
Бизнесът в региона
& културно-историческият 

аспект в религиозния 
туризъм Русе – Гюргево

3 ПОКЛОННИЧЕСКИ МАРШРУТА 
⊕ Църква Св. Петка-Русе, България
⊕ Църква Св. Пантелеймон-Ведя,   

Гюргево, Румъния
⊕ Църква Св. Георги-Русе, България 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2007348


1. НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ CHRIST HERITAGE ROBG-302 КЪМ МАЙ 2022

2. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ В РЕГИОН 
КРАЙБРЕЖЕН ДУНАВ – ДИГИТАЛЕН ФОРМАТ - ДИСКУСИЯ  СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РЕГИОНА

⊕ Кои са Слабите Страни при Популяризирането на
Културно-историческото и Религиозно Наследство?

⊕ Културно-историческият фокус към религиозния туризъм –
конкретни стъпки за реализиране на целогодишен
туристопоток в региона?

⊕ Онлайн въпросник за обратна връзка – работещ
инструмент за успешен диалог с всички заинтересовани
страни в регион Русе-Гюргево



Бюджет по проекта: 1 499 991,21 ЕUR

Партньори по проекта: 
Водещ партньор: Църква "Св. Петка" – гр. Русе, България

Партньор № 2: Кметство Ведя, Област Гюргево-Църква
"Св. Пантелеймон"- с.Ведя, Румъния

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



Основна цел на проекта:
• Да се насърчи интегрираното развитие на трансграничния регион Русе-
Гюргево чрез развитие на културно-религиозен туризъм, основан на устойчивото
използване на културното, религиозното и историческото наследство на региона.

• Специфични цели на проекта: 
• Реставрация на сградите на Църква “Света Петка” и църква “Свети

Георги” в град Русе и църква “Свети Пантелеймон” в село Ведя,
Русенска света митрополия, Гюргевска епархия;

• Разработване на интерирани туристически продукти.
1. „ХРИСТИЯНСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИЗ ДУХОВНОТО
ПРОСТРАНСТВО РУСЕ-ГЮРГЕВО”

2. „ПО СТЪПКИТЕ НА РУМЪНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТЦИ“

3. „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КУЛТУРНИЯ КОРИДОР РУСЕ-ГЮРГЕВО“



Сградата е дълга 33 метра, 3 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.

Стенописите са дело на проф. 
Никола Кожухаров, Цанко Василев и 

декоратора Петър Михайлов.

Църквата Св. Параскева (Света Петка) е именувана на 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. Преустроена по плановете на архитекта на
Народния музей в София д-р Александър Рашенов ( 1892 - 1938).



• Извършване на консервационно-реставрационни дейности
на артефакти, предмети и документи с висока културна,
художествена и историческа стойност от реставрираните
църкви по проект Christ Heritage ROBG-302, както и от други
църкви и манастири от трансграничния район Русе - Гюргево.
• Експониране на културно-историческото наследство в
Туристическия експозиционен център.
• Привличане на туристи – любители на културния и
религиозния туризъм.

Изграждане на 
Туристически  
посетителски 

експозиционен 
център в двора на 

Църква „Света 
Петка“ – град 

Русе 



СРЕБЪРН

Октоих 1859 в Църква Св. Пантелеймон – Ведея, Гюргево

Църковна сребърна утвар, дарена от д-р Апостол Арсаче



Интериор в

камбанарията

с прозореца-розета и дървеното стълбище

Триод 
Пентикост
ар от 1874  
в архива 
на Църква 
Св. Георги 
– Русе



FAMOUS EVENT IN HISTORY 
(TITLE OF THE EVENT)

ONE SENTENCE SUMMARIZING THE EVENT, OR A FAMOUS QUOTE ABOUT THE EVENT.



ПРИНОС ПО ПРОЕКТ 
CHRIST HERITAGE ROBG-302

⊕ Реставрирани стенописи и църковна архитектура на 3-те
църкви, партньори по проекта: „Св. Петка“-Русе, „Св.
Пантелеймон“-Ведя, Гюргево и „Св. Георги“-Русе.

⊕ Изграден Експозиционeн център с културно-исторически
артефакти, свързани с религиозния туризъм в културния
коридор Русе-Гюргево и новоизграден към него параклис „Св.
Иван Рилски“ в двора на църква „Св. Петка“-Русе.

⊕ Дигитализирани печатни църковни архиви.
⊕ Извършване на консервационно-реставрационни дейности на

артефакти, предмети и документи с висока културна,
художествена и историческа стойност от реставрираните
църкви.

⊕ Създадени 3 туристически трансгранични поклоннически
маршрута:
1. „ХРИСТИЯНСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИЗ
ДУХОВНОТО ПРОСТРАНСТВО РУСЕ-ГЮРГЕВО”
2. „ПО СТЪПКИТЕ НА РУМЪНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ
СВЕТЦИ“
3. „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КУЛТУРНИЯ
КОРИДОР РУСЕ-ГЮРГЕВО“

www.christ-ro-bg.eu



ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛНО 
СЪДЪРЖАНИЕ С КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ

Е причина за появата на тенденция към своеобразен ренесанс и преоткриване в
нов контекст на интересните епизоди от биографиите на видни български и
румънски личности.

По проекта предстои, благодарение на доброволчески усилия, да
бъде преведена частта от „Пътеводителят по бреговете на Дунав,
от Страсбург до Константинопол“, засягаща Дунавското
крайбрежие на днешните територии на съвременна България и
Румъния- Русе, Гюргево, Велико Търново, Никопол, Видин,
Пловдив, София, Силистра, Шумен, Варна.

Материалът ще бъде достъпен в сайта на проекта www.christ-ro-bg.eu

В дигиталната Национална библиотека на Франция се съхраняват и
публикуваните в оригинал на френски език научни трудове на Петър Берон.
Към днешна дата те не са преведени на родния български език на Pierre
Barron.

Подобно на д-р Апостол Арсаче -ктитор на Църква Св.Пантелеймон
– Ведея и виден политик в Румъния и министър –председател по
времето на Княз Йон Куза, публикувал научен труд в областта на
медицинските изследвания.



ДИГИТАЛЕН ПРИНОС ОТ ПРОЕКТ  
„ХРИСТИЯНСКОТО НАСЛЕДСТВО 

В КУЛТУРНИЯ КОРИДОР РУСЕ-ГЮРГЕВО”
Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Реализиран виртуален достъп чрез официалната електронна страница на
проекта до артефакти и исторически данни, свързани с 3-те възстановени
храма по проекта и устойчиво управляване на маркетирането на
културното, религиозното и историческото наследство в трансграничния
регион Русе-Гюргево чрез социалните мрежи в интернет пространството и
при икономическите последиците от пандемията COVID 19.

Апел към наследниците ако имат
съхранени артефакти, да ги предадат на
специалисти, за да се съхрани ценната
информация за поколенията! По време
на 3- тото българско царство имало такава
политика като отговорност на Министерство
на просвещението, а сега е необходимо да се
възобнови тази тенденция и да се
популяризира чрез дигиталните формати.



Напредък по проект 
CHRIST HERITAGE 

ROBG-302 
към май 2022



СЛАБИ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНО 

НАСЛЕДСТВО
Идентифицирани в SWOT-анализ, публикуван в СЪВМЕСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩО ОПАЗВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО,
РЕЛИГИОЗНОТО И ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО КАТО БАЗА ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ И РЕЛИГИОЗНИЯ ТУРИЗЪМ В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ-ГЮРГЕВО:

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

⊕ Слабо представяне на Еврорегион Русе-Гюргево в сферата на
културно-историческия и религиозен туризъм. Слабо
застъпване на маркетирането и рекламното съдържание, липса
на промотиране в популярни дигитални платформи.

⊕ Недостатъчно използване на дигиталните приложения за
пътуване и почивка на база тясно целево таргетиране, бързина,
ниска себестойност, обратна връзка с туриста.

Източник:www.christ-ro-bg.eu



ОНЛАЙН АНКЕТА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ,
ТУРОПЕРАТОРИ, ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ
И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В РЕГИОН
РУСЕ-ГЮРГЕВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2021

с акцент върху културно-историческия и религиозния туризъм

в трасграничния регион Русе-Гюргево

https://forms.gle/p7nH2CwkzYkhLNJk8



ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ В 
РЕГИОН КРАЙБРЕЖЕН ДУНАВ - ОНЛАЙН ФОРМАТ

• Надграждане и развитие на 
Виртуалния туристически 
експозиционен център за културен и 
религиозен туризъм.

• Създаване на туристически центрове 
за интегрирана промоция .

• Създаване на приложение за мобилни 
телефони с маршрути за културен и 
религиозен туризъм.

• Създаване на образователи ателиета, в 
които да се разпространява културно-
религиозна информация

• Създаване на магазини в 
рамките на църквите, 
включени в културно-
религиозните маршрути

• Създаване на събития от 
експозиционен тип в 
църквите

Източник: 

www.christ-ro-bg.eu



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЕКИП НА ПРОЕКТА
CHRIST HERITAGE ROBG – 302

WWW.CHRIST-RO-BG.EU

Контакти:
e-mail LP: svetapetkachurchruse@mail.bg

e-mail PP2: primaria.vedea@gmail.com

e-mail PP3: svetigeorgichurchruse@mail.bg

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020

е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
http://www.interregrobg.eu

Русе
19.05.2022   

mailto:svetapetkachurchruse@mail.bg
mailto:primariavedea@yahoo.com
mailto:svetigeorgichurchruse@mail.bg
http://www.interregrobg.eu/
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