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Настоящата общинска стратегия за развитие на туризма обхваща периода 2014-
2020 година. В нея са систематизирани визията, мисията, стратегическата цел и 
приоритетите, чиято реализация ще доведе до устойчиво развитие на туризма и 

утвърждаване на Русе като туристическа дестинация. 
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Предговор 
 
 
Русе е град с важно значение в региона на Дунавския 
басейн и страната. Предпоставки за това са, както 
богатото културно-историческо наследство, 
културното, религиозно и етническо многообразие на 
региона, така и общата ни визия за развитието на града 
като модерен европейски град, град на традицията, 
модерността и европейската перспектива, град на 
творчеството и иновациите, на растежа и високия 
жизнен стандарт, привлекателна и активна 
туристическа дестинация.  
 
Важен момент за развитието на туризма в община Русе 
е кандидатурата ни за „Европейска столица на 
културата“ през 2019 година. Тази инициатива 
разглежда културата като ресурс за устойчиво 
обновяване и развитие, като инструмент за приобщаване 
и сътрудничество, като цивилизационен модел, който  
разгръща творческия потенциал на местните общности, 
като гарантира висок стандарт, нова добавена 
стойност и качество на живот.  
 
Историческото развитие на Русе винаги е било свързано 
с развитието на европейската цивилизация и култура - 
град с многовековни традиции, пионер в редица начинания 
на младата българска държава от края на XIX началото 
на XX век. Тук е реализирана първата кинопрожекция в 
България, е посторена първата административна сграда 
след Освобождението , тук се откриват първата 
железница и първата печатница. Тук е роден и 
нобеловият лауреат за литература - големият писател 
хуманист Елиас Канети.    
 
В увереността ни, че Русе много бързо може да се 
превърне в предпочитана и добре разпознаваема 
туристическа дестинация, е нашата принадлежност и 
взаимодействие със страните от Дунавския басейн, 
ключовата ни позиция в рамките на Дунавската 
стратегия и ускореното развитие на града по 
трансграничната дестинация Русе – Гюргево - Букурещ. 
 
Всички тези предпоставки дадоха оснавание на 
настоящия местен управленски екип, за първи път, в 
програма за управление на Община Русе туризмът да е 
заложен като един от трите водещи приоритета за 
развитие. На практика досега общината не е 
разполагала с работеща стратегия в тази област 
поради една основна причина: Русе е бил подценяван и не 
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е бил възприеман от местната власт за възможна 
туристическа дестинация, като потенциалът на 
общината в тази насока не е бил използван.  
 
На този етап Община Русе работи активно по 
реализирането на редица проекти, три от които са 
свързани именно с оползотворяването на потенциала на 
града и региона като туристическа дестинация. Те се 
финансират по Оперативна програма „Регионално 
развитие“. Единият от тях е „Развитие на културно – 
исторически атракции в градски туристически 
ансамбъл“, другият е „LIMES – Разработване и 
изпълнение на мобилна информационна система за 
туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите 
като Европейско културно наследство“. Третият 
проект в това направление, който се реализира в 
партньорство с общините Иваново и Борово е „Реки на 
времето”. Неговата основна цел е да се подкрепи и 
увеличи интереса към конкурентоспособни 
туристически атракции на територията на трите 
общини. Това, на свой ред, ще допринесе за 
диверсификация на туристическия продукт, намаляване 
на териториалната концентрация и по-равномерно 
разпределение на ползите от туризма. 
 
Тази стратегия разглежда основните области, които 
имат отражение върху развитието в две направления – 
привличане на туристи в региона и развитие на 
туристическия продукт чрез съживяване на 
туристическия сектор в общината. Имаме амбицията да 
създадем обща платформа за диалог и за активно 
взаимодействие между представителите на 
туристическия бизнес и местната власт при формирането 
на политиката за бъдещо развитие в сектора. 
 
Екипът ни е готов с визия, планове и проекти да изпълни 
заложените цели, но истинският ключ за превръщане на 
Русе в туристическа привлекателна дестинация държи 
самата туристическа индустрия, а това са всички 
организации, занимаващи се с туризъм, туроператори и 
туристически агенции. Най-важното е, че тази стратегия 
осигурява основните параметри с визия и решения за 
локалната туристическа политика и дава възможност на 
туристическата индустрия да поеме своята част от 
отговорността за бъдещето на нашия регион.  

 
Пламен Стоилов 
Кмет на Община Русе 
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1. Визия, мисия, стратегическа цел 
 

 
ВИЗИЯ 

 
Русе да се превърне в привлекателна туристическа дестинация, създаваща 

незабравими спомени, усещане за свободен дух, новаторско мислене, 
базирани на историческите и културни предимства на Русе, природните 

дадености в района, развита инфраструктура, висока култура на обслужване 
и приятелски дух. 

Това значително ще повиши дългосрочните икономически и социални 
ползи, които устойчивият туризъм може да донесе в региона. 

 
 
Мисия: Община Русе да провежда целенасочена политика за развитието на 
туризма в региона, като вземе предвид всеки аспект  от туристическия процес – 
от първоначалния маркетинг, при който трябва да се привлекат туристите да 
посетят Русе, до финалния етап, когато те си тръгват с хубави спомени, 
приятни изживявания и желание да се върнат отново.   

Основна стратегическа цел  

До 2020 година да се повиши привлекателността на община Русе и да се превърне в 
туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните 
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и антропогенните дадености на региона, за да се утвърди като туристическа 
дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите основни 
чуждестранни пазари.  
 
Стратегическа цел 1: Увеличаване броя на туристите, посещаващи Русе и региона. 
 
Очакванията на целевите пазарни групи от туристи трябва да бъдат задоволени чрез 
туристическото предлагане. Това ще се осигури чрез провеждане на подробен одит на 
туристическия продукт, предлаган в Русе и района, за да се установи дали е в 
съответствие с потребителските очаквания, нужди и желания, а това ще включва: 
изследване на хотелиерското предлагане, атракциите, природните дадености, 
предлагането на културен продукт и други ключови сектори в туризма. Изследването 
ще даде възможност да се идентифицират практики или подходи, които да помогнат 
на общината да привлече повече туристи. 
 
Стратегическа цел 2: Увеличаване на приходите от туризъм. 
 
Увеличаването на приходите ще се постигне в две направления:  

• Увеличаване на времето на престой на туристите, което ще доведе до 
повишаване приходите в частния сектор; 

• Увеличаване броя на възможностите, които са привлекателни за целевите 
групи от туристи.   

Постигането на тази стратегическа цел ще се осигури чрез ефективен маркетинг и 
чрез креативен туристически продукт, които да доведат до стабилно и дългосрочно 
конкурентно предимство. Това се гарантира чрез достигане на високо качество на 
туристическо преживяване. 
От друга страна, ще е необходима дългосрочна работа с туристически 
информационни центрове в страната и чужбина, участие в туристически борси и 
панаири, и други, популяризиращи туризма в общината, дейности. 
 
Стратегическа цел 3: Увеличаване на професионалните умения и информираност 
на заетите в туристическата индустрия. 
От ключово значение е хората, работещи в туризма, да притежават професионални 
умения и знания за пазара. Важно е да се обърне специално внимание на притежатели 
на малки семейни хотели и къщи за гости, малки ресторанти и притежатели на други 
туристически атракции, като се подпомогнат с обучения, тренинги и семинари, за да 
повишат ефективността на своята работа, като целта е повишаване на 
удовлетвореността на туристите. 
 
Стратегическа цел 4: Туризмът е важен приоритет на Община Русе, подкрепен с 
добро финансиране от европейски проекти и други финансови източници.  
Развитието на нови и атрактивни туристически продукти е от ключово значение за 
туризма. Изграждане и подобряване на нова инфраструктура, реставрация и 
консервация на архитектурни паметници и археологични обекти и създаване на нови 
атракции са дейностите, които Община Русе ще финансира чрез привличане на 
европейски, бюджетни и други средства. Създаване на публично-частни партньорства 
и стимулирането на стартиращи предприятия са други насоки, в които Община Русе 
ще работи.  
Стратегическа цел 5: Увеличаване на ползите за обществото и бизнеса чрез 
туризма – нови работни места и по-добри доходи. 
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Развитието на туризма в общината ще донесе реални индивидуални ползи за хората и 
бизнеса. Може да се постигне чрез кампании, взаимен диалог и съвместна работа 
между община и обществени организации. 
 
Мерки за изпълнение на стратегическите цели: 
 
Мярка 1 Увеличаване  броя на нощували туристи  
Ключова стратегическа 
цел: 

10 % увеличаване на средногодишната заетост на 
съществуващите средства за подслон и места за 
настаняване 

Индикатор:  Статистически данни от НСИ, данни от Община Русе, 
собствено проучване на ТИЦ 

По стратегическа цел  1 
 
Мярка 2 Създаване на туристическо търсене по време на 

големи културни събития 
Ключова стратегическа 
цел: 

5 % увеличение на нощувките извън туристическия 
сезон  

Индикатор:  данни от собствено проучване на ТИЦ, данни на 
Община Русе 

По стратегическа цел  1 
 
Мярка 3 Увеличаване на посещения на туристическите 

атракции 
Ключова стратегическа 
цел: 

10 % увеличение на посещенията туристически 
атракции и обекти, годишно  

Индикатор:  мониторинг на мястото на атракциите,  
данни от институциите, управляващи атракциите 

По стратегическа цел  1 
 
Мярка 4 Посрещане на нуждите/очакванията на 

потребителите 
Ключова стратегическа 
цел: 

Количественият измерител ще бъде определен, след 
като изследването бъде проведено 

Индикатор:  Изследване на потребителите и туристическия продукт 
По стратегическа цел  1 и 2 
 
Мярка 5 Увеличаване на популярността на общината като 

туристическа дестинация 
Ключова стратегическа 
цел: 

Количественият измерител ще бъде определен, след 
като изследването бъде проведено 

Индикатор:  Мониторинг на посещенията на уебсайта на Община 
Русе, туристическия уебсайт на ТИЦ и брой рекламни и 
ПР публикации; отпечатани и разпространени 
каталози, брошури, дипляни и други. 

По стратегическа цел  1 
 
Мярка 6: Увеличаване броя на услугите в 

категоризираните  обекти  
Ключова стратегическа Количественият измерител ще бъде определен, след 
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цел: като изследването бъде проведено 
Индикатор:  Местен обмен на данни 
По стратегическа цел  2, 3 
 
Мярка 7: Увеличаване приходите  от нощувки 
Ключова стратегическа 
цел: 

10 % увеличени годишни приходи от нощувка на база 
увеличен престой на туристите 

Индикатор:  Мониторинг 
По стратегическа цел  2 
 
Мярка 8: Увеличаване на заетите в туристическия сектор 
Ключова стратегическа 
цел: 

5 % увеличение на пряко заетите в туризма: средства за 
подслон и места за настаняване, туристически обекти, 
заведения за хранене и развлечения, музеи, спортни 
бази, туристически агенции, туроператори и други. 

Индикатор:  Статистически данни 
По стратегическа цел  3 
 
Мярка 9: Повишаване на уменията и квалификацията на 

заетите в туристическия сектор, включително 
административен капацитет  

Ключова стратегическа 
цел: 

Получени квалификации и сертификати в 
професионални центрове за обучение 
/ програми /тренинги 

Индикатор:  Изследване на заетостта в туризма, планиране  
По стратегическа цел  3 
 
Мярка 10: Подобряване на степента на събиране на 

маркетингови данни за развитието на туризма в 
общината 

Ключова стратегическа 
цел: 

Подобряване на участието на Община Русе в 
проучванията на национално ниво за туристически 
конкурси 

Индикатор: Мониторинг чрез обмен на данни 
По стратегическа цел  5 
 
Мярка 11: Увеличаване нивото на развитие на културния 

туризъм, еко туризъм и други пазарни 
туристически ниши 

Ключова стратегическа 
цел: 

Мониторинг на маркетинговия микс/ данни от 
хотелиери/,  данни за брой проведени събития, брой 
посетители и други. Количествената стойност ще се 
определи след едногодишен мониторинг. 

Индикатор: Местен обмен на данни 
По стратегическа цел  1 
 
Мярка 12: Изграждане и развитие на инфраструктура, 

която да увеличи броя на туристическите 
посещения 



Стратегия за развитие на туризма в община Русе до 2020 година 
 

  стр.  9  
 

Ключова стратегическа 
цел: 

- Развитие на инфраструктурата за туризъм в 
защитените територии и развитие на природни 
туристически атракции; 

- Развитие на туристически атракции за селски, 
приключенски и спортен туризъм; 

- Възстановяване, консервация и реставрация на 
културни обекти и създаване на интегрирани 
туристически продукти; 

- Изграждане на привлекателна, функционална и 
безопасна жизнена среда в град Русе, 
съхранявайки автентичния му архитектурен 
облик. 

Индикатор: брой туристически атракции,  
брой новоизградени инфраструктурни обекти,  
брой ремонтирани, рехабилитирани инфраструктурни 
обекти и др. 

По стратегическа цел  1 
 
Мярка 13: Разработване на бранд стратегии, маркетингови 

стратегии за туристическо позициониране на 
Община Русе 

Ключова стратегическа 
цел: 

- Стратегията да е обвързана с кандидатурата на 
Русе за Европейска столица на културата през 
2019 ; 

- Позиционирането на туристическите продукти 
/дестинации чрез бранда «свободен дух»/. 

Индикатор: Изработена стратегия до края на 2013 г. 
По стратегическа цел  2 
 
Мярка 14: Активно участие на Община Русе при решаване 

бъдещето на Дунавското крайбрежие 
Ключова стратегическа 
цел: 

- Представителна точка на Дунавски компетентен 
център в Русе; 

- Облагородяването на кейовата зона на Русе и 
превръщането й в атрактивна туристическа зона; 

- Създаване и популяризиране на „Дунавска 
дестинация, с богато културно-историческо 
наследство, с много събития и съхранена 
природа, предлагаща възможности за 
познавателни пътувания и преживявания”; 

- Създаване и популяризиране на „Дестинация за 
културен туризъм, събития и преживявания по 
река Дунав”. 

Индикатор: брой срещи/споразумения, договори/, посещения, 
брой разгледани проекти, конкурси, внесени решения в 
Общинския съвет 

По стратегическа цел  1,5,2 
 
Мярка 15: Развитие на културни и творчески изяви, 

включващи нови съвременни форми на изкуство 
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и технологии 
Ключова стратегическа 
цел: 

- Увеличаване броя на иновативни 
събития/фестивали/атракции; 

- Производство на филми, мултимедийни 
продукти и иновативни промоционални 
материали;  

- Функциониращ Музей на съвременното 
изкуство. 

Индикатор: Брой иновативни събития/атракции 
По стратегическа цел  2 
 
Мярка 16: Разработване и реклама на регионални 

туристически продукти, основани на местния 
потенциал 

Ключова стратегическа 
цел: 

Изготвяне на рекламни туристически каталози, 
дипляни, брошури, DVD, транспаранти и др., включени 
в Програма за развитие на туризма на Община Русе 

Индикатор: Брой рекламни материали 
По стратегическа цел  1, 2 
 
Мярка 17: Развитие на местни изложения и борси в 

областта на туризма 
Ключова стратегическа 
цел: 

Уикенд туризъм 
Туристически форум 

Индикатор: Издания годишно 
По стратегическа цел  2 
 
Мярка 18: Участие в международни и национални борси, 

панаири и други представяния,  с цел нарастване 
на приходи от международен туризъм, 
увеличаване дела на вътрешния пазар 

Ключова стратегическа 
цел: 

Минимум 2 национални и 2 международни участия 
годишно 

Индикатор: Брой изложения/туристически борси 
По стратегическа цел  1, 2 
 
 
 

2. Ситуационен анализ 
 

2.1 Туризмът в световен мащаб 
 

През последните шест десетилетия, туризмът е обект на продължаващо 
разширяване и диверсификация, което го превръща в един от най-бързо развиващите 
се сектори в световен мащаб. 
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Като международно търгувана услуга, туризмът е една от най-значимите 
търговски категории. Генерираните общи приходи от туризъм, включително 
пътнически транспорт, надхвърлят 1,2 трлн.щд или средно 3,4 млрд. на ден. 

Експортът на туризъм възлиза на 30 % от световния експорт на търговски 
услуги и на 6 % от общия експорт на стоки и услуги. В световен мащаб, в качеството 
си на експортна категория, туризмът се нарежда на четвърто място след износа на 
горива, химикали и храни. 

Наблюдава се бурно развитие на туристическата индустрия, като търсенето на 
международен туристически продукт се увеличава с всяка изминала година, за което 
сочат данните от нарасналия брой туристи (с 4,6 %), достигайки 983 милиона през 
2011 година в сравнение с 940 милиона през 2010 година. Европа успява да привлече 
над половината туристи от цял свят, като това я превръща в най-бързо разрастващият 
се туристически регион.  

През първото четиримесечие на 2012 година броят на международните 
туристи е нараснал с 5 %, което потвърждава тенденцията за растеж на търсенето на 
международния туристически продукт. Изготвените прогнози в началото на 2012 
година сочат растеж от 3 до 4 % на международните туристи за цялата година. 
 

Очаквани тенденции: 
§ Нарастване изискванията на туристите към качеството, специфичността, 

атрактивността и разнообразието на туристическите услуги,  като основен 
фактор за формиране на туристическото поведение; 

§ Ориентиране на предпочитанията на туристите към близки дестинации; 
§ Насочване предпочитанията на туристите от една страна към дестинации и 

страни, гарантиращи сигурност и спокойствие, а от друга  към специфичните 
форми на туризъм – СПА-туризъм, балнеология, хоби и екстремен туризъм, 
еко и селски туризъм, спортен и медицински туризъм, приключенски и др.; 

§ Нарастване дела на детските и младежки пътувания, особено на учащите, за 
участие в културно-образователния туризъм; 

§ Значително разширяване на ролята на информационните и комуникационни 
технологии в хотелиерството и туроператорската дейност по отношение на 
търсенето, планирането и реализацията на пътуванията.  

 

2.2 Тенденции в развитието на туризма у нас 

2.2.1 Туризмът в България 
 

Най-важните задгранични генериращи пазари за България са Румъния и 
Гърция, следвани от Германия. Посетителите  в България са предимно млади хора , 
хора  на средна възраст, които имат средни и високи нива на образование и доходи.  

Безспорно повечето от пътувания до България са с цел почивки на Черно море. 
Два аспекта особено ясно определят имиджа на България: "добри и изгодни цени, 
съответно евтина туристическа дестинация" и "туристическа дестинация за почивки 
на море" (последното не важи за Гърция и Турция). Има и интерес към почивки на 
море в комбинация с обиколки, ориентирани към разглеждане на културни и 
природни забележителности, обиколки за културен туризъм и разглеждане на 
природни забележителности, както и почивки със зимен спорт (най-вече на пазарите 
Гърция, Турция, Румъния и Сърбия).  
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Други важни положителни аспекти за имиджа на България, въпреки че са 
застъпени по-малко в предпочитанията, са свързани с "гостоприемството и 
приятелски настроените хора" и "доброто предлагане на почивки със зимен спорт ", а 
в съседните и източноевропейски страни важни аспекти за имиджа са "близостта, 
съответно лесната достъпност" и "сходният манталитет и език, съответно липсата на 
езикови бариери". 

2.2.2 Националната и регионалната туристическа политика 
 

Плановите документи на всички нива отдават приоритетно значение на 
туристическото развитие, като при това акцентират върху продуктово развитие и 
проблематика (инфраструктура, маркетинг, образование). Това оформя 
благоприятна «околна среда» за развитие на туризма, като предполага съгласуване с 
него на останалите секторни политики, осигуряване на финансови инструмент и 
положителен политически ангажимент. 
 

От друга страна действията на регионално ниво по формиране на 
туристически продукт в областта на културния (и еко) туризъм и регионален 
маркетинг са в съответствие с националната секторна политика и регионалните 
планове. 
 

Действащият стратегически документ в областта на туризма е Национална 
стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2009 – 2013), 
приета от МС на 02.04.2009 г. 
 

Стратегията формулира основните цели и приоритети на туристическото 
развитие на страната. 
 

Основната цел за развитието на туризма за периода до 2013 г. е повишаване на 
конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България чрез 
ефективно използване и съхранение на наличните природни и антропогенни ресурси 
в съответствие с потребностите  за устойчиво развитие на туризма. 

Основната цел се предвижда да бъде постигната чрез:  
1. Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок клас 

на световния туристически пазар като качество и добавена стойност. 
2. Подобряване на инфраструктурата на национално, регионално и 

общинско ниво. 
3. Eдинно прилагане на международни стандарти и най-добри европейски 

практики и въвеждане на иновации по отношение на продукти, технологии и 
човешкия фактор в туристическия сектор в България. 

4. Съхраняване, опазване и подобряване качествата на туристическите 
ресурси, в това число природни, културни и антропогенни. 
 

Стратегията извежда приоритети в действията, които трябва да гарантират 
изпълнението на целите: 

1. Диверсификация на националния туристически продукт, повишаване 
качеството на предоставяните услуги и защита на правата и сигурността на 
потребителите; 
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2. Ефективни маркетинг и реклама на България като туристическа дестинация 
и на туристическите  райони; 

3. Разработване на отговарящо на съвременните нужди туристическо 
райониране и използване на туристическите райони за наблюдение, планиране и 
насочване на туристическото развитие, осъществяване на маркетингова и рекламна 
дейност на вътрешния и външните пазари, формиране на подходящи 
организационни структури, координация на предлагането и прилагане на 
регионално диференцирана държавна туристическа политика на стимулиране и 
регулиране; 

4. Увеличаване на информираността на българските граждани за 
възможностите за практикуване на туризъм в България и ангажиране на 
туристическия бизнес в изработването на адекватен за българския пазар 
туристически продукт; 

5. Подобряване междуинституционалната координация за синхронизиране 
дейностите по изграждане положителен образ на България; 

6. Въвеждане на съвременни стандарти за прилагане на енергоспестяващи 
технологии (мерки за енергийна ефективност) в туристическите дейности и 
прилагане на стандартите за съхраняване и опазване на околната среда и използване 
на технологии за добив на електрическа енергия от слънцето; 

7. Изграждане и развитие на съвременна инфраструктура, отговаряща по 
капацитет на изградената материална база в страната; 

8. Стимулиране ролята на туризма, като решаващ фактор за развитието на 
пазара на труда, въвеждане на съвременни изисквания за обучение и квалификация 
на кадрите и система от стимули за намаляване на текучеството в бранша; 

9. Създаване на съвременна интегрирана институционална система за 
управление на дейностите, свързани с туризма, модернизиране на 
административните процеси, създаване на условия за равнопоставеност на 
участниците и прозрачност на действията на административните структури. 
Развитие на формите на публично-частно партньорство. 
 

В края на 2009 г. МС прие Стратегически план за развитие на културния 
туризъм в България. Планът се основава на принципното разбиране, че 
използването на историческите, културни и природни ценности е по-ефективно 
когато се разглеждат като елемент на съответната територия и местната идентичност, 
а не като изолиран, самостоятелен паметник.  
 

В него се идентифицират 13 локуса – територии/райони с прилежащите към 
тях ресурси и инфраструктури, като за всеки от тях се разработва стратегия за 
развитие, включваща продуктова специализация, позициониране на пазара, план за 
действие и пилотни проекти. 
 

В рамките на отделния локус културният туризъм се разглежда като продукт 
на системата от ресурси – културни и природни, наличната инфраструктура и 
туристическо предлагане, а не само като културни обекти. На тази основа планът за 
действие трябва да обхваща мерки във всички свързани сектори на територията на 
определения локус. 
 

Според Стратегическия план районът община Русе и прилежащия й 
туристически регион попада в ЛОКУС - По бреговете на Дунав, за който като 
основна насока за развитие се идентифицира: 
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”Стратегията за развитие се концентрира върху валоризацията на р. Дунав като 
естествена, свързваща ос на цялата територия и активно оползотворяване на 
трансграничните потоци”. 
 

В процес на разработване е най-новият стратегически документ на страната 
Национална програма за развитие на България: България 2020, в която туризмът е 
определен като един от важните приоритети за развитие на страната. Отчетена е все 
по-нарастващата роля на туризма в икономиката, който носи висока добавена 
стойност за районите чрез увеличаване на заетостта, мобилизира местни и чужди 
инвестиции. Акцент е поставен върху отключването на местния потенциал чрез 
развитието на разнообразни и съвременни форми на туризъм, интегрирани с 
високите технологии и културни събития на локално ниво. 
 

Процесът на планиране и управление на местно ниво е част от цялостния 
процес на планиране и е необходимо да се има предвид в какъв аспект на ниво район 
и ниво област за планиране (NUTS2 и NUTS3), както и в отделните секторни 
стратегии (виж по-горе), се вижда развитието на региона и в частност на туризма. 

Регионален план за развитие – Северен Централен район за планиране (2007 
– 2013) 

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на 
Северен централен район за периода 2011– 2013 г. констатира недостатъчното ниво на 
развитие на туризма спрямо останалите райони, наличния потенциал и оценява като 
основни силни страни на района благоприятни и разнообразни природо-географски 
характеристики, наличието на богато биоразнообразие, богатото историческо и 
културно наследство и съществуващия потенциал за развитие на разнообразни 
форми на туризъм. Едновременно с това се отбелязва като слаба страна недоброто 
развитие на туристическия маркетинг и диверсификация на регионалните 
туристически продукти. 
 

На тази основа туризмът е отразен пряко в цялостната визия за района и е 
формулиран като специфична цел за постигане на приоритет „Развитие на 
конкурентноспособна и диверсифицирана икономика”. 
 

Целта е насочена към максимално използване на потенциала на региона по 
отношение на туристическия ресурс, който позволява туризмът в региона да се 
развива целогодишно, без сезонни колебания. Лошият достъп и неблагоустроена 
среда на културно-исторически паметници, което ограничава включването им в 
туристически продукти, ще бъде преодоляно чрез инвестиции в изграждане и 
подобряване на туристическата инфраструктура. 
 

В тази връзка ще се стимулират редица дейности в посока на пълноценното 
използване на потенциала на р. Дунав по отношение развитие на круизен туризъм, 
както и на богатите и уникални природни и културно-исторически ресурси. 
Необходими са интервенции в посока допълване на отделните туристически 
продукти и тяхното съчетаване при оформяне на подходящи туристически 
дестинации. 
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Областна стратегия за развитие на област Русе  
В Областната стратегия за развитие на област Русе туризмът е пряко свързан с 

очертаната визия за развитие и е един от приоритетите за постигане на 
стратегическите цели. 
 

Приоритетът «Пълноценно използване на конкурентните предимства на 
област Русе за осигуряване на устойчиво развитие на районите» включва 
реализацията и на 2 мерки, пряко свързани с туризма – „Пълноценно използване на 
културата като уникален ресурс на русенската икономика” и „Ефективно 
оползотворяване на Река Дунав като ресурс за развитието на круизен туризъм, водни 
спортове, рибовъдство и риболов”  
 

2.3 Община Русе 

2.3.1 Географско положение 
 

Община Русе е разположена в Североизточна България на високия десен бряг 
на р. Дунав. Граничи с общините Сливо Поле, Вятово, Иваново и Кубрат. Общата 
площ на община Русе е 469.17 кв.км. В административно отношение община Русе е 
част от област Русе (район от ниво 3/NUTS 31), която попада в Северния централен 
район (район от ниво 2/ NUTS 2). 

 
 

Туристико - географско положение 

Географското положение на района е специфично и нееднозначно от гледна 
точка на развитието на туризма. Оценката от туристико – географска гледна точка: 

Близост до основни туристически пазари и туристически коридори. Общината 
е отдалечена от основните вътрешни туристически пазари – София, Пловдив и 
отчасти Варна. 

Спрямо основните туристически пазари туристико-географското положение на 
община Русе демонстрира различия: 

- Тя е най-близко разположената част от България до Букурещ и пазар Румъния, 
който през последните години е водещ генериращ пазар за страната.  

- Спрямо западно- и централно европейските пазари територията на община 
Русе е силно отдалечена, имайки предвид и отдалечеността до летищата в 
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София и Варна – основните входни пунктове на чуждестранния туристопоток 
към страната и липсата на редовни полети от летище Русе. 

- В същото време чрез р. Дунав общината е свързана с останалите 10 дунавски 
държави, в т.ч. и с важни пазари като Германия и централно-европейските 
държави. 

- Едновременно с това общината граничи с бързо развиваща се дестинация като 
Велико Търново, която е задължителна част от обиколните пътувания в 
България и основна дестинация за турове от Черноморието, предлагани като 
допълнителни услуги на ваканционните туристи там.  

 

Транспортна достъпност.  

На територията на общината се пресичат два от големите европейски 
транспортни коридора, коридори (№ 7 и № 9), които осигуряват връзката между 
районите на Балтийско и Северно море, от една страна и Средиземно и Черно море 
от друга. През територията ѝ минават и важни артерии като ж.п. линия Русе-Горна 
Оряховица-София и шосейни пътища Русе-София и Русе-Варна, свързващи 
централна Европа с Черноморието и Азия. В контекста на доизграждането на 
транспортния коридор № 9, който свързва страните от Североизточна Европа през 
Румъния и България с пристанище Александруполис на Бяло море (като част от път І-
5 /Е-85/ Русе-В. Търново-Габрово-Ст. Загора-Хасково-Кърджали-Маказа) тази артерия 
ще добива нарастващо значение. 

Посещенията в община Русе са възможни с автомобилен, железопътен и воден 
транспорт.  

2.3.2 Население и селища 
По данни от преброяването през 2011 г., населението на района е 172 300 

жители, разпределени в 2 града и 11 села.  
 

Анализът на пространственото разположение на селищата, разпределението 
им върху територията на общината и социално - демографските тенденции, извежда 
няколко основни характеристики, с отражение върху туристическото развитие на 
региона: 
§ Населението е разпределено неравномерно, като е концентрирано в град  

Русе;  

§ Селата са относително малко на брой, големи и със съхранен поминък. 

§ Образователната структура е благоприятна, като 69 % от населението е със 
средно и висше образование, при средно за страната – 63 %. 

§ Демографската структура е относително благоприятна, характерна с висок 
дял на хората във възрастовите граници над 65 г – 19,2% от населението на 
района (при 18,5 % средно за страната) и малък дял до 19 г. – 16,7 % (при 18,4 за 
страната), но и с близо 70 % икономически активното население (15-64 г.) или 
126 253 жители.  

2.3.3 Икономика 
През последните години икономиката на общината следва тенденциите, 

валидни на макроикономическо равнище за Р. България.  
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Като цяло отрасловата структура на икономиката в Област Русе запазва своя 
характер, като определящите за икономическото развитие на областта са: 

• Металургия, машиностроене и металообработване. Основните изделия, 
произвеждани в сектора, са речни и речно-морски кораби, ножични кари, 
хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и детайли за 
тях, стоманени тръби и съединения, гвоздеи и др..; 

• Химическа промишленост – отрасъл, утвърдил се в производството на 
моторни и индустриални масла, бои и лакове, фолирани пластмасови 
изделия, изделия от пенополистирол, изолационни материали.; 

• Текстил и конфекция: Текстилната, трикотажната и шивашката 
промишленост традиционно са едни от основните и значими за 
индустриалното развитие на Област Русе сектори.; 

• Хранително-вкусова промишленост: Основно се произвеждат и 
преработват месо и риба, консервиране на зеленчуци, производство на 
растителни и животински мазнини, мляко и млечни продукти, мелнични 
продукти, готови храни за животни, хляб, хлебни и сладкарски изделия, 
захар, готови храни, кафе, чай, тестени изделия и напитки. 

2.3.4 Обща инфраструктура 

Транспортна система 
През общината преминават следните републикански пътища: І–5 / Е-85 (Русе-

Бяла-Маказа-граница Гърция), І–2 / Е-70 (Русе-Разград-Варна), ІІ–21 (Русе-Тутракан-
Силистра), ІІ–23 (Русе-Червена вода-Исперих-Шумен), ІІ–52 (Русе-Мечка-Свищов-
Никопол), ІІІ–202 (Русе-Щръклево-Попово), ІІІ–501 (Русе-Иваново-Бяла), ІІІ–2001 (Русе-
Писанец-Разград). Пътната мрежа на района е с обща дължина от 469 км. Като цяло 
характеристиката й е благоприятна: 
§ През общината не преминават автомагистрали, предвидено изграждането на 

скоростен път І–5 / Е-85 (Русе-Бяла-Маказа-граница Гърция); 
§ Републиканската пътна мрежа, т.е. пътищата с по-висок клас, осигурява 45 % от 

пътната мрежа в района; 
§ Основната част от пътищата са в задоволително състояние, с изключение на 

района около ГКПП Дунав мост; 
§ От туристическа гледна точка е недостатък липсата на панорамен път по река 

Дунав. 
 

Железопътната мрежа е добре развита и пригодена за обслужване на пътници. 
Община Русе е свързана чрез две важни жп-линии: Русе-Горна Оряховица, която има 
и най-голямо значение за района и  жп-линия Русе-Варна. 
 
Воден транспорт. Град Русе е разположен на км 489 на р. Дунав и е важен 
мултимодален възел. Пристанище Русе е едно от трите пристанища с национално 
значение на р. Дунав и най-голямото българско речно пристанище. Единият от 
терминалите му в района на града е предназначен за пасажерски транспорт.  
 
Въздушен транспорт. На 17 км от гр. Русе се намира Летищен комплекс Щръклево. 
Понастоящем летището не осъществява граждански полети. 
 

Комбинацията от всички видове транспорт и наличието на единствения засега 
мост над р. Дунав правят Русе уникален транспортно – логистичен център в 
Североизточна България и осигуряват многовариантна достъпност на района. В 
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същото време нереализираният потенциал на водния и въздушния транспорт е 
сериозна предпоставка за значително по-голям бъдещ пътникопоток. 

В това си състояние транспортната инфраструктура осигурява достъп до 
основните места от туристически интерес, като развитието й в посока „усвояване” на 
река Дунав би ималo допълнителен положителен ефект върху туризма. 

Телекомуникации 

Телекомуникационната инфраструктура в общината е добре развита. Всички 
селища са включени в националната система за автоматично набиране. Територията е 
покрита от всички български мобилни оператори, като на определени места дори има 
покритие и с румънски такива. 

Наличието на Телевизионната кула в гр. Русе създава предпоставки за 
качествено покритие на територията с телевизионен и радио сигнал. 

Изградена е оптична кабелна магистрала с обща дължина 12,5 км, която 
оформя оптичен пръстен на територията на града. Пуснати са в експлоатация и 
оптични кабелни магистрали Русе – Силистра – Добрич и Русе – кв. Средна кула, 
които осигуряват възможност за цифровизация на телекомуникационните услуги и 
доставка на бърз интернет в малките населени места и общини. 

Водоснабдяване и канализация 
Община Русе разполага с добри в количествено и качествено отношение 

водоизточници. Всички населени места са водоснабдени и няма такива, с режим на 
водоснабдяването. Основен проблем на водоснабдителната мрежа са авариите на 
магистрални водопроводи. 

Канализационната мрежа е развита сравнително добре.  
 

Развитието на туризъм като устойчива политика е немислимо без 
осигуряването на непрекъснато водоподаване и изграждане на пречиствателна 
станция и канализационни мрежи поне в местата от туристически интерес. 

Енергийна система 
Електроенергийната система е добре развита и разполага с капацитет да поеме 

по-сериозни натоварвания, което е благоприятстващ фактор за икономиката, в т.ч. за 
туризма. Електропреносната мрежа е изградена в необходимата оптимална 
конфигурация и гарантира сигурно, безопасно и ефективно функциониране на 
електроенергийната система и непрекъснатост на снабдяването на потребителите с 
електрическа енергия в нормални условия и при смущения. 

Всички населени места са електрифицирани. Централно топлоснабдяване се 
осъществява само в Русе. Град Русе е и единственото населено място в региона с 
изградена газоразпределителна мрежа и обслужва 2 800 абоната. 

2.3.5 Екологична обстановка 
Територията на общината като цяло е със съхранена околна среда, без 

сериозни промишлени замърсители, тежки екологични проблеми и замърсени 
територии. Основните екологични параметри са в допустимите стойности. 
Съществуващите проблеми са типични за страната като цяло и се дължат на 
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недостатъчната специализирана инфраструктура и биха могли да повлияят само 
отделни потенциални туристически дейности: 

§ Липса на канализационни мрежи и на пречиствателни станции в малките 
населени места; 

§ Основните екологични проблеми на региона са свързани с качеството на 
атмосферния въздух. Местоположението на общината и спецификата в 
релефа предполагат и допълнителни замърсявания от Румъния; 

§ Нормата на натрупване на битовите отпадъци на територията на 
общината е значително по-ниска в сравнение с посочената такава за 
страната и за държавите-членки на Европейския съюз. Въпреки това е 
налице възникването на нерегламентирани сметища с неблагоприятно 
влияние върху компонентите на околната среда; 
 

§ Характерен проблем е замърсяването на водите на р. Дунав, който в 
значителна степен се дължи не на вътрешни фактори, а на замърсяване 
по Горното и Средното течение на реката. 

 
В по-общ план положително въздействие върху екологичната обстановка се 

очаква да окаже газификацията на населените места и подобренията в 
сметосъбирането. В този смисъл евентуално разрешаване на проблема с отпадните 
води, почистването и рекултивирането на замърсените от незаконни сметища 
територии ще даде възможност за създаване на цялостен еко - имидж на общината със 
съответните ползи и за туризма.  

 
Природни ресурси 

 
Природните ресурси в община Русе се отличават с относително разнообразие, 

като в комбинация с малката територия, на която се намират, това е основното им 
предимство, за сметка на спецификата за рамките на България. В тази част са 
разгледани природните ресурси в община Русе заедно с тези на община Иваново и 
Борово, поради това, че заедно фомират туристически маршрут, наложил се с 
годините. 

2.3.6 Релеф 
Релефът на района е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което е 

подходящо за развитие на земеделие и не затруднява изграждането на транспортна и 
техническа инфраструктура. Териториите в близост до р. Дунав се характеризират с 
ниска заливна част, с високи подпочвени води и алувиално-ливадни почви  и с 
надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени  
води и черни земни почви /над 60 м височина/.  

В землището на гр. Борово се намира най-високата точка на Русенска област / 
289 м над морското равнище/  

Въпреки малката надморска височина са налице ареали (предимно в община 
Иваново) с полупланински облик, каньоновидни речни долини и висока пейзажна 
атрактивност (Поломието). 

Тази характеристика на релефа обяснява основното стопанско предназначение 
на територията – за селско стопанство. Въпреки това в определени части релефното 
разнообразие, в съчетание с добро екологично състояние и изключителни културни 
ресурси, предполага развитие на различни форми на туризъм (предимно в областта 
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на екотуризма). Като ресурс релефът предлага два основни акцента, които могат да 
бъдат водещи в туристическия продукт на региона – Поломието (ПП „Русенски Лом”) 
и река Дунав.  

 

2.3.7 Климат 
Туристическият район по своите климатични фактори принадлежи към 

Средния климатичен район на Дунавската равнина от Умерено-континенталната 
климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област. 
Характеристиката на климатичните елементи е със сложен характер,  което е свързано 
с  наличието на температурен контраст вода — суша.  

Климатът е умерено континентален. Лятото е сухо и горещо, с характерните 
летни суховеи и недостатъчните валежи, които на места водят до силна ерозионна 
дейност (напр. Община Иваново). Характерни за зимния сезон са силните 
североизточни ветрове. Есента и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима, 
поради малката надморска височина пролетта настъпва рано, но е по-студена от 
есента. Резкият контраст между зимните и летните условия характеризират климата в 
района като подчертано континентален.  
Средната годишна температура е около 12о, средната юлска 20-22о, а средната 
януарска – от 0 до - 3о. Често явление са и температурните инверсии, сланите, 
поледиците. Мъглите по поречието на Дунав са типично сезонно явление. 

Валежи и влажност на въздуха. Средногодишното количество на валежите е 
550 - 650 мм (малко над средната за страната), а в Крайбрежните низини е под 500 мм 
Средният годишен брой на дните с валежи е 138,9 дни. Снежната покривка е с 
дебелина около 14 см, а средният годишен брой на дните със снежна покривка е 48,4.  
Климатичните условия играят относително неблагоприятна роля, като ограничават 
формите на туризъм, свързани с дейности на открито, до няколко месеца в рамките 
на годината. 

2.3.8 Води 
 

Най-значим хидроресурс за района са водите на река Дунав, най-
пълноводната река за страната, която приема на неговата територия водите на най-
пълноводния си приток р. Русенски Лом, последен до сухоземната румънска граница. 

Речната мрежа е сравнително гъста. Реките Русенски, Бели, Мали и Черни Лом 
имат ограничено стопанско използване, което е силно повлияно от особеностите на 
климата и карстовата основа. Режимът им е дъждовно-снежен. Текат в каньоновидни 
долини. Тяхното всичане е моделирало различни форми които имат неповторима 
атрактивна гледка и представляват съществен туристически ресурс за общината. 

Характерните фази на режима на водните стоежи в реката са: пролетно 
пълноводие (от април до май-юни), свързано основно със снеготопенето в целия й 
водосбор; летни и есенни приливни вълни (предизвикани от съвпадането на високите 
му води с тези на основните му притоци) и есенно (октомври-ноември) и зимно 
маловодие.  

Естествени езера и минерални води на територията на района няма. Към 
реките и техните възможности за рекреационни дейности трябва да се добавят и 
голям брой язовири, използвани за любителски риболов.  

Районът има сериозен неусвоен потенциал за използване на водите като 
рекреационен ресурс, който е свързан най-вече с река Дунав и възможностите за 
отдих, спорт и познавателен туризъм. 
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2.3.9 Биоразнообразие и Защитени територии 
 

На практика екотуристическите дейности са сред малкото, които могат да 
реализират икономически ползи без да увреждат обекта на опазване, ето защо 
системата от защитени територии представлява естествен акцент в екотуризма. 
Съобразно своята категория и съдържание, защитените територии в рамките на 
туристическия район разкриват различен потенциал за туристическо развитие и 
формиране и интегриране в туристически продукти. 

Основната част от територията на района се ползва със селскостопанско и 
промишлено предназначение, въпреки това са обособени ареали с богато 
биоразнообразие и защитени територии, които са от потенциален интерес за 
туристическо посещение. 
 

Табл. 1:Защитени територии в района Русе-Иваново-Борово 
Наименование Категория Местоположение 
Дойчов остров Защитена местност Община Борово, с. Батин 
Русенски Лом Природен парк Община Иваново, Община 

Ветово 
Орлова чука Природна 

забележителност 
Община Две могили; 
Община Иваново 

Вековна Церова гора Защитена местност Община Иваново, с. 
Церовец 

Дикилиташ Природна 
забележителност 

Община Иваново, с. Мечка 

Алеко-Телика Защитена местност Община Русе; Община 
Сливо поле 

 
Най-голямата защитена територия, която провокира и най-сериозен 

посетителски интерес, е Природен Парк “Русенски Лом” е създаден с цел опазване 
на биологичното и ландшафтно разнообразие, както и на културно-историческото 
наследство. Намира се на около 20 км югозападно от гр. Русе и обхваща 3 408 хектара 
от долината на река Русенски Лом и нейните притоци: Черни Лом, Бели Лом и Мали 
Лом. Скалите на каньона са покрити със съобщества от келяв габър, драка, смрадлика, 
люляк (около 60 вида дървета и храсти). В реките има 22 вида риби, 10 вида 
земноводни и 19 вида влечуги. Най-голямо е разнообразието на птиците – 193 
гнездящи вида, 127 от които са включени в Червената книга на България или са 
застрашени в европейски мащаб. От регистрираните в България 68 вида бозайници, в 
парка се срещат 62 вида. Пещерите, скалните дупки и горските участъци се обитават 
от 26 вида прилепи. 

Открити са находища на редки и ендемични растителни видове: диекианов 
лопен, сибирска телчарка, съсънка и много други. В парка е единственото находище 
на новия вид за нашата флора - сибирска телчарка.  

На територията на парка има изградена информационна и посетителска 
инфраструктура - информационна (граници, резбовани входни табели, табла и 
табели, даващи информация за защитената територия), посетителска (маркировка, 
места за отдих). Популяризират се 5 маршрута (в т.ч. един с каяк), свързани с 
биоразнообразието и историческото наследство.  
 
Зони в НАТУРА 
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Съгласно последните действия по изграждането на Национална екологична мрежа на 
територията на страната, в района са идентифицираните следните защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 
 
по Директива за опазване на местобитанията 92/43/ЕИО са: 

Батин  -   BG0000232 – Община Борово и Община Иваново 
Река Янтра  -   BG0000610 – Община Борово 
Ломовете  -   BG0000608 – Община Иваново и Община Русе 
Мартен Ряхово  -   BG0000529- Община Русе 

 
по Директива 409/79 (Директивата за птиците).  

Рибарници Мечка  -   BG0002024 – Община Иваново и Община Борово 
Ломовете  -   BG0002025 – Община Иваново, Община Русе 

 
В рамките на района има една утвърдена дивечовъдната станция - "Дунав", 
разположена в общините Русе и Иваново. Дивечовите запаси включват бекаси, 
гълъби, пъдпъдъци, водоплаващи, фазани, сръндак, благороден елен, дива свиня, 
чакал, вълк и лисица.  
 
Обобщение 

Въпреки, че не притежава изявен природен ресурс с достатъчно уникалност 
спрямо съседните райони и в рамките на страната, туристическият район притежава 
значим природен ресурс с възможност както да провокира туристически пътувания 
към района, така и да разнообрази предлагането на други продукти и бъде включен в 
тематични национални маршрути.  

Основните предимства и възможности: 

• Природен парк Русенски Лом е основната активна локализация за еко-
туризъм в района. Комбинацията от природната среда на каньона и ценните 
археологически паметници с живи села, които съхраняват традиционен бит и 
производства, позволяват формирането и предлагането на комплексен продукт 
с висока познавателна, образователна, емоционална стойност. 

• Разположението на град Русе и разнообразните туристически обекти в 
радиус до 120км определят нашия град като изходен пункт за тематичен и 
комплексен туризъм: археологически обекти, римска архитектура и 
съоръжения, средновековни обекти, природни обекти и биоразнообразие, 
исторически обекти, църковна архитектура,воден туризъм и други; 

• Разположението на община Русе и близостта на Иваново и Борово позволява 
съчетаването на природните им дадености в един туристически маршрут или  
обиколки на различен тип дейности и атракции – пешеходен туризъм, 
разглеждане на забележителности, планинско колоездене и езда, разходки с 
лодки или спускане с каяци и т.н. 

• Наличие на голям брой защитени територии, характерни природни 
ландшафти и разнообразни ресурси, при това разпределени по цялата 
територия на района, които биха могли да разнообразят предлагането в 
продуктите на селския туризъм - при по-продължителен престой, така и да 
позволява формирането на многообразни тематични и общопознавателни 
продукти – орнитоложки и ботанически турове, пешеходни маршрути с 
различна продължителност и т.н. 

• Биологичното разнообразие е потенциал за развитие на устойчив 
екотуризъм.Уникалните екосистеми, включващи застрашени от изчезване и 



Стратегия за развитие на туризма в община Русе до 2020 година 
 

  стр.  23  
 

рядко срещани представители на флората и фауната, могат да бъдат включени 
в екотуристически продукти – извършване на непосредствено наблюдение на 
животни и растения в естествената им среда, условия за вело-, пешеходен 
туризъм, воден, конен туризъм. 

• Необходимо е по-сериозно и целенасочено разпространение на информация 
и популяризиране на природните ресурси на района, вкл. и в рамките му и 
по време на престоя на гостите. С изключение на ПП Русенски Лом, другите 
природни ресурси и най-вече р. Дунав не се популяризират като еко-
дестинации. 

• Основният неизползван ресурс от гледна точка на туризма е р. Дунав – 
уникален за България ландшафт, възможности за разнообразен активен отдих 
и допълнителни услуги – разходки с лодки, вътрешни круизни плавания 
(между дестинации на територията на България), гребане, риболов и др. и не 
на последно място – използването на топонима Дунав като маркетингов и 
рекламен инструмент 

 
Като цяло тази част на страната е относително малко позната от гледна точка на 

природни забележителности и атракции дори и за българския турист. Това състояние 
на „бяло петно”, на фона на тенденциите в търсенето към екотуристически дейности 
и дестинации в страната, е предимство, което предоставя възможност за привличане 
на „откривателски” туристически интерес. 

 

2.4 Антропогенни туристически ресурси 
 

Територията на община Русе е обитавана още от дълбока древност и през 
вековете градът е съхранила културни ценности и артефакти от различни епохи. 
 

Специално място при проучването и експонирането на богатото историческо 
наследство на региона заема Русенският регионален исторически музей. Основан е 
през 1904 г. В основата му стоят археологическите сбирки на Карел и Херменгилд 
Шкорпил и на естествоизпитателя Васил Ковачев. От 2007 г. постоянната експозиция 
на музея се помещава в сградата на Окръжното управление, построено през 1880 - 1882 
г. от арх. Фридрих Грюнангер.  

Институционално, Регионалният исторически музей в Русе обединява 
експозициите на историческия музей, Пантеона на възрожденците, Къща-музей 
„Градски бит на Русе“ (известна като Къщата на Калиопа), Къща-музей „Захари 
Стоянов“, Къща-музей „Тома Кърджиев“, както и три експозиции на открито: 
Ивановските скални църкви, Средновековния град Червен, Римската крепост 
Сексагинта Приста. Музеят съхранява около 140 000 фондови единици. Сред 
експонатите му се отличават: 

• праисторическа керамика и идолна пластика; 
• Боровското съкровище от IV век пр.н.е. (ритуален сервиз за вино, изработен от 

сребро с позлата); 
• находките от археологическите разкопки на античните дунавски кастели Ятрус 

и Сексагинта Приста, на средновековния български град Червен; 
• колекцията от средновековни стенописи; 
• колекциите от експонати от традиционния бит; 
• етнографските колекции от градско облекло, порцелан, стъкло и сребро от 

края на XIX — началото на XX век; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1904
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%E2%80%9E%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%E2%80%9C
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%E2%80%9E%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%E2%80%9C
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%E2%80%9E%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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• лични вещи на видни дейци на българските национално-освободителни 
борби; 

• нумизматичната сбирка; 
• сбирката от кости на праисторически бозайници, сред които е уникалната 

долна челюст на Мамутус Романос — единствена в света, и др. 

2.4.1 Археологически обекти 
През римската епоха по поречието на Дунав римляните изграждат Дунавския 

лимес – система от крепости, пазещи границата на империята от варварите. Част от 
Дунавския лимес е била и крепостта Сексагинта Приста, която се намира в 
съвременната северозападна част на град Русе, на възвишение до брега на река Дунав. 
Първите писменни извори за Сексагинта Приста са от началото на ІІ век, въпреки че 
са открити множество артефакти - керамични съдове, бронзови предмети, монети, 
кости и други находки, които доказват обитаването на местността от траките. Името 
на крепостта се превежда традиционно като “Пристанище на 60-те кораба”. 
Предполага се, че кастелът получава името си във връзка със събития от края на І век, 
а именно Дакийските войни на император Домициан (85-89 г.). 
В резултат на археологическите работи са открити около 50 м от северозападната 
крепостна стена и кула, шест сгради, храм на Аполон и Принципията – щаба на 
военната част в Сексагинта Приста. Обектът е социализиран и сега е сред 
посещаваните музейни експозиции. 
 
Басарбовският манастир е една от уникалните забележителности в региона, тъй като 
е единственият действащ скален манастир в България. 
Манастирът се намира в долината на река Русенски Лом на 10 километра от град Русе. 
Манастирът води началото си от периода на Второто българско царство (XII-XIV в.), 
но най-ранните данни датират в османските данъчни регистри от XVI век. Най-
известният обитател е Свети Димитър Басарбовски. Още Паисий Хилендарски го 
споменава в своята „История славянобългарска“. По времето на Руско-турската война 
(1768-1774) мощите на светеца са пренесени в Букурещ и поставени в църквата „Свети 
Свети Константин и Елена“ , където са и до днес. През 1937 година в манастира се 
настанява монах Хрисант и го възобновява. Манастирът е социализиран и достъпен за 
посетители. 
 
 В близост до Русе и включени в общ туристически продукт са и няколко 
археологически обекта с важно значение за развитието на туризма в региона: 
 

Скалният манастир край Иваново  
Край старото село Иваново е разположен комплекс от средновековни скални 

църкви, обединени в археологически резерват. Храмът «Света Богородица» от ХІV век, 
известен като Църквата, е един от българските обекти в списъка на ЮНЕСКО за 
световното културно наследство и най-значимият археологически обект в региона. 
Началото на комплекса вероятно е поставено през ХІІ век и в своя апогей той е 
наброявал 41 скални храма и общо около 102 помещения. Редица артефакти 
свидетелстват, че манастирът е бил под покровителството на българските царе. 
Предполага се, че тук е погребан цар Георги I Тертер (1280-1292). В притвора на 
Църквата от ХІV век е запазен дарителски портрет на цар Иван Александър (1331-
1371).  

Скалните църкви край Иваново са известни преди всичко като пример за 
средновековното православно изкуство. В различни помещения от комплекса 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281768-1774%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281768-1774%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1937
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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фреските демонстрират стил, присъщ за различни периоди от православната 
живопис.  

 
Друг значим обект е Археологически резерват "Средновековен град Червен". 

Намира се на 30 км от Русе, сред скалистите меандри на река Черни Лом.  
Първи траките заселват мястото през ХІІ-VІ пр. Хр. Мощната крепост вероятно е била 
издигната по времето на византийския император Юстиниан I през VІ век. Червен е 
бил една от най-значимите крепости в историята на Второто българско царство. Той 
има всички белези на големите укрепени градове - вътрешният град е бил пазен от 
висока крепостна стена, подсилена с бойни кули и бастиони. Външният град заемал 
подножието на скалистия рид. На най-високото място се e издигал замъкът на 
червенския болярин.  

В Червен са разкрити съоръжения за преработка на желязна руда. Открит е 
изключително добре запазен тунел, по който защитниците на крепостта са ползвали 
вода от реката по време на обсада. Червенската крепостна стражница е единствената 
запазена средновековна кула в България. По нейн образец е възстановена 
Балдуиновата кула във Велико Търново.  
За високото ниво на развитие на града говори фактът, че той е бил център на 
епископия. В околностите на Червен са се намирали три големи манастира, от които 
са оцелели отделни скални църкви. В някои от които са се съхранили уникални 
средновековни фрески. Най-ценните се намират в скален храм в местността Москов 
дол.  
 

Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на 
община Борово е откритото през 1974 г. Боровско тракийско сребърно съкровище, 
състоящо се от пет сребърни - позлатени съда с животински и човешки изображения - 
три ритона, каничка и купа. Датирано е към втората четвърт - средата на IV в. пр.н.е., 
т.е. времето на Одриския цар Котис I. Оригиналът се съхранява в Националния 
исторически музей в София, а копие има в Регионалния исторически музей в гр. Русе.  
 

Друга важна забележителност е откритата през 90-те години тракийска 
гробница на местен аристократ в Борово, част от голям могилен некропол, също 
датирана към посочения период. През 2006 г. тя бе преекспонирана в централната  
част на град Борово. По данни на археолозите от Регионалния исторически музей в 
Русе, на Балканския полуостров има три такива гробници.  

  

2.4.2 Културни ценности от османското владичество и 
Възраждането 

 
Историческото наследство от периода на Възраждането заема важно място сред 

антропогенните ресурси на района. В сравнение с други региони на страната, 
запазените архитектурни паметници от този период са по-малко на брой, и въпреки, 
че имат своята научна и емоционална стойност, от гледна точка на туризма, те са по-
интересни не като самостоятелни обекти, а като част от цялостното културно 
наследство на региона и най-вече във връзка с последващия период на „сецесион” – 
културни ценности с коренно различни характеристики, създават уникалното 
усещане за пъстрата, мултикултурна атмосфера на Русе от ХIX в.  
 

Катедралният храм “Света Троица” в град Русе е построен през 1632 година. 
Тя е вкопана в земята, тъй като по времето на турското робство не се е разрешавало 
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църквите да бъдат по-високи от джамиите. От XVII век е катедрална църква на 
Русенската митрополия. В югозападния ъгъл на храма се намира помещение, 
наречено “катакомба”, за която се предполага, че е катакомба от V век или 
средновековна църква, включена по-късно в днешната църква. Сегашният вид на 
храма е от периода след Освобождението. Много оригинален е иконостасът на храма. 
Все още не е изяснен неговият произход, изработен е през 1805 – 1807 г. Тогава са 
изографисани и иконите. В единия от параклисите на църквата е устроена музейна 
експозиция за църковна утвар, икони и старопечатни книги. Стените на храма са 
изографисани през 1934 г. от проф. Стефан Иванов и Господин Желязков. През 1870 г. 
е създаден църковният хор по идея на учителя Тодор Хаджистанчев.  

 
Арменската църква «Сурп Аствадзадзин» (Света Богородица) е построена през 

ХVII век и е най-старата арменска църква в България. Тя е свидетелство за 
многовековния градски живот в Русе.  

Къща-музей „Захари Стоянов“ представя експозиции за Българското 
Възраждане, църковно-просветните и националноосвободителните борби в Русенския 
край, за семейство Обретенови - семейството на Баба Тонка, както и за живота и 
делото на летописеца на Априлското въстание Захари Стоянов. 

Музей "Градски бит на Русе", популярен като Къщата на Калиопа, заема 
сграда, построена през 1864 г. В нея се е помещавало консулството на Прусия. Според 
предание къщата е била подарена на хубавата Калиопа (Катерина Калиш), съпруга на 
пруския консул Морис Калиш, от влюбения в нея управител на Дунавския вилает 
Мидхат паша. Стенописите на горния етаж са изработени през 1896 г. от австриеца 
Шауесберг.  

Пантеонът на възрожденците е открит през 1978 г. по повод сто годишнината 
от освобождението на България от османско иго. В него са погребани 39 известни 
българи, сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Панайот 
Хитов, Баба Тонка, Никола Обретенов, Панайот Волов, Ангел Кънчев и др. Почетени 
са 453-ма души - участници в Ботевата чета,Червеноводска въстаническа чета , 
Априлското въстание и опълченци, чиито имена са изписани във вътрешността.  
Пантеонът е „християнизиран“ с поставяне на кръст върху купола му, и е открит 
параклисът „Св. Паисий Хилендарски“, както и музейна експозиция. 
 

Левента е хълм, разположен южно от град Русе, известен е още като Саръбаир. 
Там е разположен единственият запазен форт от османското владичество в региона -  
“Левент табия". Той е каменно укрепление (крепостен форт) на османската русенска 
крепост от XIX век, побирало 3000 души гарнизон. Според клаузите на Берлинския 
мирен договор от 1878 г. всички крепости в Княжество България са разрушени. От 
Русчушката крепост е оставена само портата Кюнт Капу и Левент табия. След 
Освободителната война е превърнат в склад за оръжие и боеприпаси на Дунавската 
флотилия. От тук оръдията са могли да обстрелват румънския бряг. По време на 
Втората световна война тук е настанена зенитна батарея. Сега фортът е превърнат във 
винарска изба и луксозен и атрактивен ресторант "Левента".  
 

Кюнт Капу е единствената запазена порта от крепостната стена на стария Русе. 
Буквално Кюнт Капу се превежда като „вратата с тръбата”, тъй като покрай нея е 
минавал тръбопровод (кюнт), който е бил част от водоснабдителната система на 
града. Този водопровод е захранвал и чешмата в двора на Свети-Георгиевското 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9E%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BF_%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%E2%80%9C_www.armenianchurch-russe.com&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/1864
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1896
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82_%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82_%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D0%BB%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1878
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877-1878%29
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
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училище (днес училище „Ангел Кънчев“). Тази чешма е единствената запазена от 
XVIII век досега в град Русе. 

2.4.3 Русе от края на XIX и началото на XX век 
Русе е град еталон за европейска архитектура в България, дело на десетки 

архитекти, инженери, техници и строители. В града работят ярки чуждестранни 
имена, които изграждат ансамбловия облик на градската архитектура. Творчеството 
им е образец на стиловете "неокласицизъм" и "сецесион", характерни за Западна 
Европа от средата на XIX век до Първата световна война. Силно е влиянието на 
виенската школа и стила "модерн", проявен в Русе предимно в орнамента: разгънати 
спирали, розети, растителни клонки и мотиви от животинския свят. Жилищата 
създават впечатление за тип "палацо" (малък дворец), с обогатените пластични форми 
и разнообразните "рококо" мотиви. 

Може би най-забележителното в Русе е елегантната старинна архитектура, 
стилно преплетена с ново строителство. Именно уникалните сгради стават повод в 
началото на XX век да нарекат града “Малката Виена”.  

В Русе има над 260 архитектурни паметника на културата, от които 13 са с 
национално значение.  

Цели архитектурни ансамбли са оформени по ул. Александровска, главната 
търговска улица на Русе и Стария център (района и площада около Историческия 
музей). 

Значими и характерни архитектурни забележителности от този период са: 
 

Доходното здание е построено през периода 1900 - 1902 г. По проект на 
виенскя архитект Петер Паул Бранк, а е изпълнено от архитектите Георг Ланг и 
Франц Щолц. Идеята е била сградата да носи доходи на училищното настоятелство. 
Със своя ярък монументализъм сградата се превръща в емблема на европейската 
архитектурна атмосфера на Русе. След дългогодишни реконструкции, днес 
Доходното здание е уютна и модерна сграда, в която се провеждат изложби, 
изложения, концерти, театрални постановки, оперни представления, чествания, 
форуми от най-високо ниво и много други събития.  

 
Паметникът на Свободата e проектиран от С. Златев и С. Киряков. 

Скулптурата е дело на флорентинския архитект и скулптор Арнолдо Цоки. Днес той 
е част от герба на града. Изработен е от гранит и бронз. Статуята на върха 
представлява фигура на жена, която държи меч в лявата си ръка, сочейки с дясната 
посоката, откъдето са дошли освободителите. Единият от двата бронзови лъва при 
основата разкъсва с уста робските вериги, а другият пази Меча и Щита на Свободата. 
На пиедестала има релефни изображения на опълченски сцени. Текстът на главния 
надпис гласи: "На поборниците и опълченците, които са взели участие за 
Освобождението на България през 1876 - 1877 г." В задната част на основата са 
поставени 2 оръдия. 

 
Сградата на Окръжното управление е построена през 1880 - 1882 г. по проект 

на виенския архитект Фридрих Грюнангер. Днес е Исторически музей. В него се 
съхранява около 140 000 фондови единици. Сред тях се отличават: праисторическа 
керамика и идолна пластика, съкровища, находки от дунавски римски кастели Ятрус 
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и Сексагинта Приста и от средновековния град Червен, средновековни стенописи, 
старо градско облекло, порцелан, стъкло и сребро, монети, кости на праисторически 
бозайници, сред които е уникалната долна челюст на Мамутус Романос - единствена в 
света и др.  
  

Търговско-индустриалната камара е построена през 1911 г. от арх. Никола 
Лазаров. Днес в нея се помещава Регионална библиотека “Любен Каравелов”.   
 

Старата сграда на Музикалната гимназия е построена е през 1900-1901 г. за 
нуждите на протестантско училище, пансион, детска градина и сиропиталище. 
Архитект на сградата е Удо Рибау. През 2007 г. Фондацията на Братя Бобокови печели 
сградата на търг. Очаква се сградата да се превърне в музей на модерното и античното 
изкуство, предвидени са арт галерии, кафенета и възстановяване на музикалния 
салон, уникален с чудесната си акустика.  
 

Католическата църква "Свети Павел от Кръста". Първият камък на църквата 
е положен през 1890 г. Въпреки усилията на тогавашния епископ Иполито Агосто, 
събраните средства (основно от чужбина) стигат само за издигането на стените на 
храма на 1 метър над земята. В този момент епископът среща свещеник на име Анри 
Дулсе – пасионист, французин от богата и знатна фамилия, който имал и много 
богати приятели. С тяхна помощ през 1892 г., храмът бива завършен, като стилът е 
неоготически с 31 метрова камбанария. Проектът е на италианския архитект – 
Валентино (проектирал и католическата църква във Варна). Тази църква бива осветена 
и започва да функционира. Храмът е рядък образец на готическата архитектура 
(тухлена Нео-готика) в България.  
 

„Дом Канети“, свързан с живота на родения в Русе Елиас Канети – носител на 
Нобелова награда за литература. В този дом в началото на XX в. се е помещавал 
магазинът на дядо му, описан в книгата „Спасеният език”. 
 

Сградите на Мъжката гимназия “Княз Борис”, Девическата гимназия, 
Флотската кула (построена през 1884 г. за метеорологични наблюдения), хотел "Ана 
Палас", Банка "Братя Симеонови", Застрахователно дружество "България", къщата 
на Андрея Тюрио, Домът на моряка; Клубът на дейците на културата са други 
характерни архитектурни забележителности от периода, които допринасят за 
формирането на цялостен облик и атмосфера на града 

2.4.4  Фолклор, обичаи, занаяти, кухня 
 

Нематериалното културно наследство има своето значение в община Русе, тъй 
като допълва комбинацията от материални обекти и природна среда и е потенциално 
предимство за регионалния продукт.  

Потенциалът на местния фолклор, обичаи и кухня да се превърне в основен 
атракционен момент на туристическото предлагане, все още е разкрит в малка степен. 
Освен атрактивността на самите обичаи и ритуали, те предоставят възможност както 
за развитие на множество допълнителни услуги и културни индустрии, така и за 
активно участие на туристите, което да създава положителна емоция и да повиши 
степента на удовлетвореност. И в момента българската кухня присъства в 
туристическото предлагане, но тепърва трябва да се разработи като специализиран 
продукт – кулинарни турове, прояви, атракции и т.н. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Запазените традиции в местните занаяти могат да бъдат предложени като 
туристическа атракция - бъчварството, дърводелството, добив и обработка на камък 
по традиционни способи, тъкачеството, ръчното плетиво и бродерия с традиционни 
мотиви. 

Община Русе има излаз на р. Дунав, като разполага и с други естествени 
водоеми. Това обуславя наличието на традиции в риболова, рибовъдството, рибната 
кухня и производство на рибни продукти. Екзотиката на средата и бита в т.нар. 
“рибарски селища” (съществуващи и като проект за бъдещо изграждане), съчетани с 
възможностите за развитие на водни спортове, представляват значителен ресурс за 
обогатяване на предлагания туристически продукт.  

Някои от другите традиционни производства и дейности също притежават 
потенциал за обогатяване на предлагания туристически продукт с допълнителни 
атракции. Такива са: 

• лозарството, винопроизводство и овощарството – възможности за 
дегустация на местни вина, участие в гроздобер и други атрактивни форми 
за полагане на земеделски труд; 

• отглеждане на култивирани гъби в изкуствени и естествени пещери и 
организиране на дегустации и празници 

• участие в дейности по отглеждане на дивеч, в спортен лов в ловните 
стопанства; 

• участие в дейности по отглеждане на ездитни коне, обучение и езда. 
 

В отделните общини са оформени конкретни обекти, които представят 
традиционния бит в региона. 
 

Експозицията на музей "Градски бит на Русе" представя ролята на град Русе 
като врата към Европа и навлизането на европейската градска култура в България в 
края на XIX и началото на XX век. Показани са примерни интериори на гостна, 
всекидневна, музикален салон и спалня, с мебели от Виена, както и колекции от 
градско облекло, накити и други аксесоари, сребърни прибори и порцелан, които 
бележат промените, настъпили във всекидневието на русенци. Тук може да се види и 
първият роял, внесен в България от Виена. 
 

Къща-музей „Тома Кърджиев“ е музейна етнографска сбирка към 
Историческия музей в град Русе, разкрита в дома на българския учител и 
революционер Тома Кърджиев, един от ръководителите на Бунта на русофилите през 
1887 г. В нея се уреждат временни тематични изложби, като от 2008 г. е експозицията 
„Живата старина. Етнографският свят на Русенско“, представяща бита и традициите 
на старото местно население - хърцоите. Изложбата съдържа народни носии, женски 
накити, маски и ритуални предмети, използвани при обичаите Кукове, Боенец, 
Бразая, при сватба, лазаруване, и други обреди. 
 

2.5 Културен календар 
 

Културният календар на община Русе е изключително богат на събития, 
празници и чествания с международно и национално значение. Част от тях са 
значими туристически атракции, провеждани в общината и региона, като генерират 
значим туристически поток към региона.  

Русе е един от водещите центрове на културния живот в страната, като по 
богатство на културния календар съперничи на София, Пловдив и Варна, който в 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%28%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_%281887%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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съчетание с неговите природни дадености и културно-историческо наследство 
обуславя неговия туристически потенциал. Съществен принос за утвърждаването му 
като център на културния живот имат основните културни институти – Държавна 
опера, Драматичен театър, Куклен театър, Художествена галерия, ФТТ «Найден 
Киров», многобройни частни формации, галерии, организации. С реконструкцията 
на сградата на театралния комплекс «Доходно здание», стопанисван от общинско 
предприятие, градът получи възможности за мащабни културни събития и 
пространства за синтез на културни форми, както и по-добър потенциал за 
конферентен туризъм. 
 

Част от по-значимите събития в Русе, съответно и за целия регион са: 
 

Международен фестивал „Мартенски музикални дни” - един от най-старите 
и значими музикални форуми в България. Фестивалът представя най-доброто от 
световната и европейска музикална класика, както и редица образци от музиката на 
ХХ в., сред които и специално създадени за фестивала творби. Фестивалът се развива 
като динамична и отворена форма на културата, с широк спектър от дейности: 
концерти (симфонична, ораториална, камерна музика), Музикална академия за 
усъвършенстване на млади музиканти, семинари, конференции, образователни 
програми, изложби и др. Фестивалът е член на Европейската асоциация на 
фестивалите (ЕАФ).  

Фолклорен празник „Златната гъдулка” - Фестивалът представя формации и 
изпълнители за изворен и обработен фолклор от Русе, страната и чужбина. Провежда 
ежегодно на открити сцени при хижа „Приста”; 

Летни музикални дни „Сцена край реката” – фестивал за опера и балет с 
участието на трупи и артисти от страната и чужбина; 

Международен театрален фестивал „Театрален пристан на голямата река” – 
театрален фестивал с участието на трупи от страната и чужбина.  

Лятна програма “Концерти на открито” - Провежда се на открити сцени в 
центъра на града през периода юни – август. Включва поп, рок, джаз и класически 
концерти, международна фолклорна сцена, филмови нощи; 

Международен симпозиум за съвременно изкуство „Виа Ломеа” - Стартира 
през 2000 г. под името "Екоарт". Целта е да се създават съвременни творби 
(инсталации, пластики, аудио-визуални композиции и др.), тематично свързани с 
екологичното равновесие в един от най-красивите природни паркове в България – 
Природен парк „Русенски Лом”; 

Есенен салон на изкуствата и културата – серия от събития в областта на 
изкуствата и културата: фестивали, концерти, спектакли, изложби, срещи, 
литературни четения, кино, алтернативни форми. Провежда се ежегодно в периода 
септември – ноември. 

Международен BluezzFest – ежегоден национален празник с участието на най-
добрите български и авторитетни чуждестранни джаз, рок и блус изпълнители и 
формации; 

„Аз, Градът” – фестивал за съвременна градска култура – осемдневен 
културен маратон от събития в областта на аудиовизията, пърформанса, хепънинга,  
съвременните артформи, включващи: възстановки, ситуационен театър, джаз, рок,  
етно пърформанси и хепънинги, мултимедийни спектакли и инсталации, DJ & VJ, 
фотосесии на открито, аудио-визуални спектакли, смартфон култура; 

Лятна сцена „Сексагинта приста” – поредица от културни събития на 
откритата „сцена” на Римската крепост „Сексагинта приста”; 
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Национална джаз-среща - един от най-старите и реномирани фестивали в 
България, който събира в Русе елита на българската джаз сцена. Провежда се 
ежегодно през м. ноември.  

Русенски карнавал, който се провежда в рамките на три дни в края на месец 
юни. 

Туристическо изложение “Уикенд туризъм”- провежда се ежегодно, с цел 
реклама на туристическия потенциал на общината. 

„Международен кинофестивал за алтернативно кино”, който се организира 
ежегодно през есента. 
 

Самодейните театрални състави, групите за автентичен фолклор и стари 
градски песни, съществуващи към читалищата в региона не само дават възможност за 
участие на населението в културния живот, но имат значение за съхраняване на 
местните фолклорни традиции. С тяхно съдействие са се запазили обредите, с които 
се отбелязват различните религиозни празници, като Бъдни вечер, Рождество 
Христово, Трифон Зарезан, Лазаровден и Великден.  
 

Други културно-исторически обекти и атракции 
В рамките на региона се намират и други интересни обекти, които допълват богатото 
културно наследство: 

• Много паметници в чест на Руско-турската война, войнишки 
паметници и паметници на бележити личности, които сами по себе си не 
са туристическа атракция, но сполучливо могат да се интегрират в 
продукти на културния, селския и еко туризма. 

• Храмът "Света Петка" е построен през 1944 г. и пресъздава 
средновековната Кръгла или Златна църква на Цар Симеон Велики в 
старата българска столица Преслав.  

• Русенската художествена галерия се намира в специално построената за 
целта сграда. Галерията разполага с постоянна експозиция, но провежда 
и временни изложби на български и чужди художници. Постоянният 
фонд на галерията включва произведения на българското изобразително 
изкуство от края на XIX век до съвременността. 

 
Районът разполага и с други интересни забележителности, част от които 

контрастират на общия фон на антропогенните ресурси, с което биха могли да 
придадат екзотика и да разнообразят интегрирания продукт на региона 
 

Националният музей на транспорта се намира в Русе, на брега на река Дунав, 
и е единствен по рода си в цялата страна. Разположен е в сградата на първата 
железопътна гара в страната, построена през 1866 год. по проект на братя Барклей. 
Експозицията е разположена в 2 части в сградата на гарата и на открито - няколко 
парни локомотива, различни модели вагони, като тук се пазят личният вагон на Цар 
Фердинанд I, както и вагонът, с който турският султан е предприемал обиколки и 
още много интересни експонати. 
 

На хълма Левента, в близост до “Левент табия" се намира най-високата 
телевизионна кула в България - 210 м с антената. На височина 107 м се намира 
сладкарницата, а бетонното тяло завършва на 120 м.  
 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1866
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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2.6  Актуално състояние на туризма в община Русе 

2.6.1 Туризмът в общинските политики 
 

Туризмът заема важно място в общинската политика за развитие. В Програмата 
за управление 2011-2015 г. на Община Русе туризмът е формулиран като един трите 
най-важни приоритета за развитие. Идентифицирани са следните необходими мерки 
за неговото развитие: 

• Подобряване състоянието и достъпа до културни и природни 
обекти, маркетинг и реклама, междуобщинско сътрудничество за 
формиране на общи продукти и съвместна реклама. 

• Работи Консултативен съвет по въпросите на туризма. 
• Ежегодно се приема и се реализира Програма за развитие на 

туризма;  
• Макар и недостатъчно, се извършва реклама на общината като 

дестинация за туризъм; 
• Информационно обслужване на туристите се осигурява чрез 

туристически информационен център (ТИЦ); 
• Осигурен е (и предстои да бъде осигурен) достъп до по-значимите 

туристически обекти, туристическа сигнализация и експониране на 
ресурсите. 

2.6.2 Туристическа инфраструктура 

Средства за подслон и места за настаняване 
През последните години легловата база  в района се увеличава, но е белязана от 

изключителна концентрация в община Русе в сравнение с целия район. Към 
декември, 2011 г. община Русе разполага с 1696 легла, разпределени в 57 обекта. 

Анализът на легловата база показва съществени специфики, част от които 
влияят негативно върху формирането и качеството на туристическия продукт: 

Разнообразието на средствата за подслон и местата за настаняване е значително 
– хотели, мотели, семейни хотели, почивни станции, хижи, къщи за гости, 
самостоятелни стаи, бунгала  и други. 

Въпреки високия процент на легловата база, същата е доминирана от малки и 
средни предприятия, които притежават нискокатегорийни и малки семейни хотели, 
къщи за гости, самостоятелни стаи и други – 1096 легла.  

В община Русе категоризираните средства за подслон и места за настаняване са 
от 1 до 4 звезди, като хотелите и други с по-висока категория (3-4 звезди) разполагат с 
767 легла, което е една относително добра леглова база. Все пак трябва да се отбележи, 
че едва 1 хотел е висококатегориен (4 звезди) с капацитет 113 легла – едва 5,8 % от 
легловия капацитет, а напълно отсъстват 5 звездните обекти.  

Липсата на достатъчен брой висококатегорийни туристически обекти 
предполага трудности при формирането на конкурентен продукт за 
високоплатежоспособни туристи (напр. в областта на културния туризъм).  

В същото време е налице тенденция за генериране на голям брой туристически 
обекти с малък капацитет в редица селища, предимно в община Иваново, което е 
положителна предпоставка за еко и селския туризъм, които се практикуват в малки 
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групи. Това е и показател за засилен интерес, икономически очаквания и инициатива 
към туризма от страна на местното население. 

Това широко разпределение в предимно малки туристически обекти създава 
затруднения от технологично естество при формирането на туристическия продукт, 
продажбата на хотелиерски услуги и организирането на групови посещения, но е 
положителна предпоставка за деконцентрирано разпределение на ползите от 
туризма.  

Спецификата на обслужване в семейните хотели и къщите за гости предполага 
персонален контакт с гостите и обслужване на предимно индивидуални туристи, 
което в същото време изисква по-висока степен на организация на публичния сектор, 
обслужващ туризма в дестинацията – обществен транспорт, информация и т.н. 

Негативна характеристика е почти пълната липса на леглови капацитет в община 
Борово, което възпрепятства формирането на пълноценно туристическо предлагане. 

Посетителска инфраструктура, атракции и други. 
 

Туристически информационен център  
Община Русе разполага с Туристически информационен център, който 

функционира без почивен ден и е разположен в централната част на града.   
 

Еко пътеки  
В рамките на община Русе и района има изградени относително малко еко-, 

интерпретативни и пешеходни маршрути, съсредоточени основно в района на ПП 
„Русенски Лом”. В районите с природни атракции те са достатъчни за краткотраен 
отдих , но не са достатъчни за по-дълго пребиваване в района.  
 

С ПП „Русенски Лом” са свързани и останалите предлагани към момента 
възможности за активен отдих - пешеходен туризъм, разглеждане на 
забележителности, планинско колоездене и езда, разходки с лодки или спускане с 
каяци, скално катерене и др. 
 

Инфраструктура за спорт, спортни услуги и анимация 

Спортната инфраструктура – стадиони, тенис кортове, закрити зали, е 
съсредоточена в град Русе. На територията на общината се ползват спортен комплекс 
„Дунав” – многофункционална зала с прилежащ хотелски комплекс, игрище за 
футбол, зали за фехтовка и джудо, волейболна зала; комплекс „Локомотив”, за който е 
сключен 15-годишен договор за публично-частно партньорство чрез концесия; 
комплекс „Ялта” с тенис кортове, спортни площадки за мини футбол и тренировъчно 
футболно игрище, рехабилитационен център и център за медицинско обслужване. В 
Парка на младежта работят открити басейни и тенис кортове. 

Привличането на туристи към Русе чрез организиране на значими спортни 
прояви е все още  в бъдещето. За това се разчита основно на комплекса „Гранд плаза 
Русе”, който се изгражда върху 140 хил. кв. м. Предвижда се в него да работят ледена 
пързалка, хотел, офиси и голям паркинг, както и многофункционална спортна зала. 
Инвеститор е „Проект Русе” АД – дружество на Община Русе, „Приста порт” АД, 
„Денси строй” ЕООД и „Готи” ЕООД.      

 
Въпреки наличието на р. Дунав на територията на община Русе няма сериозно 

предлагане на допълнителни туристически услуги, свързани с реката – водомоторни 
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спортове, разходки, круизи, дори възможностите за риболов не се предлагат като 
завършен продукт. Основната причина е липсата на устройствен план за териториите 
по крайбрежието, кейове и пристанища в малките населени места, обособени зони за 
плажуване и спорт и т.н. 
 

Водни спортове се предлагат като допълнителна услуга от част от хотелите в Русе, 
местност Липник и др., предимно под формата на плувни басейни. 
 

2.6.3 Основни зони за отдих и туризъм 
Русенски кей. Обхваща крайбрежната ивица от русенския лиман на запад до 

зимовника  за плавателни съдове на изток.  В тази зона влизат Музеят на транспорта, 
откритата експозиция Римска крепост “Сексагинта Приста”, Музеят на градския бит, 
Музеят “Захари Стоянов” и площадът до Речна гара. В момента русенският кей е 
лошо пригодена зона за туризъм в града, както в транспортно отношение, така и като 
благоустроеност. Проблемите са: липса на модерни докови съоръжения за 
пристигащите кораби с туристи; затруднено придвижване на пешеходци и автобуси 
поради трафика по съществуващата ж.п. линия; липса на туристически обекти. 
Музеят на транспорта е практически изолиран от основния туристически поток. 
Същевременно кеят е мястото, където акостират корабите с туристи и притежава 
огромен потенциал за развитие на туризма. 

Градски център. От туристическа гледна точка центърът включва обектите по 
улица “Александровска” от площад “Батенберг” през площад “Свобода” заедно с 
Русенската опера и катедралата “Св.Троица” до Парка на младежта. Обектите по 
улица “Славянска” също влизат в тази зона. Понастоящем това е най-пригодената 
част на града за туризъм, защото е изцяло пешеходна зона и тук са концентрирани 
повечето забележителности на Русе (музеи, архитектурни паметници, театър, опера, 
хотели, ресторанти и кафенета, магазини за сувенири). Всичко това дава основание да 
бъде разработен образователен туристически маршрут: „Архитектурата 
на Русе”, чрез който да бъдат демонстрирани на туристите примери от различни 
архитектурни стилове. От ноември 2010 г. започна реконструкция на централния 
площад, която приключи в края на 2011 г. Монтирани са нови осветителни тела, 
мрежи за видео наблюдение, подменени са някои растителни видове с нови 
композиции. Ремонтът е на стойност 10 млн. лева, финансиран в голямата си част от 
Оперативна програма „Регионално развитие” и е  първият цялостен ремонт на 
площада от 20 години насам. Реконструкцията обхваща площ от 40 000 квадратни  
метра. 

Местност Левента. Тя обхваща зоната около телевизионната кула и комплекс 
“Левента”. Тази зона притежава голям туристически потенциал (отлична панорамна 
гледка, добри пътни връзки и паркинги).  

Западен парк “Приста” и Лесопарк “Липник”. Това са зони, които предлагат 
възможности за отдих и развлечения на жителите и посетителите на града. Западен 
парк “Приста” е разположен на няколко километра западно от Русе, между пътя за 
София и река Дунав. Залесен е с широколистни гори. Местността има отличен 
потенциал за отдих и спортуване, който предстои да се доразвива. Комплекс 
«Люляка» с хотелска база и басейни е непосредствено до брега на Дунав. 

Лесопарк «Липник» е на 10 км от Русе, в близост до село Николово. 
Местността предлага голям  потенциал за отдих, развлечение и спорт, но като цяло 
той е неусвоен.  
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В близост до община Русе се намират още две атрактивни зони за отдих, които са част 
от туристическия продукт, предлаган в община Русе: 

• Дунавски бряг и Дунавско крайбрежие – обхваща землищата на селата 
Пиргово и Мечка. Тук може да се използва крайбрежната пясъчна ивица за 
краткотраен отдих; за развитие на водомоторни спортове; спортен риболов; 
културно-исторически маршрути (Римски кастел “Тимамиум”) и еко 
(Орнитоложка зона “Рибно стопанство”, “Стълпище” и природният феномен 
“Дикилиташ”). Има възможности за селски туризъм. 

• Поломие – най-голямата зона обхващаща каньоновидните долини на 
Природен парк “Русенски Лом” и културно-историческите обекти в 
землищата на селата Красен, Божичен, Иваново, Кошов, Червен, Нисово, 
Табачка и Сваленик. В тази зона може да се развива еднодневен, двудневен и с 
по-продължителни форми туризъм – “Зелени училища”, алпинизъм, ловен, 
орнитоложки, спелеоложски, хоби, стационарни, научно-познавателни 
ученически и студентски практики. 

2.6.4 Туристически поток 
Динамиката на туристическия поток към региона се характеризира с 

подчертани общински специфики по отношение на брой туристи, реализирани 
нощувки, дял на чуждестранните туристи и т.н. Статистиката като цяло към региона 
е изключително динамична, но не се различава от общата тенденция на спад през 
2009 и 2010 г. и ръст през 2011 г. 

 
Табл. 2: Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване, област Русе, 2009 
– 2011 г (НСИ) 

  Брой 
нощувки 

Пренощували 
лица 

Средна про- 
дължителност 

2009 Българи 99 576 72 743 1,368873981 
 Чужденци 31031 18187 1,706218728 
 Общо 130607 90930 1,43634664 

2010 Българи 89 376 65 137 1,372123371 
 Чужденци 30404 18505 1,643015401 
 Общо 119780 83642 1,432055666 

2011 Българи 97 473 67 700 1,439778434 
 Чужденци 36741 21456 1,712388143 
 Общо 134214 89156 1,505383822 
 

Динамичното положително развитие в броя на нощувките и броя на 
нощувалите лица се допълва от положителните данни за средната продължителност 
на престоя, която остава една от най-ниските в рамките на страната - за 2011 г. 
Средната продължителност на престоя е съответно 1,43 и 1,71 нощувки при българите 
и чужденците, което подчертава транзитния характер на дестинацията.  

Генерираният брой нощувки за 2011 г. определя средногодишна заетост на 
легловата база от 21,86 %, което е увеличение спрямо 18,24 % заетост през 2010 г., но 
остава нисък спрямо средната стойност за страната – 32 %. 

 



Стратегия за развитие на туризма в община Русе до 2020 година 
 

  стр.  36  
 

2.6.5 Туристически продукт 
 
Към момента туристическото предлагане е доминирано от краткотрайни 

познавателни пътувания (дневни посетители, преминаващи групи) и уикенд-
туризъм с изразена сезонност. Основният туристически поток, който преминава през 
територията на общината, идва от круизния туризъм. През последните няколко 
години в Русе акостират средно 150 пасажерски кораба годишно, като средният брой 
на пътниците в един кораб е 120. Това са туристически групи от САЩ, Япония и 
Западна Европа, които представляват платежоспособно търсене. Основната 
дестинация за тези туристи засега е град Велико Търново, само малка част от тях 
престояват в Русе, и то за не повече от половин ден. 

Другият основен вид туристопоток се генерира от бизнес туризма и 
участниците в събития и фестивали. Те посещават града през цялата година и са 
голям потенциал от платежоспособно търсене на основни и допълнителни 
туристически услуги.    

Туристопотокът в общината и района е зависим от интереса към град Русе. 
Независимо от наличието на обект на ЮНЕСКО, ПП „Русенски Лом” и други 
туристически ресурси в общините около Русе, тези обекти се посещават предимно от 
дневни посетители и уикенд-туристи.  

Туристическите ресурси се използват ограничено и генерират приходи 
предимно от основни услуги - настаняване и хранене, и входни такси в ограничен 
кръг обекти. В този смисъл е налице по-скоро предлагане на ниво туристически 
обекти, отколкото на ниво дестинация. 

 Актуалното състояние на туристическия продукт, в т.ч. като реклама и 
дистрибуция, демонстрира слабости, които предпоставят ниската заетост на легловата 
база, ниска- средна продължителност на престоя, ограничени приходи от туризма и  
съответно ниска ефективност като цяло от туристическото развитие: 

• Нискокатегорийна леглова база 
• Ограничено предлагане на спортна анимация и дейности за свободното 

време 
• Липса на общо маркетиране на региона, в т.ч. общо послание, 

позициониране като единна дестинация, съвместна реклама и т.н.; 
• Липса на трайни контакти с международни нишови оператори; 
• Неразвито клъстерно сътрудничество; 
• Минимално използване на река Дунав като туристически ресурс и 

маркетингов инструмент 
 

2.6.6 Туроператори и туристически агенти 
 

Според Националния туристически регистър, на територията на региона, 
функционират 47 фирми с регистрация за туроператор и/или туристически агент, в 
т.ч. една чуждестранна. Сред тях 31 имат регистрация за туроператор, като 4 са 
клонове на фирми.  

Големият брой фирми, регистрирани за извършване само на агентска дейност, е 
красноречив за outgoing-профилирането им. Допълнително неблагоприятно 
обстоятелство е, че повечето фирми разглеждат Русе като потенциален генериращ 
пазар, а не като дестинация. 
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Сред фирмите, специализирани във формирането и продажбата на местни 
продукти трябва да се отбележат „Дунав турс” – най-големият български туроператор 
в круизния туризъм, но освен него няма изявен силен туроператор, който да 
провокира интереса към района. 

 

2.6.7 Туристически организации 
В Националния туристически регистър са вписани 3 сдружения, които 

осъществяват дейност на територията на региона – Спортно Туристическо и 
Природозащитно Дружество „Академик”, Асоциация на Дунавските Общини "Дунав" 
и Сдружение "Туристическо дружество Приста". В процес на регистрация е и „Съюз  
на хотелиерите и ресторантьорите-Русе”. 

Освен тях има и редица други сдружения и организации, чиято дейност е в 
интерес на туристическото развитие - Бизнес Център за Подпомагане на Малки и 
Средни Предприятия, Дирекция на ПП «Русенски Лом» , редица спортни клубове, 
множество читалища  и други. 
 

Важна роля играят сдруженията от областта на културата - Дружество на 
художниците, Дружество на писателите, Дружество на преводачите, Клуб „Отворено 
общество”, Сдружение „Европейски пространства” 21, Международно дружество 
„Елиас Канети”, Сдружение „Васил Арнаудов”, Сдружение „Брод”, Сдружение 
„Фолклорен танцов театър „Найден Киров”, Сдружение „Алтернативно кино”, 
Сдружение „ Клуб Европеистика”, Сдружение Про Арт и др. 
 

Големият брой организации, свързани с туризма, формират широка мрежа от 
потенциални партньори, които са полезни в процесите на формиране, реклама и 
реализация на туристическия продукт, ангажирани с поддръжката и развитието на 
определена посетителска инфраструктура, доставка на отделни услуги и анимация, 
провеждане на определени събития, провеждането на акции по продажбите и т.н. 
 

3. SWOT – анализ на потенциала на туристическия 
продукт 

 
На базата на ситуационния анализ и маркетингови проучвания се 

идентифицират следните основни пазари, на които е обследван потенциалният 
интерес: български пазар и пазар „Румъния, Германия, Великобритания”. Пазарните 
сегменти са основно: семейства, младежи и приятелски групи. 
 

Доколкото различните пазари, сегменти и типове туризъм формират различни 
изисквания към туристическия продукт на региона, то всяка отделна 
характеристика/компонент на продукта/ има различна тежест и знак, поради което 
анализът на потенциала на община Русе и прилежащия туристически регион да 
предложи конкурентоспособен продукт е направен за всеки един целеви пазар 
поотделно. 
 
Пазар България,  
Целева група: Семейства (с /без деца), приятелски групи, младежи  
Таб.4 
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Силни страни Слаби страни 

 
Относително добър транспортен достъп до 
региона 
 
Легловата база е подходяща като капацитет, 
видова, териториално разпределение и 
категории на средствата за подслон и 
местата за настаняване  
 
Съхранена природа, наличие на защитени 
територии и интересни природни обекти 
 
Обект на ЮНЕСКО 
 
Река Дунав 
 
Маркирани маршрути около основните 
туристически локализации 
 
Добра разпознаваемост  България, като 
туристическа дестинация. 
 
Множество културно-исторически 
паметници и музеи 
 
Конкурентна в ценово отношение 
дестинация. 
 
Наличие на туристически информационни 
центрове 
 
 

Относително неблагоприятно географско 
положение и близост до  основните 
генериращи пазари.  
 
Липса на единен и запомнящ се образ. 
 
Слаба информационна обезпеченост и 
недостатъчна реклама. 
 
Ограничено предлагане на допълнителни 
услуги, особено свързани с река Дунав  
 
Ограничени възможности за приключение и 
преживяване, в т.ч. за деца 
 
Недостатъчна квалификация на персонала и 
колебания в нивото на обслужване. 
 
Ниско ниво на публичните услуги за 
обслужване на туристопотока в дестинацията 
– обществен транспорт, указателни и 
информационни табели и т.н. 
 
Недостатъчна, остаряла, а на места и зле 
поддържана туристическа инфраструктура 
/маркировка,указателни табели, 
приветствени билбордове и др./; 

Ограничено използване на културния 
календар  

 

Възможности Заплахи 
Създаване на туристически атракции по 3.1. 
 
Реализация на големите инфраструктурни 
(транспортни) проекти 
 
Повишена честота на пътуване и търсене на 
кратки почивки  
и уикенд туризъм в страната. 
 
Държавна политика, стимулираща 
специализираните видове туризъм (в т.ч. 
маркетинг) 
 
Дунавската стратегия на ЕС 
 

Нарастваща конкуренция 
 
Зависимост от ограничен брой туристически 
пазари. 
 
Влошаване на съотношението цена-качество 
 
Влошаване параметрите на околната среда, 
презастрояване 
 
Липса на интерес/ припознаване на туризма 
като приоритет на развитието от страна на 
местната общност. 

 
Пазари: Румъния, Германия, Великобритания  
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Целева група: Семейства с/без деца; младежи 
Таб.5 

Силни страни Слаби страни 

Относително добър транспортен достъп до 
региона 
 
Съхранена природа, наличие на защитени 
територии и интересни природни обекти 
 
Обект на ЮНЕСКО 
 
Река Дунав 
 
Маркирани маршрути около основните 
туристически локализации 
 
Множество културно-исторически 
паметници и музеи 
 
Конкурентна в ценово отношение 
дестинация. 
 
Наличие на туристически информационни 
центрове 
 

Относителна отдалеченост от основните 
генериращи пазари (с изкл. пазар Румъния) 
 
Липса на висококатегорийна настанителна 
база. 
 
Липса на единен и запомнящ се образ. 
Слаба информационна обезпеченост и 
недостатъчна реклама. 
 
Ограничено предлагане на допълнителни 
услуги, особено свързани с Дунав  
 
Ограничени възможности за приключение и 
преживяване, в т.ч. за деца (за пазар Румъния) 
 
Недостатъчна квалификация на персонала и 
колебания в нивото на обслужване. 
 
Ниско ниво на публичните услуги за 
обслужване на туристопотока в дестинацията 
– обществен транспорт, указателни и 
информационни табели и т.н. 
 
Недостатъчна, остаряла, а на места и зле 
поддържана туристическа инфраструктура 
/маркировка, указателни табели, 
приветствени билбордове и др./; 

Ограничено използване на културния 
календар  

Възможности Заплахи 
Създаване на туристически атракции по 3.1. 
 
Реализация на големите инфраструктурни 
(транспортни) проекти 
 
Повишена честота на пътуване и търсене на 
кратки почивки  
и уикенд туризъм в страната. 
 
Държавна политика, стимулираща 
специализираните видове туризъм (в т.ч. 
маркетинг) 
 
Дунавската стратегия на ЕС 
 
Асоцииране с р. Дунав 

Нарастваща конкуренция 
 
Зависимост от ограничен брой туристически 
пазари. 
 
Влошаване на съотношението цена-качество 
 
Влошаване параметрите на околната среда, 
презастрояване  
 

 
 



Стратегия за развитие на туризма в община Русе до 2020 година 
 

  стр.  40  
 

 

4. Стратегически насоки за развитие 
 
Туристическият продукт не е статичен и се развива непрекъснато. Туристическото 
търсене и актуалните слаби места в предлагането в регион Русе, както и самите 
компоненти на туристическия продукт, дефинират основните области на 
интервенция и необходимата посока на развитие. 
 
 
Област Препоръка за развитие 
Обща инфраструктура • Подобряване на вътрешно-регионалните 

връзки (състояние и поддържане на 
общинските пътища); 

• Разрешаване на проблемите със събирането и 
извозването на битовите отпадъци;  

• Стимулиране използването на алтернативни 
източници за отопление; 

• Цялостно благоустрояване на селата; 
• Изготвяне на Подробен устройствен план 

(ПУП) за места от туристически интерес, 
особено по поречието на Дунав; 

• Проектиране и изграждане 
обходен/панорамен път в сервитутната зона 
на ПП “Русенски Лом”; 

• Проектиране и изграждане “Дунавски 
панорамен път”; 

• Проектиране и изграждане на пристани при 
села от съседни общини; 

• Проектиране и изграждане на “Рибарски 
селища”; 

• Подпомагане община Иваново за изграждане 
на съвременни комуникационни съоръжения 
за равностоен достъп на обектите Скален 
манастир и Средновековен град Червен. 

Настанителна база • Изграждане на висококатегорийни хотели; 
• Разширяване на легловата база в малките 

населени места; 
• Разширяване на предлаганите услуги в 

съществуващите средства за подслон и др.; 
• Подобряване на качеството на обслужването 

(езикови и професионални умения, 
гостоприемство и т.н.). 

Инфраструктура и 
услуги за културен 
туризъм 

• Продължаване на дейности по проучване,  
реставрационно-консервационни дейности 

• Подобряване на експонирането и 
социализацията – въвеждане на съвременни 
форми на представяне, разработване на 
атракции; изграждане на буферни зони, 
търговски обекти и обслужваща 
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инфраструктура;  
• Организирано предлагане и популяризиране 

на възможностите за демонстрации/ участие 
на занаяти, обичаи, традиции; 

• Рекламиране на местната кухня и напитки, 
вкл. чрез специализирани заведения, 
атракции/дегустации, участие на туристите в 
традиционни производства, хранителни 
сувенири;  

• Развитие на културния календар и трайното 
му интегриране в туристическия продукт.  

Инфраструктура и 
услуги за еко туризъм 

• Създаване на цялостна мрежа от маршрути за 
пешеходен и велотуризъм чрез свързване на 
съществуващите и маркиране на нови; 

• Маркиране на нови тематични/ 
интерпретативни маршрути (градски 
архитектурно-опознавателни, църковен и др.) 

• Създаване на постоянни атракции (скаутски 
лагер; приключенски парк, поставяне на 
панорамни асансьори за Ивановски скални 
църкви и Червен, или друго); 

• Организирано предлагане и популяризиране 
на възможностите за осигуряване на 
екскурзоводи, планински водачи и спасители, 
водачи-специалисти, инструктори, 
аниматори; 

• Развитие на допълнителните услуги – конни 
бази, отдаването под наем на екипировка, 
оборудване и т.н.;  

• Съчетаване на маркираните маршрути с 
предлагането на допълнителни услуги в 
цялостен продукт („С карта и колело под 
наем”); 

• Организиране на нови еко-инициативи, 
доброволчески лагери, кампании и т.н.; 

Информационно 
обслужване на 
туристите 

• Поддържане дейността на съществуващите 
информационни центрове и разкриване на 
нови; 

• Подобряване на информационното 
обезпечаване на пътната мрежа, 
информационни и указателни знаци,  табла за 
туристическия продукт и отделни обекти; 

• Изграждане на система за обмен на 
информация вътре в региона: 
- като публична услуга; 
- като взаимодействие между отделните 

предприятия. 
Персонал и качество 
на обслужването 

• Развитие и популяризиране на културата на 
„гостоприемство”, не само сред заетите в 
туризма, но и сред местното население. 

• Изграждане на система за съвместна работа 
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между туристическите обекти, фирми и 
гимназиите, включително провеждане на 
практики и стажове, допълнително обучение 
на вече зает персонал, предимство при 
наемане на работа и т.н. 

• Мероприятия за обучение (вкл. чуждоезиково) 
и повишаване квалификацията на 
собствениците на къщи за селски туризъм и 
заетия персонал. 

Институционално 
развитие и 
сътрудничество 

• Запазване на модела на междуобщинско 
сътрудничество и организирането му в обща 
туристическа стратегия и план за действие; 

• Пълноценно интрегриране на туристическите 
сдружения и други заинтересовани 
нестопански организации във формирането и 
управлението на туристическия продукт; 

• Разширяване на продуктовото предлагане 
чрез съвместни продукти със съседни общини 
и региони (напр. Иваново, Борово, Ценово, 
Две Могили, Велико Търново, Свищов и 
Силистра) 

Маркетинг и реклама • Изграждане на единен бранд и реализиране 
на стратегия за налагане на бранда; 

• Изработване и реализация на съвместен 
маркетингов план с други общини от Русенска 
област, свързани в общ туристически продукт 
с община Русе с нагласата Русе  да се 
разглежда като портал за туризъм; 

• Запазване на модела на целенасочени 
комуникационни капании съобразно 
маркетинговата стратегия; 

• Въвеждане на механизми (чрез туристическите 
сдружения или ПЧП) за съвместно 
финансиране на регионалния маркетинг от 
страна на администрацията и частния сектор; 

• Въвеждане на клъстърен подход в рекламата в 
рамките на дестинацията на ниво обекти 
(всеки доставчик рекламира другия) 

 
 

5. ФИНАНСИРАНЕ 
 
 
Финансираното на заложените в стратегията мерки ще се извърши от: 

• Заложени средства в бюджета на Община Русе; 
• Европейски програми; 
• Туристически данък; 
• Други финансови средства. 
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6. ПРОЗРАЧНОСТ 
 

Прозрачността в настоящата стратегия се базира на ангажиране в реализацията на 
целите и мерките на различни управленски, икономически и обществени структури 
на национално и местно равнище. 
 
 Принципът на прозрачност на устойчиво развитие на туризма, изразява 
необходимостта от търсенето на диалог, на широко обществено съгласие, за всяка 
промяна в областта на туризма. Това ще създаде ангажираност у всеки български 
гражданин, а от там и доверие в системата, което е много важно за нейното развитие. 
 


