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Въведение 
 

Проучването „Устойчиво използване на ресурсите, необходими за създаване на 
интегрирани туристически продукти за насърчаване и развитие на културния и 
религиозен туризъм в трансграничния регион” е разработено в рамките на проект 
„Християнското наследство по културния коридор Русе-Гюргево”, CHRIST HERITAGE ROBG-302, 
изпълняван в рамките на Програма INTERREG V-A Румъния-България, Приоритетна ос 2, 
„Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване 
на природното наследство, ресурси и културно наследство”. 

Изпълнението на проект „Християнско наследство по културния коридор Русе-Гюргево”, 
CHRIST HERITAGEROBG-302, има за цел да насърчи интегрираното развитие на трансграничната 
зона Русе-Гюргево чрез развитие на културно-религиозен туризъм, основан на устойчиво 
използване на културно-историческото и релгиозно  наследство в района иразвитието на 
туризма в трансграничния регион, чрез популяризиране на религиозното и културно 
наследство. 

Партньори по проекта са Църква „Света Петка” - Русе (Водещ бенефициент), Териториално 
административно звено – Община Ведея (Бенефициент 2) и Църква „Свети Георги”-
Русе(Бенефициент 3). 

Целта на това проучване е подчинена на една от общите цели на проекта, а именно: 
създаване на три интегрирани трансгранични туристически продукта, които ще включват 
туристически маршрути, предназначени да увеличат броя на туристите, посещаващи района 
Русе-Гюргево. Проектът цели също така да възстанови три църкви, които са част от културното 
наследство на трансграничния регион, а именно църквата "Св. Петка/Параскева" (Русе, 
България), църквата "Св. Пантелеймон" (Гюргево, Румъния) и църквата "Св. Георги" (Русе, 
България). 

В резултат на проект „Християнско наследство по културния коридор Русе-Гюргево”, код 
ROBG-302, целта е също така да се увеличи броят на туристическите нощувки в 
трансграничната зона с 35 000 нощувки в сравнение със досегашната годишна статистика. 

Настоящото Проучване цели да идентифицира нови три интегрирани трансгранични 
туристически продукта, чрез които може значително да допринесе за увеличаване на 
броя на туристите, посещаващи района Русе-Гюргево. 
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Постигането на целта на Проучването включва редица цели, които трябва да бъдат 
преследвани и постигнати, както следва: 

 идентифициране на текущия контекст на културно-религиозния туризъм в 
трансграничната зона Русе-Гюргево; 

 идентифициране на съществуващи форми на туризъм, включително маршрути, 
специфични за всяка област; 

 идентифициране на културно-религиозното наследство на трансграничната зона Русе-
Гюргево; 

 анализ на трансграничното туристическо търсене и предлагане, с акцент върху 
културно-религиозния туризъм; 

 идентифициране на уязвимости, които засягат устойчивото използване на културните 
и религиозни туристически ресурси, както и предлагане на мерки за смекчаване на 
въздействието на уязвимостите в трансграничната зона Русе-Гюргево; 

 формулиране на препоръки относно търсенето на интегрирани туристически продукти; 

 формулиране на препоръки относно културно-религиозни маршрути за популяризиране 
на културно-религиозното наследство на трансграничната зона Русе-Гюргево; 

 формулиране на препоръки за популяризиране на създадените културно-религиозни 
туристически продукти; 

 идентифициране на действащата законодателна рамка, залегнала в основата на 
насърчаването на туризма, както и онези модели на добри практики, които могат да 
бъдат приложени от местните публични власти, за да се хармонизират очакванията на 
туристите с туристическото предложение. 

Като проучване, този документ има за цел да създаде план за действие и ясни инструменти за 
устойчиво използване на културни и религиозни туристически ресурси в Трансграничния 
регион, в това отношение, следвайки серия от стъпки, както следва: 

 определяне на общата рамка на трансграничните туристически ресурси (съществуваща 
законодателна рамка, инициативи, дейности и програми и др.); 

 събиране на данни от територията с цел идентифициране на основните силни и слаби 
страни, както и съществуващите възможности и заплахи в областта на туристическите 
ресурси, в съответствие с тенденциите в търсенето и предлагането на туризъм; 

 идентифициране на съществуващите форми на туризъм, представяне на културния 
коридор Русе-Гюргево; 

 описание на религиозния културен туризъм в трансграничната зона Русе Гюргево; 

 представяне на начините за устойчива капитализация на културно-религиозните 
туристически ресурси от трансграничната зона за популяризиране и развитие на този 
вид туризъм. 

Значението на изработването на това проучване произтича от необходимостта да се съпоставят 
изискванията на туристическия пазар с туристическото предложение, за да се хармонизират 
характеристиките на предложението със съществуващото търсене от страна на туристите, 
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което е и специфичен вид туризъм, респективно културно- религиозен.  

Освен това е важно да се отбележи, че подобен проект може да повиши икономическите 
показатели в трансграничния регион чрез създаване на нови работни места, популяризиране 
на местната култура (традиции, обичаи, местна кухня и др.) и подкрепа на местния бизнес 
чрез увеличаване на броя на туристи и посещения в района.  

Настоящото проучване е изготвено изключително въз основа на информация, предоставена от 
тримата партньори по проекта „Християнско наследство по културния коридор Русе-Гюргево”, 
както и на базата на официални дискусии с тях, и което, заедно с официалната информация и 
статистически данни, използвани в това проучване, е отправна точка за този документ.  

Ролята на проучването, както бе споменато по-горе, е да идентифицира три интегрирани 
трансгранични туристически продукта, които ще включват туристически маршрути, 
предназначени да увеличат броя на туристите, посещаващи района Русе-Гюргево, за да се 
създаде анализ на базата на това как може да се осигурят препоръки за подобряване на 
религиозния културен туризъм в двата трансгранични райони. 

*** 

Глава 1. Обща концептуална рамка 
 

За да се създаде визия за съществуващия туризъм в двата района, анализ на географското 
положение на Кметство Ведея и наРусе, е полезен за по-добро задълбочаване при 
идентифициране и анализиране на различни характеристики, респективно общи точки на 
двата района. Също така, въпреки че има обща история и минало между двата 
трансгранични области, с течение на времето се създават много сходни ритуали и обичаи 
между двата народа, румънски и български, по отношение на културата и религията, 
отделните  исторически съдбина двата народа и отделното географско разположение на 
река Дунав също доведоха до развитието на различни обичаи.  

Географското позициониране е само един от факторите, които определят развитието на 
определени културно-религиозни традиции в двата региона, представляващи интерес за 
настоящото проучване. И Русенска област в България, и окръг Гюргево в Румъния имат 
определени характеристики и особености, специфични за района, който има отделно 
развитие, базирано на различно минало и история, но и общо, което двата района са имали 
във времето. Проучването също така ще изведе на преден план някои особености на двата 
района, за да може да се покаже по-широка визия и образ, обхващащ целия аспект и който 
може да предостави достатъчно информация за достатъчно пълен и обективен анализ, 
който в границата на това информацията може да включва препоръки, които могат да имат 
реално въздействие върху религиозния културен туризъм в двете области на интерес. 1.1.
  

1.1. Методологически аспекти 

Проучването „Устойчиво използване на ресурсите, необходими за създаване на 
интегрирани туристически продукти за насърчаване и развитие на културния и 
религиозен туризъм в Трансграничния регион“ е анализ, който се фокусира върху 
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пазарния сегмент на културно-религиозния туризъм в еврорегиона Русе-Гюргево и 
използва статистически данни, проучвания и данни, предоставени от компетентните 
официални институции, регулирани в това отношение, като например Румънския 
национален статистически институт; Български национален статистически 
институт. 

Методологията на проучване включва следните дефиниращи координати: 

 Създаване на концептуалната рамка и целите/целта на проучването, респективно 
дефиниране на целта на проучването, представена от създаването на три 
интегрирани трансгранични туристически продукта, които ще включват 
туристически маршрути, целящи увеличаване на броя на туристите, посещаващи Русе-
Гюргево чрез събиране на всички данни, необходими за обосноваване на Проучването, 
което води, от една страна, до формулирането на препоръки относно търсенето на 
интегрирани туристически продукти, които включват културно-религиозни маршрути, 
предназначени да популяризират целите на наследството, рехабилитирани от проекта, 
и от от друга страна, да доведе до идентифициране на слабостите, на уязвимостите, 
които засягат устойчивото използване на културно-религиозните туристически ресурси 
от трансграничната зона Русе-Гюргево; след обработката на данните могат да се 
изведат основните елементи по отношение на проблемите на културно-религиозния 
туризъм и върху тях ще бъде изграден планът за действие на настоящото проучване.  

 Идентифициране на ресурсите, необходими за изработването на Проучването.  

 Анализ на получените данни 

 Идентифицирането на начините за капитализиране на ресурсите на културно-
религиозния туризъм изисква, на базата на резултатите, представени по-горе, да се 
формулират основните препоръки относно насоките, които трябва да се приемат, за да 
се капитализират устойчиво културно-религиозни туристически туристически ресурси. 

 Заключения 

 От гледна точка на използваните изследователски инструменти, количествените методи на 
проучване (в случая статистически данни) бяха комбинирани с качествените методи на 
проучване (в случая информацията, предоставена от Партньорите по проекта, Църква „Света 
Петка“-Русе (Водещ бенефициент ), териториално административно звено - Кметство Ведея 
(Бенефициент 2) и църква „Свети Георги”-Русе (Бенефициент 3). Използването на смесен 
инструмент, допринасящ за създаването на цялостна визия по изследваната тема. 
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От гледна точка на технологията за обработка на данни е използван следният софтуер: 

 Microsoft Excel, с помощта на който ще се агрегират данните, като в този 
смисъл се разработва поредица от документи в табличен формат, които 
централизират основните видове получена информация (например обработката 
на статистическа информация);  

 Microsoft Word или друго съвместимо приложение за редактиране на текст, с 
което ще бъдат разработени документи. 

 

*** 
 

1.1.1. Дефиниции на ключови понятия 

В свят, който непрекъснато се променя, е излишно да споменаваме, че във всяка област 
конкуренцията е постоянен елемент. По отношение на туристическите дестинации 
основната им цел е да привличат и поддържат интереса на туристите към конкретните 
туристически продукти и услуги, които предлагат. 

Туристическото преживяване е цел на търсенията на туриста за откриване на 
автентичност, която не може да бъде открита в ежедневните му дейности и която 
туристическите дестинации имат капацитета да осигурят. 

По този начин, първата стъпка в подготовката на това проучване е да се обработи и 
анализира цялата релевантна информация за ключови понятия:  

Срок Определение 

Методология на изследването

Определяне на концептуалната рамка

Определяне на целите/целта на изследването

Определяне на ресурсите, необходими за разработване на 
документа

Анализ на получените данни

Идентифициране на начини за капитализиране на ресурсите

Заключения
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Християнско наследство 

Под понятието „християнско наследство” се разбират 
всички религиозни обекти като катедрали, храмове и 
джамии, разположени в определен район, които 
привличат голям брой посетители по целия свят, не 
само заради духовната си стойност, но и с 
развлекателни, образователни и културни цели. 
(Woodward, 2004). 

Култура 

Културата представлява съвкупността от материални 
и духовни ценности, създадени от човечеството и 
институциите, необходими за комуникацията на тези 
ценности. 
Терминът "култура" идва от латински и означава 
обработване на земята, ad litteram - " cultura animi”" - 
лат. култивиране на душата. 
В социологията, културата е всеки начин на мислене, 
поведение, производство, предаван от едно 
поколение на друго по всякакви негенетични 
средства. 

Религиозен туризъм 

Религиозният туризъм може да се определи чрез 
посещение на свещени места, за да участвате или да 
следвате религиозни церемонии и поклонение. 
Религиозният туризъм обхваща до голяма степен 
туристическите пътувания за изпълнение на 
религиозни вярвания и/или за разглеждане на 
центровете на привличане на вярата при оценката на 
туристическия феномен (Heidari et al., 2017). 

Трансгранична зона 

Трансграничното сътрудничество (трансгранични 
зони) е повече или по-малко институционализирано 
сътрудничество между близки поднационални органи 
отвъд националните граници.  
Европейското трансгранично сътрудничество има за 
цел да отговори на общите предизвикателства, 
идентифицирани заедно в граничните райони, и да 
използва неизползвания потенциал за растеж на 
граничните райони, развивайки процеса на 
сътрудничество за хармоничното развитие на целия 
Съюз. 
 

Еврорегион 

Еврорегионите са постоянни структури за 
трансгранично сътрудничество между регионални и 
местни власти в непосредствена близост, 
разположени от двете страни на общите държавни 
граници. 
Еврорегионите и подобни структури не са нито нова 
администрация, нито ново ниво на управление, а 
платформа за хоризонтален трансграничен обмен и 
сътрудничество между местните и регионалните 
власти; те също така насърчават по-тясно вертикално 
сътрудничество между регионалните и местните 
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власти, националните правителства и европейските 
институции1; 

Европейско териториално сътрудничество 
(ЕТС) 

Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е 
компонент на политиката на сближаване от 1990 г. За 
програмния период 2014-2020 г., за първи път в 
историята на европейската политика на сближаване, 
беше приет специален регламент относно действията 
за сътрудничество, подкрепяни от Европейския 
кохезионен фонд Регионално Развитие (ЕФРР). 
Европейското териториално сътрудничество е 
инструментът на политиката на сближаване, който 
има за цел решаване на трансгранични проблеми, 
които изискват общи решения и съвместно развитие 
на потенциала на различните територии. 

 

1.1.2.  Координати на законодателната и програмната рамка в областта на 
трансграничния туризъм 

Програмата Interreg EUROPE има за цел да подобри прилагането на политиките и програмите 
за регионално развитие, главно за тези, които търсят инвестиции за растеж и работни места 
и, където е уместно, за европейско териториално сътрудничество, чрез насърчаване на 
обмена на опит и изучаването на нови политики от участници от регионален интерес. 

Програмата имаше бюджет от 359 милиона евро, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), за периода 2014-2020 г., от които: 322,4 милиона евро за проекти 
за междурегионално сътрудничество, изпълнявани от партньори от ЕС.  

Съфинансирането на проекти представляваше 85% от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) за публични институции и органи, управлявани от публичното право в 28-те 
държави-членки на ЕС, 75% за частни организации с нестопанска цел в 28-те държави. 
Държави-членки на ЕС , 50% норвежко финансиране за публични органи, управлявани от 
публичното право, и частни организации с нестопанска цел в Норвегия. Програмата е активна 
в 30 държави: 28-те държави-членки на Европейския съюз, Швейцария и Норвегия. 

Оперативната програма позволява два вида действия: 

1. „Проекти за междурегионално сътрудничество“, в които обществени организации в 
различни региони на Европа работят заедно в продължение на 3 до 5 години по общ 
политически въпрос, като гарантират, че поуките, извлечени от сътрудничеството, се 
прилагат на практика. За да се засили подходът, ориентиран към резултатите и да се даде 
по-добър шанс на учебния процес да доведе до осезаеми резултати, проектът за 
междурегионално сътрудничество се разработва на две фази: 

• “Фаза 1”, посветена на междурегионалното обучение и подготовка за прилагане на 
поуките, извлечени от сътрудничеството, чрез разработване на план за действие; 
планът за действие е документ, който подробно описва как ще бъдат приложени 

 
1 Официален вестник на Европейския съюз, Становище на Европейския икономически и социален комитет 
относно „еврорегиони“ (2007 / C 256/23), достъпно на https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
ОВ: C: 2007: 256: 0131: 0137: RO: PDF, консултирано на 01.09.2021 г. 
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поуките, извлечени от сътрудничеството, за да се подобри инструментът на 
политиката, разглеждан в този регион; 

•  „Фаза 2“, посветена на наблюдение на изпълнението на всеки план за действие. При 
необходимост на този етап могат да се осъществят и пилотни проекти. 

2.  „Платформи за обучение по политики“, инструмент за по-добър и по-бърз обмен на 
знания, който помага на политиците в тяхната работа. Платформата за изучаване на 
политики е услуга за всички партньори по проекта и всички други участници, прилагащи 
регионални политики в Европа, услуга за насърчаване на непрекъснато изучаване на 
политиките и извличане на полза от добрите практики на регионална политика; 

В рамките на програмата INTERREG V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 
допустимите площи бяха представени от: 

 Румъния Седем окръга: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, 
Констанца; 

  България-осем области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, 
Силистра, Добрич. 

Фигура № 1: Административна карта на трансграничната зона 
Източник: Проучване на градското развитие в район Южна Мунтения - текущо състояние и 

сценарии за развитие за периода 2014-2020 г. 

Програмата разглежда следните пет приоритета: 

 добре свързан регион;  
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 зелен регион;  

 безопасен регион;  

 специализиран и приобщаващ регион;  

 ефективен регион. 

Също така, специфично за еврорегиона Русе-Гюргево, споменаваме инструмента SUERD, 
инструмент на Общността за макрорегионално сътрудничество на крайдунавските държави, 
предназначен за икономическото и социалното развитие на дунавския макрорегион, чрез 
засилване на прилагането на ЕС политики и законодателство. 

В рамките на тази стратегия 12 окръга от Румъния са допустими: Караш Северин, Мехединци, 
Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Яломица, Браила, Галац, Тулча и Констанца. 

SUERD обединява 9 държави-членки на ЕС (Австрия, България, Чехия, Хърватия, Германия, 
Румъния, Словашката република, Словения и Унгария) и 5 държави извън ЕС (Босна и 
Херцеговина, Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна). 

Стратегията е разработена от Европейската комисия през 2010 г. въз основа на приноса на 
крайбрежните държави.  

Основните ползи, които стратегията SUERD носи на отговарящите на условията държави, са: 

• Развитие на качеството на живот чрез повишаване на конкурентоспособността и 
привлекателността на крайдунавските местности; 

• Получаване на икономически ползи чрез сключване на бизнес партньорства и 
сътрудничество между публичния и частния сектор; 

• Привличане на инвестиции в стратегически области като транспортна 
инфраструктура, околна среда и енергетика; 

• Ангажиране на румънските вземащи решения в нов формат на транснационално 
сътрудничество, което ще генерира трансфер на експертиза и компетенции на ниво 
местна администрация; 

• Принос за повишаване на капацитета за усвояване на структурните и 
инвестиционни фондове, принадлежащи на Румъния. 

Анализирайки стратегията за развитие на окръг Гюргево за периода 2021 - 2027 г., в Плана за 
мерки за развитие на окръга 2021 - 2027 г. отбелязваме, че капитализирането на 
трансграничното сътрудничество е приоритет за развитие, като един от приоритетите е 
идентифицирането, развитието и поддържането на партньорства и мрежи със заинтересовани 
страни за привличане на ресурси за развитие на окръга чрез Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2021 - 2027 г. 

От 2014-2020 г. запазваме съответен проект, предложен от Община Гюргево,2 а именно 
подреждане на къмпинги в района на Митница Гюргево, проект, свързан със секторна цел A1: 
Подкрепа за устойчиво икономическо развитие, Област на интервенция : туристическа 
инфраструктура, което показва наличието на публична администрация за трансгранично 

 
2http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/E9055CB2A21FD473C225801A004789E6/$FIL
E/2016,08.27%20SIDU%20GIURGIU%20v3.1.pdf 
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сътрудничество.  

На ниво на област Русе стратегията за интегрирано развитие на туристическия сектор в периода 
2014-2020 г. се отнасяше преди всичко до развитието на туристическа инфраструктура - 
създаване на панорамен път по р. Дунав, създаване на велоалея, развитие на крайградските 
зони като пространства за отдих, художествено осветление на Моста на приятелството (който 
обединява България и Румъния), но и за популяризиране на местните традиции и обичаи чрез 
културни прояви и развитие на ловен туризъм.3 
 
1.2. Съвременният контекст на културно-религиозния туризъм в 
трансграничната зона Русе-Гюргево 

Основната цел на проучването е да се идентифицират три интегрирани трансгранични 
туристически продукта, които ще включват туристически маршрути, предназначени да 
увеличат броя на туристите, посещаващи района Русе-Гюргево. Проектът цели също така 
да възстанови три църкви, които са част от културното наследство на трансграничния 
регион, а именно църквата "Св. Петка/Параскева" (Русе, България), църквата "Св. 
Пантелеймон" (Гюргево, Румъния) и църквата "Св. Георги (Русе, България).  

Този трансграничен регион между Румъния и България, чрез двата региона, създава общо 
пространство за съдействие, сътрудничество и развитие, от което и двата региона имат 
еднаква полза, като се възползват от много общи елементи, както географски, така и 
исторически, но и културни, изразени в следващите глави от това проучване.  

 
Фигура № 2: Еврорегион Русе-Гюргево 

 
3 https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1013 
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Източник и авторски права: Researchgate.net 
 

Еврорегион Русе-Гюргево се отличава със своето културно наследство, природни 
резервати и културни събития, които целят да привличат повече туристи от година на 
година. В сравнение с предходните години интересът на туристите към еврорегиона се е 
увеличил, като регистрира значителни увеличения по отношение на броя на нощувките, но 
и на броя на наличните места за настаняване, както в окръг Гюргево4, така и в област Русе, 
анализ в тази което означава, че се прави в настоящото проучване, в подглава 2.3. 
Тенденции в туристическото търсене и предлагане – туристически потенциал в окръг 
Гюргево, Румъния и подглава 2.4. Тенденции в туристическото търсене и предлагане - 
туристически потенциал в област Русе, България.5  

Това се дължи на инвестиции, проекти и средства, предназначени за растеж, развитие и 
популяризиране на района.  

Проучване, проведено в рамките на Програма 2014 - 2020 INTERREG V-A Румъния - България 
показва, че: 

 75,6% от туристите, посетили Трансграничния регион Русе - Гюргево, са имали за 
цел да посетят обекти на културно-историческото наследство 

 10,5% са посетили природните резервати 

 7,5% от туристите идват за културни събития като Дни музиката в Русе, театрални 
постановки или концерти 

 6,4% от туристите са избрали дестинацията за пазаруване.6 

 
Паметници и археологически обекти, Природни резервати, Културни събития, Пазаруване 

 
4 МОНИТОРСТАТ, Национален статистически институт на България, информация на адрес 
https://www.nsi.bg/en/, достъп на 11.08.2021 г. 
5 Румънският национален статистически институт, информация е достъпна на https://giurgiu.insse.ro/, 
консултирана на 11.08.2021 г. 
6 Проучване, Християнското наследство по културния коридор Русе-Гюргево, достъпно на 
https://keep.eu/projects/21297/The-Christian-heritage-alon-EN/, достъпено на 12.08.2021 г. 

Monumente & situri
arheologice

Rezervații naturale

Evenimente culturale

Cumpărături
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Фигура № 3: Представяне на основните туристически дестинации на туристите в 

еврорегион Русе-Гюргево 
Източник: Проучване на християнското наследство по културния коридор Русе-Гюргево, 

https://keep.eu/projects/21297/The-Christian-heritage-alon-EN 

Въпреки че туризмът в еврорегиона има възходяща тенденция, по-слабо популяризиран сегмент 
на туристическия пазар със значителни възможности за експлоатация е религиозният културен 
туризъм. 

Връзката между туризма и духовността стана широко разпространена и популяризирана през 
последните десетилетия в международен план. 

Днешният религиозен туризъм включва високо ниво на образование и степен на култура от 
туристите, които позволяват оценяването на културно-религиозните цели по отношение на 
архитектура, строителство, стойност, духовно значение. 

Представата за религия, отнасяща се до туризма, е разработена чрез разбиране на мотивите на 
туристите. Разликата между тази форма на туризъм и другите е религиозната мотивация на 
туристите.  

Формите на изява на религиозния туризъм са разнообразни:  

 посещения на светите места;  

  религиозни поклонения; 

  религиозни лагери за младежи.  

Изхождайки от понятието културно-религиозен туризъм, можем да говорим за две основни 
тенденции в пътуването:  

 Еднофункционално пътуване, което има една-единствена цел от религиозен характер 
- религиозни пътувания до места с чудотворни икони. Участникът в този вид пътуване 
се нарича поклонник.  

 Многофункционално пътуване, което съчетава религиозните аспекти на пътуването с 
културните и които позволяват посещение на по-голям брой туристически атракции.  

Когато елементът на атракция за туристите е в паметник или друга форма на културно 
наследство от религиозен характер, можем да говорим за туризъм в религиозно 
пространство. В този смисъл районът Русе-Гюргево има явен потенциал. 

Както в окръг Гюргево, така и в област Русе има множество култови места, които впечатляват 
със своите древност, архитектурен стил и история.  

Освен това еврорегион Русе-Гюргево се счита за зона с духовно значение, поради културно-
религиозното значение на Свети Параскeва (Света Петка), Свети Георги и Свети Пантелeймон за 
трансграничния коридор Русе-Гюргево.7 

Понастоящем туризмът в еврорегиона популяризира само някои от най-известните туристически 
атракции в регион Русе-Гюргево. 

 
7 Проучване, Християнското наследство по културния коридор Русе-Гюргево, достъпно на 
https://keep.eu/projects/21297/The-Christian-heritage-alon-EN/, достъпно на 28.08.2021 г. 
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На ниво окръг Гюргево е идентифициран културен маршрут, организиран под формата на 
еднодневен маршрут, имащ за Изходен пункт: Русе - Гюргево, междинни дестинации: 
Фрагменти от стената на турската крепост Табия - Гюргево и финалната точка: Русе - Гюргево. 
Посещението на което и да е място за поклонение не е включено в маршрута.  

Също така, в рамките на проект LIME S - 15.2.1.067 - Развитие и популяризиране на интегриран 
туристически продукт и културно наследство: Маршрутът "Румънска граница в рамките на 
Трансграничния регион Румъния-България" беше включен в туристическия маршрут Музей на 
окръг Теохари Антонеску. 

В рамките на същия проект са включени следните културно-туристически цели за област Русе: 
Античната крепост „Сексагинта приста“; Регионален исторически музей; Антично и 
средновековно селище "Ятрус", с. Кривина; Крепостта "Червен". 

Огромният потенциал на еврорегиона от културно-религиозна гледна точка е двигател за 
местната икономика и за туризма.  

С оглед на гореизложеното, необходимостта от включването на елементи от религиозното 
наследство и тяхното популяризиране става все по-очевидна. 

Следователно, чрез създаване на поклоннически маршрути, екскурзии и обиколки, които 
включват и цели, по-малко известни на широката публика, може да се опита да се повиши 
осведомеността на населението за религиозното значение на района. Същевременно 
включването на няколко компонента на религиозното наследство ще допринесе за увеличаване 
на разнообразието на съществуващото туристическо предложение, за поддържане целостта на 
целите и тяхното запазване и не на последно място, за популяризиране на местната култура. 

 

*** 

Глава 2. Профил и културно-религиозен туристически потенциал в 
трансграничната зона Русе-Гюргево 
 
2.1. Идентифицирайте съществуващите форми на туризъм, включително 
маршрути, специфични за всяка област 
 
През последните години се прави опит за пренасочване на наличните ресурси от България 
за насърчаване на местния туризъм, особено в крайбрежната Дунавска зона в Област Русе. 
Така Русе се превърна във важен координационен център за туристически проекти. Освен 
това през 2001 г. беше създадена двустранна работна група между България и Румъния с 
цел осъществяване на дейности, насочени към развитие на трансграничното 
сътрудничество и създаване на общи туристически продукти. Оттогава са обхванати повече 
от 15 различни области на развитие, включително туризъм.  

Анализирайки проектите, свързани с туризма, реализирани в програмните периоди 2007-
2013 г. и 2014-2020 г.:  
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 43 проекта са насочени към подкрепата на културния туризъм 

 26 проекта са насочени към устойчив туризъм 

 16 проекта бяха насочени към устойчив туризъм и екотуризъм 

Проектите, насочени към алтернативен, тематичен, спортен, религиозен, събитиен и 
приключенски туризъм, се възползваха от по 2 проекта за всяка категория през посочените 
периоди. В допълнение към тях имаше и проекти, свързани с винен, морски, научен 
туризъм, но и велотуризъм.8 

 
Turism durabil= 
Turism sustenabil= 
Turism cultural= 
Eco-turism= 
Turism alternativ= 
Turism tematic= 
Turism sportiv= 
Turism religios= 
Turism viticol= 
Turism maritim= 
Turism de…= 
Turism de aventură= 
Cicloturism= 
Turism științific= 

Дълготраен туризъм 
Устойчив туризъм 
Културен туризъм  
Екотуризъм = 
Алтернативен туризъм 
Тематичен туризъм= 
Спортен туризъм = 
Религиозен туризъм = 
Винен туризъм = 
Морски туризъм = 
Туризъм на… = 
Приключенски туризъм= 
Циклотуризъм = 
Научен туризъм = 

 
 
 

Фигура № 4: Графично представяне на основните туристически сектори и на 
реализираните в тях проекти, еврорегион Русе-Гюргево 

Източник: Документ Регионална устойчивост в туризма: Изпълнение на трансгранични партньорства 

 
8 Мария СТАНКОВА Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград, България, Светослав КАЛЕЙЧЕВ 
Университет за световно и национално стопанство, София, България, РЕГИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ В ТУРИЗМА: 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО, налично на английски език на 
http://www.um.ase.ro/no153/3.pdf ”, консултиран на 11.08.2021 г. г. 
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Ruse, Vratsa, Pleven, Dobrich, Vidin, Montana, Silistra 
Русе, Враца, Плевен, Добрич, Видин, Монтана, Силистра 

 
Фигура № 5: Разпределение на проекти, завършени в периода 2014-2020 г. в рамките на 

Програма INTERREG V-A RO-BG 
Източник: Документ Регионална устойчивост в туризма: Изпълнение на трансгранични партньорства 
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Constanța, Giurgiu, Călărași, Oltenița, Dolj, Mehedinți, Teleorman 
Констанца, Гюргево, Кълъраш, Олтеница, Долж, Мехединци, Телеорман 

Фигура № 6: Разпределение на финализирани проекти в периода 2014-2020 г. в рамките 
на Програма INTERREG V-A RO-BG 

Източник: Документ Регионална устойчивост в туризма: Изпълнение на трансгранични партньорства 
 

На ниво окръг Гюргево и област Русе основните срещани форми на туризъм, заедно с 
туристическите цели и представителните събития за тях, са следните: 

 Културен туризъм 

Културният туризъм е друг компонент на устойчивия туризъм, който се фокусира върху 
традиционните местни общности, които имат разнообразни обичаи, редки форми на 
изкуство и различни социални традиции, които се различават от другите форми на култура.  

Това е форма на туризъм, която може да се развива както в градските, така и в селските 
райони, привличайки различни категории туристи; 

Сред формите на културен туризъм са: 

 посещение на обекти на историческото наследство: археологически, исторически 
останки, паметници, замъци, религиозни сгради, градски и селски ансамбли, 
паркове и градини; 

 посещение на музеи: художествени галерии, археология, история, природни, 
специализирани или тематични науки, национални или регионални, ботанически 
градини, зоологически градини; 

 участие в културни прояви: опера, балет, театър, концерти, музикални фестивали, 
танцови, филмови, народни, традиционни празници, изложби, панаири; 

http://www.interregrobg.eu/
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 Индустриален и технически туризъм, разположен по мнение на специалисти, между 
културен и бизнес, характеризиращ се с посещение на икономически (индустриални) 
обекти, специфични конструкции (язовири, виадукти, мостове, тунели, канали), 
градски архитектурни ансамбли - съвременни или традиционни, познания на 
социалната организация и др.; 

  Сред утвърдените форми на културен туризъм са: религиозен туризъм, научен, 
спелеологически туризъм и др. 

Принадлежността на тази форма на туризъм към категорията на устойчивия туризъм 
произтича от факта, че чрез своите характеристики той оказва положително икономическо 
и социално въздействие, допринася за опазването на наследството и културното 
наследство на дадена дестинация, допринася за задоволяването на културните 
потребности на дадена дестинация. туристи и предоставяне на автентични преживявания, 
подкрепя културата и помага за развитието на туризма в региони, които нямат други цели. 

Сред най-добре развитите туристически отрасли в района на Гюргево е културният 
туризъм. Гюргево има богато културно наследство. С течение на времето в Гюргево са 
създадени важни мрежи и културни институции. Културната дейност на окръг Гюргево се 
осъществява в следните културни институции:  

 Часовникова кула 

Часовниковата кула е една от най-важните туристически атракции в Гюргево, като 
паметник, който води началото си по време на османската окупация. С височина от 22 
метра, кулата е построена за наблюдение на околностите. С течение на времето сградата 
е рехабилитирана, а през 2005-2007 г. старият часовник е преместен в Историческия музей 
в Гюргево и е заменен с нов. 

 Окръжен музей „Теохари Антонеску”.  

Основан през 1934 г., музеят разполага със секции като: археология, етнография, 
изобразително изкуство, нумизматика и мемориална история, редки книги и библиофилски 
активи. Най-важният раздел е етнографията, в която се помещава постоянна експозиция 
от около 1600 експоната, представящи власчански селски живот и култура. 

 Епископски музей на Гюргево 

Епископският музей на Гюргевое важен исторически ресурс, който подчертава ролята на 
християнството в историята на римския народ. Музеят е предназначен за хора, които искат 
да се полюбуват на множеството произведения на изкуството и да открият корените на 
Православието. 

 Музей на Гранична полиция (специфичен за военната история) 

Основан през 2002 г., по повод 138-ата годишнина от институционалното съществуване на 
Гранична полиция и като единствен по рода си музей в Румъния, Музеят на Гранична 
полиция разполага с шест изложбени зали и зала за представления. В шестте зали са 
изложени гранични униформи, международни церемониални униформи от България, 
Украйна, Турция, Германия, Испания, Австрия, Франция, Италия и Норвегия, както и 
картини и скулптури.  

 Театър „Тудор Виану” (Театър Валах Гюргево)  
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Открит през 1966 г., театър "Тудор Виану" е важна международна художествена 
забележителност, която си сътрудничи с някои от най-големите артисти и театрални трупи. 
След рехабилитация на пространството през 2016 г. театърът разполага с Малка зала със 
78 места, Голяма зала с 400 места и Зала-ателие с 80 места.  

 Дом на културата "Йон Винеа". 

Дом на културата "Йон Винеа" е основният културен център, който се занимава със 
създаването, подкрепата и популяризирането на събития като фестивали, концерти и 
състезания.  

Други културни центрове в Гюргево са: 

 Дом на културата на Гранична полиция 

 Атенеум „Николае Баланеску”. 

 Училище по изкуства и музика „Виктор Карпис“ (в рамките на което има 
Народен университет и Зонален методически център за обучение на 
възрастни) 

 27 Филхармония 

 Дворец на учениците9 

В област Русе културното наследство варира от исторически сгради с барокови 
архитектурни елементи с немско и австрийско влияние, до над 30 защитени 
археологически обекта, музейни мрежи и театри.  

От гледна точка на туристическия потенциал, много от обектите на културното наследство 
са защитени и в добро състояние, но не във всички случаи тяхното текущо състояние 
(физическо състояние, експозиция, функционално използване, достъпност, предоставяне 
на съпътстващи туристически услуги) позволява оптимално реализация на този потенциал. 

 Драматичен театър „Сава Огнянов“. 

Първото представление на сцената на драматичен театър „Сава Огнянов“ е през 1870 г. 
Оттогава известни актьори правят театъра почтен образ, добре познат на широката 
публика. 

 Регионален исторически музей 

Регионалният исторически музей в Русе работи в най-старата сграда в областта, датираща 
от 1882 г. В Регионалния музей се помещават експозициите на Историческия музей, 
Пантеона на Възраждането, Къщата-музей „Градският живот в Русе” (същ. известен като 
Casa Caliopei), Къща-музей „Захари Стоянов“, Къща-музей „Тома Кърджиев“, както и три 
изложби на открито: Ивановски каменни църкви, средновековния град Червен, крепостта 
Сексагинта Приста. 

 Пантеонът на Българските Национални Герои 

 
9 Статия, Атракции и туристически атракции в Гюргево, достъпна на https://romtur.ro/obiective-turistice-
giurgiu/, консултирана на 28.08.2021 г.  
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Отворен за обществеността от 1978 г., Пантеонът на Националните Герои е български 
национален паметник и костница. Там са погребани тленните останки на 39 известни 
българи, сред които: Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Панайот Хитов, 
Тонка Обретенова, Никола Обретенов, Панайот Волов, Ангел Кънчев и др.; други 453 
революционери също бяха почетени, като изписаха имената си в Пантеона. В средата под 
позлатения купол гори вечен огън. Пантеонът е в класацията на 100 туристически обекта 
в България. 

 Селище при село Писанец 

Село Писанец е на 30 км източно от Русе. Има старо селище, разпростряно върху два 
хълма, което играе стратегическа роля в района през XIII-XIV век. На 1,4 км от центъра на 
селото, върху скалист терен, заобиколен от пролома на река Русенски Лом, се намират 
тракийската, антична и средновековна крепост „Малкото градище“ или „Българското 
градище“. „Голямото градище” („Голямото селище”). 

 Музей на екологията с аквариум 

Музеят на екологията на аквариума се помещава в културна сграда, построена в началото 
на 20-ти век. Музеят е открит на 28 септември 2014 г. Той е уникален за България, 
благодарение на сладководния аквариум с видове риби, характерни за района на Дунав. В 
музея се съхранява и богата колекция от вкаменелости, диорами, представящи различни 
видове живи същества в реалната им среда, но и модел на вълнестия мамут в реален 
размер.10 

По отношение на културните прояви, в Гюргево се организират различни конкурси, 
фестивали и концерти, сред които споменаваме: 

 „На ръба на Дунав”  

„На ръба на Дунав” е популярен музикален фестивал, провеждащ се под формата на 
състезание, в който участват голям брой вокални солисти, но и инструменталисти, от почти 
всички фолклорни области на страната.  

 „Дни на община Гюргево”  

Това събитие включва много културни и художествени събития, които се провеждат в 
рамките на няколко дни. Сред събитията има музикални, танцови и театрални 
представления в Атенеума "Николае Баланеску". 

 „Културна пролет на Гюргево”  

„Културна пролет на Гюргево“ включва събития като концерт на Духов оркестър 
„Валахия“, хореографски момент, четири театрални вечери, междурелигиозен фестивал 
за хорова музика с международно участие, национален конкурс за изящни изкуства, 
национален танцов фестивал за модерни и аеробика за деца и младежта и пускането на 
книга.  

 

Културните събития също заемат важно място в икономиката на област Русе. Всяка 

 
10 Статия, Атракции и туристически атракции в Русе, достъпна на https://www.infotour.ro/ghid-
turistic/bulgaria/ruse/obiective-turistice/, прегледана на 18.08.2021 г. 
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година се организират множество концерти, фестивали и състезания с международно 
откриване. 

 Русенски карнавал  

Всяка година в разгара на лятото централният площад на Русе се превръща в карнавална 
сцена. Събитието доставя радост на малки и големи, запазвайки дългогодишната традиция 
на забавление чрез забавни игри, костюми, атрактивни шоу програми, огнено шоу и много 
интересни персонажи. 

 Международно състезание „Northern Lights” 

„Northern Lights“ е състезание за лека музика, създадено от 1966 г. С всяко издание 
популярността му нараства и през 2000 г. приема първите си международни участници - 
изпълнители от Румъния. Оттогава на сцената "Северно сияние" се изявяват участници от 
Русия, Румъния, Черна гора и Косово, утвърждавайки я като международно състезание. От 
2006 г. международният конкурс „Northern Lights“ се организира от Вокално студио за поп 
и джаз "Икономов" и Сдружение „Northern Lights“, с подкрепата на русенската община. От 
2014  г. с организиране и провеждане на състезанието се включва Общински младежки 
дом – Русе. 

 Музикални дни през март  

Музикални дни през март е ежегодно събитие, което предлага на любителите на 
класическата музика, джаза, денс, поп и други, концерти на живо от международно и 
национално известни изпълнители. 

 Национален студентски театрален фестивал „Климент Михайлов”. 

Фестивалът се провежда в Русе от 1996 г. Основната цел на Националния студентски 
театрален фестивал "Климент Михайлов" е да превърне Русе в голяма сцена, където 
младите хора, запалени по театъра, имат възможност да демонстрират своите таланти и 
артистични способности в благородна конкуренция. Фестивалът има състезателен 
характер. 

Други фестивали и състезания, които се провеждат в област Русе са:  

 Младежки фестивал на народното творчество „Северина”. 

  Национална Хорова среща 

  Международен танцов фестивал „Dancing River” 

  Danube Rock Fest 

  Турнир по Спортни Танци 

  Мега маратон ZUMBA (R) Fitness  
 Salsa Weekend. 

 
 Екотуризъм 

Екотуризмът е една от най-важните форми на устойчив туризъм, според специалисти, 
представляваща форма на туризъм, която зачита принципите на устойчив туризъм по 
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отношение на икономическо, социално и екологично въздействие, но включва и редица 
специфични принципи, които го отличават: 

 активно допринася за опазването на природното и културно наследство; 

 включва местните общности в дейностите по планиране, развитие и експлоатация и 
допринася за тяхното благосъстояние; 

 включва интерпретацията на природното и културно наследство на дестинацията за 
посетителите; 

 предназначен е по-специално за индивидуални посетители, но също и за малки 
организирани групи. 

Екотуризмът не е много развит отрасъл на туризма в окръг Гюргево. Въпреки че районът 
на Дунав има важен туристически потенциал, природните резервати и горите не разполагат 
с достатъчно туристически или развлекателни съоръжения. 

На територията на окръг Гюргево има 1067 ха гори, като се създава единна туристическа 
организация, а именно детски лагер. Горите Бълану (72 ha), Гуцу (169 ha) и Турбату (289 
ha) могат да изпълняват функции за отдих и споразумение. 

Област Русе се радва на разнообразие от природни резервати и защитени територии. В 
сравнение с Гюргево, екотуризмът в тази област е по-добре развит и продължава да расте. 
Инфраструктурата към основните обекти, включени в сегмента на екотуризма е добра, а 
потенциалът им е използван. 

 Природен парк Русенски Лом 

Природен парк Русенски Лом е обявен за защитена местност през 1970 г. и обхваща 
долините на реките Русенски Лом - последният приток на десния бряг на Дунав и притоците 
му между селата Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Площта му е 3408 хектара, 
включително скали, гори, реки, пещери и овощни градини. Биологичното разнообразие, 
ландшафтът, уникалното културно-историческо наследство правят парка привлекателен 
център за развитие на вътрешен и международен туризъм, рекреационно използване и 
развитие на изследователска дейност.11 

  Ивановски скални църкви 

Иваново е село в Североизточна България, намиращо се на 23 км. от гр. Гюргево, на 
скалистите брегове на река Русенски Лом, близо до която се намира множество монолитни 
пещерни параклиси и манастири, вкопани в скалата. Ивановските скални църкви са 
вписани в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство през 1979 г. и се открояват с добре 
запазените си средновековни стенописи. 

Ивановският ансамбъл се състои от 40 църкви и около 300 други стаи, изсечени в скалата 
или жилища в пещери. Сред тях има няколко църкви, които все още могат да бъдат 
посетени днес, със стенописи, датиращи от тринадесети и четиринадесети век: 

- Погребената църква (Архангел Михаил), която има едни от най-добре запазените 
стенописи в целия комплекс.  

 
11 idem 
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- Църквата на Пресвета Дева Мария, сред картините на която има вариант на "Тайната 
вечеря", за която се предполага, че е рисувана 150 години преди тази на Леонардо 
да Винчи.  

Ансамбълът съдържа и други църкви, които могат да бъдат посетени, сред които 
споменаваме: Параклис Господев Дол, Баптисерий, Съборена Църква (Св. Теодор) и 
Главната Църква.12 

 Скален манастир "Св. Димитър Басарбовски". 

Басарбовският манастир има духовни покровители Свети Теодор Тирон и Свети Теодор 
Стратилат. Манастирът е основан от царица Теодора, първата съпруга на българския цар 
Йоан Александър и дъщерята на влашкия войвода Басараб I, основател на първата 
династия на Княжество Влахия. Оттук и името на манастира, Басараб I, като свекър на 
княза, притежава земята, върху която се намира манастирът. Единственият светец в 
Русенска област, роден и известен в село Басарбово – св. Димитър Басарбовски е известен 
още от ХVІІ век. Това изповядва Паисий Хилендарски - авторът на „История 
Славяноболгарска”. Свети Димитър е бил духовник на село Басарбово, замонашил се в 
Басарбовския манастир. Българският автор Паисий Хилендарски говори за възнесението 
на св. Димитър през 1685 г. Мощите му са открити по чудо в река Русенски Лом, срещу 
манастира. Чрез мощите на светеца стават много чудеса и изцеления.13 

 Манастир Света Марина  

Манастирът Света Марина се намира в близост до село Каран Върбовка и е един от най-
старите български манастири, създаден през Второто българско царство. След падането 
на България под османско владичество започват гонения и изтезания на монаси и 
християни. Манастирът е опожарен и съборен, изравнен със земята, съдба, която имаха и 
други известни български олтари, но името на Света Марина остана завинаги в съзнанието 
на хората. Легендата разказва, че в един горещ юлски ден, по време на жътва, стопанинът 
на нивата, турчин, оставил дванадесетгодишното си сляпо момче да спи в единия край на 
нивата и той отишъл на работа, детето се събудило и тръгнало да търси баща си. 
Пристъпвайки бързо, момчето нагазило във водата. Той отпило от водата и след като си 
измило лицето, си върнало зрението. Без да се замисля, бащата грабнал сина си и хукнал 
към близкото село, за да сподели радостта си и да попита местните какъв християнски 
празник празнуват и кой е светецът, който прави чудеса с тази вода. Един стар свещеник 
с радост отговорил на бащата, че е чувал от старите духовници, че това място е мястото, 
където се почита името на Света Великомъченица Марина и че ще бъде намерена нейното 
„Аязмо“ (изворът на лековита светена вода). Денят бил 17 юли, денят, в който 
православните християни почитат светата памет на тази светица. За да изрази 
признателността си към Света Марина, езичникът подарил нивата си с аязмото, с клетва, 
че когато пристигнат други болни там, това ще бъде място, където могат да пренощуват.14 

 
12 „Общата стратегия за опазване и споделяне на културно, религиозно и историческо наследство като основа за 
устойчиво развитие на съвместната дейност на религиозния (поклоннически) и културен туризъм в трансграничния 
регион Русе-Гюргево“, налична в румънски език на адрес http://christ-ro-bg.eu, консултиран на 01.09.2021 г., 
стр.14-15 
13 Idem 
14 Ibidem, p. 16 
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 Рибарници край село Мечка 

Рибните езера край село Мечка са орнитологично важно място и място за гнездене на над 177 
вида птици, от които 62 са включени в Червената книга на България.  

 „Dekilitash” 

" Dekilitash " е природен обект, разположен на 30-40 метра от река Дунав. Обектът е съставен от 
два големи камъка, датиращи от мезозойската ера. Легендата на мястото разказва, че юнак от 
българската фолклорна традиция Крали Марко вдигнал двата камъка с малкия си пръст, 
символизирайки силата и храбростта. 

 „Пробитият камък” 

На 2 км от село Пизантес се намира „Пробитият камък“ на ръба на скала в края на гората 
Могилите. Под нея е река Камберица, а на около 50 метра по права линия е Казан канара 
(„Кулминацията на наказанието “). Перфорираният камък представлява кръгъл вертикален 
отвор, вкопан в хоризонтална скала, с правилна форма и диаметър 1 м, дълбочина 142 см от 
земята. Според изследователите камъкът е култов предмет от периода на българското 
езичество. Интересни са и отвесната скала Мамула към езерото и Голямата пещера, които са в 
непосредствена близост. 

 

 Религиозен туризъм 

Религиозният туризъм е вид нишов туризъм, туризъм, който туристите са мотивирани да 
практикуват на места, основани на вярата и се нарича още религиозен туризъм или духовен 
туризъм. Това е вид туризъм, при който хората пътуват индивидуално или на групи с цел 
поклонение, мисионерство или развлечение. Тя може да бъде разделена на два основни типа, 
свързани с туристи, които се интересуват от участие в поклонения и туристи, които искат да 
получат знания за религиозни продукти и да участват в места, свързани с вярата. В случая на 
това проучване ние се отнасяме с предпочитание към втората спомената категория. 

Окръг Гюргево има голям туристически потенциал по отношение на религиозния туризъм, 
предвид историята и разнообразието на района. В Гюргево повечето места за поклонение са 
тези, принадлежащи на Румънската православна църква, съответно:  

 Епископска катедрала - „Успение Богородично“  

Катедралата Успение Богородично, построена в сегашния си вид между 1840-1852 г., е една от 
най-посещаваните туристически атракции в Гюргево. Катедралата е построена върху руините на 
стара подземна църква по време на османското владичество и бележи освобождението на 
румънския народ. 

 Църквата „Благовещение” 

Църквата „Благовещение”, наричана още „Младежка” църква, е една от най-важните 
религиозни дестинации в Гюргево, защото вътре в нея все още се съхраняват оригиналните 
картини на известния художник Георги Татараску. Картините са направени между 1866 и 1867 
г. с маслена техника, аспект, който придава уникалност на Църквата. 

 Църквата „Възнесение Господне” 
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Църквата „Възнесение Господне”, известна още като Църквата на Героите, е едно от най-
разпознаваемите места за поклонение в Гюргево, поради високата кула на входа. Построена 
между 1926 и 1938 г., църквата е религиозен паметник, посветен на загиналите герои от Първата 
световна война и съхранява голям брой стари икони и картини.  

Други важни Църкви и Манастири са: 

 Църквата „Свети Георги” 

 Църквата „Свети Хараламби” 

 Църквата „Света Троица Смарда” 

 Църквата „Свети Георги Нови” 

 Църквата „Света Мария” 

 Църквата „Светите мъченици от Бранковени” 

  Ермитаж „Свети Никола” 

  Манастир „Свети Великомъченик Георги”.  

В допълнение към споменатите дестинации има и други места за поклонение, по-малко 
популяризирани и известни на обществеността. Така се забелязва необходимост от 
интегрирането им на пазара на културно-религиозен туризъм с цел опазване на елементите на 
религиозното наследство. 

Религиозният туризъм е по-слабо развита част от област Русе. Въпреки това има значителен 
туристически потенциал по отношение на развитието на този сегмент. Местната история, както 
и елементите на богатото религиозно наследство спомагат за популяризирането на този вид 
туризъм в Русе. 

 Манастир „Свети Димитър Басарабовски “ 

Басарбовският манастир е важно скално средище за общата история на Румъния и България. 
Легендата, която прави манастира известен, разказва, че Свети Димитър Басарбовски е водил 
подвижнически живот в скалите на манастира, а след смъртта му мощите му са останали в 
манастира. Когато започва Руско-турската война от 1768-1774 г., генерал Пьотър Салтиков 
нарежда мощите на св. Димитър Басарбовски да бъдат изпратени в Русия. В същото време 
избухва голяма чумна епидемия. Когато мощите пристигнали в Букурещ, се казва, че хората по 
чудо започнали да се излекуват и поискали да мощите да останат там. Така днес мощите на 
Свети Димитър Басарбовски се намират в Букурещ в Патриаршеската Катедрала. 

 Катедрала „Света Троица”  

Катедрала „Света Троица” епостроена през 1632 г., като е най-старата в Русе. Църквата 
има вътрешен двор и е съставена от подземна конструкция, датираща от V век, от времето 
на османската окупация, когато православните храмове не могат да бъдат изградени 
отвън. 

 Велотуризъм 

Нарастващото използване на велосипеда доведе до неговата еволюция от прост вид 
транспорт до средство за отдих и спорт. На европейско и международно ниво колоезденето 
набира все повече популярност, превръщайки се в фактор, допринасящ за развитието на 
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туризма и предпочитано средство за придвижване за хора, които искат да изследват 
определен район и да влязат в пряк контакт с природата. Все повече туристи избират 
велосипедите си в своите ваканционни дестинации, наслаждавайки се на преживяванията 
извън пренаселените райони.   

На ниво окръг Гюргево местните неправителствени организации организират велосипедни 
маршрути по маршрути като Болинтин Вале-Букшани-Клежани-Булбуката или в Природен 
парк Комана. 

Разнообразието на екосистемата, релефните форми и наследството в област Русе 
благоприятства развитието на велотуризма. Все още в ранен стадий на развитие в този 
сегмент на туристическия пазар, област Русе разполага с велописта, която свързва 
общините Пизантес и Ветово.  

 Екологичната писта е с дължина 14 км, по време на която има места за отдих 
и подслон. Пистата свързва село Писанец и град Ветово и е изградена по 
проект „Екотуризъм – перспектива за развитие на две малки общини” в 
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 
2007-2013.  

 
 

2.2. Представяне на културния коридор Русе-Гюргево от гледна точка на 
културното и религиозно наследство 
 
2.2.1. Културно-религиозното наследство на трансграничната област Русе-
Гюргево 

Разделени от река Дунав, окръг Гюргево и Русенска област граничат на границата на 
разстояние около 14 км. Двата региона споделят значителни характеристики от географска 
гледна точка, като и двата имат голяма площ, покрита от равнини. По-голямата част от 
географията на окръг Гюргево е доминирана от равнините, които са част от Румънската 
равнина (RO-GEO.RO, *), а положението на Русенската  област е подобно, нейната 
територия се пресича от Дунавската равнина на север (Collective, 2002). 

Окръг Гюргево - Кратка презентация 

Окръг Гюргево има релеф, образуван от Дунавската поляна в южната част на границата с 
България и Румънската равнина с надморска височина не повече от 100-200 метра. 
Климатът в окръг Гюргево е умерено-континентален равнинен с много горещо лято и 
студена зима, като температурните разлики са много големи.  

Средната годишна температура е 11-12º C, а валежите намаляват с около 500-600 mm 
годишно. Река Дунав е основното водно течение на окръга, следвана от реките Аргеш, 
Дъмбовица и Нейлов.                   

Най-голямото и важно езеро е езерото Комана, важен рибен резерват. 

Територията на окръг Гюргево е богата на множество църкви и манастири, а 
популяризирането им може да превърне южния окръг в популярна дестинация за туристи, 
любители на културно-историческия туризъм и за туристи-поклонници. В окръг Гюргево 
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като част от материалното културно наследство са регистрирани 540 исторически обекта. 
Те са регистрирани в Националния институт за румънско наследство, към Министерството 
на културата. Съответните цели са разположени в градските и селските райони на окръга. 
От тях 112 са религиозни християнски храма, от които 20 са с национално значение, някои 
църковни храмове и манастири са впечатляващи със своята архитектура, живопис и 
историческо значение. Някои от тях са сред най-впечатляващите сгради в цяла Румъния. 
Поради уникалните си археологически и етнографски експонати, те са част от 
националното културно, историческо и религиозно наследство на Румъния.15 

Някои от най-значимите обекти на културно, историческо и религиозно наследство в Гюргево 
са:  

 Манастир Комана - разположен в община Комана, това е място за поклонение, 
построено от владетеля Влад Цепеш през 1461 г. на остров, заобиколен по това време 
от блата. До мястото се стига по дървен мост. Оригиналната дървена сграда не 
издържа изпитанието на времето и е възстановена от владетеля Раду Шербан през 
1588 г. Новопостроеният манастир има вид на крепост, с формата на прав 
четириъгълник, с външни стени и пет кули, стърчащи от защитни стени, в ограденото 
пространство.издигане на църква с патрона Свети Николай. Отвътре е била измазана 
и боядисана, отвън заобиколена от килиите на свещениците. Смята се, че тук се 
намира и гробницата на войводата Влад Цепеш, забележителен владетел на 
румънската държава, загинал по пътя между Букурещ и Гюргево. Тук са погребани и 
починалият в Константинопол болярин Драгичи Кантакузин и синът му Константин 
Драгичи, създавайки дългогодишна връзка между областта Комана и фамилията 
Кантакузино. По време на управлението на Матей Басараб манастирът се превръща в 
един от най-големите религиозни центрове в Княжество Влахия. Богатството на 
мощите на манастира му придава важен статут и ключово значение. По време на 
боевете срещу османците през 1657-1662 г. и Руско-турската война от 1768-1774 г. 
манастирът е център на общественото внимание. Манастирът е действащ мъжки 
манастир, а от няколко години наблизо има атрактивен исторически музей на открито. 
Комана съчетава природен парк с орнитологична обсерватория, предлагаща 10 
различни тематични маршрута, с изходни точки от Калугарени, Комана, Михай Браву, 
Ислаз, Магура-Збою. Заедно с Историческия музей на открито, много атрактивен 
заради артефактите, свързани с Влад Цепеш Дракула и неговото семейство и 
благодарение на богатия магазин за сувенири, който предлага и продукти, 
произведени от монаси - вино от манастира, сладка и конфитюри, типични за района 
- всички тези неща превръщат Комана в безспорен лидер в туризма в региона. 

 Църквата „Св. Николае ”от Драганеску се намира на пътя между град Михаилещ и 
община Малу Спарт и принадлежи към община Михайлещ и включва селата Драганеску 
и Поща. Уникалната стойност на мястото придават стенописите, изрисувани отвътре, 
дело на отец Арсений Бока, свещеник и художник. Съдбата и необикновената му 
работа го отвеждат на това място в продължение на петнадесет години, отец Бока 
работи тук от 1967-1989 г.  

 
15 „Общата стратегия за опазване и споделяне на културно, религиозно и историческо наследство като основа 
за устойчиво развитие на съвместната дейност на религиозния (поклоннически) и културен туризъм в 
трансграничния регион Русе-Гюргево“, налична на румънски език на http://christ-ro-bg.eu/ 
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 Свети Йоан Руски манастир - е монашески манастир, построен на мястото на бивша 
военна част, на един километър от Слобозия. Манастирската църква съхранява част 
от мощите на св. Йоан Руски и частици от мощите на няколко светци, като: св. Йоан 
Златоуст, св. Николай Чудотворец, св. Елефтерий, св. Поликарп Смирненски, но и 
част от Свети Кръст.16 

Област Русе - Кратка презентация 

Русе е петият по големина град в България и най-големият град в страната на брега на 
река Дунав. Намира се на 320 км от столицата на България София и на 203 км от Варна. 
Градът е наричан още „Малката Виена” заради уникалната си антична архитектура.  
Градът е основан от римския император Веспасиан в периода 69-79 г. под името Sexaginta 
Prista („Пристанище на шестдесетте кораба“).                    
През Средновековието Русенският край е един от най-развитите области на българската 
държава.  
Градът е известен със запазените си сгради от края на XIX век и началото на XX век. Има 
повече от 260 паметника и повечето от забележителностите на града са в центъра на Русе 
(музеи, архитектурни забележителности, театър, опера) 

Двата интересни района намират прилики по местоположението си, особено по близостта 
си до река Дунав и по преобладаването на равнинен релеф в двата региона. 

 

 
16 idem 
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Фигура № 7: Трансграничен регион Русе-Гюргево 
Източник: Google Earth 

 

Културният коридор Русе-Гюргево е зона с голямо културно и религиозно значение. Това 
се счита за район със силен духовен заряд, а църквите, присъстващи и в двата региона, са 
сгради, които привличат посетители на различна възраст, със  великолепния си 
архитектурен силует, стил на строителство, вътрешна и външна украса, но и с духовни 
ценности. Също така, като общ елемент на духовността и религиозната култура, има трима 
светци, които са важни за културата на двата региона: Света Петка/Параскева, Свети 
Георги и Свети Пантелеймон.  

Света Петка/Параскева се смята за покровителка на Румъния, като в същото време е 
едан от най-почитаните светици в цялата страна. Плащеницата, покриваща безсмъртните 
мощи на Света Параскева, се съхранява в русенския храм „Света Петка”. Църквата е 
елемент от културно-религиозното наследство, което може да привлече много румънски 
туристи и може да бъде място за поклонение. 

Свети Пантелеймон е духовен покровител на църквата Ведея в Гюргево, но и патрон на 
над 219 богослужения и църкви в България. Така общият интерес и уважение, проявени 
както от Румъния, така и от България към Свети Пантелеймон, може да представлява мост 
на духовна връзка между двете страни. Предвид факта, че на територията на двете страни 
има важни обекти на наследството под духовния протекторат на Свети Пантелеймон, се 
улеснява развитието на туристически продукти за включването и капитализирането им.  

Свети Георги се смята за закрилник както на Гюргево, така и на Русенска област. Името 
Гюргево идва от името на Свети Георги, което е символ на уважението, което хората имат 
към него. Освен това в Гюргево има църква и манастир, посветени на Свети Георги. В Русе 
официалният празник е Гергьовден и също там, в църквата „Св. Георги“ се съхранява 
малка част от мощите му. Всяка година румънски туристи посещават тази църква, за да се 
поклонят на мощите на светеца, което показва, че икуменическият туризъм вече се оформя 
в района и може да се развива.17 

Следователно културно-религиозният коридор на трансграничната зона Русе-Гюргево е от 
духовна и религиозна гледна точка важен интересен обект. Правилното използване на 
ресурсите може да донесе икономически ползи и за двете области на интерес и да помогне 
за подобряване на трансграничното сътрудничество. 

 
2.2.2. Представяне на църквата "Св. Параскева" (Русе, България) 

„Вие сте посредникът на тези, които имат проблеми и пристанището на тези, 
които са изложени на бури! Вашият ковчег излива благотворен поток и прогонва 

демоничните орди. Твоята Църква лекува недъзите, дава зрение на слепите, очиства 
прокажените.” 

Света Петка (Света Параскева) е покровителка на българите и румънците и 
 

17 Проучване, Християнското наследство по културния коридор Русе-Гюргево, достъпно на 
https://keep.eu/projects/21297/The-Christian-heritage-alon-EN/, достъпено на 12.08.2021 г. 
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нейното име носи църквата на водещия партньор в проекта ChristHeritage ROBG-
302. 

Църквата Св. Параскева (Света Петка) носи името си от последната скална църква в Русе. 
Основният камък е положен на 27 август 1939 г. 

Архитектурният проект на църквата е първият смел и успешен опит за пресъздаване на 
Кръглата църква (Златната църква) в Преслав, построена от цар Симеон I. За първи път е 
преустроена по плановете на архитекта на Народния музей в София д-р Александър 
Рашенов ( 1892 - 1938). 

Храмът е осветен от Доростолски и Червенски митрополит Михаил на 30 април 1944 г.  

Стенописът е осветен от Доростолския и Червенски митрополит Софроний на 30 юни 1965 
г. Русенски майстори са работили по извайването на иконостаса вътре, както и върху 
стенописите. 

Сградата е дълга 33 метра, три пъти по-малка от Златната църква в Преслав, която е дълга 
99 метра. Ширината му е 17 метра. Диаметърът на купола е 13,30 м, вътрешната височина 
е 16,15 м. Камбанарията с кръста е висока 22,70 м.  

Красивият дървен резбован иконостас, изработен през 1942 г. от възпитаника на 
русенската мебелна школа Георги Генов” и рисуван от художника Георги Каракашев, е в 
хармония с вътрешните линии и планове.  

 
Фигура № 8: Изображение на интериора на църквата Св. Параскева (Света Петка), Русе, 

България 
Източник: Представители на църквата Света Петка 

Стенописът е нарисуван от проф. Никола Кожухаров, Цанко Василев и декоратора Петър 
Михайлов, а някои от тях не могат да се видят другаде. Например в много малко църкви 
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можете да намерите икона на една от българските светци - Света Злата Мъгленска. 

 
Фигура № 9: Изображение на интериора на църквата Св. Параскева (Света Петка), Русе, 

България 
Източник: Представители на църквата Света Петка 

Впечатляващо е и огромното „Божие око“, изрисувано на тавана.  

 
Фигура № 10: Изображение на интериора на църквата Св. Параскева (Света Петка), Русе, 

България, живопис на тавана на Църквата 
Източник: Представители на църквата Света Петка 

В малкия параклис, разположен на втория етаж на църквата, където се служи зимата, са 
изписани уникални икони на Исус Христос и Пресвета Богородица. Останалите икони в 
църквата са рисувани от Тодор Янков и Никола Пиндиков. 
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Фигура № 11: Изображение на екстериора на църквата Св. Параскева (Света Петка), Русе, 

България 
Източник: Официален сайт на проект ROBG - 302 „Християнско наследство по културния коридор Русе-Гюргево“ 

 
Фигура № 12: Изображение на интериора на църквата Св. Параскева (Света Петка), Русе, 

България, преди реставрация 
Източник: Представители на Църквата Света Петка 

Идеята за построяването на русенския храм Света Петка датира от 1921 г., когато председателят 
на настоятелството на храм Свети Георги протойерей Константин Терзиев предлага да се 
построи нов храм за отдалечени енории в западната част на града. Създаден е фонд „Нов храм”, 
който получава дарения от християни и е решено църквата да бъде посветена на Св. Парасккева. 
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Единодушно е бил избран строителен комитет, наречен Комитет за построяване на храм „Св. 
Петка“ в Русе, включващ Доростолски и Червенски митрополит св. Михаил, Йордан свещеник 
Кръстев Ганчев - председател, Неделчо Вълканов Петров - заместник председател, Пенчо И. 
Астарджиев - с.о. -Президент Хинчо Ив. Киров - секретар, Никола Н. Пишев - касиер, Любен Ю. 
Диналов - архитект, Георги Р. Каракашев - художник, Георги Йорд. Генов - скулптор, Димитър 
Н. Лясов, Михаил Хр. Кирмагов, Никола Ив. Йовчев, Петър Петър Камбуров, Илия Хр. Пенев, 
Марин Д. Арнаудов и Тодор И. Петров и църковните управители - Нейко Стоянов и Николай Х. 
Маринов. Стоян Топалов, Ив. Петров – учител и Марин Градинаров. Православната църква чества 
Петковден на 14 октомври. Името му идва от славянската дума "петък", петият ден от седмицата. 
Счита се за свободен превод и пълно съответствие на името "Параскев" или "Параскева" ("петък", 
в смисъл на подготовка за празника). Куполът на църквата "Св. Петка" има необичайни размери 
за църквите в България. В нито една църква в България няма такъв купол. Тази архитектурна 
особеност се дължи на приемствеността с историята, върху която се основава архитектурният 
стил на църквата. Архитектурният проект на църквата е първият смел и успешен опит за 
реставрация на Кръглата църква (Златната църква) в старопрестолния Преслав, построена от 
цар Симеон I.   

 
2.2.3. Представяне на църквата Св. Пантелеймон (Гюргево, Румъния) 

Църквата Св. Пантелеймон (Гюргево, Румъния) е построена между 1835 и 1845 г. и се 
намира в центъра на КметствоВедеа. Тази църква има една от най-интересните истории, 
като малко се споменават за архитектурния стил, художественото вдъхновение или 
църковния патронаж. Църквата „Св. Пантелеймон“ в община Ведея е основана от д-р 
Апостол Арсаке (1789-1874), строена е между 1835-1845 г., както следва от надписа върху 
мраморна плоча, намираща се в притвора на църквата, написана на гръцки език и азбука, 
със следния превод: „Апостол Арсахе, доктор, построи тази църква от нулата през 1845 г., 
за да почете паметта на сина си Георги, който умря във Виена на 24 януари 1835 г.“. 
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Фигура № 13: Изображение с мраморната плоча, поставена на верандата на църквата Св. 
Пантелеймон във Ведея, преди реставрация 

Източник: Изображение на екипа от консултанти на S.C Synesis Partners S.R.L. 

Единственият му син Георги, който учи във Виена, се влюбва в студентка еврейка, за която 
иска да се ожени. Без съгласието на родителите си той губи живота си в момент на лутане, 
застрелвайки се на 24 януари 1835 г. За да облекчи тази мъка, причинена от неестествената 
смърт на сина му, и да прости този тежък грях на самоубийството, д-р Апостол Арсаке 
построява тази църква, която днес познаваме като църквата „Свети Пантелеймон”.  

Вътре в църквата моментът на смъртта на Георги е уловен в две алегорични картини, 
направени от художника Георги М. Татареску, върху платно с размери 180/83 см, 
поставени на западната стена на църквата, на входа, вдясно. 

Първата снимка показва апостол Арсах, в сянката на който се вижда ангел, протягащ ръка към 
млада двойка, сякаш моли за благословия за тях. Арсаке протяга ръка към младата двойка на 
снимката до нея, символизираща неговата благословия. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура № 14: Изображение с представителна живопис на църквата Св. Пантелеймон от 
Ведея, преди реставрацията 

Източник: Представители на Църквата Св. Пантелеймон, Ведея 
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Фигура № 15: Изображение с представителна живопис на църквата Св. Пантелеймон от 
Ведея, преди реставрацията 

Източник: Представители на църквата Св. Пантелеймон, Ведея 
 

Втората картина показва двама млади мъже, зад които се появява Дева Мария, която сякаш ги 
прегръща. На първата картина е изписано: „КОНКОРДИЯ”, а на втората: „Имаше две рози; на 
розите животът беше само една сутрин."18. 

Голяма част от художествената дейност на художника Георги М. Татареску е посветена на 
религиозното изкуство, създавайки личен стил, повлиян от италианския академизъм и отчасти 
от традиционната византийска иконография. Между 1853 и 1892 г., с помощта на своите 
ученици, той рисува в неокласически дух над 50 църкви, сред които църквата Колзця, 
църквата Оцетари, църквата Св. Спиридон Ноу, църквата Свети Николае Шелари и 
Манастирска църква Раду Вода, всички от Букурещ, новата църква на манастира Бистрица, 
митрополитската катедрала на Яш, гръцката църква от Браила, църквата на манастира Чолану 
от окръг Бузъу и църквата Св. Пантелеймон от община Ведеа, окръг Гюргево.  

С арумънски произход, доктор Арсаке е роден в Хотохова в Епир през 1789 г. Той идва в 
Букурещ преди 1800 г. след първите години на училище с румънски учители. След 1805 г. 
заминава за Виена, където учи чужди езици, а след няколко години заминава за Германия, 
където учи медицина, където получава и докторска степен по "специалност анатомия". 
Въпреки че имаше големи шансове за университетска кариера, той не остана в Германия и 
дойде в Букурещ. В Румъния той работи дълго време като лекар в различни болници, като две 
от тях са Пантелеймон и Колцеа в Букурещ.  

През 1819 г. той купува от манастира Раду Вода две имоти от окръг Влашка (днешно Гюргево), 
едно от Парапани (днес Ведеа) и едно от Станеш. Влизайки в политиката, благодарение на 
своята интелигентност и огромни познания, той бързо става известен в тази област. 

 
18 Официалният сайт на ПРОЕКТ ROBG - 302 "ХРИСТИЯНСКОТО НАСЛЕДСТВО ПО КУЛТУРНИЯ КОРИДОР РУСЕ-
ГЮРГЕВО", достъпен на http://christ-ro-bg.eu/ro/sf-pantelimon-2/, консултиран на 28.08.2021 г. 
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Румънският владетел Григоре Гика признава стойността му, като го назначава за свой личен 
секретар, където се занимава с въпроси на външната политика.       

През 1874 г., към края на живота си, основателят отново изписва църквата, довеждайки 
известния художник Георги М. Татараску. 

На свода на Олтара, възседнал, е изобразена Божията майка, „по-висока от небето, с 
младенеца Исус на ръце“. Картината е рамкирана отляво и отдясно от два ангела. На източната 
стена на олтара в медальона са изобразени Светите трима архиереи и св. архидякон Стефан. 

При проскомидара, върху каменна плоча в стената на църквата, с изкопани букви е изписан 
паметникът на ктитора. Над храма, на свода, е изобразен Бог Отец. В шапката е нарисуван 
Пантократор с Евангелието, обрамчен от три ангела, поклонени пред Него. Отдолу, върху 
кръга на шапката, са 4-те евангелиста, в медальона. На втората арка на медальона е изрисуван 
и пророк Мойсей. Следва голяма картина, Светата Троица: Господ Исус Христос, прегръщайки 
с дясната си ръка Кръста на Разпятието, Бог Отец, благославящ, а отпред Светият Дух, под 
формата на гълъб, от който лъчите светлина излез. Светата Троица има отляво и отдясно, в 
големи размери, по двама ангела, които прославят божествените лица: СВЯТ, СВЯТ. Аарон е 
нарисуван на третата арка. Между втория и третия свод е в големи размери св. Йоан Кръстител 
с посланието „Покайте се, защото наближи царството небесно.” Свето Възкресение. В 
апсидата вляво са Св. Св. мъченици Георги и Пантелеймон, а отгоре, в симетрия, със Свето 
Възкресение е Рождество Христово, на западната стена са двете картини на ктитора. 

В края на XIX век селската община се нарича Арсаче или Парапани, но през 1950 г. селска 
общината е прехвърлена в окръг Гюргево в област Букурещ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фигура № 16 Изображение с църквата Св. Пантелеймон от Ведея, преди реставрацията 

Източник: Представители на църквата Св. Пантелеймон, Ведея 
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Фигура № 17: Изображение с църквата Св. Пантелеймон от Ведея, преди реставрацията 
Източник: Представители на църквата Св. Пантелеймон, Ведея 

 
Фигура № 18: Изображение с тавана на църквата Св. Пантелеймон от Ведея, преди 

реставрацията 
Източник: Представители на църквата Св. Пантелеймон, Ведея 
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Фигура № 19: Живопис от църквата Св. Пантелеймон във Ведея, след реставрация 

Източник: Представители на църквата Св. Пантелеймон, Ведея 
 

 

2.2.4. Представяне на църквата "Св. Георги" (Русе, България) 
 

 Църквата "Св. Георги" е построена на мястото на дървена църква, опожарена по време на 
Руско-турската война 1806-1812 г. С течение на времето църквата е преустройвана няколко 
пъти, като работите са завършени през 1842 г. Църквата „Св. Великомъченик Георги” е дълга 
32 метра и широка 14 метра и е с дълбочина около два метра, като също е и най-старата в 
регионът. 
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Фигура № 20: Изображение с Църквата "Св. Георги" в Русе, преди реставрация 

Източник: Представители на църквата Свети Георги 

Църквата е изографисана от през 1924 г., но през 1958 г. иконите са сменени с нови от 
професор Николай Кожухаров и художника Цанко Василев.  

В същото време Църквата впечатлява с архитектурните елементи, които биха могли да бъдат 
запазени, като Камбанарията, която тежи 445 килограма и съхранява старите камъни, от които 
е направена.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура № 21: Изображение с камбанарията на Църквата "Св. Георги" в Русе, по време на 

реставрацията 
Източник: Представители на църквата Свети Георги 
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Фигура № 22: Изображение с църквата "Св. Георги" в Русе, преди реставрация 
Източник: Представители на църквата Свети Георги 

 
Фигура № 23: Изображение с църквата "Св. Георги" в Русе, преди реставрация 

Източник: Представители на църквата Свети Георги 

От 6 май 2002 г. Гергьовден е определен за официален празник на област Русе. Пет български 
храма съхраняват частици от мощите на Свети великомъченик Георги, като най-важният е 
този, който се съхранява в храма на катедралния храм в Русе. Той е дарен от Католическата 
църква през 2003 г.19 

 

Фигура № 24: Изображение с църквата "Св. Георги" в Русе, преди реставрация 
 

19 http://christ-ro-bg.eu/ro/sf-gheorghe/ 
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Източник: Официален сайт на проект ROBG - 302 "Християнско наследство по културния коридор Русе-
Гюргево" 

  
Фигура № 25: Изображение с интериора на църквата "Св. Георги" в Русе, преди 

реставрация 
Източник: Представители на църквата Свети Георги 
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Фигура № 26: Изображение с интериора на църквата "Св. Георги" в Русе, преди 
реставрация 

Източник: Представители на църквата Свети Георги 

• В Румъния историята на Свети Георги е свързана със стара легенда, според която 
светецът бил смел и много силен, закрилник на войните. Той станал известен с победата 
над Дявола, преобразен в образа на дракон, за да докаже, че християнската вяра е по-
силна в изкушенията и злото. 

• Култът към Свети Георги е особено популярен в повечето славянски страни. Въпреки това 
в Грузия има най-голям брой християнски църкви, носещи неговото име. 

• Култът към Свети Георги също е включен в ислямската религия. Гиргис е един от най-
почитаните мюсюлмански герои. Интересното е, че повечето от биографиите и легендите 
на св. Георги Ислямски са много сходни с тези на гръцкия и латинския християнски изток. 

 

2.3. Тенденции в туристическото търсене и предлагане – туристически 
потенциал в окръг Гюргево, Румъния 

 

Румъния има значителен туристически потенциал, но с течение на времето броят на 
туристите, посетили туристическите атракции и курорти, не показва значителни колебания. 
По данни на Световната банка се наблюдава ръст от 50% в периода 2011-2019 г. по отношение 
на броя на чуждестранните туристи, дошли в страната.20  Гюргево е окръг в историческия 
регион Мунтения, в южната част на Румъния. Седалището на окръга е община Гюргево. 
Граничи с окръзите Телеорман, Дъмбовица, Илфов и Кълъраш. Гюргево се намира на 
границата с България, като се намира северно от река Дунав. Окръгът се намира изцяло в 
Мунтения. 

 
20Mariya Stankova South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria,  Svetoslav Kaleychev University of 
World and National Economy, Sofia, Bulgaria, Regional Sustainability in Tourism: The implementation of crossborder 
patnerships, наличен на английски език в http://www.um.ase.ro/no153/3.pdf 
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Фигура № 27: Карта на окръг Гюргево 
Източник: Google 

 

Фигура № 28: Развитието на посещенията на чуждестранни туристи през периода 
2011-2019 г. 

Източник: Регионална устойчивост в туризма: Изпълнение на трансгранични партньорства 

Важно е да се спомене, че окръг Гюргево е важен транзитен възел, река и железопътна линия, 
позициониран на коридора Дунав – Рин канал – Мейн – Дунау. По река окръгът е свързан с 9 
държави, както и с Черно и Северно море. Освен това, паневропейската железопътна линия, 
която започва от Остенде (Белгия), минава през Берлин, Прага, Будапеща, Букурещ, Гюргево, 
Русе, София, Истанбул и през Солун се свързва с Атина.21  От икономическа гледна точка това 
позициониране представлява специално предимство за целия окръг. По отношение на туризма 
в Гюргево през последната година се наблюдава значително увеличение на пристиганията и 
нощувките в района, както и броя на наличните хотелски единици.22  Така се вижда, че формата 
на преходен туризъм, обусловена от географското положение на окръга, която е била най-

 
21 http://www.primariagiurgiu.ro/ 
22 https://giurgiu.insse.ro/despre-noi/despre-județul-giurgiu/ 

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

7.611.000 7.937.000 8.019.000 8.442.000 9.331.000 10.233.000 10.926.000 11.720.425 13.260.000
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разпространената в района 23, в крайна сметка той беше изпреварен от други форми на туризъм, 
като бизнес, културни и събития. 

 

Фигура № 29: Развитието на пристигащите в основните структури за приемане на 
туристи в периода май 2020-май 2021 г. 

Източник: INS - Дирекция по статистика на окръг Гюргево 

 

Фигура № 30: Развитието на нощувките в основните структури на туристически прием 
през май 2020 г. - май 2021 г. 

Източник: INS - Дирекция по статистика на окръг Гюргево 
 

 
23http://www.spatial.mdrap.ro/files/Project%20results/Work%20Package%204/Analiza%20RO_BG%20partea%202_ro
.pdf 
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От графиките по-горе заключаваме, че на ниво окръг Гюргево има тенденция на нарастване 
от месец на месец по отношение на развитието на броя на пристигащите и нощувките. Най-
високи увеличения са регистрирани през април и май, най-вероятно поради началото на 
летния сезон, но и отмяната на ограниченията, наложени от кризата, причинена от 
разпространението на вируса SARS VOC-2. 

В момента в окръга има 13 туристически единици за настаняване, от които: 3 хотела, 5 
мотела, 1 градски пансион, 1 селски пансион, 3 места за настаняване на кораби. 
Настанителният капацитет на окръга възлиза на 939 места, от които 328 места в хотели, 
172 места в мотели, 13 места в градски и селски пансиони, 426 места в места за 
настаняване на кораби. 

 
 

2.4. Тенденции в туристическото търсене и предлагане - туристически 
потенциал в област Русе, България 
 

"Пристанището на шестдесетте кораба" (Sexaginta Prista), както е наричан град Русе, когато 
е основан от римския император Веспасиан, днес е петият по големина град в България и 
най-важната градска зона в страната от брега на Дунава. 

 

Фигура № 31: Карта на България 
Източник: Google 

 

В България туризмът винаги е бил много важен отрасъл на националната икономика, 
допринасяйки както за създаването на работни места, така и за генерирането на вътрешен 
капитал. Има голямо търсене, особено за българското крайбрежие, туристическата 
инфраструктура се развива и разширява с ускорени темпове, предлагайки разнообразна гама 
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от продукти и услуги. В същото време инвестициите в туризма продължават и продължават да 
допринасят за устойчивото развитие на региони и области с повишен туристически 
потенциал.24.  

 

Фигура № 32: Развитието на посещенията на чуждестранни туристи за периода 2011-
2019г. 

Източник: Регионална устойчивост в туризма: Изпълнение на трансгранични партньорства 
 

Подобно на Гюргево, Русе е важен пристанищен град, отварящ се към коридора Рейн-Майн-
Дунав, който свързва 13 европейски държави и Мала Азия през Черно море.  

Въпреки че област Русе също е важен транзитен пункт, в сравнение с Гюргево, туризмът се 
развива в няколко области, като преобладават бизнес туризъм, устойчив туризъм и културен 
туризъм.25. През 2020 г. по данни на Националния статистически институт в област Русе е имало 
39 хотелски единици с капацитет 1495 легла.  

Приходите, получени от настаняване на чуждестранни туристи, са на обща стойност 2100,57 
евро (изчислени по обменен курс 1 лев - 0,51 евро от 20.08.2021 г.), най-високите регистрирани 
в Централен-северен район (състоящ се от Велико Търнаво, Габрово, Разград, Русе, Силистра).  

От статистическа гледна точка обаче централно-северният район се нарежда на предпоследно 
място като сбор от натрупаните приходи от туризъм според предпочитаните от туристите 
централни и морски райони26. 

Таблица 1: Данни за броя на наличните единици за настаняване, места, нощувки, 
пристигания, генериран капитал през май 2020 г. 

 
24 Mariya Stankova South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria,  Svetoslav Kaleychev, University of 
World and National Economy, Sofia, Bulgaria, Regional Sustainability in Tourism: The implementation of crossborder 
partnerships, наличен на английски език в http://www.um.ase.ro/no153/3.pdf 
 
25Анализ и диагностика на текущата ситуация в трансграничната зона Румъния - България, достъпна на 
http://www.spatial.mdrap.ro/files/Project%20results/Work%20Package%204/Analiza%20RO_BG%20partea%202_en 
.pdf, прегледан на 28.08.2021 г 
26 Национален статистически институт на България, информация е достъпна на 
https://www.nsi.bg/en/content/7067/annual-data, достъп на 12.08.2021 г. 

2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

6.328.023 6.540.839 6.879.484 7.310.845 7.098.794 8.251.995 8.882.747 9.273.345 9.311.681
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Окръг 

Брой 
единици за 
настаняван

е 

Брой 
легла/мест

а 

Брой нощувки 

Брой на 
пристигащите 
в единиците за 

настаняване 

Капитал от 
нощувки 

Общ
а 

сума 

От които 
чужденц

и 

Общ
а 

сума 

От които 
чужденц

и 

Обща 
сума 

От които 
чужденц

и 

Русенск
и 39 1.495 2.47

7 81 1.64
9 40 52.636,9

2 2.100,57 

Източник: Национален статистически институт България 

През май 2021 г. броят на наличните хотелски единици се увеличи. В резултат в момента в 
област Русе има 54 хотелски единици.  

Освен това броят на чуждестранните туристи се е увеличил с около 24 пъти повече от 
предходната година, а стойността на столицата от нощувки е около 5 пъти по-висока27.  

Таблица 2: Данни за броя на наличните единици за настаняване, места, нощувки, 
пристигания, генериран капитал през май 2021 г. 

Окръг 

Брой 
единици за 
настаняван

е 

Брой 
легла/мес

та 

Брой нощувки 

Брой на 
пристигащите 
в единиците за 

настаняване 

Капитал от 
нощувки 

Обща 
сума 

От които 
чужденц

и 

Общ
а 

сума 

От които 
чужденц

и 
Общо 

От които 
чужденц

и 

Русенск
и  

54 2.170 11.36
7 1.963 7.10

2 1.159 280.791,6
0 

56.772,0
8 

Източник: Национален статистически институт България 

Общите тенденции в развитието на туризма в област Русе се засилват. В сравнение с 
данните, записани през май 2020 г., броят на местата за настаняване се е увеличил с 38,46% 
през май 2021 г. Броят на наличните места в местата за настаняване се е увеличил с 31,10%, 
общият брой на нощувките на със 78.20%, общият брой на пристигащите се увеличава с 
96.54%, а общият капитал от нощувки в областта нараства с 81.25%. 

 
27Национален статистически институт на България, информация е достъпна на https://www.nsi.bg/ сайтове / 
по подразбиране / файлове / файлове / съобщения за пресата / Accommodation2021-05_en_XADRFQW.pdf, 
достъп на 12.08.2021 г. 
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Таблица 3: Развитие на броя на наличните единици за настаняване, места, нощувки, 
пристигания, генериран капитал през май 2020 г. спрямо май 2021 г. 

Източник: Национален статистически институт България 
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Глава 3. Идентифициране на религиозни културни 
туристически ресурси в трансграничната зона Русе 
Гюргево 
 

3.1. Идентифициране на културно-религиозни туристически ресурси в 
трансграничната зона Русе-Гюргево  

Тази глава съдържа информация за културното наследство на трансграничната област Русе-
Гюргево, с цел сравнително представяне на основните елементи на културно-религиозното 
наследство. Религиозното наследство е важно по няколко причини. Важен аспект от тази гледна 
точка е „наследството” като проява на миналото. Повечето културни събития и фестивали са 
исторически свързани с религията, често с религиозни конфликти.  

Общото наследство на общността, оставено от предишни поколения с отговорността да го 
предаде на бъдещите поколения, забележителност на идентичността, носеща традициите, 
вярванията и ценностите на една цивилизация, исторически събития и еволюцията на 
обществото, културното наследство обединява, съгласно Конвенцията за защита на културното 
наследство в Европа, 1986 г.): исторически паметници, групи от сгради, събрани в ансамбли 
или обекти, творения на човешката ръка в естествена среда. Понятието наследство се обогатява 
с течение на времето с нови значения, обхващащи различни области като художествено 
образование и изследвания, архитектура, археология, история, социални науки, политика, но 
също така и благоустройство, озеленяване, туризъм и услуги. 

28 

 
28 Оценка на трансграничното сътрудничество – Център за върхови постижения Жан Моне. Заглавие на проекта: 
In and Out: Разбиране на Европейския съюз извън неговите граници http://europolity.eu/wp-
content/uploads/2016/01/Evaluarea-cooper%C4%83rii-transfrontaliere.pdf 
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1945 - Sfârșitul celui De-al Doilea Război 
Mondial 
1950-1957 - primele inițiative de unificare 
europeană 
1958 - first Euroregion 
1975 - regional policy 
1980 - Council of Europe - declarația de la 
Madrid 
1990 - Interreg 
2006 -EGIC 
2009 - Tratatul  de la Lisabona 

1945 г. – Край на Втората световна война 

1950-1957 г. - първите европейски 
инициативи за обединение 

1958 г. - първи еврорегион 

1975 г. - регионална политика 

1980 г. – Съвет на Европа – Мадридска 
декларация 

1990 - Междурег 

2006 - EGIC  

2009 г. - Договор от Лисабон 

 

Също така, връщайки се към концепцията за туризъм, с течение на времето редица теоретици 
се опитаха да дефинират туристическата дестинация. Може би най-сбитото определение на 
туристическата дестинация в литературата дава Медлик, който счита туристическата 
дестинация за географска област (държава, регион, град и т.н.), която привлича туристи.29 

В еврорегиона Русе-Гюргево има голям брой паметници, църкви и руини, които принадлежат 
към културно-религиозното наследство. Те са атрактивен ресурс за развитието на 
икуменическия туризъм, към който интересът на туристите значително нараства. Така 
трансграничната зона има капацитета да се превърне в културно-религиозно ядро.  

Въпреки че някои религиозни паметници в трансграничния регион вече са известни на 
обществеността и се възползват от популяризиране, но не са включени в маршрутите, 
рекламирани за туристи, много от тях, по-малко известни, са в състояние на напреднала 
деградация. Потенциалът на тези паметници е огромен, с безспорна история и духовно 
значение. Запазването им чрез интегрирането им в икономиката е необходимо и може да има 
положителни ефекти от няколко гледни точки. 

При правилно експлоатиране те могат да се превърнат в значителна част от местната 
икономика, допринасяйки за устойчивото развитие както в окръг Гюргево, така и в област 
Русе. 

Освен това популяризирането и включването на няколко елемента от религиозното наследство 
в туристическите маршрути ще доведе до запазване на местната история, традиции и обичаи. 

Предвид факта, че трансграничната зона вече има тенденция на нарастване по отношение на 
броя на пристигащите в района туристи и броя на нощувките, се благоприятства развитието 
на религиозния туризъм. Следователно помещенията и ресурсите, необходими за създаване 
на интегрирани туристически продукти, които повишават обществения интерес към 
трансграничната зона, са благоприятни. 

Чрез развитието на културно-религиозния туризъм ще се съхранят както целите на 
наследството, така и традициите и обичаите, специфични за района на Русе-Гюргево. Освен 

 
29 Medlik, S., Dictionary of travel, tourism and hospitality. Third edition. Routledge, 2012 
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това създаването на туристически продукти ще бъде фактор за икономическото и социалното 
развитие и ще допринесе за по-висок стандарт на живот и в двете области. 

 

3.2. Анализ на трансграничното туристическо търсене и предлагане Русе-
Гюргево, с акцент върху културно-религиозния туризъм 

 

Еврорегионът Русе-Гюргево, асоциативната структура на двете общини, създадена през 2001 
г., се намира в югоизточната част на Европа, на границата между Румъния и България – които 
станаха държави-членки на Европейския съюз през 2007 г., като се възползваха от 
стратегическо географско положение. По принцип регионът се намира на пресечната точка на 
два от десетте паневропейски коридора - Паневропейски коридор VII (Дунав), който свързва 
Западна Европа с Черно море и Централна Азия, и Паневропейски коридор IX, който свързва 
Скандинавия и Руската федерация с южна Европа и Мала Азия. От друга страна, разстоянието 
от двете столици - Букурещ и София - е само 65 км, съответно 310 км, като двете агломерации 
обединяват пазар от около 5 милиона потребители. В продължение на 60 години строеният 
през 50-те години на миналия век мост „Дружба” между Русе и Гюргево е единственият, който 
свързва Румъния и България. Трябва да се отбележи, че двата града трябва да се разглеждат 
от гледна точка на регионите, които поляризират, а именно окръг Гюргево и област Русе (NUTS 
ниво 3), с площ от над 6242 km² и население от 500 746 жители (2011 г.) . 

Пристанище Гюргево е най-близкото (65 км) до столицата на Румъния - Букурещ - което няма 
собствен достъп до речен или морски транспорт. Гюргево е резиденция на едноименния окръг, 
с почти 270 000 жители, който обслужва с административни, образователни, медицински, 
търговски услуги и др. Освен това индустриалната дейност на града, която е преструктурирана 
от 1990 г., нараства на фона на привлечените инвестиции, особено от 2000 г. насам.  

Ето защо еврорегион Русе-Гюргево играе ключова роля в икономиката на двете страни. 
Съществуваща инфраструктура, състояща се от пристанища, летища, моста над река Дунав, 
европейски пътища, държавни болници, частни клиники, основни и средни училища, 
университетски кампуси, търговски центрове, музеи, филхармонии, комплекси за отдих и др. 
обслужва над 500 000 жители, така че можем да говорим за градска агломерация от европейско 
значение.30 

Културната и развлекателна инфраструктура на Еврорегиона се капитализира от поредица от 
събития, организирани ежегодно, като: Еньовден - Годишен карнавал, Дни на града Русе, 
Музикален фестивал Мартенски музикални дни, Фестивал на пързалянето на кънки Collision 
Course, Фестивал Фолклорно музикално състезание „На брега на Дунав“, Дни на Гюргево. 

От гледна точка на туристическата оферта, еврорегион Русе-Гюргево се характеризира с 
наличието в своята географска зона на уникални природни ресурси, които могат да привлекат 
значителен брой туристи. Така в района откриваме природни резервати и природни паркове 

 
30 Инвестиционен профил на еврорегион Русе-Гюргево, разработен в рамките на проект „Операции в 
еврорегион Русе-Гюргево – възможности за интегрирано управление чрез изпълнение на генералния план”, 
съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Румъния Програма за трансгранично 
сътрудничество България, 2012 г., достъпна на 
https://obshtinaruse.bg/uploads/files/projects/MasterPlan/Invest_Profile_EN .pdf, достъп на 15.08.2021 г. 
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(обекти с обществено значение, специални зони за защита на орнитофауната - включени в 
мрежата Натура 2000) - които включват гори, каньони и големи влажни зони, където могат да 
бъдат открити редки видове, някои между другото на изчезване. Сред тях можем да посочим:  

 Природен парк Русенски Лом - създаден през 1970 г., обхваща площ от 3408 хектара и е 
един от 10-те природни парка в България. Включва територия от каньонен тип, с пещери и 
скални образувания, по протежение на едноименната река, с 60 вида дървета и храсти, 22 
вида риби, 10 вида земноводни, 19 вида влечуги и 193 вида птици. рядко;  

  Парк Липник - с площ от около 2000 хектара и различни видове дървета (липа);  

  Пещера Орлова чука - втората по големина пещера в България (дълга около 15 км); 

  Природен парк Комана - с площ от над 25 000 хектара, включва уникален резерват за 
румънски божур; 

 Природен резерват Кама Дину-Пъсърика - област от острови, разположена по поречието 
на река Дунав, върху 2400 хектара, заливна низина с редки видове водни растения, гъби и 
мъхове. 

В еврорегиона има също и редица културни обекти с голямо туристическо значение. По този 
начин град Русе е един от малкото градове на Балканите, който има необарокова и неорококо 
архитектура, датираща от ХІХ/ХХ век, поради което често е наричан „малката Виена”. Общо в 
града има над 260 паметника, най-представителните от които са:  

 Паметник на свободата  

 Доходно здание - Театър „Сава Огнянов”  

  Исторически център на града (площадът около Историческия музей)  

  Стара Музикална школа  

 Улица Александровска - съвкупност от сгради в стил барок и рококо;  

  Руините на Римската Цитадела Сексагинта Приста  

  Червенска Крепост  

 Пантеонът на Героите 

 Телевизионна Кула - една от най-високите сгради на Балканите  

 Басарбовски Манастир  

 Католическата Катедрала „Свети Павел” 

  Ивановска дървена църква – част от световното културно наследство на ЮНЕСКО 

Гюргево има и редица изградени обекти на наследството, които привличат много туристи:  

 Часовниковата Кула  

 Мавзолеят на Героите  

 Руините на Крепостта Гюргево 

  Епископска катедрала "Успение на Дева Мария" 
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Както показва анализът на тенденциите в търсенето и предлагането на туристи в окръг Гюргево 
и Област Русе, инфраструктурата за настаняване е недостатъчна, както количествено, така и 
качествено, в Гюргево, което е слабо място и уязвимост в туризма. 

 

3.3. Идентифициране на уязвимости, засягащи устойчивото използване на 
културни и религиозни туристически ресурси в трансграничната зона Русе-
Гюргево 

След това ще продължим с идентифицирането на уязвимостите, които влияят върху 
устойчивото използване на ресурсите за културно-религиозен туризъм в трансграничната 
зона Русе-Гюргево чрез извършване на SWOT анализи на ресурсите за културно-религиозен 
туризъм. 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛНИ ТОЧКИ СЛАБИ ТОЧКИ 

↑ наличието на река Дунав (важен ресурс за 
туризъм) 

↑ наличието на разнообразни и многобройни 
природни ресурси (защитени територии, 
природни и национални паркове, биосферни 
резервати, обекти от Натура 2000), които 
могат да допринесат за разширяването и 
разнообразяването на културно-
религиозния туризъм 

↑ наличието на културно-исторически 
ресурси с национална и общочовешка 
стойност (археологически обекти, църкви, 
архитектурни паметници) 

↑ пристигания на чуждестранни туристи в 
трансграничната зона 

↑ наличието на множество начини за 
преминаване на река Дунав (мост, шлеп, 
ферибот) в трансграничната зона 

↑ Наблюдава се увеличение на услугите за 

↓ недостатъчно популяризиране и 
използване на културно-
религиозния туристически 
потенциал 

↓ липсата на популяризирани 
туристически маршрути 

↓ имплицитно определяне на 
трансграничната зона като зона 
на транзитен туризъм като 
доминираща форма на туризъм в 
ущърб на други форми 

↓   липса на популяризиране и 
маркиране на туристическите 
цели 

↓ липса на популяризиране на 
културно-религиозни дейности и 
традиции 

↓ слабо развита инфраструктура и 
услуги в туристическия сектор в 
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По този начин можем да наблюдаваме наличието на множество уязвимости, които засягат 
устойчивото използване на културните и религиозни туристически ресурси в 
трансграничната зона Русе-Гюргево.  

Недостатъчното популяризиране и използване на културно-религиозния туристически 
потенциал обуславя намаляването на броя на туристите или в най-добрия случай 
поддържането на постоянен брой туристи, като обаче предотвратява постигането на 
основната цел на развитие на трансграничния регион Русе-Гюргево, а именно увеличаване 
на броя на туристите, посещаващи и нощуващи в района.  

индивидуално настаняване чрез интернет 
платформите Booking и Airbnb  

↑ Рехабилитация и укрепване на 
туристически атракции с религиозно 
културно въздействие (включително 
църквата Св. Пантелеймон, Света Петка и 
Свети Георги) 

 

окръг Гюргево, Румъния 
↓ липса на програми за развитие на 

трансграничния туризъм 
↓ слабо развита инфраструктура за 

свободното време 
↓ Тенденцията за намаляване на 

населението на еврорегиона като 
съществена пречка пред 
предоставянето на туристически 
услуги на високо ниво. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

↑ капитализиране на туристическия 
потенциал на река Дунав 

↑ капитализиране и насърчаване на 
туристическия потенциал на 
трансграничната зона и качеството на 
туристическите услуги 

↑ насърчаване на нишовия туризъм 
(културно-религиозен) 

↑ модернизиране на инфраструктурата и 
подобряване на предложението за 
културно-религиозен туризъм 

↑ популяризиране на туристически пакети 
според търсенето 

↑ големият потенциал на туристическия 
сектор благоприятства икономическото 
развитие на трансграничната зона 

↑ възможности за кариерно развитие на 
специалисти с богословско образование. 

↑ реализиране на потенциала за усвояване на 
значителен финансов ресурс чрез 
програмата Interreg VI-A Румъния-България 
2021 - 2027 г., но също така и с помощта на 
други финансови инструменти като 
Дунавската транснационална програма  

↓ наличието на глобалната 
пандемия COVID-19 и в резултат на 
това драстичен спад в туризма 

↓ конкуренция в туристическия 
сектор на международния и 
регионален пазар 

↓ некоординиран туризъм 
↓ Близостта на столицата Букурещ 

привлича туристи да се включат в 
туризъм и кратки обиколки на 
окръг Гюргево и да се върнат към 
възможностите, предлагани от 
туристическите услуги в 
Букурещ. 

↓ ниски доходи, покупателна 
способност и нисък стандарт на 
живот 

↓ повишаване на цените на 
основните ресурси - енергия, вода 
и в резултат - увеличение на 
цените на туристическите услуги 

↓ влошаване на културното и 
природно наследство 
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Също така, липсата на популяризирани туристически маршрути, свързано с имплицитното 
определяне на трансграничната зона като зона за транзитен туризъм като доминираща 
форма на туризъм в ущърб на други форми, определя, че туристите, пристигащи в 
трансграничната зона трябва да се ограничат до транзитно преминаване и да не посещават 
Русе-Гюргево, предвид факта, че няма популяризиране на развлекателни дейности или 
възможности за културно-религиозни посещения. 

Също така, въпреки факта, че в трансграничната зона Русе-Гюргево има важно културно-
религиозно наследство, беше установена липса на популяризиране на културно-
религиозни дейности и традиции, свързана с липсата на координация на туристическите 
ресурси в двете области, Русе и Гюргево. 

Така пристигащите в района туристи не са подготвили никаква туристическа приемна 
инфраструктура, с изключение на някои места за настаняване, които са слабо развити в 
туристическия сектор в окръг Гюргево, Румъния. Липсват инфокиоски или специализиран 
персонал, който да насочва туристите към културно-религиозните маршрути, което също 
показва липса на програми за развитие на трансграничния туризъм. 

Една последна идентифицирана уязвимост е влошаването на културното и природно 
наследство при липса на инвестиции, направени за рехабилитация на наследството.  
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3.4. Предложение за мерки за намаляване на въздействието на 
идентифицираните уязвимости 
 
Мерките за намаляване на въздействието на уязвимостите са действия, предприети за 
управление на рисковете и за наблюдение на ситуацията, която е била идентифицирана на 
постоянна или регулярна основа. 

Установена е уязвимост Мерки за намаляване на риска Очаквано 
въздействие 

Недостатъчно популяризиране и 
използване на културно-религиозния 
туристически потенциал 

Участие на местни икономически 
агенти (особено тези в туристическия 

сектор, хотелиерството и 
хранително-вкусовата промишленост) 

в насърчаването на целите на 
културния и религиозния туризъм 

висок 

Липса на добре дефинирани и 
популяризирани туристически 
маршрути 

Създаване на интегрирани 
туристически продукти, които да се 

възползват от възможно най-много от 
туристическите атракции на района 

висок 

Дефиниране по подразбиране на 
трансграничната зона като зона на 
транзитен туризъм като доминираща 
форма на туризъм в ущърб на други 
форми 

Предефиниране на трансграничната 
зона като зона за отдих, с помощта на 
определящите елементи за културен и 

религиозен туризъм (създаване на 
туристически маршрути; използване 
на възможностите, предлагани от 
велотуризма; популяризиране на 

туристическата оферта чрез онлайн и 
офлайн методи) 

висок 

Липса на популяризиране и видимост 
на някои туристически цели 

Популяризиране на туристическата 
оферта чрез онлайн и офлайн методи - 

уебсайт, страници в социалните 
мрежи, брошури, местни лидери, 

туроператори, маркиране на 
туристически цели, с помощта на 

местните власти 

висок 

Липса на популяризиране на 
културно-религиозни дейности и 
традиции 

Популяризиране на туристическата 
оферта чрез онлайн и офлайн методи – 

уебсайт, страници в социалните мрежи, 
брошури, местни лидери 

висок 

Слабо развита инфраструктура и 
услуги в туристическия сектор в 
окръг Гюргево, Румъния 

Инвестиции в инфраструктура и услуги 
чрез достъп до безвъзмездни средства, 
включително програмата INTERREG VI-A 

RO-BG 

висок 

Липса на програми за развитие на 
трансграничен туризъм 

Достъп до невъзстановими средства, 
включително програмата INTERREG VI-A 

RO-BG 

висок 

Слабо развита инфраструктура за 
свободното време 

Достъп до невъзстановими средства, 
включително програмата INTERREG VI-A 

RO-BG 

висок 
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Конкуренция в туристическия сектор 
на международния и регионалния 
паза 

Анализ на конкурентния пазар и 
очертаване на интегрирана 
туристическа стратегия за 

трансграничната зона 

висок 

Некоординиран туризъм Развитие на туристическа 
инфраструктура и създаване на 

интегрирани стратегии чрез достъп 
до невъзстановими средства, 

включително програмата INTERREG V-A 
RO-BG 

висок 

Влошаване на културното и природно 
наследство 

Достъп до невъзстановими средства, 
включително програмата INTERREG VI-A 

RO-BG 

висок 

*** 

Глава 4. Представяне на начините за устойчиво използване на 
културно-религиозните туристически ресурси в трансграничната 
зона за насърчаване и развитие на този вид туризъм 
 

4.1. Начини за устойчиво използване на ресурсите за културен и религиозен 
туризъм в трансграничната зона Русе-Гюргево 
 

Културният туризъм е една от основните форми на устойчив туризъм. Последното се 
определя, според литературата, от 1991 г. от Международния съюз за опазване на природата, 
Световния фонд за природата, Европейската федерация на националните и природни паркове 
като „развитие на всички форми на туризъм, управление на туризма и маркетинг, които 
зачитат природната, социалната и икономическата цялост на околната среда, като гарантират 
експлоатацията на природните и културните ресурси за бъдещите поколения ”(Национална 
стратегия за развитие на екотуризма в Румъния 2018-2027 г., *). 

Също така, друга дефиниция за устойчив туризъм, този път от Световната организация по 
туризъм, се отнася до „туризъм, чието развитие отговаря на нуждите на настоящите туристи 
и приемните региони, като същевременно защитава и увеличава шансовете и възможностите 
за бъдещето; разглежда се като начин за управление на всички ресурси, така че 
икономическите, социалните и естетическите нужди да бъдат напълно задоволени, като 
същевременно се поддържа културната цялост, съществените екологични измерения, 
биологичното разнообразие и живата система. 

Туристът, според същата организация, се определя като всяко лице, което се премества на 
място извън обичайното пребиваване за период по-малко от 12 месеца и чиито основни 
причини за пътуване са различни от упражняването на платена дейност в посетеното 
място ; следователно хора, които: 
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• предприемат разходка (ваканция, отпуск); 

• пътуват до курорти с минерални извори или за подобряване на здравето;  

• пътуват до други населени места с цел участие или участие в спортни състезания;  

• пътуват с професионални цели, т.е. участват в международни конференции, научни 
срещи или религиозни мисии и др.;  

• преместват се за културни цели (Nistoreanu P., 2005). 

Също така, включително в случая на настоящото проучване, развитието на устойчив 
туризъм включва идентифициране и корелация на въздействието на политическо, 
социално, икономическо, културно, туристическо ниво. Въздействие означава анализ на 
връзката между турист – туристически ресурс – туристически продукт, който се 
осъществява от обикновеното посещение на туристическа цел, до предоставянето на 
пакета от услуги и туристически действия. 

Въздействието върху туристическа зона се генерира от: природната среда и разнообразието от 
туристически потенциал, наличието на обща инфраструктура за осигуряване на трафик, достъп 
и информация, наличието на структури за настаняване на туристи, обществено хранене, 
свободно време. 

Тези елементи могат да определят положителни или отрицателни форми на въздействие, както 
може да се види по-долу (Nistoreanu P.T., 2000). 

а)  политическо въздействие - определя се от позицията на туризма в политиката на 
правителството по отношение на хотелиерството; 

б) социално въздействие – проявява се от влиянието, което туризмът оказва върху 
традиционния начин на живот на жителите на дадена общност, върху разширяването на техния 
духовен и професионален хоризонт; така: 

 положителното въздействие може да бъде: увеличаване на възможностите за 
заетост чрез създаване на нови работни места, създаване на сезонни работни 
места, развитие на социалния прогрес, намаляване на различията по отношение 
на доходите на гражданите, гарантиране на разбирането на мултикултурализма, 
като се вземат предвид различните типологии и различни култури на туристите, 
чрез намаляване на социалните, езикови, религиозни, културни бариери и др.; 

 негативното въздействие може да се състои в: нарушаване и постепенно 
разрушаване на традиционния начин на живот в общностите, приемане от 
местното население на някои негативни влияния в социалния план; 

в) икономическо въздействие – материализирано в местното и регионалното развитие на по-
необлагодетелстваните от икономически ресурси населени места, икономическото въздействие 
представлява обема на всички туристически разходи; 

 положителното въздействие се състои в: повишаване на жизнеспособността на 
населени места с нисък обем природни ресурси, увеличаване на икономическия 
потенциал чрез привличане на нови приходи в местния бюджет, генерирани от 
събирани данъци и такси, насърчаване на традиционни дейности, развитие на 
специфична търговия, базирана на местната икономика и занаятчийски 
продукти, привличане на нови инвестиции с цел модернизиране на 
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туристическите цели и др.; 

 отрицателното въздействие се състои в: увеличаване на натиска върху 
експлоатацията на ресурсите, постепенно унищожаване на околната среда, 
увеличаване на замърсяването в резултат на използването на някои неработещи 
технологии; 

г) културно въздействие – доминиран от отношенията между туристите и местното 
население; 

 положителното въздействие се състои в: развитие и съживяване на културни и 
религиозни традиции, разнообразяване на занаятите, повишаване на интереса на 
населението към запазване на целите на туристически, природни и културни 
интереси, иницииране на културни и религиозни акции, поклонение в манастири; 

 отрицателното въздействие се състои в: появата на промени в манталитета, 
моралните ценности на гражданите, дължащи се на туристите, поддържане на 
определени традиции или обичаи само защото са по вкуса на туристите; 
адаптиране от жителите или копиране на нови поведения, приписвани на 
туристите; увеличаване на разходите за живот, постепенно унищожаване на 
социалната спонтанност, на местно ниво; 

д) туристическо въздействие – има две форми: 

 положителното въздействие се състои в: увеличаване на броя на структурите 
за настаняване, увеличаване на броя на заведенията за обществено хранене чрез 
подкрепа на местни инициативи за извличане на полза от традиционната кухня и 
използване на специфични местни продукти, създаване на адекватни и 
разнообразни условия за свободното време и развлечение, развитие на 
специфична търговия с продукти занаяти, албуми, листовки и др., 
модернизиране на основните средства за комуникация и достъп до туристически 
атракции, развитие на форми на туризъм без сезонен характер, които могат да се 
практикуват през останалата част от годината, повишаване на местните доходи ; 

 отрицателното въздействие се състои в: разрушителното действие на туристите 
върху туристическите ресурси, причинено от: неконтролиран туристически 
трафик, липса на специфични съоръжения, разрушения, причинени от 
автомобилен туризъм, интензивна експлоатация на природни ресурси с 
туристически ценности, липса на съоръжения за използване на възобновяема 
енергия от туризма структури рецепция, обществено хранене. В този контекст 
възникващите отрицанелни ефекти са: тенденцията към разширяване на 
туристическите структури и услуги, при липса на комплексно използване на 
съществуващите структури, повишаване степента на урбанизация на населените 
места, пренасищане на съществуващата туристическа инфраструктура и 
диверсификация на формите на замърсяване поради за разширен поток от 
туристи. 

В допълнение към подчертаването и установяване на вида въздействие, което се създава от 
прилагането на конкретна препоръка в областта на туризма, за да се разработят препоръки за 
устойчиво използване на културните и религиозни ресурси в даден район, е необходимо също 
така да се приеме, че принципи на устойчив туризъм, независимо от вида туризъм в областта 
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на интерес. Тези принципи са както следва: 

 туристическата дейност трябва да се осъществява със средствата на местната 
общност, която да има контрол върху туристическото развитие; 

 създаване на нови работни места на ниво местна общност, което води до 
повишаване на качеството на живот на местното население, като същевременно 
се гарантира баланс между съществуващите икономически дейности и туризма; 

 необходимостта от създаване на кодекс за практики в туризма на всички нива 
(национално, регионално, местно), базиран на признати международни 
стандарти; в същото време могат да се установят насоки за туристическите 
оператори, мониторинг на различни туристически дейности, както и определяне 
на приемливи граници за определени зони.; 

 разработване на образователни програми и обучение за подобряване на 
управлението в областта на опазването на природните и културните ресурси. 

 

4.2. Описание и потенциал на интегрираните туристически продукти, 
предложени да бъдат разработени чрез проекта 
 

Както подсказва името, интегрираният туристически продукт се състои от набор от 
услуги, групирани заедно, за да бъдат глобален отговор на очакванията на туристите. 

Изхождайки от съдържанието на общата продуктова концепция, туристическият продукт 
се дефинира като съвкупност от материални блага и услуги, способни да задоволят 
туристическите нужди на човек между момента на заминаване и момента на пристигане в 
мястото на заминаване. 

Фигура № 33: Лого на проекта RO-BG 302 
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Източник: „Съвместна стратегия за опазване и споделяне на културно, религиозно и историческо наследство 
като основа за устойчиво развитие на съвместната дейност на религиозен (поклоннически) и културен 

туризъм в Трансграничния регион Русе-Гюргево“ 
 

Следователно интегрираният туристически продукт се състои както от материални блага, 
така и от услуги. 
 

 

 

 
 
 
 

Стоки Наследството на културните ресурси - е туристическа 
атракция

Туристическа инфраструктура (хотели, ресторанти) – е да 
подпомага мотивацията за избор на определена дестинация

Съоръжения за достъп (комуникационни каналии маршрути) - е 
начинът за достигане на желаните туристически цели

Основни услуги Транспортни услуги

Услуги за настаняване и хранене

Услуги за отдих

Допълнителни 
услуги

Организация на туристическото потребление и туристическо 
информационно обслужване
Други специални услуги - превод

Посредничество на резервации и организиране на туристически 
маршрути
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31 

Същевременно важна стъпка в идентифицирането и популяризирането на културно-
религиозните туристически туристически ресурси е изработването на Стратегия за общо 
опазване и използване на културно-историческото наследство, целяща да подпомогне 
съвместното развитие на културния и религиозния туризъм в Русе- Трансграничен регион 
Гюргево е разработен от екипа на Сдружение „Европейски център на културата“, в 
изпълнение на Договор №. ROBG – 456-122 / 15.11.2019 г. на тема „Съвместна стратегия за 
опазване и споделяне на културно, религиозно и историческо наследство като основа за 
устойчиво развитие на съвместна религиозна (поклонническа) и културна туристическа 

 
31 Адаптирано от автора въз основа на информацията, съдържаща се в „Общата стратегия за опазване и 
споделяне на културно-религиозно и историческо наследство като основа за устойчиво развитие на съвместна 
религиозна (поклонническа) и културно-туристическа дейност в кръста Русе-Гюргево -граничен регион", 
наличен на румънски език на адрес http://christ-ro-bg.eu/, консултиран на 01.09.2021 г. 

Оперативен етап.
Мястото и целта се 
трансформират в 

„туристически ресурс” с 
потенциал да задоволи 

основните нужди на 
туристите. Предоставят се 
комплексни туристически 
услуги, с предоставяне на 

многостранни 
туристически услуги -

реклама и туристическа 
информация, настаняване, 

хранене, продажба на 
туристически продукти и 

услуги

Етап на 
капитализация.

Туристите посещават обекта и 
получават ясна представа и 

впечатление. Предварителна 
оценка на целта се прави, като 
се сравнява с различни други 
цели. В близост се прави ново 

строителство, адаптира се, 
модернизира, оптимизира и 
разширява съществуващата 

материална база (ресторанти, 
места за настаняване, търговски 

обекти и др.).

Предтуристи
чески етап.

Туристическът
обект се
посещава само
от местни
жители.
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дейност в трансграничния регион Русе-Гюргево“, В рамките на изпълнението на проект 
„Християнско наследство по културния коридор Русе-Гюргево“ („The Christian heritage 
along the cultural corridor Ruse-Giurgiu“), e-MS код: ROBG-302, финансиран от INTERREG VA 
Румъния Програма - България 2014-2020.32 

Разработването на документа се наложи поради факта, че туризмът е ключов сектор в 
развитието на Трансграничния регион и по-специално туризма, свързан с използването на 
културно-историческото религиозно наследство, както се повтаря в стратегически и 
законодателни документи, разработени на различни нива на управление. Липсваха разработени 
общи туристически продукти, включително в областта на културното, историческото и 
религиозното наследство, като се има предвид, че уникалните туристически атракции 
надхвърлят границите, наложени от трансграничното измерение и са до голяма степен 
непознати извън местните общности. 

Културно-историческият туризъм е един от най-големите и печеливши сектори в туризма. 
Културните, исторически и религиозни туристически атракции, ритуали, обреди и традиции са 
основни елементи, които привличат туристи и също така допринасят за развитието на 
икономиката.  

През по-голямата част от 20-ти век туризмът и културата са анализирани като отделни аспекти 
на дестинациите. Културните ресурси се възприемат като част от историческото наследство на 
регионите, като свързани с образованието на местното население и основа на местната и 
националната идентичност. Туризмът, от друга страна, се разглежда до голяма степен като 
развлекателна дейност. Това възприятие постепенно се промени, като ролята на културата 
в привличането на туристи става все по-очевидна. Културата се използва като аспект на 
туристическия продукт и стратегия за представяне на дестинацията. Туризмът е интегриран в 
културното развитие и подпомага опазването на наследството. Това взаимодействие между 
туризма и културата се разглежда като една от най-важните причини за насърчаване на 
пряката връзка между тези два елемента.33 

Под културно-исторически туризъм се разбират видове туризъм, мотивирани от интерес към 
материалното и нематериалното наследство. Религиозният туризъм също е специфична форма 
на туризъм с цел запознаване с религиозното и културно наследство и за запознаване с 
историята на определени религиозни, религиозни и исторически, археологически и 
архитектурни туристически атракции, със или без участие в религиозни празнични събития. 
места за поклонение или туристически дестинации; посещение на религиозни места и обекти, 
мотивирани главно от задоволяване на определени духовни потребности и пътувания 
(поклонения) за поклонение на свети места или участие в религиозни ритуали, независимо от 
художествената стойност на местата или събитията. 

В Трансграничния регион Русе-Гюргево има общи ресурси с потенциал за развитие на културен 
и религиозен туризъм, които не се използват по единен начин, като интегрират трансграничното 
измерение и общ преглед на развитието.  

За да отговори на тази интегрирана визия, проучването представя три интегрирани туристически 

 
32 „Общата стратегия за опазване и споделяне на културно, религиозно и историческо наследство като основа 
за устойчиво развитие на съвместната дейност на религиозен (поклоннически) и културен туризъм в 
Трансграничния регион Русе-Гюргево“, налична на румънски език на http://christ-ro-bg.eu/ 
33 Idem 
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продукта, с туристически маршрути, за културен и религиозен туризъм, базирани на елементите 
на общото културно и религиозно наследство в трансграничната зона Русе-Гюргево.  

Църквите Света Петка, Свети Георги в Русе и Църквата Св. Пантелeймон във Ведея ще бъдат 
включени в нови туристически маршрути и интегрирани в съществуващи чрез 
разнообразяването им. 

4.1.1 „Християнското културно наследство из духовното пространство Русе-
Гюргево” 
 

Еврорегион Русе-Гюргево е кръстопът на някои от така наречените културни коридори в 
Югоизточна Европа. 

По този начин културният коридор Русе-Гюргево е район с богато културно, религиозно и 
историческо наследство, международно известно, включително обект, който е част от 
списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.  

Наследството на еврорегион Русе-Гюргево има трансгранични измерения с голям 
потенциал и неговата капитализация може да предложи нова сила за развитието на 
трансграничния туризъм. 

Съществуващите туристически маршрути включват само някои от най-известните обекти в 
еврорегиона Русе-Гюргево, като: Ивановските скални църкви, Басарбовският манастир, 
средновековната крепост и град Червен, манастирът Комана, историческият обект край 
Кългърени.  

В културния коридор Русе-Гюргево обаче има още 3 църкви с уникални архитектурни и 
художествени ансамбли с огромен потенциал за развитие на туризма - църквата „Света 
Петка“, църквата „Свети Георги“ в Русе и църквата „Св. Пантелеймон“ в Кметство Ведея 
(област Гюргево), което изискваше реставрационни работи.  

Чрез проекта ChristHeritage RO-BG 302 бяха реставрирани тези културно-религиозни 
обекти, работи, които са в ход към момента на изработване на това проучване, в 
съответствие с изображенията, представени в Глава 2.2. Представяне на културния 
коридор Русе-Гюргево от гледна точка на културното и религиозно наследство. 
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 ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 1 
„Християнското културно наследство из духовното пространство Русе-

Гюргево” 
 

Обекти, включени в окръг Гюргево : 
1. Манастир Стръмбу Гъйсени 
2. Църквата Другънеску, близо до село Стоенещ 
3. Църква Дръгънеску 
4. Манастир Комана 
5. Църква на Св. Мъченици Бранковени 
6. Манастирът Свети Великомъченик Георги 
7. Катедрала Успение Богородично 
8. Манастир Свети Йоан  Руски 
9. Църквата Свети Пантелeймон, Ведея 
Обекти, включени в област Русе: 
1. Църква Света Петка, Русе 
2. Църква Свети Георги, Русе 
3. Църква Света Троица, Русе 
4. Манастир Света Марина, с. Каран Върбовка 
5. Ивановски скални църкви 
6. Манастир Свети Димитър Басарбовски 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАРШРУТ 1 - ОБИКОЛКА 

Продължение 2 дни 

Включени обекти 

Обекти, включени в окръг Гюргево: 
1. Манастир Стръмбу Гъйсени 
2. Църквата Другънеску, близо до село Стоенещ 
3. Църква Драгънеску 
4. Манастир Комана 
5. Църква на Св. мъченици Бранковени 
6. Манастирът Свети Великомъченик Георги 
7. Катедрала Успение Богородично 
8. Манастир Свети Йоан Руски 
9. Църквата Свети Пантелеймон, Ведея 
 
Обекти, включени в област Русе: 
10. Църква Света Петка, Русе 
11. Църква Свети Георги, Русе 
12. Църква Света Троица, Русе 
13. Манастир Света Марина, с. Каран Върбовка 
14. Ивановски скални църкви 
15. Манастир Свети Димитър Басарбовски 

Маршрутна 
логистика 

ДЕН 1. 
Изходен пункт: Манастирът Стръмбу Гъйсени 
• Спирка 1: Църква Другънеску, близо до село Стоенещ (8 km разстояние, 11 min) 
• Спирка 2: църквата Дръгънеску (30 км, 36 минути) 
• Спирка 3: Манастир Комана (40 км, 45 мин.) 
• Спирка 4: Църква на Св. мъченици Бранковени (45 км разстояние, 50 мин.) 
• Спирка 5: Манастир Свети Великомъченик Георги, Гюргево (5 км, 10 минути) 
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• Спирка 6: Катедралата Успение Богородично, Гюргево (4 км, 7 мин.) 
• Спирка 7: Манастир Свети Йоан Руски (9 км, 15 минути) 
• Спирка 8: Църква Св. Пантелеймон, Ведеа (15 км, 15 минути) 
• Спирка 9: Църква Света Петка, Русе (38 км, 40 минути) 
• Спирка 10: Църква Свети Георги, Русе (1,5 км, 5 минути) 
• Спирка 11: Църква Света Троица, Русе (2,5 км, 10 минути) 

Настаняване на река Дунав 
ДЕН 2. 
Изходен пункт: Църква Света Троица, Русе 
• Спирка 1: Манастир Света Марина, с. Каран Върбовка (50 км, 60 минути) 
• Спирка 2: Скалистите църкви в Иваново (38 км, 40 минути) 
• Спирка 3: Манастир Свети Димитър Басарбовски (16 км, 20 минути) 
Връщане: манастирът Стръмбу Гъйсени (116 км, 120 минути) 

Изминато 
разстояние 418 км, 2-дневен маршрут (198 км ден 1; 220 км ден 2) 

Необходими 
ресурси 

• Културни ресурси – посетени обекти 
• Туристическа инфраструктура (хотели, ресторанти) 
• Удобства за достъп - според случая, микробус, автобус, круизен кораб, в зависимост от броя на туристите, включени 
в туристическия маршрут 
• Услуги по организация на туристическото потребление и туристическа информация - екскурзовод, туристическа 
агенция 
• В зависимост от гостуващата група, други специални услуги - превод 
• Рекламни материали 

Целеви групи 

туристи, присъстващи на круизни кораби, пристигащи в трансграничния регион Русе-Гюргево, организирани групи и 
индивидуални туристи, посещаващи Русе и Гюргево с цел културен туризъм, румънски туристи, преминаващи през 
град Русе на път за българското Черноморие, планински курорти, и др. Български граждани, преминаващи през 
Гюргево. 
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Начини за 
популяризиране 

Уебсайт, популяризиращ интегрирани туристически продукти 
Брошури, разпространявани на круизни кораби в трансграничната зона Гюргево-Русе 

За интегрирания 
туристически 
продукт 

Туристическият продукт определя сам по себе си получаването на образ на уникалност, като е различен от 

подобни конкурентни туристически продукти по това, че представлява подходяща организация както за туристи, 

специфични за културно-религиозния туризъм, така и за туристически агенции и водачи, които започват сложния 

маршрут с тема.добре дефинирано културно-религиозно наследство, респективно „Християнското културно 
наследство из духовното пространство Русе-Гюргево” 
 

Карта на 
туристическия 

маршрут 

Настаняване – избрано на случаен принцип, съобразено с Логистиката на маршрута - на брега на Дунав; местата за настаняване 
ще бъдат избрани от операторите при внедряване на интегрираните туристически продукти. 
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Източник: Автор 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАРШРУТ 2 

Продължение 1 ден 

Включени 
обекти 

Обекти, включени в окръг Гюргево: 
1. Църква Другънеску, близо до село Стоенещ 
2.  Манастир Свети Йоан Руски, Гюргево. 
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3. Църквата Свети Пантелеймон, Ведея 
4. Църква на Св. мъченици Бранковени, Гюргево 

Област Русе:  
5. Църква Света Троица, Русе 
6. Църква Света Петка, Русе 
7. Църква Свети Георги, Русе   

Маршрутна 
логистика 

Изходен пункт: църквата Другънеску, близо до село Стоенещ 
• Спирка 1:  Манастир Свети Йоан Руски (50 км, 60 минути) 
• Спирка 2: Църква Св. Пантелеймон, Ведеа (15 км, 15 минути) 
• Спирка 3: Църква на Св. мъченици Бранковени (20 км, 25 минути) 
• Спирка 4: Църква Света Петка, Русе (17 км, 30 минути) 
• Спирка 5: Църква Свети Георги, Русе (1,5 км, 5 минути) 
• Спирка 6: Църква Света Троица, Русе (2,5 км, 10 минути) 
Обяд на брега на Дунав  
Връщане: църквата Другънеску, близо до село Стоенещ (50 км, 60 минути) 

Изминато 
разстояние 

156 км, 1 ден маршрут 

Необходими 
ресурси 

• Културни ресурси – посетени обекти 
• Туристическа инфраструктура (хотели, ресторанти) 
• Удобства за достъп - според случая, микробус, автобус, круизен кораб, в зависимост от броя на туристите, 
включени в туристическия маршрут 
• Услуги по организация на туристическото потребление и туристическа информация - екскурзовод, 
туристическа агенция 
• В зависимост от гостуващата група, други специални услуги - превод 
• Рекламни материали 

Целеви групи туристи, присъстващи на круизни кораби, пристигащи в трансграничния регион Русе-Гюргево, организирани 
групи и индивидуални туристи, посещаващи Русе и Гюргево с цел културен туризъм, румънски туристи, 
преминаващи през град Русе на път за българското Черноморие, планински курорти, и др. Български 
граждани, преминаващи през Гюргево. 

Начини за 
популяризиране 

Уебсайт, популяризиращ интегрирани туристически продукти 
Брошури, разпространявани на круизни кораби в трансграничната зона Гюргево-Русе 
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Относно 
туристическия 
продукт 

Туристическият продукт определя сам по себе си получаването на образ на уникалност, като е 

различен от подобни конкурентни туристически продукти по това, че представлява подходяща организация 

както за туристи, специфични за културно-религиозния туризъм, така и за туристически агенции и водачи, 

които започват сложния маршрут с тема.добре дефинирано културно-религиозно наследство, респективно 

„Християнското културно наследство из духовното пространство Русе-Гюргево” 
. 

Карта на 
туристическия 
маршрут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Автор 
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4.2.1 По стъпките на светиите на румънския и българския народ 
 

Една вяра, една молитва, но и сходни обичаи, близки до сърцата на вярващите на 
българския и румънския народ, свързват светците на България и Румъния, една 
свещена, светска връзка, в която България и Румъния са общо духовно пространство. 

Свещената молитва на Света Благочестива Параскева (Петка) бди над вярващите, а 
нейните мощи, положени в митрополитския катедрален храм „Успение на Пресвета 
Богородица” в Яш, Румъния, са благодатен източник на изцеление на духовния живот. 
Неговото поклонение е непрестанно, то не спира от отварянето до затварянето на 
портите на храма, „защото тя, напускайки тленния живот, придоби нетление 
завинаги; следователно, по Божия заповед, той намира слава за благодат и чудеса 
”(Кондак, гл. 6). 

В най-старата русенска църква - църквата "Св. Георги", строена между 1841 и 1843 
г., се съхранява част от мощите на Свети Георги, обявен за покровител на целия 
град. Също така името на град Гюргево се свързва със Свети Георги. Град Гюргево 
от 14 век е важно пристанище на река Дунав, посещавано от генуезки търговци, 
които го кръщават на светеца-покровител на Генуа, Свети Георги (Сан Джорджо). 
През 14 век на левия бряг на Дунав е построено укрепление, като новото 
укрепление в градската система носи името Гюргевград. 

Името Гюргевград е запазено и в народната песен на Североизточна България. 
Съществена специфика в името "Гюргево" е неговият характер на топо-
конфесионално име - име, съхраняващо паметта за религиозната история на 
общността.  

Известен факт е, че закрилник на военно-юношеските формирования след 
приемането на християнството от българите е Свети Георги. Това качество на 
светеца – да пази млади воини, е причината за замяната на предишната местна 
(предхристиянска) закрилница на Русия – Русата Богородица със Свети Георги, 
реалност, подчиняваща реалностите от IX век. В град Гюргево се намира и 
Епископската катедрала „Св. Георги и Успение на Пресвета Богородица” и 
манастирът Свети Георги. 
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Преподобни Димитър Басарбовски е роден в село Басарбово, на 8-9 км от гр. Русе. 
През 1774 г., по време на една от руско-турските войни, руският генерал Петър 
Салтиков нарежда мощите на св. Димитър да бъдат отнесени в Русия, но като 
компенсация за загубите на румънския народ във войната тези свети мощи почиват 
в Букурещ, в Църквата Три светители.  

 ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 2 

„ ПО СЛЕДИТЕ НА СВЕТЦИТЕ НА РУМЪНСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКИЯ 
НАРОД ” 

Обекти, включени в окръг Гюргево : 

1. Манастир  Свети великомъченик Георги, Гюргево 
2. Църква Свети Пантелеймон, Ведея 
3. Крепостта Гюргево 
4. Църква Св. мъченици Брънковени (град Гюргево) 

Обекти, включени в област Русе: 

1. Манастир Свети Димитър Басарбовски 
2. Църква Света Петка, Русе 
3. Църква Свети Георги, Русе 
4. Русенски исторически и културни обекти: Русенски пантеон 
5. Ивановски скални църкви 
6. Ресторанти с типична за региона храна от Велико Търново 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАРШРУТ 1 - ОБИКОЛКА 

Продължение 2 дни 

Включени 
обекти 

Обекти, включени в окръг Гюргево: 

Манастир Свети Великомъченик Георги, Гюргево 

Църква на Свети Пантелеймон, Ведея 

Крепостта Гюргево 

Църква на Св. мъченици Бранковени (град Гюргево) 

Област Русе:  

Манастир Свети Димитър Басарбовски 

Църква Света Петка, Русе 

Църква Свети Георги, Русе 

Исторически и културни обекти в Русе, съответно: Русенски пантеон, Ивановски скални църкви 

Ресторанти с типична за региона храна, в района на Велико Търново 

Маршрутна 
логистика 

ДЕН 1. 

Изходен пункт: Манастир Свети Димети Басарбовски  

• Спирка 1: Църква Свети Георги, Русе (10 км разстояние, 15 минути) 

• Спирка 2: Църква Света Петка, Русе (1,5 км разстояние, 5 минути) 

• Спирка 3: Църква Св. Пантелеймон, Ведеа (38 км разстояние, 40 минути) 
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• Спирка 4: Църква на Св. мъченици Бранковени (20 км разстояние, 25 минути) 

• Спирка 5: Манастир Свети Великомъченик Георги, Гюргево (4 км разстояние, 10 минути) 

• Спирка 6: Крепостта Гюргево (5 км разстояние, 10 минути) 

• Спирка 7: Пантеон Русе (18 км разстояние, 20 минути) 

Настаняване на река Дунав  

ДЕН 2. 

Изходен пункт: Русенски пантеон 

• Спирка 1: Ивановски скални църкви (30 км, 40 минути) 

• Спирка 2: Област Велико Трново - (100 км, 1 час и 30 минути) 

Връщане: Басарбовски манастир Свети Димитър (100 км, 1 час и 30 минути) 

Изминато 
разстояние 326,5 км, 2-дневен маршрут (96,5 км ден 1, 230 км ден 2) 

Необходими 
ресурси 

• Религиозни ресурси – посещаваните цели, свързани с елементите на религиозната идентичност, представена 
от светиите 
• Туристическа инфраструктура (хотели, ресторанти) 
• Удобства за достъп - според случая, микробус, автобус, круизен кораб, в зависимост от броя на туристите, 
включени в туристическия маршрут 
• Услуги по организация на туристическото потребление и туристическа информация - екскурзовод, 
туристическа агенция 
• В зависимост от гостуващата група, други специални услуги - превод 
• Рекламни материали 

Целеви групи 

туристи, присъстващи на круизни кораби, пристигащи в Трансграничния регион Русе - Гюргево, организирани групи и 
индивидуални туристи, посещаващи Русе и Гюргево с цел религиозен туризъм, румънски туристи, преминаващи през 
град Русе на път за българското Черноморие, планински курорти, и др. Български граждани, преминаващи през 
Гюргево. 

http://www.interregrobg.eu/


 
 

Страница 80 
www.interregrobg.eu 

 

Начини за 
популяризиран
е 

Уебсайт, популяризиращ интегрирани туристически продукти 

Брошури, разпространявани на круизни кораби в трансграничната зона Гюргево-Русе 

Относно 
туристическия 
продукт 

Същият е специализиран туристически продукт за туристи, практикуващи религиозен туризъ. 

Карта на 
туристическия 
маршрут 

Легенда: Настаняване - избрано на случаен принцип, съобразено с Логистиката на маршрута - на брега на Дунав; местата 
за настаняване ще бъдат избрани от операторите при внедряване на интегрираните туристически продукти. 
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Източник: Автор 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАРШРУТ 2 

Продължение 1 ден 

Включени обекти 
Обекти, включени в окръг Гюргево: 

1. Църква Свети Пантелеймон, Ведея 
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Област Русе:  
1. Манастир Свети Димитър Басарбовски 
2. Църква Света Петка, Русе 
3. Църква Свети Георги, Русе 
4. Исторически и културни обекти в Русе, съответно: Русенски пантеон 
5. Ивановски скални църкви 
6. Ресторанти с типична за региона храна, в района на Велико Търново 

Маршрутна 
логистика 

Изходен пункт: област Велико Търново - местна закуска 
• Спирка 1: Манастир Свети Димитър Басарбовски (100 км, 1 час и 30 минути) 
• Спирка 2: Църква Свети Георги, Русе (10 км разстояние, 15 минути) 
• Спирка 3: Църква Света Петка, Русе (1,5 км разстояние, 5 минути) 
• Спирка 3: Църква Св. Пантелеймон, Ведеа (38 км разстояние, 40 минути) 
• Спирка 5: Пантеон Русе (35 км разстояние, 40 минути) 
• Спирка 6: Ивановски скални църкви (15 км, 20 минути) 

Връщане: област Велико Търново - (100 км, 1 час и 30 минути) 
Изминато 
разстояние 299,5 км, 1 ден маршрут 

Необходими 
ресурси 

• Религиозни ресурси – посещаваните цели, свързани с елементите на религиозната идентичност, 
представена от светиите 
• Туристическа инфраструктура (хотели, ресторанти) 
• Удобства за достъп - според случая, микробус, автобус, круизен кораб, в зависимост от броя на 
туристите, включени в туристическия маршрут 
• Услуги по организация на туристическото потребление и туристическа информация - екскурзовод, 
туристическа агенция 
• В зависимост от гостуващата група, други специални услуги - превод 

Рекламни материали 

Целеви групи 

туристи, присъстващи на круизни кораби, пристигащи в Трансграничния регион Русе - Гюргево, организирани 
групи и индивидуални туристи, посещаващи Русе и Гюргево с цел религиозен туризъм, румънски туристи, 
преминаващи през град Русе на път за българското Черноморие, планински курорти, и др. Български граждани, 
преминаващи през Гюргево. 

Начини за 
популяризиране 

Уебсайт, популяризиращ интегрирани туристически продукти 
Брошури, разпространявани на круизни кораби в трансграничната зона Гюргево-Русе 
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Относно 
туристическия 
продукт 

Същият е специализиран туристически продукт за туристи, практикуващи религиозен туризъм. 

Карта на 
туристическия 
маршрут 

 
Източник: Автор 
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4.3.1. История и цивилизация в културния коридор Русе-Гюргево 
 

Еврорегион Русе-Гюргево в момента е най-голямата градска общност на румънско-
българската граница и основен транспортен център между двете страни, които 
станаха пълноправни членове на Европейския съюз през 2007 г., и по-нататък към 
пазарите в района Средиземноморие и Мала Азия. От друга страна, еврорегионът 
има уникална стратегическа позиция в Югоизточна Европа, като се намира на 
пресечната точка на паневропейските коридори, които свързват Северна и Западна 
Европа с Азия. Еврорегион Русе-Гюргево е с площ от 517,8 km² и включва два 
градски полюса - Община Русе (България) и Община Гюргево (Русе), към които от 
българска страна се добавя и малък град - Мартен - и 12 села. И двете селища 
имат много дълга история и са заемали стратегическа позиция във времето, 
включително и от военна гледна точка. 34 

 
34 Инвестиционен профил на еврорегион Русе-Гюргево, разработен в рамките на проект „Операции в 
еврорегион Русе-Гюргево – възможности за интегрирано управление чрез изпълнение на генералния 
план”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Румъния Програма 
за трансгранично сътрудничество България, 2012 г., достъпна на 
https://obshtinaruse.bg/uploads/files/projects/MasterPlan/Invest_Profile_EN .pdf, достъпна на 
15.08.2021 г. 

 ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 3 
„  История и цивилизация в културния коридор Русе-Гюргево ” 

 

Обекти, включени в окръг Гюргево: 
1. Манастир Комана 
2. Катедралата Успение Богородично, Гюргево 
3. Манастир Свети великомъченик Георги, Гюргево 
4. Манастир Сфантул Йоан Русул, близо до град Гюргево 
5. Крепостта Гюргево 
6. Църква Свети Пантелеймон, Ведея 
7. Църква Св. мъченици Брънковени (град Гюргево) 
8. Църква Другънеску, близо до село Стоенещ 
 

Обекти, включени в област Русе: 
1. Църква Света Троица, Русе 
2. Манастир Света Марина, село Каран Върбовка 
3. Манастир Свети Димитър Басарбовски 
4. Ивановски скални църкви 
5. Средновековният град Червен 
6. Църква Света Петка, Русе 
7. Църква Свети Георги, Русе 
8. Пантеонът в Русе 
9. Селище при село Писанец 
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 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАРШРУТ 1 - ОБИКОЛКА 

Продължение 2 дни 

Включени обекти 

Обекти, включени в окръг Гюргево: 
1. Манастир Комана 
2. Катедрала Успение Богородично, Гюргево 
3. Манастир Свети великомъченик Георги, Гюргево 
4. Манастир Сфантул Йоан Русул, близо до град Гюргево 
5. Крепостта Гюргево 
6. Църква Свети Пантелеймон, Ведея 
7. Църква Св. мъченици Брънковени (град Гюргево) 
8. Църква Другънеску, близо до село Стоенещ 
Обекти, включени в област Русе: 
9. Църква Света Троица, Русе 
10. Манастир Света Марина, с. Каран Върбовка 
11. Манастир Свети Димитър Басарбовски 
12. Ивановски скални църкви 
13. Средновековният град Червен 
14. Църква Света Петка, Русе 
15. Църква Свети Георги, Русе 
16. Русенският пантеон 
17. Селище при село Писанец 

Маршрутна 
логистика 

ДЕН 1. 
Изходен пункт: Средновековният град Червен 
• Спирка 1: Ивановски скални църкви (18 км разстояние, 20 минути) 
• Спирка 2: Манастир Свети Димитър Басарбовски (16 км разстояние, 20 минути) 
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• Спирка 3: Църква Свети Георги, Русе (10 км разстояние, 15 минути) 
• Спирка 4: Църква Света Петка, Русе (1,5 км разстояние, 5 минути) 
• Спирка 5: Църква Света Троица, Русе (3 км разстояние, 10 минути) 
• Спирка 6: Манастир Комана (55 км, 60 минути) 
Настаняване в манастира Комана 
ДЕН 2. 
Изходен пункт: Манастир Комана 
• Спирка 1: Църква Св. мъченици Бранковени (43 км разстояние, 50 мин.) 
• Спирка 2: Манастир Свети Великомъченик Георги, Гюргево (5 км разстояние, 10 минути) 
• Спирка 3: Църквата Другънеску, близо до село Стоенещ (38 km разстояние, 40 min) 
• Спирка 4: Руски манастир Свети Йоан (50 км разстояние, 60 минути) 
• Спирка 5: Църква Св. Пантелеймон, Ведеа (15 км разстояние, 15 минути) 
• Спирка 6: Пантеон Русе (35 км, 50 минути) 
• Спирка 7: Населено място при с. Писанец (38 км, 40 минути) 
Връщане: Средновековен град Червен (38 км, 40 минути) 

Изминато 
разстояние 365,5 км 2-дневен маршрут (103,5 км ден 1, 262 км ден 2) 

Необходими 
ресурси 

• Културни ресурси – посетени обекти 
• Туристическа инфраструктура (хотели, ресторанти) 
• Удобства за достъп - според случая, микробус, автобус, круизен кораб, в зависимост от броя на туристите, 
включени в туристическия маршрут 
• Услуги по организация на туристическото потребление и туристическа информация - екскурзовод, туристическа 
агенция 
• В зависимост от гостуващата група, други специални услуги - превод 
• Рекламни материали 

Целеви групи 
туристи, присъстващи на круизни кораби, пристигащи в трансграничния регион Русе-Гюргево, организирани 

групи и индивидуални туристи, посещаващи Русе и Гюргево с цел културен туризъм, румънски туристи, 
преминаващи през град Русе на път за българското Черноморие, планински курорти, и др. Български граждани, 

преминаващи през Гюргево. 
Начини за 

популяризиране Уебсайт, популяризиращ интегрирани туристически продукти 
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Брошури, разпространявани на круизни кораби в трансграничната зона Гюргево-Русе 
Относно 

туристическия 
продукт 

Туристическият продукт „История и цивилизация в културния коридор Русе-Гюргево” е по-широк туристически 
продукт, в който църквите и манастирите се разглеждат като обекти на културно-историческото наследство, но 
туристическият продукт включва и други исторически и културни обекти като: Ивановски скални църкви, 
средновековния град Червен, Манастир Комана. 

Карта на 
туристическия 

маршрут 
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Източник: Автор 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МАРШРУТ 2 

Продължение 1 ден 

Включени обекти 

Обекти, включени в окръг Гюргево: 
1. Манастир Комана 
2. Църква Свети Пантелeймон, Ведея 
3. Църква Св. мъченици Брънковени (град Гюргево) 
Обекти, включени в област Русе: 
1. Манастир Свети Димитър Басарбовски 
2. Ивановски скални църкви 
3. Средновековният град Червен 
4. Църква Света Петка, Русе 
5. Църква Свети Георги, Русе 
6. Русенският пантеон 

Маршрутна 
логистика 

ДЕН 1. 
Изходен пункт: Средновековният град Червен 
• Спирка 1: Ивановски скални църкви (18 км, 20 минути) 
• Спирка 2: Манастир Свети Димитър Басарбовски (16 км, 20 минути) 
• Спирка 3: Църква Свети Георги, Русе (10 км разстояние, 15 минути) 
• Спирка 4: Църква Света Петка, Русе (1,5 км разстояние, 5 минути) 
• Спирка 5: Манастир Комана (55 км, 60 минути) 
• Спирка 6: Църква Св. Пантелеймон, Ведеа (60 км разстояние, 70 минути) 
• Спирка 7: Църква на Св. мъченици Бранковени (20 км разстояние, 25 минути) 
• Спирка 8: Пантеон Русе (15 км, 30 минути) 
Връщане: Средновековен град Червен (38 км, 40 минути) 

Изминато 
разстояние 233,5 км 1 ден маршрут 
Необходими 

ресурси 
• Културни ресурси – посетени обекти 
• Туристическа инфраструктура (хотели, ресторанти) 
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• Удобства за достъп - според случая, микробус, автобус, круизен кораб, в зависимост от броя на туристите, 
включени в туристическия маршрут 
• Услуги по организация на туристическото потребление и туристическа информация - екскурзовод, туристическа 
агенция 
• В зависимост от гостуващата група, други специални услуги - превод 
• Рекламни материали 

Целеви групи 
туристи, присъстващи на круизни кораби, пристигащи в трансграничния регион Русе-Гюргево, организирани групи и 
индивидуални туристи, посещаващи Русе и Гюргево с цел културен туризъм, румънски туристи, преминаващи през 
град Русе на път за българското Черноморие, планински курорти, и др. Български граждани, преминаващи през 
Гюргево. 

Начини за 
популяризиране 

Уебсайт, популяризиращ интегрирани туристически продукти 
Брошури, разпространявани на круизни кораби в трансграничната зона Гюргево-Русе 

Относно 
туристическия 

продукт 

Туристическият продукт „История и цивилизация в културния коридор Русе-Гюргево” е по-широк туристически 
продукт, в който църквите и манастирите се разглеждат като обекти на културно-историческото наследство, но 
туристическият продукт включва и други исторически и културни обекти като: Ивановски скални църкви, 
средновековният град Червен, манастирът Комана. 

Карта на 
туристическия 

маршрут 
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4.3. Формулиране на препоръки относно търсенето на интегрирани 
туристически продукти, които ще включват културно-религиозни 
маршрути, предназначени да популяризират целите на 
наследството, рехабилитирани чрез проекта 

 

Както беше посочено в уводните глави, основните цели на това проучване са да се 
идентифицират три интегрирани трансгранични туристически продукта, включително 
туристически маршрути, предназначени да увеличат броя на туристите, посещаващи 
района Русе-Гюргево. 

Въз основа на анализа на трансграничната зона бяха направени препоръки за 
интегрирани туристически продукти, като препоръките бяха разработени съобразно 
специфичните характеристики на обичаите в културно-религиозната сфера на двете 
области на интерес, като се отчитат и социалните, икономически и културни те имат 
тези области. Всяко от двете населени места се възползва от уникална икономическа и 
социална рамка за всяка област, като се има предвид различната история и 
икономическо и социално развитие.  

Двете партньорски населени места обаче имат много сходни елементи на традиция и 
обичаи по форма и съдържание, от танци, до традиции и празненства, но дори и до 
някои стари занаяти, практикувани в двете области, включително културно развитие. 

Следователно, когато говорим за интегрирани туристически продукти, в тази 
трансгранична зона трябва да вземем предвид това натрупване на информация за 
уникалните и общи черти между двете интересни места.  

Препоръките, които можем да направим, отчитат всички идентифицирани преди това 
традиции, обичаи и културно-религиозни особености, натрупани с конкретна 
информация за географското разположение на двете населени места, икономическото 
и социалното развитие на всяко, но и тяхната специфична история. 

 
Препоръка I.  

 
Продължаване и подобряване на трансграничните отношения между Русе и Гюргево 

 

Двете области, окръг Гюргево, Румъния и област Русе, България, показаха силно 
трансгранично партньорство, обединени от комбинация от общи културни традиции 
и интереси, като значителния интерес на местните хора и властите към 
религиозното културно наследство . 

Това партньорство трябва да бъде продължено и усъвършенствано в културно 
отношение, тъй като е от голямо значение за туристическата ситуация на тази 
трансгранична зона, културно-религиозният туризъм представлява голям потенциал 
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и е важен източник за привличане и развитие на трансграничния туризъм.  

По този начин, като се има предвид значението на религиозния културен туризъм 
за двете общности и като се вземат предвид принципите на устойчив туризъм, 
подчертани в предходните глави, могат да се предприемат мерки за подобряване 
на това партньорство в областта на религиозния културен туризъм, като: 

 създаване на кодекс или обща стратегия за развитие на религиозното 
културно наследство, за да се гарантира приемствеността на 
трансграничното партньорство между двете общности; 

 взаимно популяризиране на интегрирани туристически продукти в тези две 
общности. 

 
Препоръка II. 

 
Развитие на елементите на религиозния културен туризъм, които вече 

присъстват в двете местности 
 

Както бе споменато по-горе, много важна част от религиозния културен туризъм 
на двете области представлява наличието на много културни елементи с голяма 
стойност, но също и от наличието на специфични религиозни елементи (от места 
за поклонение до културното наследство, създадено от тримата светци, почитани 
на ниво общност: Света Параскева, Свети Георги и Свети Пантелеймон, общностите 
в тази трансгранична област, които се възползват от значителни възможности за 
културно и религиозно развитие през своята призма.  

Следователно необходимостта от развитие на тези елементи на културния туризъм 
в двете общности е ясна, за да можем да създадем устойчиво развитие на 
религиозния културен туризъм в тази трансгранична зона. 

Общите елементи, описани по-горе, трябва да осигурят дългосрочно развитие, 
така че двете населени места да могат да се възползват максимално от развитието 
на културния туризъм въз основа на тези елементи, така че могат да се 
идентифицират следните мерки за подобряване и развитие на елементите на 
религиозен културен туризъм от трансграничната зона Русе-Гюргево: 

 създаването на интегрирани туристически маршрути, разработени в тази 
мултикултурна рамка на трансгранично партньорство, с цел привличане на 
нови туристи в тези две области; 

 създаване на културни туристически центрове в подкрепа на културни 
маршрути и интегрирани туристически продукти; 

 получаване на инвестиции за развитие и подкрепа на елементи като изложби, 
ателиета, които са важен фактор за насърчаване на религиозния културен 
туризъм в двете области. 
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Препоръка III. 

 
Обмен на добри практики 

Систематизирани са примери за добри практики по ключови показатели за постигане на 
положителни резултати. Следните са мерките, които могат да бъдат предприети за 
установяване на обмен на практики между Гюргево и Русе и които са избрани в контекста 
на това проучване:  

Устойчивност 

Разработването на координирана стратегия за силни 
партньорства с различни органи, както и със 
заинтересовани страни, е жизненоважно за 
гарантиране на трайни и дългосрочни икономически и 
културни ползи. Маршрутите предлагат възможности 
за развитие на туризма, регионална интеграция и 
икономическо развитие, но по-важното е, че те 
допринасят за устойчивото развитие на туризма, тъй 
като имат потенциала да разпределят търсенето и 
предлагането към по-слабо популяризирани 
дестинации. 

Свързаност 

Могат да се използват съвременни технологични 
средства, които осигуряват много интересно и пълно 
представяне на религиозните културни цели, с висока 
степен на привлекателност за всички категории 
общественост и същевременно осигуряващи равни 
възможности за посетителите (насочени към хората с 
увреждания, тези представяне на иновативни методи). 

Ефективност 

Трябва да бъде застраховано: 

 културна достъпност за всички посетители от 
различни възрасти, религии, ценности и др.; 

  достъпност в пространството, изразяваща се в 
предоставянето на различни съоръжения (напр. 
рампи); 

 финансова достъпност – трябва да се осигурят 
различни възможности за хора с различни 
финансови възможности. 
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4.4. Формулиране на препоръки за популяризиране на създадени 
културно-религиозни туристически продукти 
 

Предвид избрания подход се предвижда препоръките за популяризиране на 
създадените културно-религиозни туристически продукти да бъдат очертани 
за три периода:  

 2021-2023 г. (краткосрочен); 
   2023-2025 г. (средносрочен); 
   2026-2030 г. (дългосрочен). 

Насоки за 
действие Дейност Ресурси Срокове Резултати 

D1: Създаване 
на 

туристическ
и центрове за 
интегрирана 

промоция 

Създаване на 
рекламни 
материали 
(брошури, 

ръководства) и 
разпространени

ето им в 
различни 
онлайн и 

офлайн среди 
(на круизни 

кораби, 
например) 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информацион

ни 

2023-2025 г 

(средносроче
н) 

 повишаване 
на степента 

на 
информиран

ост на 
туристите; 

Създаване на 
партньорства с 

местни 
икономически 
участници за 

максимизиране 
на очаквания 

ефект от 
насърчаването 

на туризма 

2023-2025 г 

(средносроче
н) 

 повишаване 
на степента 

на 
информиран

ост на 
туристите; 

D2: Създаване 
на уебсайт за 
популяризира

не на 
Трансграничн

ия регион 
Русе Гюргево 
и културно-

религиозните 

Създаване на 
онлайн 

платформа за 
билети за 

религиозни 
културни 
маршрути 

(интегрирани 
туристически 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информацион

ни 

2021-2023 г. 
(краткосроче

н) 

 повишаване 
на степента 

на 
информиран

ост на 
туристите; 
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*** 
 

  

цели в 
района, 

включително 
туристическ
и маршрути 

пакети) 

D3: Създаване 
на 

образователи 
ателиета, в 
които да се 

разпространя
ва 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 
 информацион

ни 

2026-2030 г 

(дългосрочно
) 

 повишаване 
на степента 

на 
информиран

ост на 
туристите; 

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 
 информацион

ни 

2026-2030 г 

(дългосрочно
) 

 повишаване 
на степента 

на 
информиран

ост на 
туристите; 

D5: Създаване 
на събития 

от 
експозиционе

н тип в 
църквите 

 

 материални 
 човешки 
 финансови 
 информацион

ни 

2026-2030 г 

(дългосрочен
) 

 повишаване 
степента на 
информиран

ост на 
туристите; 
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Заключения 
 

Целта на този документ беше да се проведе проучване, посветено на 
идентифицирането на три интегрирани културни продукта.  

Проучването е извършено в съответствие с наличната към момента на 
изработването му информация, получена от местните власти в Гюргево и Русе, от 
специализираната литература и от статистическите документи на публичните 
институции от двете страни. 

В допълнение към основната цел за идентифициране на интегрирани културни 
продукти, проучването анализира икономическото, социалното и географското 
положение на двете интересни местности за по-добро идентифициране на 
еволюцията на специфичните особености на религиозната култура, развита в двата 
региона. 

Направен е анализ на това какво представлява религиозното културно наследство, 
които са общите черти на двата региона, съпоставителни елементи на местно ниво. 

Разработени са 3 интегрирани туристически продукта, като се започне от 
туристическите цели, които могат да бъдат капитализирани в трансграничния 
регион, съответно: 

„Християнското културно наследство из духовното пространство 
Русе-Гюргево” 

(1) ; 
(2) По стъпките на румънските и българските светци 

(3) История и цивилизация в културния коридор Русе-Гюргево 

За всеки от туристическите продукти бяха идентифицирани алтернативи за тяхното 
операционализиране и беше извършена многокритериална характеристика им. 

Въз основа на цялата тази информация бяха разработени три препоръки относно 
търсенето на интегрирани туристически продукти: 

• продължаване и подобряване на трансграничните отношения; 

• развитието на елементите на религиозния културен туризъм, които вече 
присъстват в двете области; 

• обмен на добри практики. 

 
*** 
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