ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРЖДИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областната комисия по култура и туризъм, проведено на 20.03.2012 г. от
10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
Днес, 20.03.2012 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Областната комисия по култура и туризъм.
На заседанието според присъствения списък присъстваха 25 от общо 31 от
членовете на Съвета. По уважителни причини отсъстваха: г-жа Бисерка Тодорова –
Секретар на община Борово, г-жа Лили Ганчева – Изпълнителен директор на Асоциация
„Еврорегион Данубиус”, г-жа Катя Стоянова – Изпълнителен директор на „Дунав Турс”,
г-жа Пенка Ангелова – Председател на Международно дружество „Елиас Канети”, г-жа
Мария Дуканова – Директор на Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин
Стоянов” – Русе, г-жа Мануела Симеонова – Експерт в Регионален експертноконсултантски и информационен център „Читалища”.
Гости и докладчици по т.1 и т.2 от дневния ред на заседанието бяха: г-н Венцислав
Удев – Изпълнителен секретар на Български туристически съюз (БТС) и г-жа Анжела
Иванова – Ръководител на Проект „LIMES”.
На срещата присъстваха представители на медиите.
Заседанието бе открито от г-н Петър Даскалов - заместник-областен управител на
област Русе.
Г-н Даскалов обяви проекта на дневния ред. С пълно мнозинство „ЗА” от гласовете
на присъстващите беше приет следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Основни параметри на процедурата по кандидатстване за включване на
културно-исторически и археологически обекти и природни забележителности от област
Русе в Националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически
обекта”.
Докладва: Венцислав Удев – Изпълнителен секретар на Български туристически
съюз
2. Развитие на туризма в област Русе чрез иновативни технологии,
идентифицирани в Проекта “LIMES” (Разработване и изпълнение на мобилна
информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на Лимесите като
Европейско културно наследство).
Докладва: Анжела Иванова – Ръководител на Проект “LIMES”
3. Предварителна стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020г.
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Докладва: Кремена Кръстева – Секретар на Комисията
4. Разни
По първа точка от дневния ред г-н Даскалов даде думата на Изпълнителния
секретар на БТС – г-н Венцислав Удев.
Г-н Удев изказа своята благодарност за поканата да присъства на заседанието на
Областната комисия по култура и туризъм, където представи възможностите за
кандидатстване в Националното движение „Опознай България – 100 Национални
туристически обекта”. Г-н Удев отбеляза, че от област Русе в 100-те Национални
туристически обекта са включени единствено Къща-музей „Захари Стоянов” и Пантеона
на възрожденците. Предстои включване на Ивановските скални църкви. Той изрази
неудовлетворението си от малкия брой обекти на територията на област Русе, включени в
движението и изказа надежда това да се промени. Изпълнителният секретар на БТС
представи пред членовете на Комисията разработена за гр. София диплянка, включваща
обектите, които трябва да се посетят от всеки турист в този край. Уточнено беше, че това е
проект на Столична община, а диплянките се раздават и с помощта на училищния
инспекторат. Г-н Удев посочи, че за един месец сред учениците са разпространени около
18 000 диплянки. Отбелязано беше, че това е част от Националното движение „Опознай
България – 100 Национални туристически обекта”, наречено „Опознай родния край” и
това е една добра и подходяща инициатива, която може да се използва в област Русе.
Г-н Удев посочи, че поради големия интерес към движението „Опознай България –
100 Национални туристически обекта” е създадена инициатива „100-те природни
феномена на България”. Към момента в инициативата са се включили 94 общини, като
БТС изчакват техния брой да достигне 100, за да се проведе конкурс и да се определят
природните феномени на България. Той изказа удовлетворение от факта, че много млади
хора са се включили в инициативите организирани от БТС.
Г-н Удев изяви желание в бъдеще да продължат да се провеждат подобни срещи, с
цел увеличаване на обектите от област Русе в Националното движение „Опознай България
– 100 Национални туристически обекта”.
Г-н Даскалов благодари на г-н Удев и даде думата на членовете на Комисията за
въпроси и изказвания.
Г-жа Мая Тодорова – регионален координатор на Световен фонд за дивата
природа, представи от името на г-н Милко Белберов – директор на Дирекция Природен
парк „Русенски Лом” информация, че Дирекцията на парка е подала заявление за участие
в Националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта” с
три обекта – пещерата „Орлова чука”, вековния бряст в с. Нисово и самата територия на
Природния парк.
Г-жа Капка Иванова от Община Две могили поиска повече информация за
процедурата по кандидатстване в Националното движение „Опознай България – 100
Национални туристически обекта”.
Г-н Удев уточни, че кандидатстването става от името на кмета на общината.
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Обектът се представя на магнитен носител, придружен от снимков и писмен материал.
Г-жа Ирена Петрова от Община Русе поиска да узнае с кои обекти е включена
общината в книжката с печатите на 100-те Национални туристически обекта .
Г-н Удев посочи, че през 2003 г. движението е изпратило писмо до кмета на
Община Русе с предложение за включване на нови обекти, но отговор не е получен.
Поради това единствено Къщата-музей „Захари Стоянов” и Пантеона на възрожденците са
включени в книжката на 100-те Национални туристически обекта, а в новата ще се
включат и Ивановските скални църкви. Г-н Удев отбеляза, че срока за кандидатстване е
бил до края на месец февруари, но се удължава със всяка седмица, за да може броя на
природните феномени да достигне цифрата 100.
Г-н Николай Ненов – Директор на Регионален исторически музей Русе поиска
информация къде са публикувани критериите, по които става избора на един обект за
сметка на друг и кой е принципа, при който един обект ще отпадне, за да влезе друг на
негово място. Г-н Ненов отбеляза, че включването на няколко обекта от една община в
едно квадратче (в книжката за печати) не е решение на проблема.
Г-н Удев отговори, че данните с които работят са от 1966 г. През 2003 г. са
изпратили писма до кметовете на общини да предоставят предложения за включване в
инициативата, но не са срещнали голяма подкрепа. Той посочи, че някой общини, като
Банско са предложили четири обекта в едно квадратче.
Г-жа Ирена Петрова се поинтересува какво стимулира хората да посещават
обектите, като посочи, че преди години са се раздавали значки.
Г-н Удев отговори, че отново се раздават значки, тъй като те са символ на
движението и за миналата година техния брой е бил 12 700 броя.
Г-жа Радка Данева от Община Иваново изказа мнение, че е необходимо
актуализиране на базата данни с които се работи, както и на принципите и критериите за
избор на един обект. Тя предложи в книжката с печатите едно квадратче да представлява
една определена територия или определена историческа епоха.
Г-н Удев отбеляза, че нещата трябва така да се организират, че да се посещават и
малките населени места. Той посочи, че от 100-те излизат тези обекти, които не могат да
обслужват туристическия поток – напр. музеи и галерии, които почиват събота и неделя,
когато е основния поток от туристи. Г-н Удев посочи, че вр. Ботев ще отпадне поради
трудността на неговото изкачване. По думите му то не е по силите на всеки турист,
особено на хора със здравословни проблеми, а 100-те обекта са насочени към масовия
туризъм.
Г-жа Иванка Боянова от Община Ценово съобщи, че Общината е кандидатствала с
три обекта в инициативата „100-те природни феномена” и поиска да разбере значи ли
това, че поне един от тях ще бъде включен в тази инициативата.
Г-н Удев отговори, че щом общината не е получила отрицателен отговор значи
обектите са приети.
Г-жа Мая Тодорова поиска информация дали освен на хартиен носител са
предвидени по-модерни начини за представяне на информацията, напр. googlemaps и др.
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Г- Удев посочи, че всички обекти са регистрирани с GPS координати и в сайта на
движението може да се намери подробна информация.
Поради липсата на други изказвания по т. 1 от дневния ред, г-н Даскалов предложи
за гласуване анблок следните решения:
• Да се публикуват на електронната страница на Областна администрация и на
общините на територията на област Русе условията за кандидатсване към Български
туристически съюз за включване в Националното движение „Опознай България - 100
Национални туристически обекта” и/или Националната инициатива 100-те природни
феномена на България” с покана за участие на заинтересованите страни.
Отговорник: Областна администрация, кметовете на общини
Срок: 23.03.2012 г.
• Областната комисия по култура и туризъм предлага на кметовете на общини да
внесат всички предложения за включване в Националното движение „Опознай България 100 Национални туристически обекта” и/или Националната инициатива 100-те природни
феномена на България” да бъдат изпратени на областна администрация за разглеждане от
администрацията и предоставяне на писма за подкрепа от Областния управител.
Отговорник: кметовете на общини
Срок: 31.03.2012 г.
Решенията бяха приети от всички членове със „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
По втора точка от дневния ред г-н Даскалов даде думата на г-жа Анжела Иванова,
която запозна присъстващите с Проекта „LIMES” (Разработване и изпълнение на мобилна
информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на Лимесите като
Европейско културно наследство) – (Приложение 1).
След представянето на проекта възникнаха следните изказвания:
Г-жа Ирена Петрова поздрави екипа на Проекта посочвайки, че това е едно
модерно виждане за развитието на туризма.
Г-жа Мая Тодорова също изказа подкрепата си към Проекта. Тя направи запитване
дали фирмите трябва да заплатят, за да се включат в Проекта и как ще се поддържа
събраната информация след неговия край.
Г-жа Иванова посочи, че към момента продължава да се работи по Проекта и засега
идеята е участието да е безплатно. Тя отбеляза, че повече яснота ще има през април,
когато ще е неговото представяне. По вторият въпрос г-жа Иванова отбеляза, че няма как
такава голяма база данни от 10 различни държави да се поддържа от едно място и, че
евентуално ще се поддържа локално от местни фирми и институции.
Проектът „LIMES” беше подкрепен от всички участници, като голяма част от тях
предложиха да се използва техния потенциал, капацитет и кадри.
Г-жа Радка Данева изказа мнение, че това е прекрасен проект и предложи, когато
той достигне до определено ниво на изпълнение да се подава информация към общините.
Г-жа Иванова отбеляза, че ще вземе предвид това предложение и благодари за
оказаната подкрепа.
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Г-н Орлин Дяков – Директор на Драматичен театър „Сава Огнянов” направи
запитване към г-н Удев, дали ако област Русе разработи книжка със забележителности
само от областта, в която да се поставят печати, тя ще се разпространява равностойно с
книжката на „100-те Национални туристически обекта”. Г-н Удев отговори положително.
Той допълни, че именно това е целта на инициативата „Опознай родния край”. Посочено
беше, че книжките със 100-те обекта се разпространяват в самите обекти и в
информационните центрове към общините.
По втора точка от дневния ред г-н Даскалов предложи следното решение:
• Комисията препоръчва на всички свои членове, кметовете на общини и
председателите на общински съвети на общините в област Русе да съдействат за
попълване на базата данни, свързани с туризма и обединяване усилията между частния и
публичен сектор за развитие и усвояване на неговия потенциал във връзка с Проект
„LIMES”.
Отговорник: кметовете на общини
Срок: 30.04.2012 г.
Решението беше прието единодушно от всички членове със „ЗА”, без „ПРОТИВ”
и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
По трета точка от дневния ред: Предварителна стратегическа рамка за развитие на
област Русе до 2020 г., думата беше дадена на г-жа Кремена Кръстева – Секретар на
комисията.
След изказването на г-жа Кръстева, г-н Даскалов отбеляза, че ако има предложения
за допълнения към така представената предварителна стратегическа рамка, те могат да се
изпращат в Областна администрация.
По трета точка от дневния ред, г-н Даскалов предложи следните решения:
• Областната комисия по култура и туризъм се обединява около основните
елементи на така предложената предварителна стратегическа рамка за развитие на област
Русе.
• Да се обсъди окончателния вариант на Областната стратегия за развитие на
област Русе, с включен социално-икономически анализ, SWOT анализ и стратегическа
част в Областната комисия по култура и туризъм.
Отговорник: Областна администрация
Срок: 31.03.2013 г.
• Да се публикува на електронната страница на Областна администрация
Областният културен календар
Отговорник: Областна администрация
Срок: 23.03.2012 г.
Решенията бяха приети от всички членове със „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
По четвърта точка „Разни” на вниманието на членовете на Комисията бяха
представени две жалби – на г-н Светозар Панайотов, относно посегателства (графити)
върху сгради на територията на Община Русе и на г-н Володя Кенаров и г-жа Виолета
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Радкова, относно строежа на съоражение пред кафе „Стената” на площад „Хан Кубрат”.
Г-н Даскалов посочи, че и по двата сигнала са изпратени писма до компетентните
органи.
Г-жа Ирена Петрова обърна внимание, че и по двата сигнала се работи усилено от
общината и в следващо заседание членовете на Комисията ще бъдат информирани за
предприетите мерки по тези жалби.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Даскалов закри заседанието на Областната
комисия по култура и туризъм.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ПЕТЪР ДАСКАЛОВ
Зам.-областен управител на област Русе
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