935 г. един билет от III-та класа от гара Рила до гара Рилски манастир е 
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струвал 30 лева, като 7 лева са взимали БДЖ и 23 лева – БКДИ. След 1937 г., 
когато участъкът Кочериново-Рила-Рилски манастир остава самостоятелен 
теснолинеен клон, БДЖ откриват локомотивно депо в гара Рила, което в 
последствие обслужва цялата линия. 

Гари и спирки в рилското корито 
На 18 май 1942 г. БДЖ пускат в редовна експлоатация участъка Рила-Рилски 
манастир, като продължение на Кочериново-Рила. Открито за обществено 
ползване по цялата линия са експлоатационните пунктове: Кочериново, гара 
Бараково, спирка Пороминово, спирка Стоб, гара Рила, спирка Орлица, гара 
Неофит Рилски (до 28 август 1942 г. се нарича гара Вакаро), спирка Пастра, 
спирка Балабанов, спирка Ягнилото, гара Кула и гара Рилски манастир. 

Подвижен състав 
Локомотивното депо в Рила работи средно с 10 локомотива от две серии – 01 
60 и 400 60, докато в същото време всички останали теснолинейни  600 мм жп 
линии използват за влаково движение само една серия 400 60. 
Вагонният парк е съставен от различни подразновидности и предназначение 
вагони, товарни и пътнически. В годините 1925-1931 са произведени и нови 
конструктивни модификации на пътническите вагони, създадени със 
съдействието на инж. Карделев, сътрудник на Теснолинейната жп 
работилница. Те са тип ремаркета, предназначени за топлите пролетни и 
горещите летни месеци, да поемат голям поток от пътници в направление към 
Рилски манастир. 
През 1946 г. по теснолинейката Кочериново-Рилски манастир са превозени 
общо 214623 пътника, а през 1947 – 237437 пътника. 

Преименуването 
От 1 юни 1949 г. са преименувани спирка Балабанов на спирка Желю 
Демиревски, гара Кула на гара Бричебор, а малко по-късно и спирка Ягнилото 
на спирка Елешница. Закритата гара Струма се открива като спирка, а спирка 
Орлица се закрива. 
През 50-те години теснолинейката Кочериново-Рилски манастир продължава 
да работи интензивно. Между Кочериново и Рила се движат средно в 
денонощие 8-9 чифта влакове. От тях 4-5 чифта са смесени, а останалите – 
товарни. Между Рила и Рилски манастир се движат 5-7 чифта, от които 2-4 
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чифта смесени. Към 1955 г. част от смесените влакове са заменени с 
пътнически.Железницата като цяло се подържа много добре. След 1955 г. в 
тежкия участък Рила-Рилски манастир релсите тип РДП-9,5 са подменени със 
сравнително тежък за това междурелсие тип ЧБР-19,5 и горното строене е в 
отлично състояние. 

Краят на една железница 
Въпреки значителните подобрения превозите постепенно намаляват: намалява 
добивът на дървен материал в този район, намаляват поклонниците към 
Рилски манастир, а същевременно се подобрява достъпът на автомобили до 
него. Броят на превозените с теснолинейката през 1959 г. (годината преди 
нейното закриване) е около 130000 души, в т.ч. заминалите от гара Рилски 
манастир са 44737 пътници, или средно по 123 души на ден, което за една 600 
мм жп линия, където нормалното пътническо вагонче има 20 места за сядане 
и при три влака на ден е много добра цифра. 
          Последният влак, украсен с черно знаме, потегля от гара Рилски 
манастир на 31 март 1960 г. Журналистите пишат, че всички монаси и 
работещите в района на манастира са дошли на изпращането, че 
локомотивната свирка пищяла непрекъснато за сбогом, докато влакът се 
спускал по Бричеборския склон, че населението от цялото рилско корито 
излязло, за да изпрати последния влак. 
Краят, нежеланият от всички родолюбци край на онова докосване на 
железницата до Светата Рилска обител настъпил … 

Източник: http://www.archives.government.bg/; 
https://www.strannik.bg/o/6319/izlozhba-100-godini-ot-
osnovavaneto-na-rilskata-zheleznitsa; https://strelka.bg 

 

 

 

http://www.archives.government.bg/
https://www.strannik.bg/o/6319/izlozhba-100-godini-ot-osnovavaneto-na-rilskata-zheleznitsa
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Окръг Vâlcea, Румъния: Корнет - "манастирът, под който минава влакът", 
средновековният "стожер" на Православието във Влашко-Ţara Românească 

Râmnicu Vâlcea, Loviştei, 
считана за исторически ареар на 
румънското православие, мястото, 
където Басараб I успява да 
консолидира първата румънска 
феодална държава, не познава 
твърде много каменни манастири, 
дори и ако окръг Vâlcea е 
представителен за Румъния, 

притежаващ най-патримониалните места за поклонение, разполагайки с над 
52 скита, манастири, болници, параклиси, разпятия. 

Това може да се дължи на факта, че планинските села в района са имали за 
духовен център дървената църква, която лесно може да бъде разглобена и 
преместена заедно със селото поради военни набези. 

Въпреки това, Ţara Loviştei има едно от най-красивите монашески бижута, 
планински манастир, построен преди почти четири века в район, където 
растат по-малко известните плодове, наречени COARNE.  

Манастирът Корнет или манастирът Ловиштей, най-
северното място за поклонение в наследствените 
манастири на окръг Вълча, има особеност, която 
малцина знаят и която е накарала мнозина да го 
нарекат „църквата над влака“.  

Църквата, посветена на „Обезглавяването на св. Йоан Кръстител“, сграда, 
представителна с архитектурата от седемнадесети век, е построена през 1666 
г. от господарят на крепостта Мареш Бъжеску и първоначално е изрисувана от 
неговия основател. През 1761 г. олтарът е пребоядисан с приноса на майстор 
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Алексе, капитан на Ловиштя, Михай, Раду от Търговиште и Йордаче като 
майстори зографи. От края на 17 век са запазени в оригиналния си вид 
църквата, беседката в югоизточния ъгъл и частично оградната стена. 

Манастирът се намира в долината на 
река Олт, близо до старата граница 
между Хабсбургската империя и 
Влашко, представляваща последния 
бастион на Православието по това 
време.  

В съвремието се намира на 50 км от 
Ръмнику Вълча, по пътя, водещ към 
Сибиу през долината Олт, Храмовата архитектура има триделен план, с кула 
на наоса и една на притвора, изпълняваща ролята на камбанария и изградена 
с открита тухла върху каменна основа. Вътре църквата е била разделена със 
зид между наоса и притвора, а живописта е изпълнена стенописно, но е 
запазена само тази от 15 век. през 18 век. 

Мястото, избрано да бъде построено, е масивна скала, която се спуска от 
планините Лотрулуй до коритото на река Олт. Оттук търговският път, свързващ 
двете държави, се разклонява, част е отивала към Перишани – Куртеа де 
Арджеш, а стръмна и изключително опасна част е следвала пътя покрай река 
Олт към Калимънеш. 

„Корнету беше стожерът на православието, последната укрепена църква във 
Влашко, крепост, която през цялото си съществуване се сблъска с няколко 
проблема, които всъщност биха могли да доведат до нейното ефективно 
изчезване“, каза Лигия Ризеа, бивш служител на AGERPRES, пред консултант 
на AGERPRES по въпросите на наследството в рамките на Областната дирекция 
за култура. 
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В своята история Корнетският манастир е преживявал няколко кризисни 
ситуации. Така през 1808 г. скитът е разрушен и възстановен през 1835 г. 
Църквата на границата е може би най-преследваното място за хабсбургските 
завоеватели, които са били объркани от тази крепост на православието, в 
опита си да завладеят с вяра общностите на овчари, разположени в северната 
част на окръг Vâlcea. Между 1864-1925 г. църквата се администрира от 
Ефорията на гражданските болници в Букурещ, която през 1885 г. финансира 
изграждането на иконостаса от дъбово дърво; година по-късно маслените 
икони са изрисувани с масло. Между 1923 и 1925 г. институцията, която 
спонсорира скита в сътрудничество с Дирекцията на паметниците, 
възстановява купола на кулата и олтара, разрушен от артилерийски снаряди 
по време на боевете през 1916 г. Но до Първата световна война манастирът 
Корнет преминава през най-големия си критичен момент от цялото негово 
съществуване. През 1897 г. е разработен проектът за изграждането на жп 
линията Ръмнику Вълча – река Вадулуй и за съжаление в района Раковица-
Корнету, предвид тесността на долината Олт, железопътната линия минава 
точно през територията на манастира. Така според този проект скалата щяла 
да бъде взривена и манастирът косвено премахнат. Преговорите отнели две 
години, за да се намери компромисно решение. Алтернативата била 
железопътният изпълнител да финансира преместването на това място за 
поклонение, което било изключително оскъпена процедура. В крайна сметка 
разрешението се инициирало от духовенството, което предложило да се 
изгради скален тунел точно под манастира. След извършения техническия 
анализ това решение било прието, но също така представлявало поредица от 
рискове, тъй като сондажните работи не трябвало да засегнат 
съпротивителната конструкция на 300-годишната храмова сграда. През 1898 г. 
обаче килийните помещения от западната страна са съборени и под 
манастира е изграден тунел, който сега е в списъка на защитените технически 
паметници. 
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Но проблемите на манастира не свършили. През 1916 г., по време на Първата 
световна война, долината на река Олт е едно от най-ожесточените бойни зони, 
а църквата е точно в средата на фронта - между войските на генерал 
Прапоргеску и германската армия. Куполът на църквата и част от олтара са 
бомбардирани с оръдия, като след това са реновирани между 1923 и 1925 г. 

 

Последното 
препятствие, на 
което е подложен 
манастирът, е през 
80-те години на 
миналия век, заедно 
с плана за 

хидротехническото 
устройство на река 
Олт, когато властите 
предлагат отново 
неговото събаряне. 

Въпреки това хидроелектрическата централа Корнет, която е била 
предложена за изграждане надолу по течението на манастира, е била 
преработена и в крайна сметка тази конструкция е била построена нагоре по 
течението, а манастирът се спасява и този път.  
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„Поклонниците, които искат да се оттеглят в манастира над влака, също могат 
да се полюбуват на монументалната творба. Става дума за скалния тунел, 
построен през 1898 г. Железопътният тунел принадлежи към железопътната 
отсечка Ръмнику Вълча – Раул Вадулуй, построена под ръководството на инж. 
Михаил Инженер Râmnic, член-кореспондент на Румънската академия 
Изграждането на отсечката Râmnicu Vâlcea - Vadului е забележителен 
технически успех за времето си, конструктивните решения е трябвало да се 
изправят срещу естествените трудности, породени от пресичането на 
дефилето на река Олт, речна транспортна артерия, отворена за съвременния 
транспорт.  

„Целият ансамбъл е 
проектиран и построен с 
техническа точност и 
специален архитектурен усет 
от 1722 г., по време на 
австрийското управление в 
Олтения.“, добавя Лигия 
Ризеа от AGERPRES / (автор на 
статията: Liviu Popescu, 
редактор: Adrian Drăguţ). 

 

Източник:https://www.agerpres.ro/social/2014/11/15/report
aj-valcea-cornet-manastirea-pe-sub-care-trece-trenul-fosta-
vama-a-ortodoxismului-din-tara-romaneasca-12-25-02; 
https://valceainimagini.blogspot.com/2020/06/cornetu-
manastirea-pe-sub-care-trece.html 

 

https://www.agerpres.ro/social/2014/11/15/reportaj-valcea-cornet-manastirea-pe-sub-care-trece-trenul-fosta-vama-a-ortodoxismului-din-tara-romaneasca-12-25-02
https://www.agerpres.ro/social/2014/11/15/reportaj-valcea-cornet-manastirea-pe-sub-care-trece-trenul-fosta-vama-a-ortodoxismului-din-tara-romaneasca-12-25-02
https://www.agerpres.ro/social/2014/11/15/reportaj-valcea-cornet-manastirea-pe-sub-care-trece-trenul-fosta-vama-a-ortodoxismului-din-tara-romaneasca-12-25-02
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Анкета-ROBG-302 h  ttp://christ-ro-bg.eu 
Проект:  „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”  - ROBG-302 

Програма Интеррег  V-A  Румъния-България 2014-2020 
 
Партньори по проекта ChristHeritage ROBG-302: 

Водещ партньор/LP/: Църква "Св. Петка" – гр. Русе, България 
Партньор № 2/PP2/: Кметство Ведя, окръг Гюргево  

& Църква "Св. Пантелеймон" - с. Ведя, Румъния  

Партньор № 3/PP3/: Църква "Св. Георги"- гр. Русе, България 
Продължителност на проекта 36 месеца: 11 януари 2019 г. – 12 януари 2023 г. 

Бюджет по проекта: 1 499 991,21 евро 
 
Настоящият документ е изготвен по проект ChrisHeritage ROBG-302, 
Дейност: Създаване на мрежа от заинтересовани страни за развитие на 
културния и религиозния туризъм в трансграничния регион Русе – 
Гюргево 

h  ttp://christ-ro-bg.eu 
 
 

 

* Задължително 
 
 

1. Вашата възраст е? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

под 14 години 

14-16 години 

18-29 години 

29-35 години 

над 35 години 
 
 

2. Вашият пол е? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Жена 

Мъж 

http://christ-ro-bg.eu/
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3. Място на раждане * 
 
 

 
4. Вашата е-поща и/или организация, която представлявате? * 

 
 

 
5. Професия/образователна степен * 

 
 
 

 

 

 

 
6. 1. Какво би Ви заинтригувало в експозицията за християнското наследство в региона 

Русе- Гьоргево, свързано с църковната история: * 
 

Поставете отметка на всички, които важат. 
 

Археология/наука за човешката дейност в миналото/ 

Нумизматика/наука за монетите като исторически извори/ 

Епиграфика/изучава старите надписи и текстове, които не са написани с перо върху 
пергамент, а издълбани с длето върху камък или изписани с четка по старинни 
стенописи и икони./ 

Сфрагистика/сигилография- изучава печатите на средновековните владетели, 
висшите духовници, градовете и други./ 

Хералдика/наука за гербовете и други отличителни знаци/ 

Етнология/изучава културното развитие на различните етнически групи в 
обществото/ 

История на региона/Древността и Средновековието/ 

Съвременна история на региона/Новото време-от края на ХV до нач. на ХХ в. и Най- 
новото време-след края на Първата световна война 1918 г./ 

Друго: 

http://christ-ro-bg.eu/
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7. 2. Бихте ли посетил/а виртуална експозиция на християнското културно наследство 
в региона Русе-Гюргево, докато сме в условията на пандемия? * 

 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

Ще ми е интересно и удобно да разглеждам виртуално експозицията на 
християнското културно наследство в региона Русе-Гюргево и след като се вдигне 
пандемичната забрана за посещения на музеи. 

 
 
 
 

8. 3. Знаете ли кой светец/светица е покровител на град Гьоргево, на румънската 
столица и на цяла Румъния? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 
 

9. 4. Знаете ли кой светец/светица е покровител на град Русе, на българската столица 
и на цяла България? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 
 

10. 5. Срещали ли сте информация за термина „digitized culture heritage“ h  
ttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-cultural-heritage * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго:      

http://christ-ro-bg.eu/


Анкета-ROBG-302 http://christ-ro-bg.eu 

https://docs.google.com/forms/d/13n5qn1hNqezCVziGpJcX0WoQ51oN83-9jXUZS-4XIpk/edit 4/12 

 

 

11. 6. Кое би ви било полезно при представянето на поклоннически маршрут, свързан 
с християнското културно наследство в региона Русе-Гьоргево? * 

 

Поставете отметка на всички, които важат. 
 

Представени поклоннически маршрути по теми-кръщене, венчавка, погребение на 
известни общественици от региона 

Представени поклоннически маршрути по географски принцип чрез съвременни и 
старинни имена на населени места в региона 

Представени поклоннически маршрути по годишен календарен цикъл на 
православните празници и светии, свързани с местните църкви и манастири 

Комбинирано 

Не ме интересува пряко този въпрос 

Друго: 
 
 
 

12. 7. Знаете ли, че светското обществено образование се е отделило от религиозното 
образование едва през последните 80 -100 години? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

http://christ-ro-bg.eu/
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13. 8. Колко често посещавате църквата, близка до вашия дом ? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Веднъж в месеца 

Веднъж в седмицата 

По-често 

Само на големите църковни празници през годината 

На именния си ден 

На рождения си ден 

На годишнина от кръщене, венчавка, погребение 

Не посещавам църква 

Друго: 
 
 
 
 
14. 9. Запознати ли сте с житията на светците, които Ви закрилят и празнувате 

именния си ден? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 
 

15. 10. Колко познати имате с богословско образование? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Един 

Няколко 

Нито един 
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16. 11. Знаете ли, че в миналото манастирите са били средища на знанието, съхранили 
книжовното и културно богатство чрез своите библиотеки, училища и скриптории/ 
места, където ръчно се преписват ръкописи и книги/? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 
 
 

17. 12. Често ли се молите в църква? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, предпочитам да го правя вкъщи 
 
 
 
 

18. 13. Знаете ли, че преди около 100 години все още са се използвали за разплащане 
в някои църкви и манастири т.нар. храмови монети ? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго 

 
 
 

19. 14. Знаете ли значението на миряните за местната църква? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 
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20. 15. Знаете ли, че през изминалите световни войни свещениците са участвали и на 
бойното поле като военни свещеници? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго 

 
 
 

21. 16. Интересувате ли се от четенето на религиозна литература? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да, основно християнска литература 

Да, но чета и друга религиозна литература, освен християнската 

Не, не чета никаква религиозна литература 

Не, но имам познания в областта на богословието 
 
 
 
 

22. 17. Знаете ли, че в миналото манастирите са били и места за лечение? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго: 
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23. 18. В условията на пандемия църквата ми носи утеха? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Може би 

Не 

Не съм се замислял и не мога да отговоря 
 
 
 
 

24. 19. Спомняте ли си кой Ви е въвел за пръв път в православната църква и Ви е 
обяснил как да се молите, да се кръстите и какво представляват иконите и защо 
се палят свещите! * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да, мой роднина/майка, баща, баба, дядо, брат, сестра, леля, чичо, др./ 

Да, в местното училище по вероучение 

Да, кръстника/цата ми 

Сам 

Не мога да си спомня 

Друго: 

 
 
 

25. 20. Посещавате ли църквата с цел изповядване? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 
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26. 21. Интересувате ли се от елементите на храмовата архитектура на християнската 
църква-екстериор и интериор? * 

 

Поставете отметка на всички, които важат. 
 

Да, поради професионална ангажираност 

Да, заради личен нтерес 

Обичам красивата архитектура и да разглеждам иконите 

Усещам осезаемо в храмовото пространство връзката с предците и националното 
ни минало, съхранени досега в църквата 

Усещам вътрешна хармония, докато слушам църковната хорова музика и затова 
често присъствам на храмовата служба. 

Имам скъпи семейни спомени в църквата и затова посещавам храмовите 
пространства 

Отдавам почит на починалите си родственици 

Не, не се интересувам 

Друго: 
 
 
 
 

27. 22. Колко често посещавате църквата с цел да послушате изпълнението на 
църковния хор? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Всяка седмица 

Всеки месец 

Само на големи църковни празници 

Веднъж годишно 

Рядко и не е свързано с конкретен празник през годината 

Никога 

Нямам този навик 

Друго:      
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28. 23. Имате ли участие в редовни религиозни служби, освен в ритуалите за сватби, 
погребения и кръщенета?* * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

Друго: 
 
 
 
 
 
29. 24. Считате ли като полезна за региона практиката „Виртуалните музеи: Достъп до 

европейско културно наследство и анализ за по-богато тълкуване на миналото, 
чрез използването на разходно-ефективни технологии за напреднало 3D 
моделиране с цел подобряване на разбирането на културното наследство и 
иновационните системи на цифровите културни активи„ * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

Друго:      
 
 
 
 
30. 25. Запознати ли сте със социалната, образователната и културна роля на 

православната църква в региона и откога датира влиянието й върху местното 
население? 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да, от векове насам 

Да, от 150 години насам 

Чувал/а съм за значението й, но не знам от коя дата точно 

Не си спомням от училище 

Не ме интересува тази тема 

друго 
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31. 26. Понякога посещавате ли спонтанно някоя църква/манастир, за да  ...... ? * 
 

Поставете отметка на всички, които важат. 
 

Запалите свещ за здраве и да се помолите 

Запалите свещ за починалите и да се помолите 

Послушате песнопенията на църковния хор 

Разгледате иконите и храмовата архитектура 

Не, не ми се е случвало досега 

Друго: 
 
 
 
 

32. 27. Как се самоопределяте религиозно? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Православен 

Протестант 

Католик 

Мюсюлманин 

Вярващ без определена религиозна принадлежност 

Атеист 

 
 
 

33. 28. Кой е любимият Ви манастир и църква в регион Русе-Гьоргево? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Нямам такива 

Моля назовете ги 

Друго:      
 
 
 
 
34. 29. Кои са темите от съвременния живот, по които бихте искали да знаете 

позицията на Църквата? * 
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Вашето мнение е ключов фактор за обратна връзка от общността по 
темата в региона Русе- Гьоргево! 

 

Благодарим Ви за участието в тази анкета по проект „Християнското 
наследство в културния коридор Русе-Гюргево” - ROBG-302, 

финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 
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Анкета-ROBG-302 h  ttp://christ-ro-bg.eu 
Проект:  „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”  - ROBG-302 

Програма Интеррег  V-A  Румъния-България 2014-2020 
 
Партньори по проекта ChristHeritage ROBG-302: 

Водещ партньор/LP/: Църква "Св. Петка" – гр. Русе, България 
Партньор № 2/PP2/: Кметство Ведя, окръг Гюргево  

& Църква "Св. Пантелеймон" - с. Ведя, Румъния  

Партньор № 3/PP3/: Църква "Св. Георги"- гр. Русе, България 
Продължителност на проекта 36 месеца: 11 януари 2019 г. – 12 януари 2023 г. 

Бюджет по проекта: 1 499 991,21 евро 
 
Настоящият документ е изготвен по проект ChrisHeritage ROBG-302, 
Дейност: Създаване на мрежа от заинтересовани страни за развитие на 
културния и религиозния туризъм в трансграничния регион Русе – 
Гюргево 

h  ttp://christ-ro-bg.eu 
 

 
 

* Задължително 
 
 

1. 1. Вашата е-поща & организация, която представлявате? * 
 
 

 
2. 2. Професия/образователна степен * 

 
 

 
3. 3. Вашата възраст е? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

под 14 г. 

14-18 г. 

над 18 г. 
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4. 4. Вашият пол е? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Жена 

Мъж 

 
 

5. 5. Често ли се молите в църква? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, предпочитам да го правя вкъщи 
 
 
 
 

6. 6. Място на раждане * 
 
 

 
7. 7. Как се самоопределяте религиозно? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Православен 

Протестант 

Католик 

Мюсюлманин 

Вярващ без определена религиозна принадлежност 

Атеист 
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8. 8. Запознати ли сте с житията на светците, които Ви закрилят и празнувате именния 
си ден? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 
 

9. 9. Знаете ли кой светец/светица е покровител на град Русе, на българската столица 
и на цяла България? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 
 

10. 10. Знаете ли кой светец/светица е покровител на град Гьоргево, на румънската 
столица и на цяла Румъния? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 
 

11. 11. Знаете ли, че в миналото манастирите са били средища на знанието, съхранили 
книжовното и културно богатство чрез своите библиотеки, училища и скриптории/ 
места, където ръчно се преписват ръкописи и книги/? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 
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образование едва през последните 80 -100 години? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

 
 

13. 13. Знаете ли, че през изминалите световни войни свещениците са участвали и на 
бойното поле като военни свещеници? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго 

 
 
 

14. 14. Знаете ли, че в миналото манастирите са били и места за лечение? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго: 

 
 
 

15. 15. Знаете ли, че преди около 100 години все още са се използвали за разплащане 
в някои църкви и манастири т.нар. храмови монети ? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго 
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16. 16. Запознати ли сте със социалната, образователната и културна роля на 
православната църква в региона и откога датира влиянието й върху местното 
население? 

 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да, от векове насам 

Да, от 150 години насам 

Чувал/а съм за значението й, но не знам от коя дата точно 

Не си спомням от училище 

Не ме интересува тази тема 

друго 

 
 
 

17. 17. Кой е любимият Ви манастир и църква в регион Русе-Гьоргево? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Нямам такива 

Моля назовете ги 

Друго:      
 
 
 
 
18. 18. Срещали ли сте информация за термина „digitized culture heritage“ 

h  ttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-cultural-heritage * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не, за пръв път го чувам 

Друго: 
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19. 19. Бихте ли посетил/а виртуална експозиция на християнското културно 
наследство в региона Русе-Гюргево, докато сме в условията на пандемия? * 

Отбележете само едно кръгче. 
 

Да 

Не 

Ще ми е интересно и удобно да разглеждам виртуално експозицията на 
християнското културно наследство в региона Русе-Гюргево и след като се вдигне 
пандемичната забрана за посещения на музеи. 

 
 
 
 

20. 20. Какво би Ви заинтригувало в експозицията за християнското наследство в 
региона Русе- Гьоргево, свързано с църковната история: * 

 

Поставете отметка на всички, които важат. 
 

Археология/наука за човешката дейност в миналото/ 

Нумизматика/наука за монетите като исторически извори/ 

Епиграфика/изучава старите надписи и текстове, които не са написани с перо върху 
пергамент, а издълбани с длето върху камък или изписани с четка по старинни 
стенописи и икони./ 

Сфрагистика/сигилография- изучава печатите на средновековните владетели, 
висшите духовници, градовете и други./ 

Хералдика/наука за гербовете и други отличителни знаци/ 

Етнология/изучава културното развитие на различните етнически групи в 
обществото/ 

История на региона/Древността и Средновековието/ 

Съвременна история на региона/Новото време-от края на ХV до нач. на ХХ в. и Най- 
новото време-след края на Първата световна война 1918 г./ 

Друго:      
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Вашето мнение е ключов фактор за обратна връзка от общността по темата 

в региона Русе- Гьоргево! 

 

Благодарим Ви за участието в тази анкета по проект „Християнското 
наследство в културния коридор Русе-Гюргево” - ROBG-302, финансиран по 

Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 
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Въпросник 
към туристическия сектор 

/бизнес фирми, туроператори и др./ 
на територията на Русе - Гюргево 

за периода 2020-2021 
с акцент върху културния, историческия и религиозния туризъм в трансграничния регион 

Русе- Гюргево, финансиран от проект Интеррег РО-БГ 302 "Християнско наследство в 
Русе-Гюргево културен коридор" Програма Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020. 

 
Настоящият документ е изготвен по проект ChrisHeritage 
ROBG-302, Дейност: Създаване на мрежа от заинтересовани 
страни за развитие на културния и религиозния туризъм в 
трансграничния регион Русе – Гюргево 

* Задължително 
 

развиване на конкурентоспособен трансграничен туристически продукт в Културния коридор Русе-
Гюргево, базиран на устойчивото използване на културно-историческото и религиозното 

наследство. www.christ-ro-bg. еu 
 

 

КАК ДА ПОПЪЛНИТЕ ТОЗИ ВЪПРОСНИК 
Въпросникът се изготвя така, че да осигури възможно най-бързо и лесно попълване. На повечето 
въпроси може да се отговори само като се отбележи в квадратчето. Твърде малко информация изисква 
отчети (допълнително търсене). Когато срещнете "Вие" във въпросника, моля, отговорете от името на 
вашата организация. "Организация" означава вашата фирма, подразделение или ако сте в централния 
офис, групата, в която работите. В публичния сектор това се отнася за конкретни местни органи или 

Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 
Приоритетна ос: 2, Специфична цел: 1, Име на проекта: 

"Християнско наследство в културния коридор Русе-Гюргево" 
Christ Heritage ROBG-302 

http://christ-ro-bg.eu 
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отдели, публични отдели и др. 
Скала на отговорите:

1-  малко  2-Средно   3-Много
 
 

А. Основна  информация  за   анкетираните organizati  включване/компани  (Моля 
попълнете) 

 
 

1. Име на анкетираната организация: * 
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2. Име на  лицето , попълнило проучването: * 
 
 

 
3.   Адрес на организация/фирма  : * 

 
 

 
4.  E-mail  address (website): * 

 
 

 
5. Сектор на дейност: * 

 
 

 
6. Година на  създаване на  дружеството: * 

 
 

 
7. Кратко  описание  на   фирмата/организацията  : * 

 
 
 

 

 

 
 

A. Въпроси   относно  състоянието на туристическата  дейност за последните 12 месеца 
(моля попълнете) 
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8. 1.  Брой  туристи   , посещаващи  обекта в  периода 2020-2021?  * 
 
Маркирай само една позиция. 

 
До 200 

До 500 

До 1000 

Над 1500 
 
 
 
 
 
9. 2.   Как  бихте разпределили туристите по националност (моля попълнете от 1 до 3) 

* 
 
Маркирай само една позиция. 
 

Румънци 

българи 

германци 

французи 

Британци 

испанци 

австрийци 

евреи 

арменци 

руснаци 

гърци  

турци 

американци 

канадци 

австралийи 

Други: 
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10. 3. Каква е  възрастта на вашите гостуващи туристи?  (моля попълнете  с 1 до 3) * 

Маркирай само една позиция. 
 

До 18 години 

19-27 

28-36 

37-50 

51-66 

Над 67 
 
 
 
 

11. 4. Какви превозни средства са използвали  вашите гостуващи туристи?  (моля 
попълнете  с 1 до 3) * 
*Железопътен круиз  - Туристическо пътуване по железопътната линия (атракционен влак) в затворен 
кръгъл път, с планирани спирки по пътя за екскурзии. *Автобусен круиз-Пътувания с различни 
модификации на автобуси (мини-автобуси, автобуси с  капацитет 40-50 души и други подобни,  
двуетажни автобуси, автобуси в хотелски стил със спални и др.  "). 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Река/море/туризъм - яхти, пътнически кораби  

River Cruise 

Автомобилен 

туризъм 

Автобусен круиз* 

Железопътен туризъм- чрез пътнически или туристически влак 

Железопътен круиз * 

Мотоциклетен туризъм - до друг град в страната  

Мотоциклетен туризъм - до далечни региони в различни страни  

Колоездачен туризъм - до друг град в страната 

Колоездачен туризъм - до далечни региони в различни страни 

 Въздушен туризъм 

Балонинг  

пешеходен туризъм  

Други: 
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12. 5. Какви са  причините за  пътуванията на вашите гостуващи туристи?  (моля 
попълнете  с 1 до 3) * 
*Носталгичният туризъм е свързан с  посещение на познати и роднини, родни места, минал живот 
или място на раждане на родители, погребални обекти на техните предци. Носталгични турове са 
особено разпространени  поради  промяна в    политическата карта, особено в Европа. *Елитен 
туризъм- туристи с доходи над средното за региона- "туристически локомотив" дава  тласък за 
развитието на целия регионален туризъм  промишленост.  Той помага за разпространението  на нови 
високи стандарти на услугите и за подобряване на качеството на живот на  населението. 
*Организиране на сватбени обиколки - Пакет туристически услуги, включително видеозаснемане, 
лимузина, цветя, шампанско и др.  Ако  се  планира сватбеният ритуал да бъде направен на 
пътуване, той се организира като фолклорна  почивка.  *Организиране на  туристическа обиколка за 
кръщене - Пакет туристически услуги, включително видеозаснемане, цветя, кетъринг и др.   Ако  
църковният ритуал е планиран да бъде направен на  пътуване, той е организиран като поклоннически 
празник. 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Поклоннически пътувания 

Туризъм за посещение на роднини и приятели-

носталгичен туризъм Образователен туризъм 

Спортен туризъм - кану,планинско колоездене, гмуркане, яхтинг и 

др. Бизнес пътувания 

Почивам 

Терапевтичен туризъм 

Други:    
 
 
 
 
13. 6. Активни месеци от  бизнес дейността на фирмената  организация?  * 

други: Сезонни (моля, посочете месеци) 
 
Маркирай само една позиция. 
 

Целогодишно 

Други: 
 
 
 
 
14. 7.  Брой на персонала на компанията/организацията (моля   посочете) по-долу: *  

 
Маркирай само една позиция. 

 
До 5 

Между 5 до 10 

Над 10 
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15. 8. Вид  трудово правоотношение с  персонала на дружеството (моля, посочете) по-
долу * 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Сезонен 

Целогодишен  

Друг: 

 
 
 

16. 9. Състои ли се персоналът  на компанията  от местни граждани?  (моля попълнете) 
* 

 
Маркирай само една позиция. 

 
Да 

Не 

 
 
 
17.  Какви са туристическите    услуги,  предлагани от   компанията/организация?  (моля 

попълнете) * 
 
Маркирай само една позиция. 
 

Хотелиерство 

индустрия 

Ресторанти 

Туроператори НПО 

Обществени организации (държавни, 

общински) 

 Кафе и бързо хранене 

Развлечения и хоби търговия 

(сувенири, малки стоки) 

Изработка 

Други:    
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18. 11.  Използвате ли  електронни услуги,  за да обслужвате клиенти или да популяризирате 
дейностите  си (моля попълнете) * 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Външни 

връзки Имейл 

Социални мрежи Електронна резервация на стая 

Специален софтуер за работа с клиенти 

Други: 
 
 
 

19. 12.  Участвали ли сте   в  национални  панаири или изложения  през  последната година/  в  
периода 2020  -2021/?  (моля, посочете) * 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Да 

Не 

Други:    
 
 
 
 
20. 13.  Участвали ли сте   в  международни  панаири или изложения  през последната  

година/ в   периода   2020- 2021/?  (моля, посочете) * 

Маркирай само една позиция. 
 

Да 

Няма 

друг: 

 
 
 

21. Бъдещо развитие и проблеми на туристическите дейности в културния регион Русе-
Гюргево (моля попълнете  )  
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Към по-устойчив културно-религиозен/поклоннически туризъм в 

трансграничния регион Русе - Гюргево ChristHeritage ROBG-302 Дейност: 
Консервационни и реставрационни дейности, представящи на обществеността 
културно-историческото наследство в 3-те църкви – постоянна изложба на 
църковни артефакти в Експозиция Център, находящ се в бул. „Св. Дворът на 
църквата Петка в Русе и чрез интернет сайта на проекта: www.christ-ro-
bg.eu 
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435 / 5 000 
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22. 14.  Кой според вас е най-известният обект на природно и културно и 
историческо/религиозно/наследство, маршрут, атракция или събитие в културния регион Русе-
Гюргево? * 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Обект на културно-историческото наследство 

 Маршрут (посочете село-местност) 

Атракция/организирано годишно събитие  
Обект на природното наследство 
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23. 15. Според Вас  развитието на какъв вид  туризъм е  най-подходящ  за  условията на 
територията? (моля попълнете)  * 
*Приключенски туризъм - лицензиран лов, Риболов, събиране на диви билки и др., свързани с посещение, 
експедиции, и използване за почивка и рехабилитация на природни обекти: морета, реки, езера, гори, 
планини, пещери и т.н. *Спортен туризъм - Основната задача на тези обиколки е възможността за 
туристите да се включат в избрания спорт: Подземни (speleotourism ), планинска езда, колоездене, 
алпиниране и др. Спортният туризъм изисква адекватна туристическа инфраструктура и гарантирана 
безопасност на турците. Спортните обиколки са разделени на 1. Active -a обиколка, по време на която 
туристите активно се занимават с един или друг спорт. професионално или като аматьори 2. Пасивен 
- обиколка на спортни състезания и събития, където туристите действат като фенове или с интерес 
към определен спорт, посещавайки състезанието. * Екотуризъм – Той има за цел да създаде 
икономически стимули за опазване на околната среда. Концепцията за "екотуризъм" обхваща широк 
спектър от пътувания – от малки образователни обиколки за студенти до редовни туристически 
програми в национални паркове и резерват, за постигане на устойчиво развитие на териториите, 
опазване на биологичното и социалното, и културното многообразие. Получената печалба от този 
вид туризъм може отчасти да бъде насочена към реинвестиране в екологични мерки. Към 
екологичния туризъм принадлежи. *Селски туризъм- който осигурява настаняване у дома на 
жителите на селски агроекологичния туризъм, в който туристите по време на отдих водят селски 
начин на живот във фермите. 
*Екзотичен/екстремен туризъм- често приключенски туризъм е свързан с определен риск и изисква 
повишено внимание към безопасността на туристите. В резултат на това е избрано специфично 
място за екстремен туризъм от цялото приключение, чиято цел е изпитанието на човешките сили в 
сложна среда, обикновено в неурбанизирана среда в природата на открито небе - гмуркане, рафтинг 
по планински реки на леки надуваеми салове, скокове с бънджи, кайт-сърф, парашутизъм, скачане с 
парашут, скачане с парашут, скално катерене,  парапланеризъм, каяк, каньонинг, балониране, 
планински туризъм, и конен преход и др.  Естеството на екзотичния туризъм има и гастрономически 
обиколки. *Социален туризъм - пътувания, субсидирани от средствата, отпуснати от държавата за 
социални нужди, подпомагане на хората с ниски доходи/ неспособни лица и др. да прилагат правото 
си на почивка 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Религиозен туризъм 

Културен & Исторически 

туризъм Спортен туризъм 

Образователен 

туризъм Еко, 

селски туризъм 

Медицински и отдих, СПА туризъм Бизнес 

и професионален, конгресен туризъм 

Приключенски туризъм 

Фестивал, фолклорен 

туризъм Воден туризъм 

Планински туризъм 

Хоби туризъм – пътуване, фотография, кулинария 

Други: 
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24. 16. С какво свързвате развитието на *религиозния туризъм в културния коридор 
Русе-Гюргево? * 
* Религиозен (поклонник) туризъм - пътуване до свети места, манастири, и различни исторически и 
археологически обекти с култова стойност. 1) поклонение (посещение на свети места за поклонение на 
светите сили) ; 2) когнитивни пътувания (познаване на религиозни паметници, история на религията, 
културата на религията); 3) Научни пътувания (пътуване на историци и други специалисти, занимавани с 
религия и т.н.). 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Културен и исторически туризъм 

Други:    
 
 
 
 
25.   17. Каква според вас  е най-ефективната   реклама за  популяризиране на 

местните религиозни забележителности?  * 
 
Маркирай само една позиция. 

Лична препоръка - в реално време и в жива Радио 

реклама 

Препоръка от известни общественици с различни професионални сфери 
на дейност 

Телевизионна реклама 

Филми и чрез другите анимирани реклами, създаване на кратки тематични 

видеоклипове Препоръка от известен блогър, влог и т.н. виртуални влиятели 

Вестник/ списание реклама чрез хартия печатна версия и/или в социални мрежи 

Туристически ръководства в хартиен и дигитален формат 

Публикации на специализирани сайтове и 

електронни медии Реклама в специализирани 

туристически публикации 

Книги или чрез      кратката  история, написани по  завладяващ начин по 
темата или с аспект на общата основа в региона 

Визуални изкуства чрез живопис-плакати, комиси или/и илюстрирани 
енциклопедии за деца 

Билбордове, информация и табели 

Други: 
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26. 18. Кой/Какво  според вас трябва да бъде   символът на      поклоннически туризъм 
в  културния  трансграничен регион  Русе -  Гюргево?  * 

 
 

 
27. 19.  Ако трябва да опишете само с три/3/ думи религиозната туристическа зона в 

културния регион Русе-Гюргев, то тогава тези думи според вас са: 
 
 
 

 

 

 

 
28. 20. Моля, посочете три /3/ държави, с които смятате, че сътрудничеството в 

поклонническия туризъм трябва да бъде подкрепено, с пряка полза от 
увеличаване на туристическия поток в културния регион Русе-Гюргево? * 

 
 
 

 

 

 

 
29. 21. Кои са  основните проблеми на туристическите компании и организации в  

културния рeгион Русе-Гюргево? * 
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30. 22.   Необходимо ли е разработване на обучение/курсове в областта 
на поклонническите обиколки в културния регион Русе-Гюргево?   * 
Ако "Да", посочете в други 

 
Маркирай само една позиция. 
 

Да

Не 

Други: 
 
 
 
 
 

31. 23.  Достатъчно ли насърчават държавните органи развитието на поклонническия туризъм в 
културния регион Русе-Гюргево?  * 
Ако "Да", посочете в други 

 
Маркирай само една позиция. 

 
Да 

Не 

 
 
 
32. 24. Какви *допълнителни туристически услуги предлага вашата компания/организация като допълнителна 

възможност за туристически посещения/ свързани с религиозните регионални забележителности или с фокус 
върху туристи, които се интересуват от поклонническо пътуване извън градската зона, включително скално 
катерене до известен религиозен обект/пещера ? (Моля, пояснете)) * 
"Допълнителни туристически услуги" - услуги, свързани с пътувания, развлечения, събития и други събития 
от културен и познавателен характер, Спортно-анимация, минерално заздравяване на водата, и други 
медицински услуги, конгресни и бизнес събития, използване на въжени железници, отдаване под наем на 
плажни съоръжения, оборудване и превозни средства, училища и клубове за езда, яхтинг, сърф, ски 
училища, училища за водни спортове, и други услуги, за развитие на туризма. 
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33. 32    25. Бихте ли включили в туристическите услуги, които предлагате, обиколка с фокус върху туристи, 
интересуващи се от поклонническо тематично пътуване за сключване на църковен брак, кръщение, посещение 
на исторически значими гробищни паметници в региона?  * 

Маркирай само една позиция. 
 

Да, особено с акцент върху посещенията, свързани с християнския ритуал на 
църковния брак 

Да, особено с акцент върху посещенията, свързани с християнския обред на 
кръщението 

  Да, особено с  акцент върху посещенията на  християнски гробища 
мемориали с висока културна и историческа стойност 

Да , с офертата и на трите възможности  

 
33. 26  Бихте ли включили в предлаганите от вас туристически услуги 

обиколка с фокус върху туристи, които се интересуват от 
поклонническо пътуване, представящо някакъв биографичен аспект от 
конкретна историческа личност/монах, духовна личност, зограф, 
ктитор, лекар, композитор, архитект, писател, търговец, и др. значими 
личности/ с маршрут, включващ църквите и манастирите в района 
Русе-Гюргево /къде е кръстен, женен, живял/работил, погребан/?* 

Маркирай само една позиция. 
 

Да 

Не 

 
34.  27. Бихте ли включили в предлаганите от Вас туристически услуги 

и обиколка с фокус върху туристи, които се интересуват от 
поклонническо пътуване от типа „По следите на Св. 
Петка/Параскева – Закрилница на румънци и българи”?* 

Маркирайте само една позиция 
 

Да 

Не 
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35. 28. Кои според вас са факторите, които влияят на избора на туристите за дестинация? (Моля, 
пояснете) * 

 
 

 
Благодарим Ви за участието! 

 
-Партньори по проекта Христос Херитидж РОБГ-302: 

 
Водещ партньор/ЛП/: Църква "Света Петка" – Русе, България 

- svetapetkachruchruse@mail.bg 
 
Партньор No 2/PP2/: Vedea Commune, окръг Гюргево-"Църква Свети 
Пантелеймон" - Ведея, Румъния- primaria.vedea@gmail.com 
 
Партньор No 3/PP3/: Църква "Свети Георги" – Русе, България - 

svetigeorgichurchruse@mail. Бг 
 

www.interregrobg.eu 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 

 

mailto:svetapetkachruchruse@mail.bg
mailto:primariavedea@yahoo.com
mailto:svetigeorgichurchruse@mail.bg
mailto:svetigeorgichurchruse@mail.bg
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mailto:svetigeorgichurchruse@mail.bg
http://www.interregrobg.eu/
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                                      Въпросник 
към свещениците, 

 служещи в храмовете от енориите на 
Митрополия Русе & Митрополия Гюргево  

и техните нужди и възможности за развитие, свързани с устойчивото 
развитие и насърчаването на религиозния/поклонническия туризъм в 

трансграничния културен регион Русе – Гюргево 

Настоящият документ е изготвен по проект ChrisHeritage 
ROBG-302, Дейност: Създаване на мрежа от заинтересовани 
страни за развитие на културния и религиозния туризъм в 
трансграничния регион Русе – Гюргево 
 

Уважаеми участници, 

Екипът на  проекта ChristHeritage ROBG-302 разработи този 

въпросник като част от инициативата за проучване и развитие на 

туристически дейности с акцент върху културния и исторически и 

религиозен туризъм в трансграничния регион Русе- Гюргево, Финансиран 

по проект Interreg RO-BG 302 "Християнско наследство в Културния 

коридор Русе-Гюргево" на Програмата Интеррег В-А Румъния-България  

2014-2020. 

Вашето мнение е важно през целия процес на планиране, управление 

и наблюдение на поклонническия маршрут и във Ваше лице, като 

представители на ключова заинтересована страна, вътрешна за 

организацията, от особено значение е предоставената от Вас 

информация. 

Всички храмове, предоставили обратна връзка, попълнили 

въпросника и потвърдили използването на информационния канал: 

официалният сайт на проекта www.christ-ro-bg.eu ще бъдат включени 

безплатно в туристическа брошура, която ще бъде популяризирана на 

страницата на проекта в 3 езикови версии – английски, румънски и 

български, както и разпространена на хартиен носител сред 

заинтересованите страни. 

Благодарим Ви предварително за участието! Екип по проекта 

Програма Интеррег  V-A 2014-2020 Румъния-България 
Приоритетна ос: 2, Специфична цел: 1, Име на проекта: 

"Християнско наследство в културния коридор Русе-Гюргево" 
ChristHeritage ROBG-302 
http://christ-ro-bg.eu 
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КАК ДА ПОПЪЛНИТЕ ТОЗИ ВЪПРОСНИК 

С акцент върху 

Културно-историческото значение на храмови сгради в трансграничния 

културен коридор Русе- Гюргево като единен ресурс за устойчивото 

развитие на християнското културно наследство и религиозен 

туризъм/дестинация за поклонение. 

Въпросникът се изготвя така, че да осигури възможно най-бързо и 

лесно попълване. На повечето въпроси може да се отговори само като 

се отбележи в квадратчето. Твърде малко информация изисква отчети 

(допълнително търсене). Когато срещнете "Вие" във въпросника, моля, 

отговорете от името на вашата организация.  

Отговорна скала: 1-малко 2-средно 3- много 

За устойчивото развитие на поклонническия туризъм в региона е 

необходимо да се комуникира чрез консултации и анализ на получените 

попълнени въпросници и вътрешните заинтересовани страни на 

бенефициентите по проекта, като свещениците, отговарящи за храмовете 

и другите служители в епархиите, имащи отношение към темата за 

поклонническия туризъм. 

Приносът на проекта ще бъде реализиран чрез разработването на 3 

съвместни интегрирани трансгранични продукта за културен и религиозен 

туризъм, основани на културното и религиозното наследство в 

трансграничната зона Русе-Гюргево и разработени според установените 

нужди на целевите групи туристи: 

1. "Християнското културно наследство в духовното пространство 

Русе-Гюргево" 

2. "По стъпките на общите светци-покровители на българи и 

румънци" 

3. "История и цивилизация в културния коридор Русе-Гюргево" 

Попълнените въпросници са ни необходими най-късно до 31.05.2022, 

преди да бъде изготвена брошурата по проекта, за да се подпомогне 

информирането на решенията и набелязването на области за бъдещо 

развитие, включени в дизайна на рекламния материал.  

Обратната връзка, получена чрез попълване на въпросника, ще бъде 

анализирана и публикувана в официалната страница на проекта под 

формата на доклад с обобщените резултати. Към момента подобна 

информационна база не е създавана по темата за културен и религиозен 
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туризъм, основани на културното и религиозното наследство в 

трансграничната зона Русе-Гюргево. 
 

* Задължително 

Основна информация за анкетираната организация (Моля попълнете) 

1. Наименованиа на църква в енорията: 

2. Име на лицето, попълнило проучването: 

3. Храм адрес: 

4. Телефонен номер за връзка: 
5. Имейл адрес (уеб сайт): 
 
6. Работно време с поклонници на седмична/месечна база: 

7. Година на създаването на храма: 

8. Кратко описание на храма: 

A. Въпроси относно състоянието на поклоненическата дейност в региона за последните 12 месеца (моля 
попълнете ) 
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9.  Месеци активна дейност на поклоннически посещения? * 

Отбележете само едно кръгче. 

� Сезонен (моля, посочете месеци)......................... 
� Целогодишно 

10. . Каква е възрастта на посетилите храма туристи? (моля попълнете) * 

Поставете отметка на всички, които важат. 

�  до 18 години 
� 19-27 
� 28-36 
� 37-50 
� 51-66 
�  над 67 

11.  Води ли се подробен отчет за посетилите храма поклонници? * 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да  
� Не 

12.  Използвате ли електронни услуги, за да обслужвате поклонници или да популяризирате дейностите 
си (моля попълнете) * 

Поставете отметка на всички, които важат. 

� External links 
� Имейл 
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� Социални мрежи, като например профил във Facebook 
� Няма наличен, но желая да се включи църквата към поклоннически маршрут на 

официалната страница, създадена по проекта 302 www.christ-ro-bg.eu 
� Viber 
� Друго: 

 
B. Въпроси относно специфичното местоположение за поклонническия маршрут (моля, 

попълнете ) 

13.  Бихте ли искали вашата църква да бъде включена в рекламна брошура, популяризираща 
религиозния/поклоннически туризъм в региона* 

Поставете отметка на всички, които важат. 

� Да, желая 
� По конкретен маршрут. Моля, изяснете...................................... 
� По друг маршрут, който е важно да бъде създаден и поддържан в региона по Ваше 

мнение - например по стъпките на scythian монаси, по стъпките на Свети Йоан 
Касиан, по стъпките на монасите-исихасти в Scythia Minor / Лудогорие и Добруджа 
/.По маршрута на атонските ермитажи в региона, по стъпките на Свети 
Седмочисленици и други. 

� Не 
� Друго:................................................................................................... 

 
14.  Според Вас кой от 3-те туристически продукта по проекта ChrisHeritage ROBG-302 включва 

профила на вашата църква и регион с акцент върху културно-историческото наследство?  * 

Поставете отметка на всички, които важат. 

�  "Християнско културно наследство в духовното пространство Русе-Гюргево" 
�  "По стъпките на покровители на българи и румънци" 
� "История и цивилизация в културния коридор Русе-Гюргево" 
�  И в 3-те 

 
15.  Друго: Има ли някакъв интерес от миряни или запитвания за културно-историческата стойност на 
църквата от изследователи и експерти и други групи по интереси в областта? * 

Поставете отметка на всички, които важат. 

�  Да  
�  под 36-годишна възраст. 
�  до 55 години. 
� над 56-годишна възраст 
� Не 
� Друго: 

 
16. Имате ли опит с наследници, които идват при Вас с документи/информация, че те са открили 
снимки/документи/артефакти при наследяване на собственост в областта и имат желание да ги предоставят 
с цел да обогатят наличната история за културно-историческата стойност на храма?  * 

Поставете отметка на всички, които важат. 

� Да  
� Не 
� Моля, пояснете примерната тема 

 
 

C. Бъдещи дейности и проблеми на поклоннически туристически дейности в културния регион Русе-
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Гюргево (моля попълнете) 

17.  Каква според вас е най-ефективната реклама за популяризиране на местните религиозни 
забележителности? 

Поставете отметка на всички, които важат. 

� Телевизионна и радио реклама 
� Реклама в специализирани туристически списания 
� Публикации в специализирани сайтове и електронни медии 
� Билбордове 
� Информация и табели 
� Интернет 
� Друго: 

 

18. Кой според Вас трябва да бъде символът на религиозния туризъм в културния регион Русе - 
Гюргево? 

19.  Ако трябва да опишете само с три думи туристическа зона в културния регион Русе-Гюргево, 
тогава тези думи според Вас са: 

20. Моля, посочете три държави, с които смятате, че трябва да се подкрепя сътрудничеството в 
религиозния туризъм, с пряка полза от увеличаването на туристическия поток в културния регион Русе- 
Гюргево? 
 
 
 
 
 
21.  Кое е най-забележителното и с голямо влияние относно културно- историческо значение във Вашата 

църква и чрез подходящо популяризиране би могло да увеличи посещаемостта на храма Ви ? 
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22. Църквата има ли камбанария към храма или клепало, каква е нейната история? 
 
 
 
 
 
 
 
23.  Бихте ли включили в предлаганите туристически услуги обиколка с фокус върху туристи, 
интересуващи се от поклонническо пътуване с цел сключване на църковен брак, кръщене, посещение на 
исторически значими гробищни мемориали в региона? 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да, особено с акцент върху посещенията, свързани с християнския ритуал на 
църковния брак 

� Да, особено с акцент върху посещенията, свързани с християнския обряд на 
кръщението 

� Да, особено с акцент върху посещенията на християнски гробища и паметници с 
висока културна и историческа стойност 

� Да, като предложим и трите варианта 
� Не 

 
24. Бихте ли включили в туристическите услуги, които предлагате, и обиколка с фокус върху туристи, 
които се интересуват от поклонническо пътуване за обследване на биографията на определена 
исторически значима личност в региона: монах, зограф, ктитор, архитект, писател, търговец и т.н.,във 
връзка с конкретна църква или манастир, в която е кръстен, венчан,погребан, живяла в определен период? 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да  
� Не 

 
25. Бихте ли включили в туристическите услуги, които предлагате обиколка с фокус върху туристи, които 
се интересуват от поклоннически пътувания като "По стъпките на Света Петка/Параскева - Защитница на 
румънци и българи"? 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да  
� Не 

 
26.  Бихте ли включили в туристическите услуги, предлагани от Вас Удостоверение на религиозния 
поклонник*, което позволява на Вашите посетили храма туристи да удостоверят статута си на поклонници?  

*Днес, Сертификатът на религиозния поклонник е сувенир за пътешественика в международната 

туристическа практика. 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да  
 

� Не 
 

 
 



4/27/22, 8:58 Въпросник към свещениците, служещи на храмовете в енориите на Русе Митрополия & Гюргево Митрополия 

https://docs.google.com/forms/d/1oDFNw0yTc9zdLL30kVaRK_6U_rcn5Tlzk8gHsXOxalI/edit 8/9 

 

 

27.  Имате ли нужда от допълнителна информация или квалификационен курс, обвързан с 
поклонническия маршрут? 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да  
 

� Не 
 

 
28.  Dark tourism (black or grief tourism) * - запозната ли си с тази модерна тенденция в религиозния 

туризъм?  
*Тъмният туризъм(черен или печален туризъм) се определя като туризъм, включително пътуване до места, 
исторически свързани със смъртта. Основната атракция към тъмните места е историческата им ценност, а 
не асоциациите им със смъртта и страданието. Посетителите, които се интересуват от тези пространства, 
показват намерението си да разберат болката на другия или изключително за образователни цели. Тъмният 
туризъм помага за подобряване на приемния капацитет на обществото, както и за преподаване на урок на 
бъдещите поколения. 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да  

� Не 

29.  Актуализирани ли са публикуваните данни в Уикипедия за Вашата църква? 

Отбележете само едно кръгче. 

� Да  
 

� Не 
 

� Не съм обръщал внимание на този аспект преди 
 

 
30.  Какво свързвате по темата за развитието на религиозния туризъм* в региона Русе-Гьоргево? 
*Религиозен (поклонник)туризъм - пътуване до свети места, манастири, и различни исторически и 
археологически обекти с култова стойност 
.1) поклонение (посещение на свети места за поклонение на светите сили); 
 2) когнитивни пътувания (познаване на религиозни паметници, история на религията, културата на 
религията); 
3) Научни пътувания (пътуване на историци и други специалисти, занимавани с религия и т.н.). 
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Благодаря ви за участието! 

Вашето мнение е ценно за нас и то ще намери място в подготовката на научни 
изследвания в областта на поклонението/религиозния/ и културно-историческия 
туризъм и план за развитие на конкурентния трансграничен туристически продукт 
и устойчиво развитие на културния регион Русе - Гюргево. 

Партньори по проект Christ Heritage ROBG-302: 
 

Водещ партньор/LP/: Църква "Св. Петка"–гр. Русе, 
България- svetapetkachruchruse@mail.bg 
 
Партньор № 2/PP2/: Кметство Ведя, Област Гюргево-
Църква "Св. Пантелеймон"- с.Ведя, 
Румъния 
 
Партньор № 3/PP3/: Църква "Св. Георги"-гр. Русе, 

България - svetigeorgichurchruse@mail.bg 

 

www.interregrobg.eu 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз 

mailto:svetapetkachruchruse@mail.bg
mailto:svetigeorgichurchruse@mail.bg
http://www.interregrobg.eu/
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Въпросник  
към  свещенниците,  служещи в 

храмовете  на  енориите на 
Българската и Румънската 

Православни Църкви, извън 
трансграничния регион Русе-Гюргево 

и техните нужди от възможности и развитие,  свързани с 

устойчивото развитие и насърчаването на 

религиозния/поклоннически туризъм в трансграничния  културен 
регион Русе – Гюргево 

 
Настоящият документ е изготвен по проект ChrisHeritage 
ROBG-302, Дейност: Създаване на мрежа от заинтересовани 
страни за развитие на културния и религиозния туризъм в 
трансграничния регион Русе – Гюргево 
 

* Задължително 
 

 
 

КАК ДА 
ПОПЪЛНИТЕ 

ТОЗИ 
ВЪПРОСНИК 

 

Въпросникът се изготвя така, че да осигури възможно 
най-бързо и лесно попълване. На повечето въпроси може да 
се отговори само като се отбележи в квадратчето. Твърде 
малко информация изисква отчети (допълнително търсене). 
Когато срещнете "Вие" във въпросника, моля, отговорете от 
името на вашата организация.  

 
 

A. Основна  информация за  анкетираните организация  (Моля попълнете) 
 
 

1. Име на църквата, участваща в анкетирането: 
 
 

 

Програма Интеррег  V-A 2014-2020 Румъния-България 
Приоритетна ос: 2, Специфична цел: 1, Име на проекта: 

"Християнско наследство в културния коридор Русе-Гюргево" 
ChristHeritage ROBG-302 

http://christ-ro-bg.eu 
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2. Име на  лицето , попълнило  проучването: 
 
 

 
3. Храм адрес : 

 
 

 
4. Телефонен номер за връзка : 
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5.  E-mail (website): 
 
 

 
6. Работно време   с  поклонници  на седмична/месечна база: 

 
 

 
7. Година на  създаването на  храма: 

 
 

 
8.  Кратко описание на  храма: 

 
 
 
 
 
 

B. Въпроси относно  състоянието на  поклонническата дейност в региона за последните  12 
месеца (моля попълнете ) 
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9. 1. Месеци на активна поклонническа дейност в църквата?  * 
Отбележете само едно кръгче. 

 
Сезонни (моля, посочете месеци)     

Целогодишно 

 
 
 
10. 2. Каква е  възрастта на вашите гостуващи туристи?  (моля попълнете) * 

 

Поставете отметка на всички, които важат. 

 
до 18  

19-27 

28-36 

37-50 

51-66 

над 67 
 
 
 

11.   3.  Съхранявате  ли подробен отчет за посетилите Ви поклонници?  * 
 

Поставете отметка на всички, които важат. 

 
 

Да   

Не 

 
 
 
12. 4.   Използвате ли електронни услуги, за да обслужвате поклонници или 

да популяризирате дейностите си (моля попълнете) * 
 

  Поставете отметка на всички, които важат. 

 
Външнивръзки  

Имейл 

Социални мрежи, като например профил във Facebook 

Няма налична, но искам да рекламирам църквата в поклоннически 
маршрут на
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официална страница , създадена по 

проекта  302 w Viber 

Друго: 

ww.christ-en-bg . Аз 
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C.   Въпроси относно специфичното  местоположение за поклонническия 
маршрут (моля, попълнете )  

 
 

1. 5.  Според Вас кой от 3-те туристически продукта по проекта ChrisHeritage 
ROBG-302 включва профила на вашата църква и регион с акцент върху 
културно-историческото наследство?  * 
 

Поставете отметка на всички, които важат. 

 
"Християнско културно наследство в духовното пространство Русе-
Гюргево" 

"По стъпките на покровители на българи и румънци" 

"История и цивилизация в културния коридор Русе-

Гюргево" 

И в 3-те 

Друго: 
 
 
 
 

13. 6  .   Има ли някакъв интерес от миряни или запитвания за културно-
историческата стойност на църквата от изследователи и експерти и 
други групи по интереси в областта? * 

 

Поставете отметка на всички, които важат. 

Да  

под 36 г. 

 до 55 г. 

над 56 г. 

 Не 

Друго:    
 
 
 
 

14. 7.  Имате ли опит с наследници, които идват при Вас с 
документи/информация, че те са открили 
снимки/документи/артефакти при наследяване на собственост в 
областта и имат желание да ги предоставят с цел да обогатят 
наличната история за културно-историческата стойност на храма? * 

 

Поставете отметка на всички, които важат. 
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Да  

 Не 

Моля, пояснете примерната тема 
 
С. Бъдещи дейности и проблеми на поклоннически туристически дейности в културния регион Русе-Гюргево 

(моля попълнете) 
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15. 8. Каква  според вас  е най-ефективната   реклама за  
популяризиране на местните религиозни забележителности? 

 

  Поставете отметка на всички, които важат. 

 
телевизионна и радио реклама 

реклама в специализирани туристически 

публикации публикации на 

специализирани сайтове и електронни 

медии 

Билбордове 

информационни 

табели  

Интернет 

Друго: 
 
 
 
 

16. 9. Кое е най-забележителното   и с голямо влияние от  културно-
историческо  значение във вашата църква и чрез подходящо 
публично популяризиране би могло да увеличи посещаемостта на 
храма  ви?  

 
 
 

 

 

 

 
17. 10. Църквата  има ли камбанария към храма или църковно клепало, 

каква е историята й?  
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18.   11.     Бихте ли включили   в туристическите услуги, които предлагате  
обиколка с акцент върху  туристите,  интересуващи се от 
поклонническо пътуване с цел сключване на църковен брак, 
кръщене, посещение на исторически значимо гробище и мемориали 
в региона? 

19. Поставете отметка на всички, които важат. 

Да,   особено с  акцент върху  посещенията,  свързани с  

християнския ритуал на църковния брак 

 Да, особено с  акцент върху  посещенията, свързани с 

християнския обряд на  кръщението 

 Да, особено с една  акцент върху   посещенията на  

християнски  гробищни паметници с висока 
културна и историческа стойност 

Да, като предложим и 3-

те варианта 

 Не 

 
 
 
20.   12.    Бихте ли включили в туристическите услуги, които 

предлагате, и обиколка с фокус върху туристи, които се 
интересуват от поклонническо пътуване за обследване на 
биографията на определена исторически значима личност в 
региона: монах, зограф, ктитор, архитект, писател, търговец и 
т.н.,във връзка с конкретна църква или манастир, в която е 
кръстен, венчан,погребан, живяла в определен период? 

 
Поставете отметка на всички, които важат. 

 
Да   

Не 
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21.   13.     Бихте ли  включили в туристическите услуги, които 

предлагате  обиколка с фокус върху  туристите,  интересуващи се 
от поклонническо пътуване „По стъпките на Св. Петка/Параскева- 
Покровителка на румънци и българи"? 

Отбележете само едно кръгче. 

 
Да   

Не 
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22. 14   . Бихте ли включили в туристическите услуги, предлагани от Вас 
Удостоверение за религиозния поклонник*, което позволява на Вашите 
посетили храма туристи да удостоверят статута си на поклонници?  

*Днес, Сертификатът на религиозния поклонник е сувенир за пътешественика в международната 
туристическа практика. 

 

Поставете отметка на всички, които важат. 

Да  

 Не 

 
 

23. 15. Има ли организирани поклоннически посещения към храма ви? 
Поставете отметка на всички, които важат. 

 
Да   

Не 

 
 
 
24. 16.   Работите ли  като водач на поклоннически групи? 

Поставете отметка на всички, които важат. 

 
 

Да  

Не 

 
 
 
25.   17. Имате ли  нужда от допълнителна информация или 

квалификационен  курс,  обвързан с поклонническия маршрут?  
Поставете отметка на всички, които важат. 

 
Да  

Не 



4/27/22, 13:35 
 

Въпросник към свещениците, служещи на храмовете в енориите на Българските и Румънски 
    

https://docs.google.com/forms/d/1xY7-QUolLYKqjOyx4iZjuT8tN3-
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26. 18. Dark tourism (black or grief tourism) * - запознат  ли сте с тази 
модерна тенденция в религиозния туризъм?  

 *Тъмният туризъм (черен или печален туризъм) се определя като туризъм, включително пътуване до места,  
исторически свързани със смъртта.  Основната  атракция към тъмните места е историческата им ценност, а не 
асоциациите им със смъртта и страданието.  Посетителите, които се интересуват от  тези пространства, показват 
намерението си да разберат болката  на другия или изключително за образователни цели.  Тъмният туризъм 
помага за подобряване на  приемния капацитет на обществото,   както и  за преподаване на урок на бъдещите 
поколения. 

Поставете отметка на всички, които важат. 

 
Да  

Не 

 

27.    19. Актуализирани ли са публикуваните в  Уикипедия  данни  за  
църквата Ви? 

Поставете отметка на всички, които важат. 

 
Да  

Не 

Не съм обръщал внимание на този аспект преди 
 
 

28. 20. С какво  свързвате  развитието на  религиозния туризъм* в  региона?  
 *Религиозен (поклонник) туризъм - пътуване до свети места, манастири, и различни исторически и 
археологически обекти с култова стойност. 
1) поклонение (посещение на  свети места за поклонение на свети сили); 
 2)  когнитивни пътувания (познаване на религиозни паметници, история на религията, културата на 
религията);  
  3) Научни  пътувания (пътуване на историци и други специалисти,  ангажирани с религия и др.). 

 

Благодарим 
Ви за 

вашето 
участие! 

 
 
 

 

 
 

 

Вашето мнение е ценно за нас и то ще намери място в 
подготовката на научни изследвания в областта на 
поклонението/религиозния/ и културно-историческия туризъм и 
план за развитие на конкурентния трансграничен туристически 
продукт и устойчиво разгръщане на културния регион Русе - 
Гюргево. 



4/27/22, 13:35 
 

Въпросник към свещениците, служещи на храмовете в енориите на Българските и Румънски 
    

https://docs.google.com/forms/d/1xY7-QUolLYKqjOyx4iZjuT8tN3-
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- Партньори по проект Christ Heritage ROBG-302: 
 

 
 Водещ партньор/LP/: Църква "Св. Петка"–гр. Русе, България- 
svetapetkachruchruse@mail.bg 
 
Партньор № 2/PP2/: Кметство Ведя, Област Гюргево-Църква "Св. 
Пантелеймон"- с.Ведя, Румъния - primaria.vedea@gmail.com 

 
Партньор № 3/PP3/: Църква "Св. Георги"-гр. Русе, България - 

svetigeorgichurchruse@mail.bg 

 

www.interreg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския съюз.

mailto:svetapetkachruchruse@mail.bg
mailto:primaria.vedea@gmail.com
mailto:svetigeorgichurchruse@mail.bg
http://www.interregrobg.eu/
http://www.interregrobg.eu/
http://www.interregrobg.eu/
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Информационна карта за провеждане на работни срещи със заинтересованите 

страни по проект Christ Heritage ROBG-302 
GAP - анализ с фокус: Създаване на туристически центрове за интегрирана промоция-рекламни 

материали и разпространението им в различни онлайн и офлайн среди 

 

GAP - 
анализ по 
темата : 

…................. 

Текуща ситуация Бъдеща ситуация GAP -празнина/и 
Действие/я за 
попълване на 
празнина/и 

Какво? 
Какво се случи? 

 Как трябва да 
изглежда?  

Какво е 
различното?  

Какво ще се направи, за 
да се преодолее 

празнината? 

Къде? Къде е 
объркването? 

Къде ще се 
промени?  

Къде ще бъде 
различно? 

Къде ще бъде 
адресирано? 

Когато? 

Кога се прави?  
Кога ще се 
промени?  

Кога са необходими 
разликите? 

Кога ще бъде 
разгледано? 

Кой? Кой върши 
работата? 

Кой ще направи 
това?  

 Кой ще 
идентифицира 

празнината? 
 Кой ще вземе 

решението? 

Как? 

Как се подрежда? 

Как ще бъде 
комбинирани 

времето и 
ресурсите? 

 Как ще се подобри 
разликата? 

Как ще бъде разгърнат 
плана? 

 

Насоки за 
действие Дейност Ресурси Срокове Резултати 

D1: Създаване 
на 

туристически 
центрове за 
интегрирана 

промоция 

Създаване на 
рекламни материали 

(брошури, 
ръководства) и 

разпространението 
им в различни 

онлайн и офлайн 
среди (на круизни 
кораби, например) 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информационни 

2023-2025 г 

(средносрочен) 

 повишаване на 
степента на 

информираност 
на туристите 
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Информационна карта за провеждане на работни срещи със заинтересованите 

страни по проект Christ Heritage ROBG-302 
GAP - анализ с фокус: Създаване на туристически центрове за интегрирана промоция- партньорства 
с местни икономически участници за максимизиране на очаквания ефект от насърчаването на туризма 

 

GAP - 
анализ по 
темата : 

…................. 

Текуща ситуация Бъдеща ситуация GAP -празнина/и 
Действие/я за 
попълване на 
празнина/и 

Какво? 
Какво се случи? 

 Как трябва да 
изглежда?  

Какво е 
различното?  

Какво ще се направи, за 
да се преодолее 

празнината? 

Къде? Къде е 
объркването? 

Къде ще се 
промени?  

Къде ще бъде 
различно? 

Къде ще бъде 
адресирано? 

Когато? 

Кога се прави?  
Кога ще се 
промени?  

Кога са необходими 
разликите? 

Кога ще бъде 
разгледано? 

Кой? Кой върши 
работата? 

Кой ще направи 
това?  

 Кой ще 
идентифицира 

празнината? 
 Кой ще вземе 

решението? 

Как? 

Как се подрежда? 

Как ще бъде 
комбинирани 

времето и 
ресурсите? 

 Как ще се подобри 
разликата? 

Как ще бъде разгърнат 
плана? 

 

Насоки за 
действие Дейност Ресурси Срокове Резултати 

D1: Създаване на 
туристически 

центрове за 
интегрирана 

промоция 

Създаване на 
партньорства с 

местни 
икономически 
участници за 

максимизиране на 
очаквания ефект от 
насърчаването на 

туризма 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информационни 

2023-2025 г 

(средносрочен) 

 повишаване на 
степента на 

информираност 
на туристите 
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Информационна карта за провеждане на работни срещи със заинтересованите 

страни по проект Christ Heritage ROBG-302 
GAP - анализ с фокус: Създаване на уебсайт за популяризиране на Трансграничния регион Русе Гюргево и 

културно-религиозните цели в района, включително туристически маршрути 

 

GAP - 
анализ по 
темата : 

…................. 

Текуща ситуация Бъдеща ситуация GAP -празнина/и 
Действие/я за 
попълване на 
празнина/и 

Какво? 
Какво се случи? 

 Как трябва да 
изглежда?  

Какво е 
различното?  

Какво ще се направи, за 
да се преодолее 

празнината? 

Къде? Къде е 
объркването? 

Къде ще се 
промени?  

Къде ще бъде 
различно? 

Къде ще бъде 
адресирано? 

Когато? 

Кога се прави?  
Кога ще се 
промени?  

Кога са необходими 
разликите? 

Кога ще бъде 
разгледано? 

Кой? Кой върши 
работата? 

Кой ще направи 
това?  

 Кой ще 
идентифицира 

празнината? 
 Кой ще вземе 

решението? 

Как? 

Как се подрежда? 

Как ще бъде 
комбинирани 

времето и 
ресурсите? 

 Как ще се подобри 
разликата? 

Как ще бъде разгърнат 
плана? 

Насоки за действие Дейност Ресурси Срокове Резултати 

D2: Създаване на 
уебсайт за 

популяризиране на 
Трансграничния регион 

Русе Гюргево и 
културно-

религиозните цели в 
района, включително 

туристически 
маршрути 

Създаване на 
онлайн платформа 

за билети за 
религиозни 

културни 
маршрути 

(интегрирани 
туристически 

пакети) 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информационни 

2021-2023 г. 
(краткосрочен) 

 повишаване на 
степента на 

информираност 
на туристите; 
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Информационна карта за провеждане на работни срещи със заинтересованите 
страни по проект Christ Heritage ROBG-302 

GAP - анализ с фокус: Създаване на образователи ателиета, в които да се разпространява 
културно-религиозна информация 

 

GAP - 
анализ по 
темата : 

…................. 

Текуща ситуация Бъдеща ситуация GAP -празнина/и 
Действие/я за 
попълване на 
празнина/и 

Какво? 
Какво се случи? 

 Как трябва да 
изглежда?  

Какво е 
различното?  

Какво ще се направи, за 
да се преодолее 

празнината? 

Къде? Къде е 
объркването? 

Къде ще се 
промени?  

Къде ще бъде 
различно? 

Къде ще бъде 
адресирано? 

Когато? 

Кога се прави?  
Кога ще се 
промени?  

Кога са необходими 
разликите? 

Кога ще бъде 
разгледано? 

Кой? Кой върши 
работата? 

Кой ще направи 
това?  

 Кой ще 
идентифицира 

празнината? 
 Кой ще вземе 

решението? 

Как? 

Как се подрежда? 

Как ще бъде 
комбинирани 

времето и 
ресурсите? 

 Как ще се подобри 
разликата? 

Как ще бъде разгърнат 
плана? 

Насоки за 
действие Дейност Ресурси Срокове Резултати 

D3: Създаване 
на 

образователи 
ателиета, в 
които да се 

разпространява 
културно-
религиозна 

информация 

Създаване и популяризиране на 
ателиета, до които могат да имат 
достъп туристите, интересуващи 

се от културно-религиозен 
туризъм, като начин за устойчиво 

използване на културни и 
религиозни ресурси в 

трансграничния регион 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информационни 

2026-2030 г 
(дългосрочен)  

 повишаване на 
степента на 

информираност 
на туристите 

http://www.interregrobg.eu/
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Информационна карта за провеждане на работни срещи със заинтересованите 
страни по проект Christ Heritage ROBG-302 

GAP - анализ с фокус: Създаване на магазини в рамките на църквите, включени в културно-
религиозните маршрути 

 

GAP - 
анализ по 
темата : 

…................. 

Текуща ситуация Бъдеща ситуация GAP -празнина/и 
Действие/я за 
попълване на 
празнина/и 

Какво? 
Какво се случи? 

 Как трябва да 
изглежда?  

Какво е 
различното?  

Какво ще се направи, за 
да се преодолее 

празнината? 

Къде? Къде е 
объркването? 

Къде ще се 
промени?  

Къде ще бъде 
различно? 

Къде ще бъде 
адресирано? 

Когато? 

Кога се прави?  
Кога ще се 
промени?  

Кога са необходими 
разликите? 

Кога ще бъде 
разгледано? 

Кой? Кой върши 
работата? 

Кой ще направи 
това?  

 Кой ще 
идентифицира 

празнината? 
 Кой ще вземе 

решението? 

Как? 

Как се подрежда? 

Как ще бъде 
комбинирани 

времето и 
ресурсите? 

 Как ще се подобри 
разликата? 

Как ще бъде разгърнат 
плана? 

 

Насоки за действие Дейност Ресурси Срокове Резултати 

D4: Създаване на 
магазини в рамките 

на църквите, 
включени в 
културно-

религиозните 
маршрути 

Продажба на религиозни 
предмети на туристи с цел 

популяризиране на 
културно-религиозни 

туристически ресурси в 
трансграничната зона 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информаци

онни 

2026-2030 г 
(дългосрочен)  

 повишаване на 
степента на 

информиранос
т на туристите 

http://www.interregrobg.eu/
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Информационна карта за провеждане на работни срещи със заинтересованите 
страни по проект Christ Heritage ROBG-302 

GAP - анализ с фокус: Създаване на събития от експозиционен тип в църквите 

 

GAP - 
анализ по 
темата : 

…................. 

Текуща ситуация Бъдеща ситуация GAP -празнина/и 
Действие/я за 
попълване на 
празнина/и 

Какво? 
Какво се случи? 

 Как трябва да 
изглежда?  

Какво е 
различното?  

Какво ще се направи, за 
да се преодолее 

празнината? 

Къде? Къде е 
объркването? 

Къде ще се 
промени?  

Къде ще бъде 
различно? 

Къде ще бъде 
адресирано? 

Когато? 

Кога се прави?  
Кога ще се 
промени?  

Кога са необходими 
разликите? 

Кога ще бъде 
разгледано? 

Кой? Кой върши 
работата? 

Кой ще направи 
това?  

 Кой ще 
идентифицира 

празнината? 
 Кой ще вземе 

решението? 

Как? 

Как се подрежда? 

Как ще бъде 
комбинирани 

времето и 
ресурсите? 

 Как ще се подобри 
разликата? 

Как ще бъде разгърнат 
плана? 

 

Насоки за действие Дейност Ресурси Срокове Резултати 

D5: Създаване на 
събития от 

експозиционен тип в 
църквите 

Различните видове изложби 
с фокус развитие на 

културния и религиозен 
туризъм в трансграничния 

регион Русе – Гюргево: 
• Самостоятелна изложба. 
• Колективна изложба. 
• Временна изложба. 
• Пътуваща изложба. 
• Онлайн изложба. 
• Антологична изложба. 
• Ретроспективна изложба. 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информационни 

2026-2030 г 
(дългосрочен)  

 повишаване на 
степента на 

информираност 
на туристите 
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