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ВЪВЕДЕНИЕ  

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в област Русе е изготвена на 

основание чл. 10, т. 1 от Закона за туризма. Стратегическият документ е разработен, 

ползвайки се от експертизата и в тясно сътрудничество с широк кръг заинтересовани 

страни, в т.ч. регионални звена на държавните институции, 8-те общини в областта, 

неправителствени организации и частния сектор.  

Посредством заложените дейности, мерки и инициативи документът се стреми към 

постигане на баланс между икономическите, екологичните и социо-културните аспекти на 

туристическото развитие чрез оптимално използване на природните дадености, респект 

към културното наследство, ценностите и местната идентичност, толеранс към 

мултикултурните различния, осигуряване на дългосрочни икономически операции с ползи 

за всички заинтересовани страни и принос към преодоляване на бедността и 

безработицата.  

Стратегията има характер на отворен документ, който подлежи на актуализиране в 

зависимост от потребностите за развитие в сферата на туризма и от свързаните с нея 

изменения в нормативната уредба.  

Заложен като основен инструмент за наблюдение, настоящият мониторингов 

доклад за напредъка по изпълнение на заложените дейности в Стратегията се изготвя с 

оглед отчитане степента на постигане на идентифицираните като ключови и важни за 

областта приоритети. Резултатите следва да бъдат публично достъпни за ползване от 

заинтересованите страни и широката общественост. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Област Русе е една от 28-те области на България. Заема площ от 2 803 km² и има 

население 247 875 души (по експресни данни от Преброяване 2011). 

Русенска област e разположена в Североизточна България на северната граница и 

същевременно на най-голяма водна транспортна магистрала в Европа – река Дунав.  

Областта е с административен център гр. Русе, който попада в класацията на 7-те големи 

градове в България. По територия област Русе е средна по размер в сравнителен план с 

останалите 27 области. 

В административно отношение областта включва осем общини: Борово, Бяла, 

Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово, с областен център – Община 

Русе. 

Сравнителните конкурентни предимства, произтичащи от благоприятното 

местоположение на областта, се опосредстват и от близостта до основни туристически 

дестинации от двете страни на границата – Виена, Будапеща, Букурещ и други дестинации 

по горен и долен Дунав и във вътрешен план- подбалканските маршрути с посещение във 

Велико Търново и морската дестинация – Варна и въобще цялото Северно Черноморие. 

Природните ресурси в област Русе се отличават с относително разнообразие, като 

в комбинация с територията, на която се намират и нейните културни и исторически 

обекти, това генерира уникалност и сравнителни предимства за развитието на еко, селски, 

винен, културен, събитиен и поклоннически туризъм. 

С оглед активизиране на туристическия потенциал на областта е очертана следната 

стратегическа рамка:  

ВИЗИЯ 

Област Русе: Утвърдена туристическа дестинация в Долен Дунав. 

МИСИЯ 

Облагородяване на средата за устойчиво развитие на туристическия потенциал на 

дестинацията и създаване на богата палитра от качествени туристически продукти чрез 

разгръщане на културното наследство, местния фолклор и традиции, природните 

дадености и други видове алтернативни преживявания, внедрявайки ИКТ способи за по-

добър маркетинг въз основата на установено партньорство между широк кръг 

заинтересовани страни в сектор туризъм. 

ЦЕЛ 

Устойчиво развитие на туризма в област Русе. 



ЕЖЕГОДЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД, 2020 

3 
Ежегодният мониторингов доклад е съгласуван неприсъствено от членовете на Постоянната секторна 

комисия в областта на културата и туризма и предложен за утвърждаване от Областния управител на 

област Русе с Протокол №1/18.02.2021 г. 

НАПРЕДЪК 2020 

За много държави членки на ЕС, европейски региони и градове, туризмът е ключов 

фактор за икономическата и социалната структура. Нещо повече, той осигурява жизнено 

необходими работни места и доходи, често концентрирани в региони, които не разполагат 

с алтернативни източници на заетост, включително за нискоквалифицирана работна ръка. 

Сред държавите членки, които най-много зависят от туризма, е и България с 12% от БВП.  

Обявената през 2020 г. пандемия от коронавирус подлага на безпрецедентен натиск 

туристическия сектор. Тя доведе до преустановяване на повечето вътрешни и 

международни пътувания, което предизвика значителен спад в приходите и създаде 

проблеми с ликвидността за всички туристически фирми. Както пътниците, така и 

предприятията са изправени пред несигурни перспективи. 

Макар туризмът в област Русе през последните години да бележи устойчив ръст, 

туристическата екосистема е изключително силно засегната от коронавируса и бележи 

значително изоставане в развитието си през изминалата година.  

От Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе потвърждават, че сред най-

засегнатите бизнеси е този на ресторантьорите и хотелиерите. Оттам информират за 

бизнеси, които в следствие на ефектите от глобалната криза и въпреки опитите на 

държавата да подкрепи сектора са обявили несъстоятелност. От Съюза докладват, че 

участията в и провежданите събития през 2020 г. са били значително по-малко на брой, в 

приоритетния случай – виртуално, и в много по-малък мащаб. 

В условията на ограничения и рестрикции от ОбКИ „Художествена галерия – Русе“ 

през 2020 г. регистрира спад в посещаемостта на галерията (посетители общо – 3095, от 

които едва 35 чуждестранни посетителя). За изминалата година са организирани 31 

изложби, от които 13 с материали от фонда на галерията и гостуващи в други галерии в 

страната; 18 самостоятелни и колективни изложби на автори от страната и чужбина, и с 

материали от други галерии и музеи. Предвид извънредното положение гостуването на 

избрани творби от фонда (колекция  „Миниарт“) на 15-то Международно биенале на 

миниатюрата в град Горни Милановац, Сърбия е отпаднало. Колекцията на Художествена 

галерия – Русе е представена дигитално, а произведенията на авторите включени в издаден 

от организаторите печатен каталог. В условията на Ковид екипът на Галерията е 

предприел мерки за осигуряване на онлайн достъп до произведенията от своя фонд чрез 

редица инициативи: 

https://ruseartgallery.weebly.com/  

https://ruseartgallery.weebly.com/
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https://www.facebook.com/ruseartgallery/  

https://www.youtube.com/channel/UCahnOaqpaTvPj7aZCcq_Tpg    

В периода на извънредното положение на Фейсбук страницата на Галерията са 

публикувани  творби на автори от гостуваща изложба „Паралели. Съвременна българска 

графика“, както и 157 произведения от фонда:  виртуална изложба, посветена на Великден, 

колекция „Музика“ (достъпни на сайта и в YouTube); представяния на отделни автори; 

публикации, свързани с празници и такива по реализирани проекти  „Разкази, вдъхновени 

от картини“; „Истории, нарисувани с думи“ и др.; инициатива „Селфи с картина“.   

От заложените в Плана за действие към Стратегията мерки Община Борово 

информира за продължаващите дейности по изпълняван съвместен с Гюргево проект по 

трансгранично сътрудничество, а именно „ROBG-440 “Ве-ТЕН – добре свързани възли 

Гюргево-Борово към Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T“. След приключване 

на проекта се очаква въвеждането на интегрирана система за мониторинг на трафика, 

посредством което ще се подобри сигурността по пътищата за местни и чуждестранни 

участници в движението.  

През нелеката 2020 г. Община Бяла регистрира напредък по всички приоритети, 

стратегически цели и мерки, свързани с реставрацията и консервацията на Моста на Колю 

Фичето над р. Янтра в град Бяла и възможностите му за експониране и популяризиране 

като национален туристически обект и атракция. През 2020 г. се сключва тристранен 

договор между Банка ДСК АД, Община Бяла и „Регионален фонд за градско развитие“ АД 

за осигуряване на комбинирано финансиране.  

По отношение на мярката за създаване на нови музеи през разглежданата година 

Община Бяла стартира инвестиционен проект с основна цел реконструкция и 

преустройство на детска градина „Латекс” в привлекателен многофункционален културен 

център, който да играе ролята на социално средище на общността. Функционалното 

решение е съвкупност от няколко основни дейности – експозиционна, културна, спортно-

рекреационна. 

През 2020 г. Община Бяла може да се похвали със започване и почти приключване 

строителството на нова, модерна, мултифункционална, закрита спортна зала, намираща се 

до ново изграденото крило  на СУ „Панайот Волов“- гр. Бяла. Инвестицията е с ключово 

значение за развитие на туризма предвид това, че се предвижда да отговаря на 

изискванията за провеждане на състезания на федерациите по съответните спортни игри 

https://www.facebook.com/ruseartgallery/
https://www.youtube.com/channel/UCahnOaqpaTvPj7aZCcq_Tpg
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на закрито, а именно: волейбол /9х18м/, баскетбол /15х28м/, хандбал /20х40м/, футбол на 

малки вратички /20х40м/, тенис /10,97х23,77 м/,  бадмингтон /6,10х13,40м/.  

По отношение стремежа на Община Бяла за създаване на привлекателен за 

християнската общност общ религиозен маршрут, обхващащ трите популярни и 

православни храма: „Свети Вкмч. Пантелеймон“ в кв. Гара Бяла, църквата „Свети 

Георги”- град Бяла, манастир „Св. Преп. Петка Българска“ – с. Копривец.  Регистриран 

напредък се отчита и по изпълнявания проект за ремонт и реставрация на сгради в 

манастир Света Петка, с. Копривец, където е изградена нова сграда с помещения за монаси 

и параклис. По време на строителството са извършени промени по чл. 154 от ЗУТ по 

отношение местоположението на камбанарията и вида на покривната конструкция на тяло 

Б. Завършеният строеж е приет и въведен в експлоатация през 2020 година. 

Община Бяла акцентира върху провеждането на събитието по представяне на 

документалния филм за Юлия Вревска „Ангелът на милосърдието”. Премиерата на филма 

по сценарий на Аделина Радева и режисура на Борис Радев се състоя на 19.09.2020 г. на 

откритата сцена в кв. гара Бяла. Участват писателят Стефан Цанев, историкът проф. 

Пламен Митев, Западно и Средно европейски митрополит Антоний и др. Филмът разказва 

за живота и  героичната съдба на баронеса Юлия Вревска, останала завинаги в нашите 

сърца като „розата на Русия, откъсната на българска земя”.  

По повод „Европейски дни на наследството 2020” през септември 2020 г. е  

осигурен свободен достъп до сградата на Исторически музей – Бяла, допринасяйки за 

опознаването на този обект на културното наследство от национално значение, намиращ 

се на територията на Община Бяла.  

За 2020 г. - 1300 туристи са посетили музея, като са реализирани приходи от 

продажба на билети 1151,50 лв. 

През 2020 г. /без м. декември/ в хотелите, мотелите и  местата за настаняване на 

територията на общината са реализирани 1560 броя нощувки, а приходите от туристически 

данък са 1015,40 лв. За сравнение с 2019 г. – реализираните нощувки са били 5657 бр., а 

приходите от туристически данък 3752,00 лв.  От това сравнение е видно значителното 

намаление на реализираните нощувки и приходите от туристическия данък през 2020 г. в 

Община Бяла. 

 Предвид разпространилата се пандемия от Община Две могили също информират 

за отложени прояви и мероприятия, заложени за провеждане в Плана за действие към 

Стратегията. Работа се е осъществила по дейност „Поддържане, развитие и промотиране 
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на преминаващото през Община Две могили трасе на вело маршрут Дунав ултра – 732 км 

по поречието на река Дунав до Черно море“. От общината посочват, че през 2021 година 

продължава съвместната дейност по  осмото издание на маршрута. 

Прогресът в дейностите по изпълнение на Областна стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в област Русе 2020-2030, пряко свързани с реализирането на Програма 

за развитие на туризма на Община Русе за 2020 г,. е както следва: 

1. Изпълнението на мярка 1.1.3, дейност 8 „Презентация на възможностите за 

целогодишен туризъм в Община Русе пред широка публика по време на местни и 

международни туристически борси и изложения”, Община Русе взе участие с 

индивидуален щанд на следните туристически изложения и борси: 

- Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА Експо”, което 

се проведе в периода 13-15.02.2020 г. в град София. 

- Международното туристическо изложение „FERIEN”, което е се проведе в 

периода 16-19.01.2020 г. в град Виена, Австрия. 

- Международното туристическо изложение „TTR”, което се проведе в 

периода 20-23 февруари 2020 г. в град Букурещ, Румъния. 

В туристическото изложение „Ваканция и СПА Експо“ на щанда на Община Русе 

са се включили представители на Регионален исторически музей – Русе и Дунавската 

задруга на народните художествени занаяти. Съвместно с тях са представени културно–

исторически забележителности и възможностите за целогодишен туризъм в региона. В 

международните туристически изложения експерти от звено туризъм презентираха 

целогодишните възможности за туризъм на Русе и региона.  

2. Изпълнението на мярка 1.1.3, дейност 9 „Организиране на фестивали с цел 

популяризирането на уникалните местни туристически продукти”,  осъществени са 

следните събития: 

- Арт салон „Любов и вино” през месец февруари 

- Община Русе участва в Национален рибен фестивал на 22 октомври 2020 г. 

и Празник на дунавската риба съвместно с ИАРА и Министерство на земеделието, храните 

и горите. 

- Община Русе участва в събитието Римски пазар на Сексагинта Приста, 

провело се на 26 септември 2020 г. 

Наложените мерки за ограничаване на пандемията от COVID – 19 са 

възпрепятствали реализирането на редица ключови за града събития, в това число 
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туристическо изложение „Уикенд туризъм” със съпътстващия го Фестивал на 

туристическите забавления и анимации, традиционния Русенския карнавал както и редица 

други планирани в Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2020 г.  

3. Изпълнението на дейности по мярка 1.2.4, дейност1 “Подобряване на 

сътрудничеството между публичния сектор и туристическия бранш чрез различни 

инициативи”, осъществени са контакти с туристически агенции и туроператори, 

осъществяващи туристическа дейност, включваща дестинация Русе за проучването на 

тяхната готовност за осъществяване на дейност в дестинация Русе по време и след края на 

пандемията от COVID – 19. 

При подготовката за провеждането на Националния рибен фестивал и Празник на 

дунавската риба са осъществени контакти и са поканени всички производители и 

търговци, осъществяващи дейност, свързана с отглеждането, обработването или 

търговията с риба и рибни продукти  в региона, както и винопроизводители в русенска 

област. За съжаление е липсвал заявен интерес.  

4. Изпълнението на мярка 2.1.1, дейност 4 „Популяризиране на местата за 

настаняване, хранене и развлечение чрез Туристически информационен център – Русе” 

мярка 2.1.2, дейност 1 „Предоставяне на възможност на представители на хотелиери, 

туроператори, туристически агенции, ресторантьори, винопроизводители, браншови 

организации, транспортни фирми и др., свързани с туристическия бизнес за участие в 

местни туристически изложения и други събития и инициативи” е продължена 

дългогодишната практика представителите на туристическия бранш в Русе да предоставят 

рекламно-информационни материали за разпространение по време на туристически 

изложения и на място в Туристическия информационен център – Русе. Местата за 

настаняване се рекламират на официалния интернет туристически портал на Община Русе 

– www.visitruse.info.   

5. Изпълнението на мярка 3.1.3., дейност 2 „Развитие на дейността на 

съществуващите туристически информационни центрове с възможност за предлагане на 

сувенири, билети за събития и концерти и др.” – няма извършена дейност по изпълнение 

на мярката. 

6. Във връзка с изпълнението на мярка 3.2.1., дейност 5 „Извършване на 

маркетингови дейности по осведомяването на посетителите за културно-историческото 

наследство на Русе и региона”, са осъществени рекламни кампании и участия в печатни 

издание както следва: 

http://www.visitruse.info/
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- Радио реклама на Община Русе в ефира на Радио Енерджи в периода 

04.09.2020 – 24.09.2020 г. – общо 74 излъчвания с продължителност 20 секунди. 

- Радио реклама на Община Русе в ефира на БГ Радио в периода 04.09.2020 – 

24.09.2020 г. – общо 148 излъчвания с продължителност 20 секунди. 

- Реклама на Община Русе в инициативата „Дунав ултра“, продукт за 

велосипеден туризъм по поречието на р. Дунав до Черно море - 700 км за 48 ч. – от Видин 

до Дуранкулак. 

- Рекламна статия, поместена на две страници в юбилейния стотен брой на 

списание Черга.БГ 

- Логистична подкрепа за заснемането на 2 бр. туристически филм за 

приключенско-туристическото предаване „Дивата Муха”, излъчени в ефира на 

телевизионни канали BTV и BTV Action. 

Акцентът в  рекламирането на дестинацията през 2020 г. е бил върху 

индивидуалните чуждестранни туристи и основно вътрешен пазар. Изцяло е  актуализиран 

онлайн туристическия гид на Община Русе – www.visitruse.info, в който се съдържа 

информация за туристическите забележителности и целогодишните възможности за 

туризъм в региона на български и английски език.  В двете езикови версии е интегрирана 

система за live-chat със служител на Туристически информационен център – Русе.  

Основно почистени и пребоядисани са дванадесет туристически табла с 

туристически карти, указващи моментно местонахождение на туристите и локацията на 

ключовите забележителности в града. 

  Възможностите за туризъм в Русе и региона са рекламирани чрез различни 

медийни канали – YouTube, Facebook.  

7. По отношение изпълнението на мярка 3.2.3., дейност 2 „Маркетингови 

дейности по популяризиране на слабо познати дестинации с туристически потенциал в 

област Русе” не са популяризирани слабо познати дестинации. 

8. В контекста на мярка 3.3.1, дейност 1 „Изграждане на велосипедна 

инфраструктура по маршрута на "Евро Вело 6" / "Дунав Ултра" през област Русе” в ТИЦ 

– Русе се разпространяват предоставените от организаторите на „Дунав ултра” рекламно-

информационни материали. През изминалата година са презентирани и специално 

създадено продукти с логото на „Дунав ултра”. Град Русе е контролна регистрационна 

точка за участниците в маршрута. 

http://www.visitruse.info/
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9. Изпълнението на мярка 3.3.3., дейност 9 „Приоритизиране и промотиране на 

културните събития с национално значение, създаване на нови събития, за които има 

значим културен потенциал” – представени са ключовите за региона събития от културния 

календар на града – Туристическото изложение „Уикенд туризъм” и Фестивал на 

туристическите забавления и анимации, традиционния  Русенски карнавал и др. 

10. Изпълнението на мярка 3.3.4., дейност 1 „Промотиране на местни вина и 

продукти” чрез ТИЦ – Русе се разпространяват рекламно-информационни материали, 

свързани с популяризацията на новосъздадената „карта за вино тур в североизточна 

България”, целяща популяризирането на този тип туристически продукт и 

производителите от тази част на страната, включително тези от област Русе. 

11. Изпълнението на мярка 3.4.2., дейност 3 „Разработване на мобилни 

приложения за популяризиране на туристически обекти и културни мероприятия на 

територията на област Русе” чрез специално създадената платформа, описваща миналото 

на Русе, на ТИЦ – Русе е предоставена възможността да презентира историята на ключови 

за града сгради и места. На витрината на ТИЦ – Русе е поставена рекламна табела с QR 

код, водещ до специализирана информация за историята на първата частна банка в 

страната „Гирдап”. 

12. Изпълнението на мярка 3.4.3., дейност 2 „Подобряване на професионалната 

квалификация на персонала” , през годината не са провеждани обучения.  

13. Изпълнението на мярка 3.4.3., дейност „Актуализиране на установените 

контакти между Туристическите информационни центрове и туристическите агенции и 

туроператори” – проведени са разговори с българските туроператори, предлагащи Русе 

като дестинация в своите програми, включително град Русе, Басарбовския скален 

манастир, Ивановските скални църкви и други туристически обекти в региона. В рамките 

на разговорите с контрагентите е обсъден въпроса относно нагласата на клиентите да 

пътуват до Русе и готовността на операторите да предлагат Русе като целогодишна 

дестинация в програмите си в ситуацията на COVID – 19. По време на разговорите е 

установено, че голяма част от фирмите, предлагащи Русе като дестинация, са с временно 

преустановена дейност, поради неблагоприятните условия, свързани с икономическите 

ефекти от пандемията. Останалите оператори споделят, че към дестинацията продължава 

да се наблюдава значителен интерес от страна на клиентите им. 

Междувременно, партньорите в процеса по планиране и разработване на 

отчитаната Стратегия в лицето на Българската асоциация за алтернативен туризъм 
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финализираха работата си по изготвянето на Стратегия за развитие на велосипеден и 

екотуризъм за територията на област Русе при отчитане на използваните екосистемни 

услуги. Същата е достъпна на http://baatbg.org/bg/ecovelotour/18/.  

Дейностите от предвидените за 2020 г. в Плана за действия към Стратегията, за 

които е приложимо, са отложени за  реализиране през 2021 година. Ключовите 

заинтересовани страни от област Русе в управлението, предоставянето и планирането на 

туристически продукти и услуги изразяват надежда за по-благоприятни условия и 

отпадане на противоепидемичните мерки през 2021 г.  

 

http://baatbg.org/bg/ecovelotour/18/

