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Уводни думи 

Мисията на проекта DANUrB+ (Градски бранд Дунав+) е да подпомага 

изграждането на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на 

културното наследство по река Дунав. DANUrB+ се фокусира върху укрепване на 

творческите индустрии и туризма в малки и средно големи градове по поречието 

на Дунав. Целта е да се оценят техните скрити и неизползвани ресурси, свързани 

пряко или косвено с реката. 

  

Глобалната цел на DANUrB+ е да създаде "Дунавска културна променада" - 

пространствена културна мрежа, която свързва всички общности по поречието 

на река Дунав. Това би могло да стане чрез изграждането на общ туристически 

бранд и тематични маршрути, което от своя страна да повиши броя на 

посетителите в по-малките общини около Дунав.   

 

Локалната цел на този план за действие е да подкрепи общностите в Белене, 

Никопол и Гулянци при изпълнение на техните стратегически документи в 

сферата на туризма  и да предостави алтернативни възможности за развитие 

чрез съвместно планиране и действие с екипа на Фондация "БлуЛинк".  

 

Подобни общи действия могат да доведат до по-тясно свързване на трите 

дунавски общини, до укрепване на културната им идентичност и популяризиране 

на техните традиции и културни ценности сред по-широка национална и 

международна публика.  

 

Ролята на Фондация "БлуЛинк" в изпълнението на този план е съобразена с 

уставната ѝ цел да подпомага демокрацията, опазването на околната среда и 

прилагането на ценности на обединена Европа като развива способността на 

гражданското общество за стратегическо използване на интернет. Това включва 

създаване на дигитална обсерватория за културно-историческо наследство. 
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Теоретична рамка и методология 

Този План за действие е създаден на базата на активна работа на екипа на 

Фондация "БлуЛинк" за валоризация на културното наследство в общините 

Белене, Никопол и Гулянци в периода 2020-2022 г. като партньор по проекта 

DANUrB+. (валоризация - покачване стойността на някаква ценност) 

 

„Дунав е общо културно пространство“. Често чуваме това твърдение, което 

е заложено и в целите на проекта ДАНУРБ+. Отправна точка за наблюдения и 

анализ е стремежът да се постигне по-хармонично съжителство между хората и 

природата в рамките на градския начин на живот, което се определя от общото 

дунавско културно пространство.  

Вдъхновение за развитието на подобен проект е книгата на Клаудио Магрис 

„Дунав - биографията на една река“. В текста ѝ авторът пресъздава 

културното наследство на реката през погледа на глобален хуманист. 

Пътешествията си Магрис прави преди почти половин век, а самата книга е 

публикувана през 1986 г. на италиански език. 

В разказа си за България Магрис акцентира на понятието „Зелена България“, 

като описва стремежите на българите за независимост, олицетворяван от образа 

на Балкана и героичния подвиг на четата на Христо Ботев, започнал от кораба 

„Радецки“ на Дунав. Магрис се концентрира и върху световните автори на своето 

време, като Йордан Радичков и Елиас Канети, „двама велики синове на 

българската земя“. Първият е негов гид в Северозапада, а вторият му служи за 

метафора на общото дунавско културно пространство, което прави Русе 

„Малката Виена“, а роденото там еврейско момче бъдещ нобелов лауреат за 

литература. Магрис не пропуска и Никопол, както той твърди „един град на Дунав, 

днес сведен до село“. Той се спира на съдбоносната битка за християнска 

Европа от 1396 г. , като прави и препратка към раждането на германската 

литература в същия този район десет века по-рано чрез преводът на Библията 

на езика на готите от епископ Вулфила. Това се случва междувпрочем в 

Никополис ад Иструм, тогавашен епископски център в римската провинция 

Мизия. (Магрис, 2013) 
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Дунав е общ културен коридор, по който модерната европейска цивилизация 

навлиза по българските земи по време на различните периоди на българското 

Възраждане. Това твърдят тримата автори на книгата „От Балкана до Дунав – 

посоки за пътешествия в Дунавска България“. Техният разказ за Дунавска 

България включва различни препратки към историята, археологията, 

архитектурата и културните традиции на цялата територия на север от Балкана, 

известна по света като част от Дунавския римски лимес. От  Видин, който те 

определят като „град за влюбване“ до Силистра и Тутракан, за който те казват, 

че е „любов от пръв поглед за цял живот“, в цялото това културно пространство 

авторите търсят и преоткриват „най-международната река“. Дунава при Белене 

им разказва своите крайбрежни истории за птици и човешки съдби, а при 

Никопол се огъва под тежестта на историята. (Гавраилов, Николаева, Михов, 

2018) 

Културата сама по себе си е много сложно понятие, което повечето хора се 

опитват да опростяват с надеждата да го разбират по-добре. Но в културата на 

местните общности покрай Дунав има специфични особености, които често се 

подценяват, но в повечето случаи се открояват поради различни етнографски и 

исторически дадености. Подобни различия се наблюдават на много места и в 

България, като особено колоритни са преплитанията в района на Белене, 

Никопол и Гулянци. За това ще стане дума по-късно в анализа, а тук ще се 

опитаме да определим причините за културното многообразие на сравнително 

малка площ, като тръгнем от общите символи. 

Холандският социолог Хеерт Хофстеде създава находчив модел, който измерва 

културните различия в обществата по света. Той разглежда два типа култура, 

които според него са програмирани в хората. Под "култура едно" той разбира 

тесният смисъл на понятието - рафиниране на личността посредством 

образование, изкуство и литература, което в някои западни езици се представя 

и с думата "цивилизация". 

  

В "култура две" Хофстеде вижда едно по-широко понятие, с което борави 

социалната антропология. При него имаме не само базисните процеси за 

усъвършенстване на ума, но и социализацията на личността посредством 
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ежедневни дейности, характерни и общоприети за конкретната общност. 

Хофстеде нарича този процес "софтуер на ума". Той твърди, че "култура две" е 

колективно явление, чрез което конкретната личност споделя и припознава 

качества и ценности, характерни за общността, от която произлиза. Това понятие 

има смисъл подобен на този, който френският антрополог Пиер Бурдийо влага в 

термина "хабитус". 

Културните различия според Хофстеде се изявят чрез четири основни начина - 

през символите, героите, ритуалите и ценностите на конкретната група. Първите 

три начина могат да бъдат обобщени в термина „практики“, докато сърцевината 

на културата се формира от ценностите като чувства с определена насоченост, 

които винаги покриват два полюса на противоположност (например зло-добро, 

грозно-красиво). 

Комбинацията от всичко това прави една общност уникална и я различава от 

съседните наглед подобни общности. Това е важен извод за нашата работа в 

района на Белене, Никопол и Гулянци, където най-трудно беше да открием общ 

устойчив символ, който по безспорен начин да обединява усилията на всички за 

постигане целите на проекта ДАНУРБ+. 

Ако приемем безусловно тезата за съществуване на общо дунавско културно 

пространство, то трябва да внимаваме как това глобално понятие придобива 

своите локални измерения. Често този процес се свързва със стремежа за 

„идеалния град“, който не зависи само от мащабите на своя икономически и 

човешки потенциал, но и се съизмерва с усещането за щастие, като така 

придобива форма на „мечтан свят“. Тук на помощ идва теоретичната парадигма 

за сблъсъка на глобалното и локалното и търсенето на баланс чрез понятието 

„глокално“. 

Полският социолог Зигмунд Бауман поддържа подобна хипотеза за наличие на 

“глокалност” в някои измерения на глобализационните процеси. Той дава за 

пример твърдение на Харалд Велцер, изразено в книгата "Климатични войни" от 

2012 г. Според Бауман проблемите в началото на XXI век се нуждаят от коренно 

различно третиране, нещо като културна революция в цялостния начин на живот. 

На практика най-острите и непреодолими проблеми, с които се сблъскваме в 
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нашето съвремие, по правило са глобално продуцирани от сили, които се 

разполагат в най-развитите икономически части на света. Така трудната задача 

остава за периферните местни общности, които по правило търпят най-много 

негативи. Такъв проблем например е лятното маловодие на река Дунав, което се 

дължи на комплексни екологични и икономически причини, но като цяло пречи и 

на туристическия бизнес по реката през лятото. (Бауман, 2013) 

Американският социолог Аржун Ападураи поставя на преден план културната 

адаптация при глобализацията. За него централният въпрос на глобалните 

отношения е напрежението между културна хомогенизация и културна 

хетерогенизация. Според него новата глобална културна икономика трябва да 

бъде разглеждана като комплексен, припокриващ се и взаимно противоречащ си 

ред. Сложността ѝ в сегашно време трябва да бъде разглеждана през взаимните 

противоречия между икономика, политика и култура. 

Тези сложни противоречия могат да бъдат изследвани като се анализират 

взаимодействията между пет глобални течения. Ападураи ги дефинира като 

"пейзажи“ в етническия, медийния, технологичния, финансовия и идейния аспект 

на живота. Те са своеобразни тухли на това, което може да се определи като 

"мечтан свят". На глобалната сцена тези пет различни пейзажи се 

възпроизвеждат благодарение на взаимните и противоречиви прониквания 

между тях. Така от една страна се получава разпадане на усещането за 

териториалност заради ефектите от взаимното проникване на капитали и идеи, 

но от друга страна това засилва и желанието за местна културна автономия като 

стремеж към запазване на идентичността на групата или общността. 

Това неизбежно е свързано с дефиниране на определена териториалност като 

символ на тази борба, което поражда отново вътрешно противоречие и 

възпроизвежда процеса отново и отново. И все пак около символите може да се 

разгърне цялостна стратегия за развитие, като например с феномена „Абагар“ 

на Филип Станиславов – първата печатна книга на новобългарски, написана от 

автор, роден и живял в района на този план за действие. (Appadurai, 2010) 
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В този план за действие ние поставяме фокус върху три малки крайдунавски 

градове в България и прилежащата им територия. Изхождаме от твърдението на 

унгарския урбанист Михаел Мьосшчени, че на Земята вече не съществува 

недокосната природа заради вмешателството на човешката дейност на глобално 

ниво. Това включва не само строителни или брегоукрепителни дейности, но и 

цялостното замърсяване на средата с пластмаси, химически агенти във въздуха 

или водата. Според Мьосшчени съществуват два вида пейзажи – природни и 

културни. Там, където човешката дейност доминира, той твърди че има културен 

пейзаж. (Палфи, Стан, Пехакер, 2019) 

Според това разбиране значима част от територията на общините Белене, 

Никопол и Гулянци е културен пейзаж, независимо дали става дума за 

съвременните градове и села, строежите и изоставените индустриални зони, но 

също така и обекти като Улпия Ескус край село Гиген. Този модел по интересен 

начин се преплита с факта, че градовете Белене и Никопол и прилежащите им 

територии изцяло попадат в рамките на Природен парк Персина, което показва 

уникална по рода си комбинация от природни и антропогенни фактори, 

формиращи съвместен културно-природен пейзаж, без аналог по поречието на 

река Дунав.  

Според датският архитект и урбанист Ян Геел в устойчивите градове приоритет 

са хората, а не сградите, колите, или инфраструктурата. Това се отразява и на 

цялостно планиране на градската среда. Човешкото измерение според него е 

ключовия фактор за благоденствието на една градска общност. Геел набляга на 

промените във възприятията на хората, когато се измества фокуса при промяна 

на скоростта на придвижване в града. Според него най-добрата скорост за 

градско съществуване е пешеходната (5 км/ч) или велосипедната (15-20 км/ч). 

Когато приоритет в един град са колите, тогава средната скорост на придвижване 

е над 30 км/ч, което неизбежно създава редица проблеми пред качеството на 

живот. Изводът от неговите наблюдения е, че в малките градове живот е по-

спокоен именно заради по-ниските скорости на придвижване, което позволява на 

жителите и гостите да обръщат повече внимание на детайлите, на общуването, 

на пазаруването и цялостната наслада от живота. (Геел, 2016) 
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Концептуалната рамка на този план се базира на методологическите насоки на 

ключови експерти в проектите DANUrB и DANUrB+. Сред тях можем да откроим 

доц. Балинт Кадар от Будапеща, проф. Любица Виткова от Братислава, проф. 

Анджелика Стан от Букурещ и доц. Аннамария Орбан от Будапеща. Техните 

разработки, включени в издадената в края на 2019 г. книга с постижения от 

първия проект DANUrB, носят много практически ползи. Логическата схема на 

въздействие на Плана за действие тръгва от социо-икономическото и културното 

ниво на работа с местните общности. Преминава през стимулиране на няколко 

ключови теми – зелена мобилност, социално включване на периферните зони, 

устойчивост на местното наследство и изграждане на продуктивни пейзажи в 

местната икономика. Завършва с конкретни изводи и насоки за действие.  

В теоретичната рамка на плана са допустими процеси на местно и регионално 

ниво, които създават естествени връзки и усещане за споделени ценности. Това 

са наличието на градове-близнаци на двата бряга на Дунав, свързаността около 

и през реката, различните типове историческо наследство на местно ниво, което 

дава възможности за партньорство при валоризацията на културното наследство 

(например праисторически находки, дунавски лимес и римско наследство, 

индустриално наследство и постиндустриален разпад, промени на бреговете по 

време на социалистическия период, екологичните промени като резултат от 

индустриализацията, социологията на местните общности и възможностите за 

общи туристически инициативи като например етикета за качество DANUrB). 

Всичко това е направено в рамките на по-освободен от ограничения научно-

популярен подход, за да може Плана за действие да бъде полезен инструмент 

за по-широката публика и за всички заинтересовани страни в региона на Белене, 

Никопол и Гулянци. 

Според Балинт Кадар, ръководител на проекта ДАНУРБ+, Дунав може да бъде 

една от най-популярните и развиващи се туристически дестинации в Европа. Ако 

всички местни ценности се уважават и правилно се използват, това може да се 

превърне в един туристически коридор с много слънце и пясък, природа и 

кулинарни изживявания, водни спортове, културно наследство и местни 

традиции, но без разрушителното влияние на масовия туризъм. Това ще 

стимулира местното социо-икономическо възстановяване, като основен фокус в 

него трябва да бъде устойчивостта. Понятието “устойчивост” е създадено през 
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1987 г. от ООН, което включва отговорно и разумно използване на ресурсите, 

така че и следващите поколения да могат да се възползват от тях по подобен 

начин. Под устойчив туризъм се разбира комбинация от действия, които водят 

до местно икономическо развитие, което уважава природата и културното 

многообразие. (Кадар, Виткова, 2019) 

Любица Виткова добавя друг нюанс към понятието “устойчивост”. Тя акцентира 

върху нуждата от баланс между стремеж за развитие на туризъм и 

непокътнатото усещане за щастие и удовлетвореност от живота на местните 

жители покрай Дунав. Според нея това може да стане чрез създаване на 

тематични турове за хора със специфични интереси, което ще доведе до 

значима добавена стойност за местните общности, без да се рискува допускане 

на свръх туризъм. Също така може да се стимулира практиката в бившите 

комунистически държави за изграждане на летни ваканционни домове покрай 

реката, които да се превръщат във ваканционни къщи за гости, когато техните 

стопани не са там. Платформи като AirBNB позволяват подобен модел за 

ефективно използване на ваканционни имоти. Все още не се използват 

достатъчно и велокоридорите покрай средното и долното течение на Дунав, 

които в горното ѝ течение са сред най-натоварените европейски велосипедни 

маршрути. (Кадар, Виткова, 2019) 

Промяната покрай бреговете на Дунав в периода на държавен социализъм е 

фокус в изследването на Анджелика Стан и нейните колеги. Те разделят периода 

между 1950 и 1990 г. на четири етапа, които коренно изменят културния пейзаж, 

което рефлектира върху по-лоши връзки между местните хора и бреговете на 

реката. Най-често в градовете там се изграждат индустриални мощности и 

железопътни линии, като се пренебрегват пешеходните зони и парковите 

пространства. Също така се променят и централните части на градовете, където 

се изграждат нови административни сгради и се поставя монументално изкуство, 

което засилва култа към държавния апарат. Едва в края на периода, малко преди 

демократичните промени, се забелязва желание сред градоустройствените 

власти за завръщане към визуалните и екологични ценности, характерни за 

дунавската култура. Наследството от този период, въпреки своята 

противоречивост, представлява безценен културен ресурс в настоящия момент. 

Анджелика Стан прави обстоен анализ и на съществуването на градове-
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близнаци по течението на реката, тяхната връзка чрез мостове и фериботи, както 

и културния обмен между различните националности в условия на демократични 

промени и постиндустриален разпад. Резултатите от втората половина на 20 век 

са противоречиви, но не бива да се отхвърлят с лека ръка, за което тя апелира. 

(Стан, Виткова, Кишфазекаш, Кърклиеш, 2019) 

Подобни изводи прави екипа, воден от Анамария Орбан, който изследва 

културния капитал покрай реката. Въпреки глобализацията и видимото 

изчезване на редица дейности и традиционни умения, свързани с живота покрай 

Дунав преди индустриалния бум, все още има живи дейности, занаяти и 

възможности за културен трансфер между поколенията. Това е основна цел и на 

изграждащия се в момента общ дунавски бранд, олицетворяван от етикета за 

качество ДАНУРБ, чийто президент е д-р Орбан. (Орбан, Балиш, Каишева, 

Каласова, Реба, 2019) 

 

Методологията на този План за действие се изгражда на информация, събрана 

чрез следните подходи: 

- преглед на налични източници и литература 

- анализ на стратегически документи на трите общини 

- индивидуални и групови срещи с местни хора в трите общини 

- теренно проучване на потенциала за развитие на културен туризъм  

- изследване чрез участие в организацията на тематични изложби и 

целенасочената работа с подрастващите в училищата от Белене, Никопол 

и Гулянци 

- други мероприятия и дейности в рамките на проекта. 
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Основните стъпки при създаването на плана за действие следват логиката на 

изграждане на една устойчива предприемаческа система - проучване, 

планиране, образование и практическо действие. Това е съобразено с 

философията и рамката за действие на проект DANUrB+.  

 

Като резултат публикуваме план за действие, който съдържа в себе си 

алгоритъм за съвместни действия за увеличаване на туристическата 

атрактивност, с акцент върху културната идентичност на общините Белене, 

Никопол и Гулянци. 

Актуална ситуация в района 

Трите общини Белене, Никопол и Гулянци прогресивно губят значима част от 

своето активно население в годините след 1989 г. Това е резултат от отварянето 

на България към света по време на прехода към демократично общество и 

действаща пазарна икономика. Поради редица икономически и социални 

причини много местни хора избират да емигрират към по-големи градове или 

други държави, предимно в ЕС. Тези демографски процеси изглеждат 

закономерни на фона на изкуствено създадените промишлени мощности в 

периода на социалистическа планова икономика, които след 1989 г. не успяват 

да намерят своите пазарни ниши в условията на отворена икономика и 

международна конкуренция. 

 

Общините Белене, Никопол и Гулянци са съставна част от област Плевен, чийто 

областен център е столица и на Северозападен район за планиране. 

Инфраструктурата на Плевен и прилежащата му област, изградена в годините 

между 1944 и 1989 г., е подчинена на усилена индустриализация и интензивно 

селско стопанство. В първите години на пазарна икономика тази структура се 

оказва неустойчива и парадоксално потвърждение на този факт е изпадането в 

несъстоятелност на рафинерията Плама Плевен. 

  

След присъединяването на България към ЕС в края на  2007 г. и отварянето на 

границите за свободно придвижване на хора, стоки, капитали и услуги, голяма 

част от жителите на областта избират да напуснат очертаващия се като най-
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изостанал регион на ЕС - Северозападния. Това води до обезлюдяване и загуба 

на активна работна сила, което оказва негативен ефект върху местната 

предприемаческа среда.  

 

При преброяването на населението през 2011 г. трите общини имат общо 32 000 

души, като се очаква през есента на 2022 г. да бъдат публикувани данните от 

последното преброяване от 2021 г., според което е вероятно те да бъдат около 

26 000. Във всяка една от трите общини има един град, който е и общински 

център. Тенденцията за намаляване на броя на населението им може да се 

проследи от 1992 г. насам, като преди това и трите населени места достигат връх 

в броя на своето население в първата половина на 80-те години на XX век.  

 

Град Белене в началото на 80-те години на XX век започва да се оформя като 

втори център на ядрената енергетика в страната. След първата атомна централа 

в Козлодуй, която започва да работи в средата на 70-те години на века, до 

Белене е избрана площадка на брега на Дунав за втората българска ядрена 

централа. Процесът на нейното изграждане и експлоатация предполага и 

увеличаване на благосъстоянието на местните хора предвид относително 

високите заплати в строителството и енергетиката. След спирането на строежа 

на АЕЦ Белене в началото на 90-те години на XX век в сравнително начален 

етап, постепенно общината започва да губи част от населението си в активна 

трудова възраст. В град Белене през 1992 г. живеят 10 453 души, през 2001 г. 

броят им намалява до 9986, а през 2011 г. местните жители вече са 8512. 

Очакват се резултатите от Преброяването от 2021 г. да покажат, че населението 

на Белене вероятно е под 7000 души. 

 

Никопол има подобна съдба, като темпът на намаляване на населението е още 

по-драстичен. В годините между 1934 и 1985 населението на града е постоянно 

като брой - малко над 5000 човека. След затварянето на редица промишлени 

мощности, градът се обезлюдява. През 1992 г. Никопол има 4909 души 

население, през 2001 г. е 4512, а през 2011 г. е 3186. Очаква се според 

резултатите от Преброяването от 2021 г, населението на Никопол да е под 3000 

души, а вероятно и около 2500 човека. 
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Гулянци е най-младият град от трите населени места, обявен за такъв през 1974 

г. От 1934 до 1974 г. Гулянци винаги е имало над 4500 души население. След 

като е обявено за град, населението постепенно започва да намалява. През 1992 

г. град Гулянци има 4332 души, през 2001 г. вече са 3827, а през 2011 г. 3207. 

Очаква се според резултатите от Преброяването от 2021 г, населението на 

Гулянци да е под 3000 души, вероятно около 2700 човека. 

 

Данните за населението и в трите общини показват, че тенденцията е към 

постепенно намаляване, като спадът в рамките на последните 30 години е между 

20% и 30%. Това е съчетано с постепенно застаряване, което рефлектира и 

върху броя на младите хора в трите общини, респективно на децата в 

училищата. Например през 2021 г. в единственото иновативно училище в 

община Белене постъпват 8 първолаци, а в Никопол броят на завършващите 

абитуриенти през същата година за цялата община е 12. Това показва, че има 

нужда от спешни мерки за стабилизиране на демографската ситуация. Целта на 

проекта DANUrB+ е да изгради регионална и местна устойчивост чрез 

валоризация на културното наследство по река Дунав. В трите общини, където 

Фондация "БлуЛинк" има въздействие, това може да стане по три направления - 

туризъм, местно развитие и целенасочена работа с младите хора. 

 

Като територия трите общини попадат изцяло в Дунавския туристически район. 

Това е добра предпоставка за лесна интеграция на туристическите им ресурси в 

общ продукт. Към момента Белене и Никопол са обединени в обща МИГ (местна 

инициативна група), което не изключва възможността към тази структура да се 

присъедини и Гулянци. Все още трите общини са сравнително бедни, като 

потвърждение на факта, че принадлежат към най-бедния български регион - 

Северозападния. Близкият академичен и икономически център Свищов също 

показва лоша тенденция на обезлюдяване, като той е загубил почти половината 

от своето население след 1989 г. Все пак Свищов разполага с по-сериозен 

туристически потенциал като културни ресурси и леглова база, което може да се 

използва за развитието и на трите съседни общини.  
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Общините Белене, Никопол и Гулянци, заедно с община Свищов, оформят 

туристически микро регион, който обхваща най-южната част от поречието на река 

Дунав. В него се намират редица културни и природни ресурси. Сред най-

ключови от тях са останките от римските селища Улпия Ескус и Нове, както и 

най-големият природен парк в българския участък на река Дунав - "Персина". 

Това дава известно основание този микро регион да търси своя бъдещ 

туристически облик под името "Улпия Ескус - Нове". Други устойчиви символи на 

района са най-старата печатна книга на български език “Абагар” (1651 г.) с автор 

Филип Станиславов - Никополски епископ, роден в село Ореш, погребан в 

Никопол, римската крепост-митница Димум в Белене и Шишмановото кале, 

последната българска твърдина в Търновското царство, попаднала под 

османска власт през 1395 г. В онзи период Никопол за кратко е столица на 

българската държава. Подобни факти обединяват и сплотяват усилията на 

местните хора.   

Стратегически планове на общините и развитие 

на туризъм 

В тази част от плана за действие се анализират плановете за интегрирано 

развитие на общините (ПИРО) за периода 2021-2027 г., като се търсят 

пресечните им точки по отношение на развитието на туризъм на регионално ниво 
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Белене 

Визията на Община Белене в ПИРО е да бъде община със стабилно развиваща 

се икономика, осигуряваща отлични условия за живот и запазваща природните и 

културно-историческите дадености.  

 

 

 

Стратегическа цел за периода 2021 – 2027 г. е да се постигне положителна 

промяна в качеството на живот, социално-икономическите условия, 

екологичната среда, възможност за отдих, туризъм, спорт и култура. Сред 

основните приоритети за развитие на община Белене два са свързани с 

предмета на този анализ: 

 

- "Обновяване на образователната, социалната, културната и спортната 

база" - това включва обогатяване на културния календар на общината, 

запазване и развитие на фестивала на река Дунав, подпомагане на 

читалищната дейност в общината, стимулиране на младежките 
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инициативи и творчески изяви, резултати от започналите дейности по 

проект “КАИРОС - културно наследство като възможност за градско 

развитие и социално включване”, преобразуване на историко-

етнографската музейна сбирка в село Деков в музей. 

 

- "Инвестиции в туризма" - това включва рекламиране на национален и 

световен мащаб на културния, природонаучния, поклонническия и 

археологическия туризъм на територията на общината, популяризиране 

на съществуващите и създаване на нови веломаршрути на територията 

на общината, привличане на външно инвестиране за развитието на 

туристическата инфраструктура, съдействие на църковните 

настоятелства за поддръжка и ремонти на храмовете в общината, 

съдействие и подпомагане проекта на Фондация “Остров Белене” за 

създаване на Мемориален парк.  

 

За развитие на туризма в община Белене приоритетите за 2021-2027 са: 

 

- Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 

допринасящи за развитието на туризма в Белене. (3 фестивала като 

Фестивал на беленските ястия и дунавски кулинарни рецепти; посрещане 

на вело- и речни походи като “Дунав- Ултра”, 26 000 лв годишно от 

общинския бюджет). 

 

- Туристическа информация за Белене, която включва проектите 

„Туристически информационен център (ТИЦ) – Белене“, „Туристически 

маркетинг и информационно-рекламни материали“. Конкретните дейности 

включват участие в туристически изложения и форуми в страната, 

изграждане и институционална подкрепа за дейността на ТИЦ-Белене, 

създаване на интернет сайт, подаване на информация за туристически 

портали и сайтове на туроператори. 

 

За 2021 г. по този приоритет са предвидени 20 000 лв. и по 7 000 лв. годишно за 

всяка следваща година от 2022 до 2027 г.  
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Развитие на туристическа инфраструктура - предвидените дейности са яхтен 

порт с общински катер за речен туризъм, посетителски център „Димум“; 

поставяне на двуезични информационни табели и карти за туристическите 

обекти и атракции в общината; крайдунавски парк. Предвидените средства са 1 

223 000 лв. през 2021, 30 000 лв. през 2022. За 2023 г. е предвидено изграждане 

на мостове до остров Персин и остров Магареца, възстановяване на сгради и 

инфраструктурата, изграждане на наблюдателни кули за птици, провеждане на 

зелено училище, на стойност 13 милиона лева. За тези дейности ще се търси 

подходящо проектно финансиране.  

 

Промотиране на регионален туристически маршрут - тук са предвидени дейности 

за 2023-2027 като еднодневен речен маршрут с общински катер „Трите острова: 

Белене, Вардим и Батин“, на стойност 30 000 лв.  

 

Зона за транспортна свързаност и туризъм. Тази зона се явява надграждаща 

преходните три зони и включва всички налични трасета за тежък, автомобилен, 

железопътен и речен транспорт, включително и трасета за велопреходи и 

пешеходен туризъм с необходимите паркинг и къмпинг зони към тях. Целта на 

обособяването на зоната е да се обхванат всички обекти с потенциал за развитие 

на туризма на територията на общината. За тази цел ще се търси целево 

финансиране.  

Никопол 

Основна цел в ПИРО на Община Никопол е тя да постигне "Устойчив растеж и 

европейско развитие чрез балансирано пространствено развитие, инвестиции в 

публична и социална инфраструктура, стимулиране на икономическото 

сближаване и потенциал, защита на природното и културно наследство." Сред 

това се виждат две конкретни позиции: 

 

Стратегическа цел 3. Развитие на устойчив туризъм със запазени традиции, 

култура и културно-историческо наследство 
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Стратегическа цел 6. Повишаване на квалификацията на общинската 

администрация, модернизация и електронизация на административните 

процеси, подобряване на координацията между администрацията и 

обществеността, утвърждаване на гражданското общество. 
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Предвидени мерки в тази посока са: 

- Развитие на културата, опазването и експонирането на културно-

историческото наследство 

- Развитие на младежките дейности и инвестиране в младите хора за 

стимулиране на активното им участие в социално-икономическия и 

културен живот в общината  

- Опазване и популяризиране на паметниците на културно-историческото 

наследство, празниците и обичаите в община Никопол 

- Популяризиране на движимото и недвижимо културно- историческо 

наследство на територията на град Никопол, използване на иновативни визуални 

решения за промотиране 

- Популяризиране на местните празници и обичаи за насърчаване 

туристическата посещаемост и акцентиране върху културно- историческата 

идентичност на община Никопол 

- Сътрудничество с неправителствени и граждански организации за 

кандидатстване с проекти по Европейски и други програми 

- Провеждане на публични обсъждания по приоритетни въпроси, касаещи 

интересите на населението.  

В ПИРО на Община Никопол не е описано какво е целевото финансиране 

за тези дейности и евентуално откъде ще дойде.  

Гулянци 

Стратегическата цел в ПИРО отразява стремежа на Община Гулянци да 

поддържа традиционния поминък на населението, свързан със земеделието, но 

и да се възползва от стратегическите си дадености. Основните цели са за 

създаване на по-добри условия за живот в общината и забавянето на 

негативните демографски процеси. Най-голямото богатство на общината са 

нейните високо плодородни почви, излаза на Дунав и запазената околна среда.  

 

В общината има 49 недвижими културни ценности (НКЦ), които са разположени 

в 9 от населените места. Археологическите обекти са 52. Четири от НКЦ са от 

национално значение – археологическият резерват „Улпия Ескус“, с. Гиген, 
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античното селище „Утус“, римският некропол при с. Милковица и античната 

крепост край с. Сомовит.  

 

Богатството на културни ценности се допълва с 5 църковни храма: „Св. 

Параскева (Петка)“ (с. Брест); „Св. Георги (Св. Никола)“ (с. Гиген); „Св. Параскева 

(Петка)“ (с. Искър); „Св. Архангел Михаил“ (с. Милковица); и „Св. Архангел 

Михаил (Св. Николай)“ (с. Сомовит); както и храмът „Св. Георги“ в гр. Гулянци 

(който не е включен в списъка с НКЦ). 

 

 

Улпия Ескус е бил един от най-големите и значими антични градове на Долен 

Дунав. Разкрити и проучени са: централната част на Колонията – Форума  и  

прилежащата  територия  с  храмове,  обществени  и  частни  сгради, обществени  

бани,  магазини,  части  от  уличната  и  укрепителната  система.  В  едно  от 

помещенията на обществена сграда е намерена и една от най-добрите римски 

многоцветни подови мозайки по българските земи. 
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Малкият музей към Улпия Ескус е основан през 1941 г. и се помещава в 

едноетажна сграда, което не отговаря на потенциала, който има. Поради тази 

причина по-голяма част от артефактите се съхраняват и са изложени в РИМ–

Плевен, Националния археологически музей –София и НИМ –София.  

 

Друга  културна  ценност,  която  има  потенциал  за  привличане  на посетители 

са останките от римския път, който свързвал Южна Италия и Карпатите и 

минавал през Сердика (днешна София). Също така има запазени отсечки от така 

наречения „Дунавски път“ – Сингидунум - Виминациум- Рациария- Улпия Ескус- 

Нове- Дуросторум- делтата на Дунав. 

 

Стратегически цели, мерки и проекти, които община Гулянци си поставя: 

 

- Изграждане на екопътека „Дунавски екологичен мост Гулянци – Община 

Корабия", Румъния 

- Възстановяване на пристанище „Загражден“ за туристически цели 

- Изготвяне на карта на културно-исторически обекти и местата за отдих и 

туризъм в община Гулянци на български, английски и румънски език 

- Участие в туристически борси за представяне на възможностите за 

туризъм в общината 

- Засилено  трансгранично  сътрудничество  с  Румъния в  областта  на 

инфраструктурата, туристическите продукти, етнографията и фолклора 

 

В ПИРО са определени зони за прилагане на интегриран подход (зони за 

въздействие) и в тях е предвидено сътрудничество със съседни общини. Една от 

тези зони е  „Улпия  Ескус“. Тя  обхваща  района  на  село  Гиген  и  включва 

едноименния  археологически  резерват,  като част  от  него е разкрита.  

Значимостта  на  зоната е подчертана и в ОУП на Гулянци, в който се предвиждат 

нови зони за обществено обслужване – в селото и в непосредствена близост до 

Улпия Ескус. В плана е предвидено още и велотрасе, което да я свърже с 

европейски велокоридор ЕвроВело 6.  

 

Друга зона е „Крайречна зона–Дунав“. Тя обхваща населените места и 

териториите около Дунав. Конкретните населени места в обхвата на зоната са 
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Загражден, Дъбован и Сомовит. Зоната е приоритетна за развитието на 

общината, защото река Дунав е едно от природните ѝ богатства, което следва да 

бъда целесъобразно използвано. В зоната могат да се изграждат рибарски 

селища – в с. Сомовит и с. Загражден, които освен за подпомагане на местната 

икономика, ще спомогнат и за развитието на водните спортове и туристическите 

атракции по река Дунав. В село Сомовит наличието на пристанище, жп и шосеен 

транспорт дава възможност за обособяване на интермодален хъб в общината с 

регионално значение. 

 

При последното мащабно проучване на икономическия потенциал на 

трансграничния регион България-Румъния с фокус върху туризма, направено от 

екип на БААТ през 2013 г., се отбелязват редица предизвикателства пред 

бъдещите инвеститори. Сред тях се открояват лошата пътна инфраструктура, 

липсата на достатъчно връзки между основните жп линии, липсата на 

квалифицирана работна ръка, недобре развитата туристическа инфраструктура 

и отсъствието на каквито и да е общи усилия в областта на туристическата 

реклама. Като резултат от проведените теренни дейности в 16 области от двете 

страни на реката е утвърден общ бранд “Белият Дунав - отворена врата и 

одисея”, което подсказва за съществуващи предизвикателства.(Станчев, 2013) 

 

Препоръки за конкретни инициативи и проекти 

 

На базата на трите плана за интегрирано развитие на общините правим опит да 

очертаем няколко възможни сценария за действия, насочени към опазване на 

културно-историческото наследство и развитието на туризма на общинско и 

регионално ниво между Белене, Никопол и Гулянци. Трябва да се отбележи, че 

и трите общини залагат в стратегическите си цели мерки и конкретни дейности 

за опазване на културно-историческото наследство и развитието на туризъм.   

 

Пример за това е, че при подготовката на ПИРО на община Белене, е направена 

анкетно проучване. В отговор на въпроса „Какъв/какви проекти може да 

реализира Вашата община съвместно със съседните общини, който/които да 
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допринесе/допринесат за развитието на целия район?“ най-голяма част от 

анкетираните (48,08%), смятат че най-удачно би било да бъде реализиран проект 

за развитие на туризма, а 34,62% конкретизират възобновяването на 

партньорството при показване на историческото наследство между Белене, 

Свищов и Никопол за приоритетно. Което показва, че местните хора смятат 

Свищов като естествена част от този район.  

 

Всяка от трите общини Белене, Никопол и Гулянци е предвидила в своя ПИРО 

развитие на културата чрез опазване и експониране на обектите на материално 

и нематериално културно наследство. Във всяка община има обекти от 

национално значение (като Улпия Ескус в община Гулянци), които могат да се 

превърнат в знакови и да привличат туристи към другите обекти на територията 

на общините.  

 

Културно-историческият туризъм е един от най-големите и печеливши сектори в 

туризма и неговото развиване е една от целите за бъдещето на туризма в 

България. Културно-историческите забележителности, фолклорът и традициите 

са елементите, които привличат туристите и в същото време допринасят за 

развитието на местните общности, икономиката и привличането на капитали. 

Освен това, интегрирането на туризма в културното развитие допринася за 

опазването и успешната поддръжка на културно-историческото наследство.  

Развитието на туристическия потенциал на трите общини може да бъде тема на 

общи инициативи и проекти. 

 

Една възможност за такъв проект, произтича от заявените намерения в 

плановете за създаване на интернет сайт, подаване на информация за 

туристически портали и сайтове на туроператори, създаване на туристически 

продукти и маркетинг на общините, изготвяне на карта на културно-исторически 

обекти и местата за отдих и туризъм на български, английски и румънски езици, 

участие в туристически борси за представяне на възможностите за туризъм в 

общината. 

 

Първа стъпка в тази насока може да бъде създаване на интерактивен интернет 

портал, в който да се интегрира карта на културно-исторически обекти и местата 
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за отдих и туризъм в трите общини на български, английски и румънски езици. 

Към всеки обект може да се изготви интересна кратка информация, снимки, 

видео, линкове към публикации в социалните медии, новини и статии. След 

първоначалното му пускане, към сайта могат да се присъединяват и други 

съседни общини от България и Румъния. Тук особен акцент се поставя върху 

интеграцията на подобна платформа със съществуващите ресурси в онлайн 

пространството за община Свищов.  

 

Подобен интернет портал ще допринесе за по-доброто представяне и 

социализиране на културно-историческото наследство на общините, както и ще 

подпомогне развитието на туризма, като представя богата, актуална и 

разнообразна информация. Той може да доведе и до създаване на нови 

туристически продукти и по-разгърнат маркетинг на общините. Единният портал 

за трите (или повече) общини ще им даде възможност да обединят ресурсите си, 

както в поддръжката му, така и в търсенето на регионална идентичност, която да 

бъде разпознаваема в България, Румъния и в цялостната концепция за развитие 

на Дунавската културна променада, което е заложено в целите на проекта 

DANUrB+. 

 

Концептуализирането, изработването и поддръжката на портала може да се 

подпомага от общ консултативен съвет, в който да влизат представители на 

общинските администрации, местния бизнес, представители на училища и 

читалища, НПО, граждански активисти. Към този съвет може да има и експертен 

съвет по културно наследство, туризъм и икономика - личности, които са родени 

в района или свързани професионално с тези общини и които могат да предлагат 

доброволно своята помощ и съвети дистанционно или на живо на годишни 

срещи, които да се организират на ротационен принцип от всяка от общините 

(например по време на празниците на градовете или около Денят на Дунав). Тук 

може да се търси и помощта на БлуЛинк чрез изграждане на дигитална 

обсерватория за културно-историческо наследство в структурата на дейност на 

фондацията.  
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Правна рамка, която очертава възможните 

бъдещи действия 

Фокус на този план за действие е как да се “валоризира” (да се покачи 

стойността на някаква ценност) културно-историческото наследство, за да се 

предизвика туристически интерес. Подобни действия се регулират от два 

нормативни акта - Закон за туризма и Закон за културното наследство. Тук 

правим опит да синтезираме възможните действия на местно и регионално ниво, 

като очертаем и ключовото значение на някои държавни органи, там където те 

трябва да окажат подкрепа или съдействие. 

  

При сега действащият Закон за туризма съществуват следните възможности, 

така че предложените стратегически действия да бъдат реализирани. Между Чл. 

47 и Чл. 51 е предвидено какво може да се направи чрез дейността на 

туристическите сдружения, ако се възприеме хипотезата за създаване на 

регионално сдружение между трите общини Белене, Никопол и Гулянци: 

 

Чл. 47. (1) Туристическите сдружения по смисъла на този закон се учредяват, 

регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Туристическите сдружения 

се вписват в предназначения за това регистър, който се води в Министерството 

на туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически 

регистър. 

(3) Предметът на дейност на туристическите сдружения включва дейности за 

координиране действията при формирането и маркетинга на туристическия 

продукт и информационното обслужване на туристите, по разработване и 

реализиране на инициативи и проекти в областта на туризма, дейности за 

защита на интересите и представителство на членовете в предвидените по този 

закон случаи, както и други дейности за развитието на туризма. 

 

Чл. 48. Туристическите сдружения могат да бъдат: 1. регионални или местни; 2. 

браншови; 3. продуктови; 4. професионални. 
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Чл. 49. Туристическите сдружения могат да членуват в ОУТР, на чиято територия 

е седалището им. (ОУТР - Организация за управление на туристически район, в 

нашия случай това е Дунавски туристически район) 

 

Чл. 50. Туристическите сдружения в съответствие със своя устав: 1. 

представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните 

държавни органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР; 2. 

(изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) участват в работните групи 

към Министерството на туризма при разработване на нормативни актове в 

областта на туризма; 10. съдействат за изграждането и функционирането на 

туристически информационни центрове или създават такива; 15. участват в 

регионални, национални и международни проекти и програми; 16. извършват и 

други дейности, които са регламентирани в устава и не противоречат на закона. 

(този член дава по-голям обхват на действия и инициативи при наличие на 

сдружение за разлика от дейността на отделна община, която не членува в 

ОУТР) 

 

Чл. 51. (1) Държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт 

оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните 

цели. (2) Общините могат да членуват в туристически сдружения след решение 

на общинския съвет. 

 

В заключителните разпоредби на Закона за туризма са дадени и определения на 

някои от ключовите понятия, за които става дума в анализа:  

"Местно туристическо сдружение" е сдружение, което се създава за развитие и 

реклама на туризма на територията на една община и обединява лица, 

извършващи туристическа дейност или предоставящи допълнителни 

туристически услуги, както и други лица, желаещи да допринесат за развитието 

на туризма на съответната територия. 

"Регионално туристическо сдружение" е сдружение, което се създава за 

развитие на туризма на територията на две и повече съседни общини и 

обединява местни туристически сдружения, както и други организации, желаещи 

да допринесат за развитието на туризма на съответната територия. 



 

30 
 

"Туристически продукт" е съвкупността от специфични стопански дейности и 

природни и антропогенни условия и ресурси в рамките на определена територия, 

предлагани и употребявани от туриста по време на неговото пътуване. 

"Бранд" е уникалното съчетание от емоционални и рационални възприятия за 

една дестинация и типа продукт, който тя предлага, отличаващи я от 

конкурентните дестинации като най-подходяща за съответните целеви пазарни 

сегменти. 

 

И накрая нещо важно за ролята на министъра на туризма  - като част от неговите 

функции, той разработва и съдейства за въвеждането на доброволни системи за 

сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие, което е 

важен аспект при възприемането на етикета за качество DANURB Quality label на 

ниво Дунавски туристически район. Този правен казус засега няма аналог в 

българския туризъм и е редно да бъде консултиран с екипа на министъра на 

туризма. Етикета за качество ДАНУРБ се планира да бъде одобрен от началото 

на 2023 г. за срок от 24 месеца. От района на Белене, Никопол и Гулянци има 16 

номинации за него, като още толкова са номинациите от Свищов и Русе. Общо 

за България те са 59. 

 

По отношение на боравенето с културно-историческо наследство, водещият 

нормативен акт е Законът за културното наследство. В общите му положения е 

описано, че държавата осигурява закрилата на културното наследство 

независимо от местонахождението му. 

 

Чл. 2. (1) Културното наследство обхваща нематериалното и материалното 

недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които 

са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или 

културна стойност. 

(2) Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от 

държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културните ценности могат да бъдат публична и 

частна собственост. Те могат да са собственост на държавата, общините, на 

Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания, 

както и на физически и юридически лица. 
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Сред водещите принципи на закона е равнопоставеност на различните видове 

наследство, достъпа до него и възможностите за финансиране на неговото 

опазване. Даден е и списък какво включва културното наследство: 

 

Чл. 6. Културно наследство са: 

1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 

2. исторически обекти и комплекси; 

3. архитектурни обекти и комплекси; 

4. етнографски обекти и комплекси; 

5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 

6. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) природни ценности (образци), включително 

антропологични останки, открити при теренни проучвания, и останки на 

палеозоологията и култивирани растения; 

7. индустриално наследство; 

8. произведения на изящни и приложни изкуства; 

9. народни занаяти; 

10. документално наследство; 

11. аудио-визуално наследство; 

12. устна традиция и език; 

13. книжовни и литературни ценности; 

14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 

15. музика, песни и танци; 

16. народна медицина; 

17. кулинарни и еноложки традиции; 

18. народни игри и спортове. 

 

Ключови държавни органи в прилагане на политиките по културното наследство 

са Министерски Съвет и Министъра на Културата. Това е описано тук: 

 

Чл. 12. (1) Държавната политика в областта на културното наследство се 

ръководи и осъществява от Министерския съвет. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Стратегическите цели за управление и опазване 

на културното наследство се включват в стратегията по чл. 2а от Закона за 

закрила и развитие на културата след широко обществено обсъждане с 
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участието на заинтересовани научни и културни организации, юридически лица 

с нестопанска цел и регистрирани вероизповедания. 

(3) Министерският съвет: 

1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.);  

2. приема планове за опазване и управление на недвижими културни ценности; 

3. предоставя концесии върху недвижими културни ценности; 

4. създава държавни културни институти по предложение на министъра на 

културата. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) С решение на Министерския съвет: 

1. недвижими археологически културни ценности - публична държавна 

собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на ведомства и 

общини за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето 

на културни ценности, за срок до 10 години по предложение на министъра на 

културата; 

2. се извършва замяна на имот със статут на недвижима културна ценност с 

категория "световно значение" или "национално значение", деклариран или 

регистриран по реда на този закон, когато е собственост на физически или 

юридически лица, с равностоен имот - частна държавна собственост, или с право 

на строеж върху имоти - частна държавна собственост. Въз основа на решението 

на Министерския съвет ръководителят на съответното ведомството издава 

заповед и сключва договор за замяна. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет 

по ал. 4, т. 1 министърът на културата сключва договор, в който се уреждат 

правата и задълженията на двете страни. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Дейностите, свързани с опазване на недвижимите 

културни ценности по ал. 4, т. 1, както и осъществяването на други научни, 

културни, образователни и туристически дейности се извършват в съответствие 

с изискванията на този закон от археологически или специализиран исторически 

музей със седалище на територията на съответната община, а в случай че няма 

такъв - от най-близкия регионален музей, като отношенията между музея и 

ведомството или общината се уреждат с договор. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на решението на Министерския съвет 

се извършва предаването и приемането на имота с протокол по образец, 
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утвърден от министъра на културата. Срокът за предаването и приемането на 

имота се определя с решението на Министерския съвет. 

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Недвижимите културни ценности, предоставени 

за управление по реда на ал. 4, т. 1, не могат да се използват не по 

предназначение или да се предоставят за управление на трети лица. 

(9) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При нарушаване на забраните по ал. 8 или при 

извършени нарушения, свързани с неизпълнение на задължения по този закон, 

правото на управление се отнема. 

(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Приходите от културни ценности постъпват по 

бюджета на съответното ведомство или община и се разходват за дейности по 

опазване на културни ценности, консервация и реставрация, за музейни и други 

дейности, свързани с опазването на културното наследство. 

 

Този правен ред е важен за обекти като Улпия Ескус, който е национален 

археологически резерват. Ако община Гулянци иска да го стопанисва за някакъв 

срок в бъдещето, то Министъра на Културата трябва да направи аргументирано 

предложение до Министерски Съвет, който да вземе такова решение. Само по 

този начин Улпия Ескус може да се стопанисва от община Гулянци, а най-добре 

е самата община да създаде общински музей, в който да назначи специалисти, 

които да могат да обслужват и туристическия процес.  

 

Културното наследство най-общо казано се разделя на материално и 

нематериално. Нематериално културно наследство са: 

1. устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на 

нематериално културно наследство; 

2. художествено-изпълнителско изкуство; 

3. социални обичаи, обреди и празненства; 

4. знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 

5. знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

 

В чл. 47 на закона са описани различните хипотези за недвижимите културни 

ценности в зависимост от тяхната научна и културна област, към която се 

категоризират. За целите на нашия План за действие това са: 
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6. културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени устойчиви 

културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и природната 

среда, характеризиращи културната идентичност на дадена територия; 

7. парково и градинско изкуство: исторически паркове и градини от значение за 

развитието на паркоустройственото изкуство и наука; 

8. етнографски: материални свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи и 

вярвания, които са свързани с пространствената среда; 

9. културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с 

включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти. 

В списъка на археологическите резервати в страната под номер 24 фигурира: 

Античен град „Улпия – Ескус“,  община Гулянци, област Плевен 

 

По отношение на ролята на местните власти в закона е записано следното: 

Чл. 17. (1) Кметовете на общини организират и координират осъществяването на 

политиката по опазване на културното наследство на територията на 

съответната община, като: 

1. оказват съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, 

опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията 

си, както и извършват други дейности, определени в този закон; 

2. създават обществен съвет за закрила на културното наследство като 

съвещателен орган към общината. 

(2) Общинските съвети: 

1. приемат стратегия за опазване на културното наследство на територията на 

съответната община в съответствие с националната стратегия по чл. 12, ал. 2;  

2. предоставят концесии върху обекти недвижими културни ценности - общинска 

собственост; 

3. създават общински фонд "Култура" при условията и по реда на Закона за 

закрила и развитие на културата;  

4. приемат правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след 

съгласуване с министъра на културата; 

5. осигуряват финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет на 

дейностите по ал. 1, т. 1. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2016 г. ) За изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1 в 

рамките на утвърдената численост на общинската администрация се създават 



 

35 
 

звена в плановите икономически райони, определени в Закона за регионалното 

развитие: за Северозападен район това е Община Плевен.  

 

Като извод от тези законови регламенти остава усещането за нужда от 

регионално обединение на трите общини съгласно изискванията на Закона за 

туризма, като се използват и лостовете в Закона за културно наследство на ниво 

общини с основен фокус развиване на Улпия Ескус като ключов ресурс на 

територията, който в момента е в лошо състояние по отношение на стопанисване 

и социализация за туристи. Този обект трябва да бъде социализиран и приведен 

в подходящ за туристически посещения вид, както е в момента Нове до Свищов. 

(https://danubelimes-robg.eu/index.php/bg/18bg) 

 

Това може да стане сравнително бързо при правилни действия, които в община 

Свищов са стартирали още в първите години на XXI век и с целенасочена 

политика в рамките на десетина години ситуацията се е променила значително. 

Сред другите ключови обекти са Калето в Никопол и Димум в Белене, около 

които вече се случват положителни промени, но и там трябва да се засили 

цялостната рекламна стратегия за привличане на заинтересовани посетители. 

 

От гледна точка на правната рамка, туризма има допирни точки и с много други 

държавни структури, например Министерство на околната среда и водите, когато 

става дума за екологичен и воден туризъм, Министерство на транспорта, когато 

става дума за жп коридори и вело туризъм, както и Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, когато става дума за пътища и 

мостове. В рамките на едно бъдещо регионално туристическо сдружение трябва 

да бъде създаден специализиран екип от компетентни в правото хора, които да 

подпомагат процеса по реализиране на този план съгласно правните разпоредби 

в Република България. 

https://danubelimes-robg.eu/index.php/bg/18bg
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Анализ на ресурси, които могат да бъдат 

превърнати в туристически продукти 

По време на работата по проекта DANUrB+ бе проведено теренно проучване на 

нематериалното културно наследство в общините Белене, Никопол и Гулянци. 

То бе по поръчка на фондация "БлуЛинк" и бе осъществено в периода 1-30 юни 

2021 г. по утвърдена методология от проекта DANUrB+. Проучването включваше 

теренни наблюдения, посещения на обекти и събития, дълбочинни интервюта с 

местни хора, анализ на литературни източници и други видове архивен материал 

- снимки, плакати, електронни източници за текстова и визуална информация. 

Темите, по които се търсеха находки бяха разделени в 4 категории, като тук сме 

направили обобщение на резултатите. 

 

Категория 1: Езикови особености на региона, свързани с поверия, гатанки, 

истории, фолклорни песни и поеми, молитвени текстове и други форми на 

народно творчество. Сред отличаващите се обекти са някои материални 

културни ценности, които имат своята легендарна окраска в местния 

фолклор.  

 

Чешмата Елия в Никопол притежава в себе си изключително устойчива легенда. 

Това е извор с питейна вода, чучурът на който излиза от автентичен римски 

саркофаг (160-180 г.н.е.). Върху саркофага е изсечен латински надпис под 

формата на епитафия, изразяваща чувствата на римския чиновник Фронтон, 

който скърби по починалата си съпруга Елия. Легендата разказва, че Елия била 

толкова красива, че другите местни моми ѝ завидели и по време на сватбената 

церемония пуснали отрова в нейната чаша. 

  

Първата печатна книга на български език. Изключително важен репер на 

местната колективна памет в Никопол е делото на епископ Филип Станиславов. 

„Абага̀р“ е първата българска печатна книга, която съдържа елементи от 

новобългарския език, отпечатана на кирилица. Съставена и издадена в Рим през 

1651 г. от никополския католически епископ Филип Станиславов. Книгата 
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представлява молитвеник за нуждите на католическата църква в България. От 

„Абагар“ днес са запазени 17 екземпляра, само един от които е в България. 

  

Никопол - свещено място за евреите. В град Никопол е живял и творил един от 

най-важните еврейски равини - Йосиф Каро. Той е написал книга със закони на 

еврейския народ „Шулхан арух”. Преведено от иврит означава "подредената 

маса" - кодекс, правила и норми, които ползват и спазват евреите в личния и 

обществения живот и до днес. В Никопол той основава висшата духовна 

академия Бейт Йосиф, която за времето си била водеща за еврейството в цяла 

Европа. Книгата му „Бейт Йосеф” е писана в продължение на 20 г. като в периода  

1523-1536 това се случва в Никопол. В дома на Йосиф Каро е имало книги и това 

може би е била първата лична библиотека в Никопол.  

 

Легенда за Персина. Произходът на името на най-големия български дунавски 

остров е обвито в мистерия. Според местна легенда, която се предава устно сред 

населението на град Белене, през периода на османска власт районът бил 

управляван от бей. Той имал син, който трябвало да бъде женен за някоя знатна 

туркиня. Но синът се влюбил в местната красавица Персина, която била 

българка. Беят не разрешавал те да се виждат, но двамата намирали начини 

тайно да поддържат своята връзка. Това разгневило бея и той заповядал да 

отведат двамата младежи на острова и да ги вържат за две дървета. Така 

комарите ги изяли до смърт. 

  

Менхир над Петокладенци. Източно от село Петокладенци само на няколко 

стотин метра над селото се вижда побит камък. Височината му над земята е 2,20 

м. Вероятно камъкът е бил повреден и част от него липсва. Според местните 

хора това е култов езически паметник, преосмислен във времето като 

християнски. Почита се като оброчно място под името "Правия камък". Местното 

население през Средновековието е било от сектата на павликяните, които по-

късно приемат католичеството. Днес в селото не са останали католици. 

 

Легенда за църквата "Св. Петка" в село Брест. През 1840 г. Петър 

Чорбаджийски от село Брест отишъл в Цариград, за да иска разрешение да се 

изгради църква в селото. Там пашата решил да си направи шега с него. 
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Разрешил му, но заповядал сградата да не е по-голяма от една биволска кожа, 

да е на нивото на земята и да бъде изградена само от надгробни плочи. 

  

Категория 2: Изпълнителски изкуства, което включва музика, танц, театър, 

пантомима и други форми на изява в различните измерения на 

нематериалното културно наследство.  

 

Самодейни театри - Гулянци, Белене. Културният живот е съсредоточен в 

читалищата, които са много типична форма на действие на общността за 

България. Първият самодеен театър е основан през 1923 г. в Гулянци. Все още 

работи, като включва хора от различни професионални гилдии в града. Намира 

се в читалище „Петко Рачов Славейков - 1923“. В Белене има ученическа 

самодейна трупа - театрално студио „Клас А”, както и трупа за възрастни към 

читалище „Христо Ботев”. Основният двигател на театралното изкуство в Белене 

е режисьорът Митко Рупов. Група за стари градски песни и обработен фолклор 

в Никопол, която има успехи на различни фестивални конкурси. 

  

Рок групи в Белене. В града има различни опити за създаване на рок групи, като 

„Нот“. В момента настоящата група в града е "Project Five". Те свирят на открито 

за празника на града през септември в "Парк Димум". 

 

Категория 3: Социални практики и ритуали, което включва различни 

церемонии, религиозни обреди, сватби и погребения. Социалните практики 

и празничните събития са обичайни активности, които сплотяват 

всекидневието на местните общности. 

  

Каца-маца. В село Милковица правят възстановка на уникален ритуал – Мъжка 

Лазарица. Както в цяла България, така и в Милковица в съботата преди Великден 

лазарките обикалят. В срядата след Лазарица тръгват ергените на селото. И те 

обикалят на групички, като пред къщата викат силно: "Каца Маца, дай ми бабо, 

яйчице! " 

 

Калушари. През седмицата след празника Свети Дух в края на юни групи 

русалии, наричани още калушари, посещават селата около Гулянци и Никопол. 
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Те се състоят от нечетен брой мъже, водени от ватафин, предварително 

подготвени и обучени за магическите ритуали, които извършват. Калушари е 

традиция само във влашките села. 

 

Бразая. Един от характерните местни обичаи в селата между Белене и Никопол 

е Бразая. С това име той е познат в Бяла вода, а като мошуле във Въбел. По 

същество бразая е аналогичен обичай с добре познатите коледарски дружини, 

но в Бяла вода те са различни дружини и ходят по къщите без да се координират. 

Характерно за селото е пеенето на две групи със застъпване на строфите. В 

Бяла вода ритуала е пренесен от Влашко, бразаята говори на таен за селото 

влашки език, който местните хора не познават. 

 

Луди булки. Групи от кукери обикалят Гулянци на Ивановден, за да прогонят 

злите сили. От тъмни зори, с удари на тъпан, викове и песен на звънци, 

маскираните влизат от къща в къща, а  стопаните ги посрещат с отворени порти, 

вино и погача и играят с тях хора и ръченици. По обяд всички кукери се събират 

в центъра на града и играят голямо хоро на площада. 

 

Гергьовден. Мюсюлмани и християни почитат заедно датата 6 май. Според 

християните, това е денят на Свети Георги, който е небесен войн и закрилник, 

умрял като мъченик за християнската вяра. Сред мюсюлманите празникът е 

известен като Хъдърлез. Това е пролетен празник, посветен на двама 

мюсюлмански светци - Хъдър и Илияз, покровители на хората, животните и 

плодородието. В Никопол се намира гробница (тюрбе) на мюсюлманския светец 

Али Коч Баба. Той е почитан като лечител с тържества, които съвпадат с 

православния Гергьовден.  

 

Светилище на Евгений Босилков. Енорийската църква "Рождество на Блажена 

Дева Мария" в Белене е обявена за епархийно Светилище на блажения Евгений 

Босилков с декрет от 16 ноември 2000 г. В Светилището се намира кръщелният 

купел, в който е кръстен той в деня на раждането му – 16 ноември 1900 г. 

 

Категория 4: Гастрономия и занаяти, което включва традиционни храни и 

напитки, както и предмети от местния бит. 
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Пресоль. Близостта на реките Дунав и Вит в продължение на столетия е източник 

на препитание за населението в района. Ежегодно селяните улавяли стотици 

килограми риба. Един от видовете риболов, който бил доста разпространен в 

миналото е улов на риба с кош Орбеск или Цапуайка. Кошовете се изплитани 

всяка пролет от младите клонки на аморфа и върба, като за улова са се 

използвали специални места - мъртвици или заблатени участъци след 

оттеглянето на високите пролетни води. ,,Тънкостите" при риболова остават и до 

днес като ,,родови тайни". Рибата се осолява и след това се съхранява чрез 

изсушаване или чрез поставяне в дълбоки мазета върху парчета лед. Това 

предполага и наличието на различни рецепти за приготвянето на характерния 

рибен “пресоль”. 

  

Пълнени чушки. Това ястие се счита за характерно за всички балкански държави. 

В България най-добрите пълнени чушки се свързват с Плевенско. В този край 

покрай Дунава специалитетът има различни варианти в зависимост от произхода 

на местното население. Почти във всяко населено място се прави сбор, на който 

идват много роднини и гости. Тогава те се посрещат с порция храна, в която 

винаги фигурира пълнената чушка. В зависимост от сезона чушката е прясна или 

сушена, но винаги червена. 

 

Пушена банатска кълбъсъ. В село Асеново до Никопол местната общност е 

победител в кампанията "Родна стряха" за съхраняване на традиционен 

кулинарен продукт - "пушената банатска кълбъсъ". Банатските българи в това 

село на община Никопол са потомци на чипровчани, живели близо два века в 

град Винга в сегашна Румъния. Опушването става в специално помещение в 

банатската къща, където надениците се провесват под комина, а оттам минава 

пушека от печката.  

 

Лодкостроене в Никопол. Развива се от началото на Римската империя. Най-

добрите лодкари били изкусни рибари, които сами си плетат мрежите за улов на 

дунавска риба. Днес лодкостроенето се регулира със строги наредби. Използват 

се все повече изкуствени материали. Майсторите на дървени лодки са все по-
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малко. Един от малкото останали майстори в Никопол е Майдън Мехмедов 

(Талаша).  

 

Меден грозд. Фестивалът за кулинарни демонстрации на храни с грозде "Меден 

грозд" се провежда от 2018 г. в село Лозица на община Никопол. В селото има 

стари лозарски традиции, като това е единственото място в района, където се 

гледа нетрадиционния за този район сорт мавруд. 

  

Медовина. В село Дебово до Никопол се намира една от малкото професионални 

дестилерии за медовина в България - "Кошерите". Тя е семейна и обобщава 

опита на няколко поколения пчелари. През 2019 г. на изложението Винария в 

Пловдив те получават награда за иновативен продукт. Друг опит за производство 

на Медовина има в съседното село Въбел. 

  

Млечни деликатеси. Регионът предлага богата паша за отглеждане на овце и 

крави. В две ферми около Белене и Никопол се произвеждат висококачествени 

млечни продукти - "Багри" в село Бяла вода и "Елиа Милк" в село Драгаш 

войвода. В "Багри" твърдят, че са взели технологията на своите млечни продукти 

от възрастен католик от село Ореш. В "Елиа милк" собствениците са от турски 

произход.  

 

Производство на рогозки - традиционен занаят в село Милковица, който вече не 

се практикува. 

Връзките между трите общини и Дунавски 

туристически район 

В Закона за туризма е предвидено създаването на 9 туристически района в 

България. Този процес стартира през 2018 г. и към момента тези райони вече 

функционират. Трите общини Белене, Никопол и Гулянци като територия са част 

от Дунавски туристически район, който се управлява от едноименна организация 

(ОУДТР). На последното общо събрание на организацията, проведено на 17 

декември 2021 г. бе гласуван отчет за дейността за 2020 г. и бе приет план за 
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дейността за 2021 г. За "Дейността през 2020 г." бе признато, че такава няма, все 

още няма сайт и лого. През 2022 г. усилено се коментира възможността за 

приемане на нов Закон за туризма, в който туристическите райони да бъдат 

преосмислени като концепция и обхват. 

 

 

 

Всичко това подсказва, че към момента дейността на Дунавския туристически 

район нито пречи, нито помага на трите общини. При евентуално членство от 

тяхна страна в ОУДТР, това за тях биха били допълнителни разходи за членски 

внос, от който едва ли ще произхожда нещо конкретно като резултати. Според 

експертни оценки именно този район е най-слабо развития в страната, с най-

малък относителен дял от общите приходи за туризъм, равняващи се на до 2% 

от целия български туризъм. Кризата с пандемията се отрази много негативно на 

приходите от туризъм, като според реалистични прогнози общият обем в 

секторите хотелиерство и ресторантьорство ще достигне нивата от 2019 г. едва 

през 2024 г. Войната в Украйна допълнително утежни състоянието на сектора, 

като съществува парадоксално усещане за несигурност сред туристите, колкото 

по-близо се намират до военните действия.  
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Като цяло водещата дестинация на района е Русе, а най-близката атрактивна 

дестинация до трите общини е Свищов, където според данните за периода 2014-

2019 г. се формира 18% от общия дял на туризма в Дунавския район. Много 

добре се развива района на Деветашко плато (с около 150 000 посещения 

годишно на Крушунските водопади, като голяма част от гостите на района 

отсядат в над 50 къщи за гости, с леглова база от над 700 места), а големи 

резерви има в места като Видин и Силистра, където очевидно круизния туризъм 

не успява да се интегрира с местните ресурси. Обичайният профил на туристите 

в района е малка или средна група от хора на средна или пенсионна група, които 

посещават няколко обекта с организиран транспорт, най-често чрез туроператор, 

като оставят не повече от 100 лв на човек на ден в дестинацията, която са 

избрали. Съвсем малък е все още делът на велотуризма по трасето на Дунав 

ултра (https://dunavultra.com/), въпреки че в неговата цялост съществува добре 

изградена мрежа от места за настаняване и периферни услуги, но все още има 

някои пропуски в рекламата, маркировките на място и не се е разгърнал 

максимално потенциала за бивакуване на открито на импровизирани регулирани 

къмпинг зони в близост до река Дунав. Успешното създаване на национална 

мрежа с маршрути за велотуризъм, която да дублира ЕвроВело 6 в северната ѝ 

част, има шанс да увеличи трафика от велотуристи няколко десетки пъти. Към 

момента според експертни оценки те не са повече от 2-3 хил. годишно. 

 

Все още не е разгърнат потенциала на района по отношение на някои от 

второстепенните му приоритети, каквито са например винения туризъм, 

екологичния и селски туризъм и поклонничеството. С някои добри изключения, 

като например Басарбовски манастир и Ивановски скални църкви до Русе, както 

и уникалното публично-частно партньорство на Деветашкото плато, Дунавският 

район като цяло изостава в своето планиране и маркетинг и не носи нужната 

добавена стойност за местните общности. 

  

Накратко от всичко казано дотук, изводът за трите общини Белене, Никопол и 

Гулянци по отношение на развитието на туризма е, че печелившата стратегия е 

съвместното действие в условия на неясно бъдеще при неустойчива 

политическа и правна рамка в страната и целия регион на Балканите.  
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Възможни действия в краткосрочен план (2023-

2025) 

Първата важна стъпка е да се създаде Консултативен съвет за осъществяване 

на партньорство между трите общини за обсъждане на съвместни инициативи и 

проекти в областта на туризма. (По смисъла на Закона за туризма това е 

регионално туристическо сдружение, което е възможно да започне като 

неформална структура и после да се институционализира). Неформалният 

консултативен съвет може да се структурира между трите общини и поне още 4 

други организации, например ловна дружинка, природен парк, сдружение на 

рибари. По този начин ще има достатъчно субекти, ако след това се регистрира 

сдружение, което може евентуално да стане член на Дунавски туристически 

район и така да се оптимизират разходите за членство на всички заинтересовани 

страни в регионалната структура. В момента само община Белене членува в 

ОУДТР и това не носи кой знае какъв ефект нито за общината, нито за региона 

около нея. Разбира се членството в ОУДТР не бива да бъде самоцелно, а да се 

използва като генератор на действия и предложения към района и националното 

ръководство на туризма. 

  

Задължително трябва да се създаде регионален туристически информационен 

център (това е заложено в плановете на община Белене - на бившата жп гара в 

града). Това може да бъде седалище и на бъдещото регионалното туристическо 

сдружение, а негов филиал може да има в Никопол в новия музеен комплекс, 

който се помещава в бившия военен клуб. Така ще се оформи партньорство и по 

отношение на даването на туристическа информация. В община Гулянци трябва 

да се помисли спешно къде да се реализира проект за туристически 

информационен център (ТИЦ), който също да се присъедини към тази мрежа. 

Всички подобни обекти за туристическа информация задължително трябва да 

попаднат в националната мрежа на ТИЦ, което е изискване и според закона за 

туризма.  

  

Трябва да се създаде онлайн платформа, която да обобщи туристическите 

ресурси на трите общини, с възможна интеграция с туристическите ресурси на 
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Плевен и Свищов, както и с възможност да се надгради с още четири общини 

съгласно меморандума за партньорство между Никопол и общините по река 

Осъм - Левски, Летница, Ловеч и Троян. Оперативното управление на 

платформата може да стане чрез управителния орган на сдружението, а 

създаването и поддръжката да се финансира от бюджетите на трите общини, 

като се допълва и от рекламна дейност и спонсорство. 

  

Желателно е създаването на обща карта за велотуризъм, кулинарно наследство 

и фестивални събития по подобие на дейността на Дунав ултра, като може да се 

комбинира с опита на Съвет по туризъм Свищов в събитийния туризъм 

(https://eagleonthedanube.com/) и велокартата на област Русе на сдружение Вело 

Русе (http://velo-ruse.eu/). В подобна карта трябва да има маркирани маршрути и 

списък от ключови обекти, в които да има обща визия на региона, да се предлагат 

локални продукти и да се организират томболи и игри за туристите. 

  

Около трасето на Дунав Ултра, което преминава през район, може да се оформят 

три кръгови маршрута: 

- Гулянци-Брест-Гиген-Загражден-Дъбован-Гулянци 48 км (за община 

Гулянци) 

- Никопол-Въбел-Любеново- Лозица- Бяла вода-Деков-Белене-Никопол 65 

км (за община Никопол) 

- Белене-АЕЦ Белене-Свилоза-Свищов-Ореш-Белене 50 км (за община 

Белене) 

 

Изграждане на интеграция на велотуризъм в района с линиите на БДЖ:  

Може да се мисли за специален вело вагон от София, който да позволява 

качване на велосипеди. Подходящ влак е "Златни пясъци" София - Варна от Ясен 

през Милковица и Черковица в 11.00. От Левски до Ореш и Свищов в 12.00. 

Обратен вело влак - Свищов 15.20, Черковица 15.50, връзка с Русе-София МБВ. 

Аналогични са възможностите от Варна, но се пътува почти два пъти повече. От 

Ловеч, Плевен и Търново също може да се направят жп връзки за велотуризъм 

до Черковица и Свищов. Може да се работи за партньорство с местните вело 

клубове, както и с голям производител на колела (например Драг). 

 

https://eagleonthedanube.com/
http://velo-ruse.eu/
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Съвместно участие на туристически борси за представяне на местния ресурс 

(Уикенд туризъм в Русе, Ваканция и спа в София, изложението за културен 

туризъм във Велико Търново, поне едно международно събитие - най-добре в 

Букурещ или Белград). 

 

Акцентиране на водни преходи с каяк (може да се комбинират реките Искър, 

Осъм и Вит, заедно с Дунав). В момента има клубове за каяк в Свищов, Белцов 

и Русе. Тук може да се направи местна мрежа за партньорство и поддържане на 

биваци по бреговете на реките - например в Загражден, Милковица, Никопол и 

Белене.  

 

Разходки с корабчета, което е залегнало в плановете на общините Никопол и 

Белене. Пристанището в Никопол е ключово, защото е общинска собственост. 

Към инициативата може да се включи и община Гулянци чрез пристана в село 

Загражден, както и община Белене чрез пристана в града. 

 

Предвиждане на автобусни връзки между жп гарите Черковица с Никопол (за 

вело влака) и от Ореш до Белене (за вело влака). Оказва се, че автобусната 

линия Свищов-Белене не работи от началото на 2022 г. Може да се помисли за 

връщане на жп линията Свищов-Белене, която да се превърне в местна 

туристическа атракция. Подобен мащабен проект би привлякъл огромен 

туристически интерес, ако се използват и ретро влакове.  

 

Създаване на атракционна жп линия от Свищов до Белене с ретро влак, който 

да спира на Ореш. Така може да има посещение за уикенда за един ден от 

туристи в Свищов, които да посещават остров Персин и Лагера. Това може да се 

оформи и като тематичен маршрут на поклонение - "Последното пътуване на 

лагериста". При фактическа невъзможност да се възстанови жп трасето Ореш-

Белене, то може да се превърне в зелен вело коридор.  

 

След създаване на местно сдружение от трите общини, Белене може да 

прекрати своето членство в Дунавския туристически район, а на това място да 

се включи новосформираното сдружение. Така ще има по-малко разходи за 

участие в Дунавския туристически район, като те ще се поделят между повече 
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заинтересовани страни. Тези стъпки задължително трябва да се съгласуват с 

местните заинтересовани страни и да бъдат гласувани във всеки един от 

общинските съвети по предложение на кметовете на трите общини.  

Предложения за малки проекти  

По време на съвместната работа с местните общности успяхме да 

идентифицираме различни малки проекти, някои от тях на етап идея, други вече 

в първоначално развитие, а за някои от тях и фондация БлуЛинк се оказа 

катализатор да стартират в мисленето на местните хора. Тук изброяваме 16 

малки проекта, някои от тях сме включили и в платформата danurb.eu 

1. Туристическа зона на Улпия Ескус, село Гиген, община 

Гулянци 

Този проект е в обозримото бъдеще, от 2023 г. нататък. С територия от 28 хка 

Улпия Ескус е един от големите градове в Дунавския лимес (територията на 

бившата фортификационна мрежа от крепости по северната граница на 

Римската империя покрай Дунав, която в наши дни е в списъка на глобално 

културно наследство на ЮНЕСКО). Най-заплашващият фактор там сега е 

редовната кражба на артефакти. По-голямата част от археологическия обект е в 

община Гулянци, непосредствено до село Гиген. Местните власти планират да 

разработят зона за туризъм в периферията на Улпия Ескус, в околностите на 

Гиген. Тя включва изграждане на туристически информационен център и 

извършване на обиколки с екскурзовод в археологическия обект през цялата 

година.  

2. Фестивал за исторически възстановки на Улпия Ескус, 

село Гиген, община Гулянци 

„Орел на Дунава” е ежегодно организиран фестивал, свързан с римското 

наследство в района. Той стартира през 2005 г. в Свищов. Негово развитие на 

Улпия Ескус е чудесен проект за популяризиране на наследството на 
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археологическия обект чрез събитиен туризъм, което ще приобщи местната 

общност в културен контекст и също така ще активира плана за действие на 

община Гулянци за развитие на устойчив туризъм. На този етап събитието може 

да се случва в периферията на археологическия резерват, докато той формално 

се стопанисва от Министерство на Културата. По инициатива на БлуЛинк Улпия 

Ескус е номиниран с етикет за качество ДАНУРБ като “културен пейзаж”. 

3. Екоплаж Дъбован и туристически пристан на Загражден, 

община Гулянци 

Община Гулянци има планове да реконструира пристанището в село Загражден 

и да обособи малък къмпинг на плаж Дъбован. Планът е да се привлекат туристи 

от региона, които да останат през деня на плаж, и евентуално да ползват къмпинг 

за нощувка. Пристанище Загражден ще бъде на разположение за малки лодки, 

които ще обслужват туристите от пристанището до плаж Дъбован и обратно. 

Местната риболовна асоциация също участва в проекта, като подпомага 

любителския риболов в този район. В участъка целогодишно е позволен 

любителския риболов от бреговете на реката с въдица. С този проект могат да 

се привлекат повече посетители в тези недостатъчно използвани природни зони. 

4. Фестивал на кулинарните издания в община Гулянци 

В България има близо 150 кулинарни фестивала. В община Гулянци има поне 

пет различни етнографски общности, а местната кухня е много разнообразна. 

Сега липсват събития, които да покажат това разнообразие. Идеята на 

фестивала е да събере всички различни видове кулинарни издания от 

предходните години в България, като покани техните автори на специално 

гастрономическо събитие. То може да събере на едно място различните 

категории храни от различни общности и да покани академични изследователи 

на местните традиции да говорят за кулинарното наследство. Най-добрият 

период за това е в последната седмица на май около панаирните дни на Гулянци.  
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5. Влашки етно музей в Долни Вит, община Гулянци 

В Долни Вит отвори врати малък музей на влашкото етнографско наследство. 

Това е чудесен старт за привличане на туристически интерес към влашките села 

в района. Музеят е по инициатива на местните хора в селото и е създаден в 

рамките на пандемичната 2020 г. В селото имат амбиции да възстановят ритуала 

Калушари, с което да обогатят културната програма на читалището. Тези две 

техни инициативи имат номинация за Етикета за качество ДАНУРБ. 

6. Стена за катерене и Виа ферата в Никопол 

По северния склон на Шишман кале (средновековна крепост) има меки 

варовикови скали, които не са подходящи за катерене. Изграждането на 

изкуствена стена и виа ферата ще привлече повече туристи в района и ще даде 

повече възможности на местните заинтересовани страни. Обектът се стопанисва 

от община Никопол за срок от 10 години. Потенциално финансиране е възможно 

чрез проект с средства от ЕС, защото общината сама не може да си позволи 

подобен разход.  

7. Шампионат по джет-ски в Никопол 

Плажът на Никопол е най-доброто място за джет ски в България. От лятото на 

2021 г. Никопол е домакин на националния шампионат по джет ски. През същата 

година плажът е отдаден под наем на местен бизнесмен, който почиства района. 

През 2022 г. са предвидени две различни състезания по джет ски на плажа на 

Никопол. Това може да се превърне в традиция. 

8. Фестивал "Дунав - хора, природа, традиции" в Никопол 

Дунавският фестивал е ежегодно събитие в Никопол, което стартира през 2021. 

Свързан е с река Дунав и местните хора с тяхното наследство – народни танци, 

музика, природни дадености и кулинарни традиции. Фестивалът предлага 

различни активности - кулинарен конкурс, състезание по риболов, почистване на 

плажа, туристически обиколки с лодки до островите в природен парк Персина. 
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9. Екопътека до скалната църква Св. Стефан в Никопол 

Средновековната скална църква Св. Стефан недалеч от Никопол (3 км) е 

културно наследство с национално значение. Може да се посети пеша по 

специално обозначена екопътека от центъра на Никопол по брега на Дунав. Като 

друга атракция местната асоциация на рибарите предлага обиколки с 

екскурзовод с лодки, тръгващи от пристанище Никопол, което е общинска 

собственост. Обиколката включва посещение не само на църквата, но и на 

няколко острова в реката, които са част от Природен парк Персина. 

Благодарение на този проект наследството става по-привлекателна 

туристическа дестинация, тъй като е по-лесно достъпно чрез нарочно изградена 

инфраструктура - дървена конструкция. Прекомерният туристически интерес 

крие заплаха за културния пласт в скалната църква. По инициатива на БлуЛинк 

е подета акция за дигитализиране на сегашното състояние на обекта и 

създаване на триизмерен макет с добавена реалност, който да бъде достъпен в 

музейния комплекс в Никопол. Това ще позволи да се съхрани паметта за обекта, 

както и да се задоволи туристическия интерес в неподходящи за посещение до 

скалната църква дни от годината.  

10. Трансформация на старата жп гара в Белене 

Целта на проекта е да се реконструира старата жп гара и да се превърне в 

Инфоцентър за туристи. Той ще представи Мемориалния парк на остров Персина 

преди туристите да посетят острова. Занемареното сега място ще има нови 

функции, като постепенно може да се превърне и в регионален инфо център. 

11. Развитие на транспортната мрежа в полза на 

велотуризма в Гулянци и Никопол 

Железопътният транспорт в България е най-евтиният и чист начин за пътуване. 

Най-бързият железопътен път от София до Дунав минава през Ясен, Гулянци и 

Черковица (община Никопол). Планът е през уикендите да има вело вагони от 

София до Дунав. Друга интелигентна мрежа за туристи е пристанище Никопол, 

което може да се свърже с ферибот през реката с Румъния или чрез туристически 

корабчета с Русе и Видин. Това би могло да направи по-популярен маршрута за 
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колоездене Dunav Ultra, ако хората могат да стигнат до него по-лесно и по-евтино 

със собствените си велосипеди. 

12. Мемориален парк на остров Персин в община Белене 

Това е ключов проект за местната общност в Белене, който обединява различни 

заинтересовани страни. Той вече се реализира, като хоризонта пред него е поне 

десет години - времето, за което държавата е дала възможност общината да 

стопанисва обекта.  

13. Екопътека до Менхирите в Петокладенци и Стежерово, 

община Белене 

Развитието на енергийния туризъм (посещение на скални феномени) в България 

в последните години е много динамично. Двата менхира (изправени камъни в 

полето, свещени места за древните жители) в района на Белене е най-западно 

разположената в Северна България подобна група обекти. За да се реализира 

подобен групов обект, трябва да се търси и партньорство с община Левски, на 

чиято територия се намира менхира в Стежерово. Менхира над Петокладенци е 

с номинация за етикет за качество ДАНУРБ. 

 

14. Реконструкция на ловната хижа в Милковица 

Старата ловна хижа в Милковица, община Гулянци, събира спомените на 

поколения местни хора. Вече е подета инициатива тя да бъде реконструирана и 

да се превърне в туристически център за развитие на селски и риболовен 

туризъм в селото с доминиращо влашко население.  

15. Създаване на Дунавски парк в Белене 

Град Белене постепенно се обръща с лице към река Дунав. След реставрацията 

на част от крепостните стени на Димум и изграждането на посетителски център 

на природен парк Персина, брегът постепенно се облагородява и чрез ново 

парково пространство, което може да свърже Димум с хотелския комплекс на 

запад. Към това в бъдеще ще се добави и изграждането на Посетителски център 
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Димум в източна посока. Това ще даде нови функции на брега и ще допринесе 

за туристическата привлекателност на Белене, по подобие на аналогични 

проекти в Тутракан и Лом. 

  

16. Литературен туризъм в Никопол  

 

Град Никопол е свидетел на част от активната творческа дейност на Филип 

Станиславов, автор на първата печатна българска книга “Абагар”. Отпечатана 

през 1651 г. в Рим, днес от нея по света има запазени около 17 копия, като само 

едно се съхранява у нас - във фонда на Национална Библиотека “Св.св, Кирил и 

Методий” в София. По инициатива на “БлуЛинк” е стартиран процес за 

дигитализация на книгата и създаване на холограмен образ, който да бъде 

представян на гостите на Никопол в музейния комплекс на града. Целта е да се 

стимулира развитието на литературен туризъм в дунавското културно 

пространство с активната помощ на Регионална Библиотека “Любен Каравелов” 

в Русе. Филип Станиславов е роден в Ореш, живял е дълги години в Трънчовица, 

където създава първото граматическо училище в Никополската епархия. Умира 

на 8 август 1674 като никополски епископ. Неговата личност може да обедини 

усилията за подобен род туризъм в три съседни общини - Белене, Свищов и 

Левски. През 2024 г. се навършват 350 години от смъртта му (8 август 1674 г.), 

което е чудесен повод за национални чествания в Никопол.  
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Финални думи 

Този документ е създаден след усилена екипна работа в рамките на проекта 

DANUrB+ (Градски бранд Дунав+). Целта му е да се оценят и структурират 

скритите и неизползвани ресурси на Белене, Никопол и Гулянци, свързани пряко 

или косвено с река Дунав. Наричаме го "План за действие", защото искаме да 

предоставим алтернативни възможности за развитие чрез съвместно планиране 

и действие в трите местни общности, в партньорство с екипа на Фондация 

"БлуЛинк".  

 

Работата по този проект стартира през 2020 г., годината която ще се запомни 

като необичайна за цялото човечество, поради появата на нова глобална болест, 

превърнала се в заплаха за всички икономически отрасли. Един от най-

пострадалите се оказа туризма, като на глобално ниво тази водеща световна 

индустрия се срина с непознати досега размери. Някои от водещите световни 

дестинации отчетоха сривове между 50 до 80%, а за България тези цифри не 

бяха толкова стряскащи, но на фона на значимостта на туризма като дял от 

националната икономика, пандемията отне много.  

 

Парадоксално обаче пандемията и даде много, особено на по-малките и 

сравнително неизвестни дестинации, а като цяло българите преоткриха 

България. За известно наше съжаление Дунавския регион не се облагодетелства 

от този факт поради комплексни причини, но сред тях може би най-важната бе, 

че продуктовата му структура все още не е съвсем готова за новите реалности - 

индивидуални пътувания семейно или в малки групи, обикновено без планиране 

и в последния момент на близки разстояния и за по-кратки периоди. Липсата на 

добре работеща система от онлайн ресурси и местни туристически медии 

допринесе за това. В района на нашата работа община Белене е далеч по-

развита туристически от община Никопол, а какво да кажем за община Гулянци, 

където все още няма нито едно категоризирано място за настаняване на туристи. 

И въпреки това потенциалът продължава да бъде голям, като все още не се 

използват ефективно възможностите, които дава глобалната мрежа. Например 

все още няма регистрирани обекти в платформата AirBnb в Белене, за разлика 

от няколко симпатични предложения от села в близост до Никопол и Гулянци.  
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Що се отнася до културните ресурси, те са изненадващо богати, особено за 

местните хора, които все още не осъзнават какъв голям потенциал крие този 

район. Многообразието от етнографски групи, характерната кухня, качественото 

вино и ракия, събитията и фестивалите, природата и непокътната връзка с 

реките в района, всичко това вече е продукт, който все още не се предлага на 

туристите по никакъв начин.  

 

Целта на този документ е да предизвика съвместни действия между общинските 

ръководства и местните заинтересовани страни в най-южната част от поречието 

на река Дунав между Улпия Ескус и Нове. Ролята на Фондация БлуЛинк е да 

стимулира този процес посредством изграждане на дигитална обсерватория за 

културно-историческо наследство в рамките на организацията. 
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Този план за действие е ключов принос за местните общности от дейността 

на Фондация БлуЛинк по проект “Градски бранд Дунав+: Изграждане на 

регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство 

по река Дунав” / DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience 

through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). 

 

Други ключови резултати от изпълнението на проекта са създаването на 

“Етикет за качество DANUrB”, който маркира добри практики, използващи 

богатото културно наследство и силната общност по поречието на река Дунав, 

както и онлайн платформата danurb.eu, която събира на едно място цялото 

многообразие от културно наследство, местни заинтересовани страни, общински 

и регионални проекти с глобална цел за нови партньорства и по-висока 

ефективност на съвместните действия. 

 

Фондация Блулинк е създадена с цел да подпомага демокрацията, 

опазването на околната среда и прилагането на ценностите на обединена 

Европа, като развива способността на гражданското общество за стратегическо 

използване на интернет. БлуЛинк е регистрирана в България като фондация в 

обществена полза.  

Проектът DANUrB+ е съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на 

Република България чрез бюджета на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. 
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