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ОДОБРЯВАМ: /П/          

 

АНАТОЛИ СТАНЕВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 / 1 1 . 0 3 . 2 0 2 2  г .   

за неприсъствено съгласуване на Ежегоден мониторингов доклад за напредъка 

през 2021 година по изпълнение на заложените дейности в Областната стратегия 

за устойчиво развитие на туризма в област Русе  

 

В контекста на заложените в утвърдената Областна стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в област Русе 2020 – 2030 година правила за мониторинг бяха 

инициирани първоначални действия за акумулиране на доклади за напредъка по 

изпълнение на Плана за действие към стратегията за отчетната 2021 г. 

В тази връзка, с писмо с изх. №91-00-1/29.12.2021 г. на Областния управител на 

област Русе беше поискано предоставянето на горепосочения принос от ключови 

участници в създаването, предоставянето и управлението на туристически услуги на 

територията на областта. В определения срок информация постъпи от: 

- Общините Бяла, Две могили, Иваново, Русе и Сливо поле; 

- Регионален исторически музей Русе; 

- Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе; 

- Организацията за управление на Дунавски туристически район. 

Последва обобщаване на данните и разработване на проект на Ежегоден 

мониторингов доклад за напредъка през 2021 г. по изпълнение на заложените дейности 

в Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе.  

С писмо на Областния управител на област Русе с изх. №37-00-5/11.02.2022 г. до 

Постоянната комисия (ПК) в областта на културата и туризма изготвеният проект на 

доклад беше предложен за съгласуване чрез писмена процедура.  

В рамките на указания срок за изразяване на предложения за допълнения и/или 

редакции по текста на документа бяха регистрирани две предложения за допълнения, 

съответно от Асоциация „Еврорегион Данубиус“ и Драматичен театър „Сава Огнянов“ 

Русе. Писмено заявени положителни становища по проекта на Мониторингов доклад 

бяха регистрирани от общините Иваново и Русе. 

Предвид изложеното, с настоящия протокол за неприсъствено вземане на 

решение се финализира писмената процедура за приемане на проекта на Ежегоден 

мониторингов доклад за напредъка през 2021 г. по изпълнение на заложените дейности 

в Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе и неговото 

утвърждаване от Областния управител.  

В обобщение, ПК в областта на културата и туризма реши: 

1. Членовете на ПК в областта на културата и туризма приемат Ежегодния 

мониторингов доклад за напредъка през 2021 г. по изпълнение на заложените дейности 

в Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе със следните 

допълнения: 

- на стр. 11, т. 2, текста на трето тире „Съвместно с професионалната гимназия 

по туризъм, професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“,  

Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе е проведено кулинарното състезание 

„Като шеф готвачите“. За първа година участие взема участник от Румъния, като 

амбицията на Община Русе е да бъдат привлечени такива и от други страни“ се допълва 

с „и Асоциация „Еврорегион Данубиус“; 

- на стр. 11, т. 2 се допълва с ново тире със следния текст „Съвместно с 

Драматичен театър „Сава Огнянов“ Русе от 24 до 27 юни е проведен Международен 

фестивал „Живи статуи“ , който е уникален по рода си в България. Мащабното 
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улично събитие се провежда по модел на най-големите фестивали в света (Гент-

Белгия, Арнем-Нидерландия, Букурещ-Румъния, Реховот-Израел). Това е шесто 

издание, което събра общо над 30 000 души публика в 4 фестивални вечери. 

Събитието през 2021 г. е отразено и в новинарски емисии на Нидерландия и Румъния, 

като така подпомага развитието на културния и събитиен туризъм в региона и 

съдейства за облагородяването на средата за устойчиво развитие на туристическия 

потенциал на дестинацията.“; 

- стр. 13, т. 7 се допълва с „Международен фестивал „Живи статуи“ и др.“. 

 

2. Членовете на ПК в областта на културата и туризма предлагат за 

утвърждаване от Областния управител на област Русе на одобрения Ежегоден 

мониторингов доклад за напредъка през 2021 г. по изпълнение на заложените дейности 

в Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе. 

 

3. Утвърденият Ежегоден мониторингов доклад за напредъка през 2021 г. по 

изпълнение на заложените дейности в Областната стратегия за устойчиво развитие на 

туризма в област Русе следва да се публикува на електронната страница на Областна 

администрация – Русе.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ 

Заместник областен управител на област Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


