ОДОБРИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1/22.06.2017 г.
от проведено заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда
22.06.2017 г. – Зала 1 на Областна администрация - Русе
Заседанието на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда започна в 10.00 часа при наличие на кворум – 22 от 32 членове на комисията или
техни заместници. Отсъстваха представители на: Община Борово, Община Ценово,
Регионален исторически музей – Русе, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението”, Регионален съвет на КНСБ – Русе, Териториална дирекция
„Национална сигурност” – Русе, Русенска Митрополия, Железопътна секция Горна
Оряховица, район ПЖПС – Русе, СРС на КТ „Подкрепа”, Фондация „Русчукъ”.
Г-н Свилен Иванов, заместник областен управител откри заседанието, като
информира, че със Заповед № 6-95-00-368/09.06.2017 г. на Областния управител на област
Русе той е определен за председател на Постоянната секторна комисия в областта на
туризма и околната среда.
Г-н Иванов предложи за обсъждане предварително изпратения на присъстващите
дневен ред:
1. Запознаване с дейността на „Асоциация Източна Дунавска Конвенция и
Посетителски център“– трансграничен офис за туризъм и управление на дестинации
Представя: Клара Маркулеску, председател (Гюргево, Румъния)
2. Запознаване с дейността на „Дунавски Туристически Клъстeр” – етапи на
развитие чрез сътрудничество с релевантните актьори в региона
Докладва: Габриел Замфир, председател (Букурещ, Румъния).
3. Разни
Докладват: членове на комисията
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
Председателят на Комисията премина към първа точка „Запознаване с
дейността на „Асоциация Източна Дунавска Конвенция и Посетителски център“–
трансграничен офис за туризъм и управление на дестинации“ и даде думата на г-жа
Клара Маркулеску – председател на организацията.
Г-жа Маркулеску благодари за поканата и възможността да представи
институцията, които представлява. Поставен бе акцент върху изключителното значение на
трансграничното сътрудничество за развитието на регионите, като бе отбелязано, че
реализираните проекти в еврорегион Русе - Гюргево са на стойност стотици хиляди евро. Гжа Маркулеску запозна присъстващите с понятието „отговорен туризъм“ и представи
участието на „Асоциация Източна Дунавска Конвенция” в организирането на туристически
изложения в Гюргево, посещавани и от представители на българския туристически бизнес.

На 14-16 януари 2015г. в гр. Гюргево, Румъния е проведена Гала на Асоциацията на
румънските журналисти в сферата на туризма. В нея са взели участие представители на
пресата в Румъния в областта на туризма, представители на местната власт от Гюргево и
Русе, предприемачи и фирми, работещи в областта на туризма.
Присъстващите бяха запознати с онлайн платформа, известна като „Отидете В”,
която включва мрежа от дестинации, насърчаваща туризма в Румъния и поставяща
внимание върху местните общности, обичаи, традиции и тяхната култура. За нея е
направен и уникален документален филм.
Г-жа Маркулеску предостави информация за Международен Форум за Отговорен
Туризъм, провел се в Букурещ през м. май 2017 г. Съвместно с фондация Амфитеатър е
организирано четвъртото издание на Международния Форум за Отговорен Туризъм (FITR),
на тема: „Отговорен туризъм в градското пространство: идентичности и градски опит
/урбанизъм/”. Събитието е част от по-широка програма, посветена на идеята за отговорен
туризъм в Румъния. По време на събитията се представят гледни точки, казуси и
презентации на национални и европейски добри практики, всички аргументи в полза на
укрепването на идентичността за устойчиво развитие, насочвайки нашия подход към
конкретни решения, полезни инициативи, предприемачи и общности. Следващото издание
ще се проведе през ноември тази година и г-жа Маркулеску покани присъстващите да се
включат в него.
Представена бе и кратка информация за проект BG-RO E-GoverNet. Проектът е
на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия с партньори Областна
администрация – Русе и „Асоциация Източна Дунавска Конвенция и Посетителски център”.
Проектът е в начална фаза и цели създаване на информационна мрежа, за улесняване
сътрудничеството между публичните органи, неправителствените организации, бизнеса и
гражданите в трансграничния регион България-Румъния.
Председателят на Комисията благодари на г-жа Клара Маркулеску за изнесената
презентация и превода на г-жа Ганчева, и прикани присъстващите да се включат в
дискусията. След като не постъпиха мнения и коментари, г-н Иванов отбеляза, че
резултатите от тази кооперация са най-добрите в региона. Поради липсата на мнения и
коментари, се премина към втора точка от дневния ред „Запознаване с дейността на
„Дунавски Туристически Клъстeр” – етапи на развитие чрез сътрудничество с
релевантните актьори в региона“ и думата беше дадена на г-н Габриел Замфир –
председател на организацията.
Г-н Замфир приветства гостите и започна с кратко въведение за историята на
„Дунавски Туристически Клъстeр”. Това е най-старата и най-голямата туристическа
асоциация в Румъния, която е насочена към стимулиране и развитие на селския туризъм.
Клъстерът се основава на сътрудничество и взаимодействие със заинтересованите страни,
интеграция и присъединяване на техните проекти и дейности, които допълват бизнеса,
постигане на синергия и иновации, водещи до добавена стойност за всички фирми, които
участват.
Той запозна аудиторията и с Проект „Маршрутът туристически Дунав” за развитие
на туризма, стимулиране на корабоплаване, селски, екологичен, културен туризъм и др.
Целите на проекта са развитие на долното течение на р. Дунав и дунавските пристанища,
опазване на околната среда и популяризиране на културното наследство, развитие на
инфраструктура за еко туризъм, насърчаване на междукултурния обмен и др.

Г-н Замфир представи и една интересна област от туризма, която според
световните специалисти ще доведе до интензивното му развитие до 2030 г., а именно
индустрия на гостоприемството и на приятелството – услуги, подчинени на желанието и
нуждата на всеки един клиент, връщане към „натурата“.
Заместник областният управител благодари на г-н Замфир за представената
информация и споделения опит на румънските партньори и подчерта, че участието на
експерти от румънската страна в заседания на комисиите в бъдеще ще се превърне в добра
практика.
Г-н Димов, заместник кмет на община Бяла изрази мнение, че е необходимо да
се обедини информацията, предоставяна от общините в сферата на туризма, като се
публикува в интернет сайт със снимков и филмов материал, като по този начин са
популяризират различните обекти.
Г-жа Илиана Драганова, представител на Бизнес центъра за подпомагане на
малки и средни предприятия информира, че през предходния програмен период е
реализиран проект „TourNet”, чрез който е изградена онлайн платформа за регион РусеГюргево. На нея са публикувани GIS карта, снимки и информация за туристически обекти.
Тя обясни, че има много инициативи, които не са познати на заинтересованите страни.
Г-жа Горанова, изп. директор на Бизнес центъра за подпомагане на малки и
средни предприятия допълни, че е необходимо тези инициативи да се популяризират.
Важно е и да се създаде цялостен туристически продукт.
Г-н Иванов увери участниците, че ще се инициират поредица от срещи, с
подкрепата на Областна администрация – Русе между общините на територията на област
Русе, Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия и заинтересованите
страни в сферата на туризма, за да се обединят усилията за развитието му в областта, в
популяризиране на туристическите обекти, които заслужават да бъдат видяни, както и
доброто им презентиране в Румъния.
В края на заседанието Председателят на Комисията информира присъстващите, че се
предвижда актуализация както на състава, така и на наименованията на комисиите. Те ще
бъдат разгледани на заседание на Областния съвет за развитие на област Русе (на 29 юни
2017 г.). Предвижда се Комисията да включи в себе си и ресор култура и да получи
формулировката „Постоянна секторна комисия в областта на туризма и културата”.
Ресорът околна среда ще бъде включен към „Постоянна секторна комисия в областта
транспорта и енергетиката”. Той обясни, че членовете на Комисиите ще бъдат официално
уведомени за промяната.
С това беше изчерпан дневният ред, г-н Иванов благодари на присъстващите и
закри заседанието.

