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ОДОБРИЛ: /П/ 

БОРИСЛАВ БЪЛГАРИНОВ 

Областен управител на област Русе  

 

ПРОТОКОЛ 

от проведена работна среща за обсъждане на въпроси в сектор туризъм  

 

На 21.06.2021 г. (понеделник) в Зала 613 на Областна администрация – Русе се 

проведе работна среща за обсъждане на актуални въпроси в сектор туризъм.  

На срещата участие взеха: 

- Г-н Борислав Българинов – областен управител на област Русе; 

- Г-жа Вероника Гечева – старши експерт в Областна администрация – Русе; 

- Г-н Георги Миланов – кмет на Община Иваново; 

- Г-жа Златомира Стефанова – зам.-кмет на Община Русе; 

- Г-жа Даниела Бирова – ръководител звено ОП „Русе арт“; 

- Г-жа Иваничка Янкова – младши експерт в Община Две могили; 

- Г-жа Тодорка Дражева – представител  на Община Сливо поле; 

- Г-жа Ренета Рошкева – представител на Регионален исторически музей – Русе; 

- Г-н Андреан Делчев – представител на ДПП „Русенски Лом“; 

- Г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион 

Данубиус“. 

Отсъстваха представители на общините Бяла, Борово, Ветово, Ценово, на 

Организацията за управление на Дунавски туристически район и на Съюза на 

хотелиерите и ресторантьорите Русе. 

Г-н Борислав Българинов – областен управител на област Русе, откри 

срещата, като изброи причините за инициирането ѝ, а именно: 1). изпратената от г-н 

Красимир Иванчев концепция за развитие на туризма в Русе; 2). постъпило от 

Министерството на туризма писмо за идентифициране на теми от ключово значение за 

развитие на туризма в областта и 3). справяне с последиците от Ковид кризата. Г-н 

Българинов сподели като приоритет набелязването на мерки за взаимодействие с 

общините, защото не бива единствено Русе, като областен град, да се развива като 

туристическа дестинация, а следва да се интегрират и възможностите за туризъм на 

останалите по-малки общини. По думите му общата цел е привличането на туристи за 

по-дълъг престой в цялата област, което всъщност е предпоставка за развитието и на 

бизнеса. В този контекст, областният управител констатира неравномерното 

разпределение на легловата база за настаняване в отделните общините. В допълнение, 

той посочи, че ако един чуждестранен посетител остане повече от ден в Русе, то той 

харчи средно по 25 – 30 евро на денонощие, като в тази сума не влизат разходите за 

настаняване. Той призова всяка страна-участник в срещата да даде своите идеи за 

развитие на региона, като уточни, че предложения за разглеждане в поканата дневен ред 

е условен.  

Условен дневен ред: 

 Разработване на интегриран туристически пакет от туристически продукти 

между 2 и повече общини, който да бъде предложен на туристическите агенции за 

продажба; 

 Идентифициране на мерки, които биха стимулирали микроклимата за 

развитие на обслужващия сектор туризъм бизнес на хотелиерите и ресторантьорите; 
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 Създаване на условия за развитие на конкурентноспособна недвижима 

културна ценност Ивановски скални църкви; 

 Обсъждане възможностите за обособяване на обществени тоалетни в 

различни точки на град Русе с цел обезпечаване нуждите на гражданите и туристите; 

 Създаване на концепция за облагородяване и развитие на туризма между 

селата Сваленик и Нисово; 

 Разработване и патентоване на уникално лого и мото, което да представя 

региона като привлекателна дестинация за целогодишен туризъм и др. 

Думата имаше г-жа Златомира Стефанова – заместник-кмет „Икономика и 

международно сътрудничество“ на Община Русе. Тя сподели, че уважава 

представената от Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе концепция за развитие 

на града и околностите. Зам.-кметът припозна думите на г-н Българинов, че туризмът не 

е само Русе. Тя посочи още, че туристическа дестинация се изгражда чрез 

забележителностите, които има дадена област и комплекс от преживявания. В този 

смисъл, тя забеляза, че стратегическите и планови документи представляват своеобразна 

основа за кандидатстване по европейски и национални програми за финансиране на 

проекти в сектора. В изказването си г-жа Стефанова подсказа, че е добре да се ползват 

алтернативните начини за правене на реклама, защото клиентът е в интернет 

пространството. Тя информира за инициатива на общината чрез инфлуенсъри, които 

разказват за преживяванията си и очарованието си не само от града, но и от региона, да 

се промотира дестинацията. Подобна кампания се обмисля за цялата област. Според нея 

отправно е да се установи преди всичко каква цел си поставяме (какво искаме), за да 

знаем какво да предложим. В допълнения тя отбеляза, че наблюдава липса на желание за 

съдействие от страна на бизнеса в контекста на организирана от Община Русе среща с 30 

туроператора, работещи само вътрешен туризъм.  

В подкрепа на последното, г-н Българинов посочи, че прави впечатление 

отсъствието на бизнеса в днешната среща, макар участието им днес да е сред първите 

потвърдени.  

Г-жа Стефанова подчерта, че област Русе е дестинация за познавателен туризъм, 

което предполага, че трябва да се създаде постоянна атракция, за да се привлекат 

туристи.  

Контрапункт по отношение благоразположеността на бизнеса беше позицията на 

г-н Георги Миланов – кмет на Община Иваново. Той увери в категоричната подкрепа 

на бизнеса, която общината среща при необходимост от съдействие при организацията и 

провеждането на техни събития. Той изрази предположение, че вероятен проблем е 

ограничената комуникация между самите общини. Г-н Миланов апелира към 

припознаване на Община Иваново като партньор и изрази готовност за сътрудничество. 

Що се касае до Ивановски скални църкви, обект със световно значимост, той сподели, че 

общината има готовност с проект за изграждане на мултифункционален център, като 

изрази обнадежденост, че в рамките на предстоящия програмен период същият ще 

срещне финансиране. Той заяви като проблем обстоятелството, че туристи отиват в 

общината, качват се до скалните църкви и отпътуват към съседни области. По думите му 

е необходимо да се установи как да бъдат задържани туристите, да се реши какво може 

да се направи съвместно с другите общини. Г-н Миланов отбеляза, че всяка община има 

своите дадености, които са свързани с определени инвестиции. Той подчерта, че 

общините са неразривно свързани и трябва да работят в симбиоза. Въпреки изложеното, 

г-н Миланов също акцентира на отсъствието на бизнеса в рамките на срещата. 

Г-н Българинов заяви, че се ангажира да бъде разрешен проблемът около 

сътрудничеството с бизнеса. Той отправи сериозна забележка и към дейността на 

постоянните комисии.  

Думата взе г-жа Ренета Рошкева – представител на Регионален исторически 

музей – Русе, като потвърди готовността на музея да сътрудничи на следващ етап, когато 
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политиките бъдат оформени. Тя допълни, че Ивановски скални църкви трябва да има 

приет План за управление, чието задание е направено и предложено, като в момента 

„топката“ е в ресорното министерство.  

Областният управител изрази мнение, че забелязва необходимост от по-

агресивна презентация на дестинацията.  

В отговор г-жа Рошкева информира, че са организирани експозиции в малки 

зали, които имат своята публика. Разработени са още n на брой маршрути и се работи в 

посока развитие на туризма по Дунавието. Във връзка с Ивановски скални църкви тя 

посочи, че липса държавна политика. Наред с това, допълни, че не може да се развива 

туризъм без обществени тоалетни и се застъпи за всяка точка от дневния ред, 

определяйки я като важна.  

Г-н Българинов изрази позицията си, че туризмът във всяка община е важен и 

предвид липсата на представителство на част от тях, заяви, че същите ще бъдат запознати 

с резултатите от днешната среща с призив да допълнят с конкретни предложения 

дискутираните проблемни моменти. 

Г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион 

Данубиус“ подчерта значимостта и на трансграничната компонентна за развитието на 

туризма в Русе и областта. В тази връзка, тя припомни добрите практики от дейността на 

Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Тя обърна внимание още на 

заложени в плана за действие към областната стратегия за туризма идеи за организиране 

на реципрочен принцип на представяния на културните календари на областите Русе – 

Гюргево пред медиите с цел популяризиране на дестинациите с цел туризъм.  

Думата имаше г-н Андриан Делчев – представител на ДПП „Русенски Лом“. 

В изложението си той изрази мнение, че туризмът в областта не се развива зле. Г-н 

Делчев наблегна на това, че Русенски Лом е привлекателно за туризъм място, което 

изисква своята поддръжка. Той информира за инициатива на природния парк децата на 

Русе и областта да бъдат привлечени като посетители, като се насърчат посещенията в 

училище и споделянето помежду им. Г-н Делчев констатира, че Русе е консервативен 

град, без атмосфера и без преживявания. По думите му липсват младите хора, които да 

създадат предпоставките за туризъм. В заключение, той заяви, че липсва диалог с 

бизнеса, но той не е длъжен. 

В отговор на засегнатия от представителя на ДПП „Русенски Лом“ въпрос със 

затруднената поддръжка на парка, г-н Българинов заяви готовност да окаже съдействие, 

като апелира директора на Природния парк да поиска среща с него за запознаване с 

проблемите.  

Г-жа Иваничка Янкова – младши експерт в Община Две могили, изброи 

ключовите дадености на общината за туристическа дейност – пещера Орлова чука, 

Гробът на Филип Тотю, манастирът Св. Марина и др. Тя използва трибуната да отправи 

покана към присъстващите за посещение на храмовия празник при Манастир Света 

Марина на 17 юли. По думите ѝ съществува възможност за развитие на интегриран 

продукт между общините Две могили – Иваново – Русе и Борово, но нямат установени 

контакти с администрациите на съответните общини. Г-жа Янкова посочи, че 

маршрутите в община Две могили са трудни и са еднодневни, което предполага 

невъзможност туристите да бъдат задържани за по-дълго на нейна територия.  

Областният управител призова да се създадат необходимите връзки със 

съседните общини. 

От Община Русе допълниха, че туристическите маршрути се разработват от 

туроператорите. 

В отговор, г-н Българинов подчерта, че туроператорите трябва да бъдат 

насочвани от общините, да бъдат направлявани и да разработват съвместно маршрути.  

Г-жа Тодорка Дражева – представител  на Община Сливо поле, насочи 

вниманието към дългогодишен проблем на Общината в управлението на туризма, 
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изразяващ се в липсата на достъп до река Дунав (техен имот), тъй като прилежащата 

територия е държавен и горски фонд. Тя сподели, че идеята за изграждане на къмпинг за 

гости е разработена и в готовност, но не разполагат с имот под управлението на 

общината, където да го направят.  

Г-жа Даниела Бирова – ръководител звено ОП „Русе арт“, сподели като 

пропуск липсата на конкретни предложения, които да бъдат предложени на 

туроператорите. 

Г-н Българинов предложи всяка заинтересована страна да обобщи и прецизира 

в конкретика своите идеи и да ги внесе за допълнение към Плана за действие към 

Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма.  

С това дневният ред на работната среща се изчерпа и същата беше закрита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


