ОДОБРИЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител
За областен управител на област Русе
(съгл. Заповед №2-95-00-608/29.09.2016 г.)
Председател на Постоянната секторна комисия
в областта на туризма и околната среда

ПРОТОКОЛ № 2/20.10.2016 г.
от проведено заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда
18.10.2016 г. – Зала „Св. Георги”
Заседанието на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда започна в 10.00 часа при наличие на кворум - 20 от 32 членове на комисията или
техни заместници. Отсъстваха представители на: Община Борово, Община Бяла, Община
Ветово, 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 Станимир Станчев, заместник областен управител и председател на Комисията
откри заседанието. Той информира, че то е свикано с писмо с изх. № 37-00-6/04.10.2016 г.,
след което предложи за обсъждане предварително изпратения на присъстващите дневен
ред:
1. Възможности за развитие на туристически район Дунав, в рамките на
специализацията на района, съгласно Концепцията за туристическо райониране на
Република България. Възможностите, свързани със стратегията на Европейския съюз за
Дунавския регион.
Докладва: г-жа Савина Недялкова – Рупелиева – гл. експерт в ГД „Туристическа
политика” на Министерството на туризма
2. Приемане на Индикативна годишна програма за дейността на Постоянната
секторна комисия в областта на туризма и околната среда за 2017 г.
3. Разни
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Савина
Недялкова – Рупелиева – гл. експерт в ГД „Туристическа политика” на Министерството
на туризма.
Г-жа Рупелиева изнесе презентация на тема „Перспективи пред развитието на
туризма в област Русе” (Приложение 1).
Беше акцентирано върху продуктовата спецификация на Дунавския туристически
район, източнодунавски подрайон, в който съгласно Концепцията за туристическо
райониране попада област Русе. В тази връзка бяха посочени някои инициативи на
Министерството на туризма за промотиране на региона сред които „Инициативата 50-те

малко познати туристически обекта“, разработените Културно-исторически дестинации, в
които присъстват обекти от област Русе, билборд кампания, регистър на туристическите
атракции и фестивали и др. Г-жа Рупелиева представи и възможностите за финансиране,
предоставени от програмите на ЕС за Дунавския регион.
Като част от презентацията беше включена информация за речния круизен туризъм,
за който малко се говори, но всъщност оказва съществено икономическо въздействие. От
представените данни стана ясно, че голяма концентрация от корабите, който минават по р.
Дунав спират в Русе (около 50%), но полезният престой в гр. Видин е по-голям. По данни
най-силните месеци за круизния туризъм са май, юни и август, като за съжаление голям
процент от туристите на ползват организирани програми на брега и не правят никакви
разходи.
Като извод може да се посочи, че е необходимо да се разнообразят програмите на
брега за по-широко разпространение на икономическите ползи от круизния туризъм, както
и подобряване на качеството на услугите.
Председателят на Комисията благодари за интересната презентация. Той
подчерта, че по отношение на крузния туризъм Русе се явява транзитна дестинация и се
поинтересува каква е причината за това. Г-н Станчев допълни, че област Русе има голям
потенциал, но има и незаинтересованост. Голяма част от круизните туристи посещават
съседна област.
Г-жа Рупелиева обясни, че нещото което може реално да бъде направено е
програмите, които се изготвят от фирмите, които предлагат круизни пътувания да бъдат
насочени към града. Например предлаганият пакет да включва градска обиколка – шопинг
туризъм, културно събитие или др. Потенциалът трябва да бъде използван с по-голяма
промоция и насочване на вниманието към обекти в рамките града.
Г-н Александър Кондев, експерт „Връзки с обществеността” към ОП „Русе - АРТ”
допълни, че според статистиката на Туристическия център в Община Русе много малка
част от туристите от акостиралите кораби минават от там. Част от проблема, че туристите
не се задържат в област Русе е факта, че няма тур оператор, който да работи в тази посока.
Г-жа Рупелиева поясни, че целта е да се обединят усилията в промотиране на
Дунавския регион като едно цяло с общ слоган и общо лого. Това е идеята на
районирането. Да се постави акцент върху целия регион.
Г-н Станчев предложи да се проведе среща с представители на туристическите
оператори и представители на общините, като ще бъде поканен и представител на
Министерството на туризма, на която да се обсъдят възможни туристически тематични
маршрути.
Г-жа Рупелиева отбеляза също, че една подходяща платформа е Уикенд туризъм, в
рамките на която могат да се осъществяват срещи и да се промотират региона и различни
туристически продукти.
Г-н Михаил Михов, представител на Сдружение „Вело-Русе” допълни, че
изготвянето на туристическите маршрути е въпрос на въображение и инициативност на
тур операторите. В тази връзка Русе винаги е бил в сянката на съседния областен град,
който е бил средновековна столица и предлага нещо, което Русе не може да предложи.
Трябва да се търсят атракции, които да бъдат уникални – концерти, наблюдение на диви
птици по р. Дунав и др. Той поясни, че голяма част от круизните туристи са възрастни
хора, за които придвижването пеша е затруднение, което е причина да бъдат вземани и

откарвани с автобус направо от корабите. От съществено значение е фактът, че престоят
на круизните кораби в България е един, максимум два дни.
Г-н Кондев добави, че Община Русе е била представена на туристическо
изложение в Будапеща, къде е имало засилен интерес от страна на азиатските страни. В
тази връзка е необходимо да се определят целеви групи и да се прецени в кои страни какво
ще се промотира.
Г-жа Татяна Алахверджиева, представител на Дирекцията на Природен парк
„Русенски Лом”, взе отношение, като поясни, че Природният парк не е удобен за
круизните туристи, но е на разположение да предоставя информация. За сектор еко и био
туризъм голям проблем е транспортът. На туристите се предоставят карти и материали, но
не може да се осигури превоз. В тази връзка е необходимо да се потърси вариант за
осигуряване на транспорт поне в активния туристически сезон. Без транспорт се губи тази
туристическа ниша.
Г-жа Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион
Данубиус” подкрепи тезата, че е необходимо да се водят разговори с тур операторите.
Необходима е добра инфраструктура, реклама и форуми, на които да се търсят пресечни
точки. Тя информира, че при гр. Гюргево акостират също много круизни кораби, които
биха могли да водят туристите си в Русе, затова моли за подкрепа на идеята за изграждане
на втори Дунав мост при Русе – Гюргево.
Г-жа Рупелиева допълни, че наистина това са важни аспекти – взаимодействието
между всички заинтересовани страни, таргетирането (предлагане на определени продукти
за определени пазари), реклама, богата програма (фестивали и културни събития).
Възможно е на форуми като Уикенд туризъм да се организират срещи между български и
чуждестранни туристически агенции, да се правят опознавателни пътувания в региона,
представяния на място. Но първо трябва да бъдат разработени туристическите продукти,
които да бъдат представяни и рекламирани.
Г-н Кондев, взе думата, като информира, че за първа година Туристическият
информационен център работи в активния сезон 7 дни в седмицата от 09-18ч., като
предстои да се въведе целогодишно работно време 6 дни в седмицата от 09-18ч. Той
запозна присъстващите с някои акценти от културния календар на Община Русе.
Г-н Станчев допълни, че и др. общини има какво да покажат и се подценяват
фолклорът и религиозният туризъм.
В заключение на дискусията, г-н Станчев предложи Комисията да приеме следното
решение:
1. „Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда, да
проведе работна среща-дискусия с тур операторите и заинтересованите страни за
обсъждане на възможностите за развитие на туризма в област Русе ”
Срок: до края на първото тримесечие на 2017 г.
Отговорник: Секретаря на Комисията
След подлагане на гласуване, решението беше прието единодушно.
Председателят на Комисията допълни, че на срещата ще се покани и представител
на Министерството на туризма.

По втора точка от дневния ред „Приемане на Индикативна годишна програма
за дейността на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда за 2017 г.”, г-н Станчев информира членовете, че са постъпили само две
предложения за теми, които да бъдат разгледани през 2017г. В тази връзка той предложи
следните решения:
1. Членовете на Комисията да изпратят предложения за теми, които да бъдат
включени в дневния ред на заседанията на Постоянната секторна комисия в областта на
туризма и околната среда през 2017 г.
Срок: 14.11.2016 г.
Отговорник: членовете на Комисията
2. След обобщаване на постъпилите предложения за теми в срок до 21.11.2016 г.
да се пристъпи към неприсъствена процедура за приемане на проект на Индикативна
годишна програма за дейността на Комисията през 2017 г.
Срок: 21.11.2016 г.
Отговорник: секретарят на Комисията
Решенията бяха приети единодушно.
Д-р Емилия Христова, началник на отдел в Държавен фонд „Земеделие”,
Областна дирекция – Русе, добави, че при стартиране на направлението туризъм в
Програмата за развитие на селските райони, Фондът ще заяви готовност да представи
темата на заседание на Комисията.
Г-н Станчев отново заяви желанието на ръководството на Комисията през 2017 г.
да бъдат проведени изнесени заседания, като едно от тях би могло да се домакинства от
Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”.
Г-н Ростислав Кандиларов, представител на Сдружение „Вело-Русе” информира,
че Сдружението има предложения за теми, които ще изпратят писмено. Те са свързани с
единната номерация на междуселищните автобуси, ЕвроВело 6, Областния календар на
събитията, Стратегия за развитие на туристическия потенция на област Русе и др.
Г-жа Пенка Попова, началник на отдел АКРР, в Областна администрация – Русе,
направи предложение културния календар на област Русе да се изпрати на тур
операторите. Г-н Станчев допълни, че в календара датите са индикативни, а не конкретни
и не би било от полза. Г-жа Рупелиева потвърди това и обясни, че този факт създава
проблем при изготвянето на Националния фестивален календар и не е в помощ на тур
операторите. Г-жа Попова поясни, че е необходимо от общините да се иска да подават
точни и конкретни дати. В заключение г-н Станчев добави, че при яснота какво да се
включи, културния календар ще се преработи.
В точка 3 „Разни”, Председателят на Комисията информира, че има заявено по
електронна поща желание от Сдружение „Вело-Русе” да представи резултатите от
реализиран от Сдружението проект и даде думата на г-н Кандиларов.
Г-н Кандиларов запозна присъстващите с презентация на тема „Съвместно
развитие на велосипедните маршрути в общините от област Русе” (Приложение 2). Той
посочи като проблем, с който се е сблъскал по време на изпълнението на проекта липсата

на актуална информация в Консолидиран общински туристически регистър
(tourism.egov.bg), както и GPS координати на обектите.
Г-жа Рупелиева поясни, че регистърът не се поддържа, тъй като фирмата вече не е
изпълнител към Министерството на туризма. Актуален е регистърът на сайта на
министерството, но при изготвянето му не са били поискани GPS координати.
Г-н Кандиларов призова при възможност, при следващото обновяване да се
поиска и тази информация, тъй като без тях е изключително трудно.
Г-жа Ганчева предложи за популяризиране на туризма да се потърси съдействието
на Гранична полиция за стойка за рекламни материали на ГКПП „Дунав мост”, от където
минават много от туристите.
Г-н Сашо Попов, председател на Туристическо дружество „Приста” взе думата
като постави проблем свързан с липсата на място за масово спускане на лодки (моторни,
рибарски, кану и др.) и предложи да бъде разгледан на заседание на Комисията.
В края на заседанието г-н Михов призова за повече активност от институциите и
полагане на доброволен труд за поддържане достъпа до различните обекти, като например
Големия Нисовски манастир.
С това беше изчерпан дневният ред, г-н Станчев благодари на присъстващите и
закри заседанието.

