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Въведение 
Това проучване е изготвено в изпълнение на договор за услуга между МИГ Белене – 
Никопол и Петя Димитрова в изпълнение на една от специфичните цели в 
Стратегията за ВОМР на МИГ Белене – Никопол  „Подобряване условията на живот 
чрез развитието на техническата инфраструктура и опазване на околната среда“, с 
приоритет, свързан с развитието на малка инфраструктура в областта на отдиха и 
туризма. Проучването е необходимо, за да даде яснота за възможностите на СВОМР 
да въздейства върху развитието на туристическия потенциал на територията и по този 
начин да допринесе за постигане на целите на Стратегията.  Съдържанието на това 
проучване не представлява официалната позиция на Министерство на земеделието, 
храните и горите и Европейския Съюз. 

 

Цел на проучването 

 Да опише наличните туристически ресурси – природни и културни. 
 Да опише потенциала за развитие на туризъм на територията – места за настаняване, 

културни институции, достъпност и състояние на инфраструктурата. 
 Да предложи конкретни дейности в рамките на целите и възможностите на СВОМР за 

подобряване на туристическата инфраструктура и повишаване на туристическия 
потенциал. 

 

Използвана методология 
За анализ на наличните туристически ресурси е използван дедуктивен подход на анализ 
на първични и вторични данни – стратегия за ВОМР на МИГ Белене – Никопол, 
общински планове за развитие на общините Белене и Никопол, данни от национален 
туристически регистър към Министерство на туризма, данни от регистър на недвижими 
културни ценности с категория "Национално значение" на Министерство на културата, 
данни от НСИ. 

Използваният метод при проучване на пазарния потенциал е субективният метод, при 
който се анализира информация за вътрешния и външния пазар и общите 
характеристики: размер на пазара; предпочитани видове туризъм; икономически 
аспекти; структура на пътуванията и други, както и резултатите от проведено анкетно 
проучване сред местната общност. Анализирана е информация за наличните ресурси, 
тенденциите в развитието на туризма, профила на туриста и неговите предпочитания и 
анкетно проучване сред заинтересованите страни. 
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Кратко описание на територията и целите на стратегията за ВОМР на 
МИГ Белене – Никопол 
Територията на МИГ Белене – Никопол се намира в централната част на Дунавската 
равнина, непосредствено до р. Дунав. В територията й влизат изцяло  общините Белене 
и Никопол, област Плевен. Река Дунав е общ за двете общини фактор, както за развитие 
на туризъм, така и за икономическо развитие и съживяване на територията. 
Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина и се състои от 6 
населени места. Общинският център – гр. Белене – е дунавски град, който не се развива 
като пристанищен, защото е разположен на широк и плитък ръкав с непостоянна 
дълбочина, неподходящ за промишлено корабоплаване. Релефът е предимно равнинен. 
Община Никопол се състои от 14 населени места. Никопол е пристанищен град, с 
изграден първи етап от фериботен комплекс, с ГКПП и митница. Територията на 
общината се характеризира с много разнообразен релеф. По поречието на река Осъм и 
река Дунав има типични низини и хълмисти плата. Географското положение на двете 
общини се оценява по-скоро като благоприятно от гледна точка на възможностите за 
развитие, свързани с  ефективното използване на ресурсите на и около р. Дунав, 
природните дадености по НАТУРА 2000, интегрирането и сътрудничеството със 
съседните общини (включително румънски) и създаване на предпоставки за  
реализиране на съвместни проекти в различни области. Климатът и на двете общини е 
умерено-континентален  и се характеризира с горещо лято и студена зима.  

Основна характеристика на транспортната инфраструктура и на двете общини в МИГ 
Белене – Никопол е, че не преминават международни пътища, автомагистрали и 
първокласни пътища от републиканската пътна мрежа. Тя  е представена от т. нар. 
общински (местни) пътища от II-и, ІІІ-ти, ІV-ти и по-нисък клас. 
Протичащите в демографско отношение процеси в  Белене и Никопол  са влошаващи се 
през последните 20 години – отрицателен естествен прираст, ниска раждаемост, висока 
смъртност, нарушена възрастова структура и пр. Основни структуроопределящи 
отрасли в община Белене са преработващата промишленост и търговията, а в Община 
Никопол - в областта на търговията и услугите, селско, горско стопанство и риболов.1 
 
В анализа на територията на МИГ е установено, че основните проблеми са 
безработицата и състоянието на инфраструктурата – пътища, водопровод и 
канализация, липсата на пречиствателна станция в едната община, изграждане на 
геозащитна стена и ТБО. Високият процент на безработицата е обусловен от няколко 
основни фактора – ниска квалификация, неконкурентоспособност на пазара на труда, 
демографски проблеми и икономичека емиграция на населението към по-големи 
градове. Към нуждите на територията трябва да се отбележат необходимостта от 

                                                      
1 http://www.nikopol-bg.com/assets/obshtinski_plan_za_razvitie/5_OPR_Nikopol_2014-2020_28102013_v7.pdf 
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инвестиции в земеделието и промишлеността, превенция от наводнения, подобряване 
на социалната инфраструктура и благоустройството, повишаване на доходите на 
населението и дефиниране на приоритетите за работа с групите в риск. 

Един от установените в СВОМР потенциали за развитие на територията е земеделието, 
което може да се развива чрез модернизиране на стопанствата, подпомагане развитието 
на преработващата индустрия и намиране на пазари за реализация на нейната 
продукция. Като сериозен потенциал за развитие са описани неземеделските дейности в 
секторите туризъм, търговия и услуги. Част от територията на МИГ попада в границите 
на Натура 2000, където се намира  Природен парк „Персина” /включващ множество 
резервати, защитени зони и местности/, исторически и религиозни обекти, които са 
предпоставка за развитие на туризма. Разрешаването на установените в Стратегията за 
ВОМР проблеми и използването на потенциала на територията е планирано да доведе 
до разкриването на нови работни места и да реши част от демографските проблеми.  

 

Цели на стратегията за ВОМР и приоритети за развитие на територията, свързани 
с туризма 

МИСИЯ:  

Устойчив растеж и европейско развитие на община Белене и община Никопол 

На базата на  извършения анализ на социално икономическото състояние на 
територията, анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, 
направените изводи за тенденциите за развитие, основната цел, която си поставя 
Стратегията е: 

Устойчив растеж и европейско развитие на територията чрез балансирано 
пространствено развитие, инвестиции в публична и социална инфраструктура, 
стимулиране на икономическия потенциал в земеделието и промишлеността, защита на 
природното и културното наследство и развитие на туризма, чрез: 

1. Повишаване на ефективността и производителността на малките и 
средни селски стопанства чрез модернизация и разнообразяване към 
неземеделски дейности  

2. Подобряване на условията на живот чрез развитие на техническата 
инфраструктура и опазване на околната среда; 

3. Създаване на условия за икономически растеж и развитие на работната сила 
на местния пазар на труда.; 
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Специфична цел 2 от приоритет 1 „Повишаване на ефективността и 
производителността на малките и средни селски стопанства чрез модернизация и 
разнообразяване към неземеделски дейности“ - Развитие на неземеделски 
дейности, услуги и туризъм. 

Тази цел е насочена към разнообразяване на стопанската дейност и изграждане на нови 
възможности за заетост, извън земеделието.  Помощта ще бъде предоставена за 
развиване на туризъм, услуги и занаяти, което ще доведе до създаване на работни места 
в дейности, базирани на местните ресурси. 

Основното средство за постигане на тази цел е мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 
г. 

Специфична цел 1 от приоритет 2 „Подобряване на условията на живот чрез развитие 
на техническата инфраструктура и опазване на околната среда“ – Подобряване на 
техническата инфраструктура. 

Помощта по тази цел ще се насочи за подобряване състоянието на пътищата, улиците, 
спортните съоръжения и ВиК инфраструктурата. Дейностите по тази цел предвиждат и 
обновяване на сградния фонд на социални заведения, паркове, културни и обществени 
сгради. 

Тази цел ще се постигне чрез прилагането на мярка 7.2 „Инвестиции в създаване-
то, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

Специфична цел 2 от приоритет 2 „Подобряване на условията на живот чрез развитие 
на техническата инфраструктура и опазване на околната среда“ – Развитие на малка 
инфраструктура в областта на отдиха и туризма. 

Подкрепата за постигане на тази цел ще бъде осъществена чрез мерки за инвестиции за 
развитие на възможностите за туризъм на територията, чрез създаване на 
инфраструктура, осигуряваща достъп до природни обекти, както и интервенции за 
съхраняване, опазване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство 
на района. 

Ще бъдат използвани възможностите на мярка 7.5. „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 
мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г. 
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Туристически атракции на територията на МИГ Белене – Никопол 
Туристическите атракции на територията на МИГ са определени в три групи за целите 
на проучването – природни, културно-исторически и нематериални – фестивали, 
обичаи, празници и др., специфични за територията забележителности. 

Природни атракции 
Територията е богата на защитени територии от Мрежата Натура 2000. 

Koд на 
защитена 
зона 

Име на защитена зона Тип на защитена зона 

BG0002017 

Комплекс Беленски 
острови Защитена зона по директивата за птиците 

BG0002074 Никополско плато Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000247 Никополско плато Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG0000396 Персина Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG0002083 

Свищовско-Беленска 
низина 

Защитена зона по директивата за птиците 

BG0002096 Обнова Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000239 Обнова - Караман дол Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG0002091 Остров Лакът Защитена зона по директивата за птиците 
2Информационна система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 

 

                                                      
2 http://natura2000.moew.government.bg/ 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002017&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002074&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000247&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000396&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002083&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002096&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000239&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002091&siteType=BirdsDirective
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Богата на биоразнообразие, територията на МИГ може да привлича 
природолюбителите с разнообразни природни забележителности: 

 Природен парк „Персина” с обща площ 21762.2 ха (217 км²), разположен 
по цялата дължина на Свищовско - Беленската низина, включително част от 
ограждащия стръмен дунавски бряг при Никопол и Свищов и всички български 
дунавски острови в тази част на река Дунав. Основната цел на създаването му е 
съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, и запазване 
естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите му. 
Уникалността и голямата значимост на комплекс Беленски острови е причина на 
24.09.2002 г. да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в 
България - 6 898ха. 

 Резерват "Персински блата", обявен за такъв през 1981 г., с цел  
запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с 
населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. 
Общата му площ е 385,2 ха и включва следните територии: "Писченско блато" с площ 
182 ха, "Мъртвото блато" с площ 122,6 ха и "Старото блато" с "Дульова бара" с площ 
80,6 ха. От 1999 г. резерватът е прекатегоризиран в Поддържан резерват и е  влажна 
зона с международно значение. Резерватът е истински рай за многочислени колонии от 
блатни птици, гнездовище на немия лебед и уникално есенно сборище на черния 
щъркел за страната.  

 Природна забележителност "Персин-Изток", обявена със Заповед 
№1106/02.12.1981 г. на КОПС с площ 718,9 ха. Това са най-източните девствени места 
на о. Персин, представляващи непроходими мочурища и просторни стари върбово-
тополови гори и съобщества от тръстика и папур. Природната забележителност е 
прекатегоризирана в Защитена местност през 2003 г. 

 Резерват "Китка" на о. Китка, обявен за такъв през 1981 г. и има обща 
площ 25,4 ха. Целтта му е запазване на първичната характерна растителност и като 
местообитание на морския орел.  

 Резерват "Милка", намиращ се на о. Милка, обявен е с цел запазване на 
първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел. Простира 
се на площ от 30 ха. 

 Защитена местност "Кайкуша" - Включва остатък от влажна зона в 
бившата Свищовско-Беленска заливна низина и е с площ 240 ха. Обявена е с цел 
запазването на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни 
видове, както и характерния облик на района.  

 Природна забележителност в местността "Плавала", която 
представлява естествено находище на обикновен сладник.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Защитена зона „Никополско плато”, находяща се в землището на гр. 
Белене и община Никопол, с площ 223 ха. Включена е в Натура 2000 BG0002074 за 
опазване на дивите птици. 

 Защитена зона „Комплекс Беленски острови”, разположена е в  
землището на гр. Белене и е с площ 689 ха. Включена в Натура 2000 BG0002017 за 
опазване на дивите птици. 

 Защитена зона „Свищовско-Беленска низина”, която се намира в 
землищата на гр. Белене и гр. Свищов и е с площ 544 ха. Включена е в Натура 2000 Да 
BG000208 за опазване на дивите птици. 

 Защитена местност „Киселец”, разположена е в землище на с.Кулина 
вода с площ 10 ха и е включена в Натура 2000 - BG0000247 „Никополско плато”. 

 пещерата „Нанин камък”, с. Муселиево (заповед № РД 238/7.06.1996 г.);  

 защитената местност „Елията”, с. Бацова махала (заповед № РД 
282/10.04.1981 г.);  

 природната забележителност „Скалната църква”, гр. Никопол (заповед 
№ РД 709/10.06.2003 г.);  

 защитената местност „Плавала”, гр. Никопол (заповед № РД 
702/9.06.2003 г.);  

 вековните дървета в селата Муселиево – летен дъб, Санадиново – бяла 
топола, Евлогиево – летен дъб, гр. Никопол – летен дъб. 

 

Културно – исторически атракции 
Културно-исторически забележителности в община Белене, които оказват положителен 
ефект за развитието на туризма: 

 

Антична римска крепост "Димум" се намира в северния край на град Белене 
(северно от училище "Васил Левски"). През I век Димум е бил много важен 
стратегически пункт на Римската провинция  Мизия.  Още  по  времето    на първия 
римски император Октавиан Август крепостта се е явявала най-североизточната точка 
и граница на Римската провинция Мизия и тракийското царство. В началото на II до 
края на III век тук е бил лагер на стационирана конна военна част на Римската войска, 
която вероятно е изградила и самата крепост. От това време са останали сведения за 
съществуването на най-ранната митница в Долнодунавския регион и това е митницата 
при Димум. 
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Местността „Правия камък“, намираща се до с. Петокладенци; 

Некропол от 7 могили край с. Деков; 

Паметниците на загиналите във войните граждани на община Белене, разположени в 
Парка на признателността и в църквата „Рождество на Блажена Дева Мария“ в гр. 
Белене и на площада в с. Татари; 

Католическите и източно православната църкви - в католическия храм "Рождество 
на Бл. Дева Мария" се намира светилището, съхраняващо мощи на Блажения Еп. 
Евгени Босилков. 

Паметник на папа Йоан Павел II – единствен в България, паметникът е   открит е на 
15 ноември 2014 г. Бронзовият монумент на покойния папа е изработен в Полша и е 
издигнат   на   едноименния   площад   в    гр. Белене 

Музей-мемориал на жертвите на тоталитаризма -  инициатива  на „Комитет за 
остров Белене“, създаден в навечерието на 65-тата годишнина от официалното 
основаване на ТВО на о. Белене (27 април 1949 г.)  

От гореизложеното може да се направи изводът, че подходящи за развитие в община 
Белене са различни туристически дейности, свързани с наличните специфични 
дадености и ресурси, като исторически, архитектурни и религиозни  обекти, 
туристически услуги, представящи уникални местни продукти и обичаи, както и 
използването на природните забележителности и защитени местности, с цел 
привличане на нови туристи. 

Забележителностите на територията на община Никопол са къща-музей „Васил 
Левски”, селище „Елия” от 2-ри век, кръстокуполна църква „Св. Петър и Павел” 
от 13-ти век, крепост „Калето”, църква „Успение Богородично” от 1840 г., 
палеолитно находище в с. Муселиево, скална църква и др. На територията на общината 
функционират общо 14 читалища. 

Кръстокуполната църква „Свети Петър и Павел”, разказваща за архитектурните 
постижения на българското средновековие, е запазила спомена за величието на Второто 
българско царство в Никопол. Църквата "Св св. Петър и Павел" е изградена през XIII 
век.  Представлява  средновековна  православна  църква, която е кръстокуполна, 
еднокорабна  с притвор на запад. 
 

„Шишмановата крепост“ известна още и като Никополската крепост е силно укрепена 
крепост при Никопол с важно стратегическо значение и добре защитено пристанище. В 
последните    години    от    съществуването    на Второто българско царство тук се 
премества Иван Шишман, след като изоставя Търново. Турците безуспешно обсаждат 
крепостта през 1393 г., но не успяват да я превземат, тъй като не разполагат с флот. Три 
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години по-късно ( 1396 г.) я превземат с измама, служейки си с български кораби. Днес 
от нея е сравнително добре запазена т.нар. „Шишманова врата“, която в действителност 
не датира от царуването на Иван Шишман, а чак от началото на 19 в. 
 
Чешма „Елия” - Преди време чешмата е наричана Сютлийка. Тя е паметник на 
културата. Изградена е през II век в памет на жената Елия, която е била съпруга на 
римския гражданин Фронтон.   На   предната   част   на   чешмата има надгробна плоча 
на Елия, на която Фронтон е изразилмъката си за ранната й смърт. За да стигнат до 
чешмата, посетителите минават през прекрасна алея. 
 
Скална църква „Св. Стефан” - Издълбана е в скалите над река Дунав 1 км източно от 
Никопол, датирана е от първите векове на християнството (III-IV в.),като се предполага, 
че е била част от манастирски  комплекс.  Категоризирана  е   като природна 
забележителност през 2003 г. 
 

„Смоляновата къща” - в къщата се съхранява надгробната плоча на епископа Филип 
Станиславов, който е първият човек, отпечатал книга на кирилица в България през 
далечната 1651 година. Книгата е молитвеник и се казва "Абагар".  В  къщата  на  
Цвятко  Смолянов  се  е укривал Апостолът на свободата - Васил Левски. 
 
На територията на община Никопол има редица паметници и паметни плочи от войните 
– паметник на Васил Левски, паметна плоча със списък на загиналите банкови 
чиновници – гр. Никопол, войнишки паметник – с. Новачене; войнишки паметник – с. 
Дебово; Славчова чешма – с. Жернов; войнишки паметник – с. Санадиново; паметник 
на загиналите във войните – с. Бацова махала. 

 

Нематериално наследство 
Като допълнителен стимул за развитие на туризма могат да сe промотират някои 
позабравени  занаяти, сред които плетене на мебели от камъш, кошничарство, 
бъчварство, ковачество и плетене на рибарски мрежи.  

Характерната за района на община Белене кухня включва уникални местни ястия като: 
триеница (супа с домашна юфка с месо), прясол (влашко ястие от печени чушки, 
домати и патладжан с чесън и печена риба), мазница и бърканица (вид тутманик), 
локуми (вид тиганици), качамак с кисело мляко и орехи, смесена туршия с постепено 
добавяне на всякакви зеленчуци и плодове, като диви круши (киселици) и зелени малки 
дини и др. 
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Фестивалът „Банатски вкусотии“, организиран с международно участие в с. Асеново, 
община Никопол, също може да представлява интерес за потенциалните туристи. Той 
представя нематериалното културно наследство на банатските българи. Също така 
летните празници на рибата, рибената чорба и други рибни деликатеси представляват 
интересна туристическа атракция. Фолклорните формации, кукерски групи, певчески и 
театрални самодейни състави могат да стартират началото на богата културна програма 
на територията на МИГ, която да привлича редица туристи и гости на общините Белене 
и Никопол. Вече два пъти е организиран фестивал на река Дунав в Белене с богата 
културна програма. 

 

Туристопоток   
За да се развива туризъм е необходимо да бъдат отчетени редица фактори, имащи пряко 
и косвено отношение към сектора. Особено важно е да се проследи развитието на 
сектора на европейско, национално и регионално ниво по отношение на туристопотока, 
туристическата инфраструктура и потенциала за развитие на туристическите услуги и 
продукти на територията.  В случая тя е разгледана като част от по-голям регион, 
планиран и в Концепция за туристическо райониране на България3 от 2015 г. Този 
подход е особено важен при планиране на дейности за развитие на туризма, поради 
комплексността на сектора, който не може да се развива изолирано от регионалните, 
национални и световни тенденции. Ето защо се разглежда статистическа информация 
на регионално, национално и европейско ниво. 

По смисъла на Закона за туризма (ЗТ) „турист” е посетител, чийто престой е най-малко 
24 часа, прекарал поне една нощ в посетената дестинация и чиято цел на посещението е 
туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, 
поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие. 
„Вътрешни туристи” са лицата,  които постоянно пребивават в страната, в която 
пътуват (т.нар. резиденти). „Входящи туристи” са лицата, които обратно – не са 
постоянно пребиваващи в страната, в която пътуват (т.нар. не-резиденти). 

Негативната тенденция в динамиката на общите туристически пътувания се запазва и 
при пътуванията на вътрешни туристи. Според последните данни на Евростат за 
България, пътуванията на резиденти намаляват с -18% в периода 2012-2015 г. 4 За 
разлика от вътрешния туризъм, броят на пътувания на не-резиденти бележи ръст от 
13%, което е положителна и важна тенденция за развитието на туризма.  

                                                      
3 http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-
rayonirane-na-bulgariya 
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/bg 
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Положителни темпове на растеж се регистрират и по индикатора “пристигания на 
резиденти и не-резиденти в обекти за настаняване”. Броят на вътрешни туристи, 
регистрирани в обекти за настаняване, нараства с 19% в България. А настаняването на 
чуждестранни туристи бележи ръст от 9% в България. Прави впечатление, че в 
България 70% от не-резидентите, посетили страната, се регистрират в туристически 
обекти, тоест престоят на близо 30% от туристите не се отчита от националната 
статистика. На областно ниво в България, динамиката в броя на нощувките на 
резиденти и не-резиденти разкрива противоположни на средните за страната 
тенденции. 

Фигура 1 Темп на растеж на броя нощувки на резиденти и не-резиденти в българските области 
по поречието на река Дунав, 2008-2016 г., НСИ 

Броят на нощувки на резиденти 
намалява в 6 от 7-те области в 
дунавския регион, вкл. Плевен, 
като с най-голям темп на 
намаление е област Русе (-9.9%). 
Тя, обаче, отчита най-голям ръст 
на нощувките на не-резиденти 
(31%). С изключение на област 
Силистра, всички останали 
регистрират положителна 
промяна в динамиката на броя на 

нощувки на чуждестранни туристи. Това до голяма степен определя профила на 
основната целева група на туристическите атракции в общините Белене и Никопол – 
чуждестранни туристи.  

Туристическото райониране, предложено в  Концепцията за туристическо райониране 
на България (2015 г.), е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, 
провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните 
особености и спецификата на различните части от страната и осъществяване на 
ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони 
разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промоцира, както на 
вътрешния, така и на международния пазар. 
Район Дунав е най-голям от предложените райони по територия и брой на общините и  
втори по големина по население след София.  
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Фигура 2 Размер на туристическите райони по общи показатели;  Източник: 
Концепция за туристическо райониране на България, 2015 

 
Независимо от големите си размери (24% от територията и 19% от населението), район 
„Дунав” има само 9 хил. легла (2,9%), 311 хил. нощуващи посетители (5,3%), 534 хил. 
нощувки (2,5%) и под 20 млн. лв. приходи от нощувки (2,2%). Екстремно ниски са 
показателите му за концентрация на туризма – гъстота на легловата база (0,3 или 26 
пъти по-ниска от средната за вътрешността на страната) и туристически интензитет (0,4 
или 23 пъти по-ниска от средната за вътрешността). Според анализа на Концепция за 
туристическо райониране на България, данните потвърждават основателността на 
съмненията в съществуването на Дунавски туристически район и отсъствието на такъв 
в някои от старите схеми на туристическо райониране на България. 
 

Фигура 3 Размер на районите по основни показатели за туристическото развитие; 
Източник: Концепция за туристическо райониране на България, 2015 
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Предложението за основна и разширена специализация на туристическото райониране 
за район Дунав е:  
Основна специализация: Културен и круизен туризъм.  
Разширена специализация: Културно-исторически туризъм, Речен круизен туризъм,  
Приключенски и екотуризъм, Градски развлекателен и шопинг туризъм, Винен и 
кулинарен туризъм,  Религиозен и поклоннически туризъм. 
Разбира се това предложение е индикативно и по никакъв начин не ангажира района с 
конкретните видове специализация.  
Според анкетното проучване сред заинтересованите страни на територията на МИГ в 
процеса на проучването, най-голямото предимство на района е река Дунав и богатото 
природно и културно наследство. Определените за подходящи видове туризъм от 
анкетираните са еко, пешеходен и организиран туризъм като най-подходящи за транс-
граничния район. Велотуризмът също е определен като подходящ, съчетавайки спорта 
с грижата за околната среда и опознавателната част към природата. В следващата част 
на проучването подробно са разгледани резултатите от стандартизираните въпроси от 
проведената анкета. 

Туристическа инфраструктура 
Проучването на туристическата инфраструктура, нейното качество и заетост на 
годишна база ще даде ясна представа за нуждите от изграждане на нова такава, за 
подобряването и развитието й. Направен е преглед на наличната инфраструктура на 
територията на Дунавски район, където попадат общините Белене и Никопол, след 
което е представена конкретна информация за местата за настаняване за двете общини. 
Туристическото търсене в района е показателно за степента на развитие на туризма и от 
него могат да се направят изводи за стъпките, които заинтересованите лица трябва да 
предприемат за развитие на цялостни туристически продукти. 

Туристическата инфраструктура на територията на МИГ може да се определи в най-
общи линии в следните категории: 

 Места за настаняване и изхранване 
 Инфраструктура за достъпност 
 Допълваща инфраструктура 

От гледна точка на капацитет и сравнено с туристическото търсене към момента, 
инфраструктурата за настаняване на територията на Дунавски район е напълно 
достатъчна, с по-ниска от средното ниво използваемост, и с категория отговаряща на 
търсенето.   

Фигура 4 Места за настаняване и брой легла по области, разположени в Дунавски 
район;НСИ. 2016 г. 
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Фигура 5 Годишна използваемост на капацитета на местата за настаняване в 
Дунавски район по области, НСИ, 2016 г. 

 

Използваният капацитет на годишна база е изключително нисък процент, единствено 
област Добрич се доближава до 50% заетост на годишна база. Тази статистика води до 
извода, че търсенето е много слабо и в никакъв случай не стимулира създаването на 
нови бази. Единственото, което може да се развива при засилване на туристипотока и 
търсенето е подобряване на качеството на услугите. 
Засилено е търсенето в близост до морското крайбрежие от чужденци, където 
преобладават както броят, така и реализираните нощувки. Чуждестранните туристи 
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търсят основно висока категория хотели, съгласно анализа на Националната стратерия 
за устойчиво развитие на туризма. 
   
Фигура 6 Местата за настаняване по категория по статистически зони през 2016 
година, НСИ 

 

Фигура 7 Реализирани нощувки от българи и чужденци в Дунавски район, НСИ 

 

Данните показват изключително нисък дял на реализираните нощувки в област Плевен. 
За град Белене в регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" 
към Министерство на туризма е регистриран само един хотел категория 3 звезди, който 
разполага с 16 легла, 1 хотел с категория 2 звезди с 20 легла и 4 хотела с най-ниската 
категория – една звезда. В гр. Никопол няма нито едно място за настаняване 
регистрирано в този регистър. Националния туристически регистър се поддържа от 
Министерство на туризма и съдържа информация по чл. 166 и 167 от Закона за туризма. 
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На фона на общото засилване на туристическото търсене в световен мащаб (фиг.8), 
както от местни граждани, така и от чужденци, както и на фона на предостатъчната и 
незаета в достатъчна степен леглова база на ниво Дунавски район, може да се направят 
изводи, касаещи наличието на предлагане на туристически продукти и промоция на 
региона. 
Фигура 8 Тенденции в нощувките в ЕС-28 обекти за туристическо настаняване, ЕС-
28, 2005-2015, (index 2005=100); Източник: Евростат 

 
 
 

Достъпност на туристическите атракции 
На територията на общините Белене и Никопол минава общоевропейският транспортен 
коридор № 7, формиран от р. Дунав като вътрешно континентална връзка между 
Западна, Централна и Източна Европа, свързва Европа и Азия, като през Черно море се 
осъществява директна връзка с Българските речни пристанища с национално значение. 
Особено предимство за развитието на туризма е фериботната връзка Турну Мъгуреле – 
Никопол. Изградени са връзките на пристанищата за обществен транспорт с 
национално значение с националната пътна и железопътна мрежа, а чрез река Дунав е 
достъпна и европейската система от канали за вътрешно воден транспорт. Като цяло 
обаче състоянието на голяма част от активите на транспортната мрежа е 
незадоволително, което оказва негативно влияние върху допустимите максимални 
скорости, време за пътуване, комфорта и експлоатационните разходи. Предвид 
активното използване на пътната мрежа от български и чуждестранни туристи е 
необходимо да се търси спешно решение за инвестиции в транспортна инфраструктура 
от отговорните власти.  
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Видове туризъм, насочен към природата 
Туризмът, насочен към природата, вече е познат в различни разновидности с различни 
акценти. Ето и основните от тях, които имат отношение към територията на МИГ и 
дават възможност за оползотворяване на огромния потенциал за развитие на еко и 
други видове туризъм. Те са формулирани от Българска асоциация по алтернативен 
туризъм. 
 
Алтернативен туризъм 
Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни 
туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически 
продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Такива са: 
селски, екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и 
снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, 
преминаване на алпийски маршрути с водач), тематичен - свързан с културно-
историческото наследство, туризъм свързан с религията, виното, традиционната кухня, 
етнографията и традиционната музика и занаяти.  

Екотуризъм 
Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита 
на природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира на 
наблюдението и е един нов етап в развитието, който изисква работа в партньорство 
между туроператори, посрещащи агенции, местни общности, асоциации, стопанисващи 
защитените райони, научните общности. Всички те се ангажират да сведат до минимум 
въздействието върху посещаваните територии, да информират пътуващите за местните 
правила и уредби, да участват във всяка регионална програма за опазване на 
природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в 
района. Най-много и най-разнообразни програми за екотуризъм има в страните с 
голямо биоразнообразие, в които природата има впечатляващи измерения, национални 
паркове и местни общности, съхранили своите традиции. Възпитателният и 
образователен характер при екотуризма е ключов елемент, който го отличава от 
останалите части на природно-ориентирания туризъм, като по този начин го прави 
разпознаваем. Образованието и интерпретацията на природната среда (вкл. екологично 
възпитание) са важни инструменти в създаването на приятно, съдържателно и 
пълноценно екотуристическо преживяване.  

Приключенски туризъм 
Това е една съвкупност от туристически практики, в която доминира общуването с 
природата и активното участие с определен физически ангажимент за туристите. Тази 
група от различни по сезонност и среда турове има своите най-големи привърженици 
сред младежите и хората, работещи в стресова среда, за които общуването с природата 
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и съчетанието му с определена активност или спорт е от изключително значение. Най-
често той се продава в пакет с услуги, които представляват по същество селски туризъм 
и има характеристиките на устойчивия туризъм. 
За такива активности/спортове се приемат: яхтинга, подводното сафари и подводната 
археология, водното и речно кану, рафтинга (движение с надуваема лодка в бързи 
води), приключенското, планинското и шосейното колело, преходите на кон, 
катеренето с планински водач, планинските преходи в различните им по трудност 
измерения, др.  
 
Селски туризъм 
Селският и агротуризъм са разновидности на алтернативния туризъм. Характеризира се 
с престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, друга настанителна 
база), контакт с домакините, достъп до стопанството. Той може да се яви като 
преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или като уикенд или дори една 
седмица престой. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на 
домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни 
ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в 
местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се 
допълват с различни видове активен или културен туризъм (пешеходен, вело, езда, 
посещение на манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище 
по занаяти) и най-често е смесица от всичко това. 

Устойчив туризъм  
Устойчивият туризъм е едно ново понятие и се явява продължение на концепцията за  
устойчиво развитие, лансирана на конференцията в Рио през 1992 г. Той е резултат от 
грижите, полагани за опазване на застрашените райони на планетата – като цяло, и в 
частност – на тропическите гори. В същото време обаче, той третира и урбанизираните 
райони, селата, културното и архитектурно наследство - следователно има по-широка 
рамка в сравнение с екотуризма. Устойчивият туризъм има за цел не само да 
минимизира въздействието върху биологичната среда, но и да формира възгледите на 
туристите преди и по време на пътуването им, както и да предизвиква природощадящи 
туристически практики още в етапа на концепцията в пазарите емитиращи туристи. 
Всички дейности в зоната на посрещане трябва да са съобразени с пределния капацитет 
на природните ресурси, т.е. да се спазва принципа за колкото се може по-икономично 
използване на ресурсите. 
Трансграничният маршрут притежава всички качества на алтернативен, еко, 
приключенски, селски и устойчив туризъм, съчетавайки широка палитра от 
биоразнообразие, туристическа инфраструктура, културно разнообразие и 
трансгранични връзки за споделяне на общото природно наследство на р. Дунав.  
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Така например и двете страни на р. Дунав предлагат маршрути, които освен пешеходен 
туризъм предлагат и наблюдение на птици и други дейности за привличане на туристи. 

Екотуризъм с образователен характер 
Природните паркове и в момента предлагат този вид туристическа услуга, както за 
организирани групи, така и за индивидуални туристи. Най-често еднодневни или 
уикенд пакети се използват от ученици, като допълващ техния образователен процес 
туризъм. 

EuroVelo 6 

По поречието на р. Дунав минава най-популярният вело маршрут в Европа EuroVelo 6.  
EuroVelo е мрежа от 15 маршрута на дълги разстояния, свързващи и обединяващи 
целия европейски континент. Маршрутите могат да се използват както от туристи, така 
и от местните хора, които пътуват ежедневно. В момента EuroVelo се състои от 15 
маршрута и се предвижда мрежата да бъде напълно завършена до 2020 г.  
Маршрутът Евро вело 6 (http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-6) е един от най-
популярните маршрути. Минава през държавите Германия, Австрия, Словакия, 
Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Дунавският велосипеден път минава 
през голямата си част от двете страни на Дунав, понякога само от едната страна, така че 
по време на пътуването трябва често да се пресича реката. Следва древния римски път 
по дължината на Дунавския лимес, който е свързвал станциите и крепостите до 
Дунавската делта. Euro Velo 6 - Дунавската пътека има маршрут по българското 
крайбрежие на река Дунав. Маршрутът минава близо до Брегово, Видин и през Лом, 
Козлодуй, Свищов и Русе достига до Силистра, където велосипедистите могат да 
продължат до делтата на река Дунав. Велосипедната пътека се отличава главно по 
асфалтови пътища, колкото е възможно по-близо до реката, и предлага добри 
възможности, особено за наблюдение на птици и близко взаимодействие с непокътната 
природна среда. Европейската федерация по колоездене притежава търговската марка 
за EuroVelo и координира нейното развитие на европейско ниво. 
В рамките на проект "Устойчивост на мобилността по най-новия ЕвроВело коридор 
"Пътя на Желязната завеса", финансиран от ЕФРР по Програма за транснационално 
сътрудничество Югоизточна Европа, Българската асоциация за алтернативен туризъм, 
в качеството си на партньор по проекта, е изготвено изследване за възможностите за 
развитие на нов европейски маршрут на територията на България, но също така  
идентифицира редица проблеми пред развитието на този вид туризъм на този етап в 
България. От липса на припознатост в националните стратегически документи за 
развитие на вело туризма, до необходимост от класификация на велосипедните пътища 
на различно ниво (международно, национално и локално), въвеждане на критерии за 
велосипедните пътища и равнопоставеност на велосипедистите сред останалите 
участници в движението. Установена е липса на интеграция между велосипедните 

http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-6
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маршрути, липса на унифицирана информация за съществуващите туристически и 
междуградски маршрути, лоша инфраструктура, неосигурена пътна безопасност 
(http://www.baatbg.org/veloturizym/43/).  

Културен туризъм 
България е страната с най-много римски крепости по река Дунав. Общините Белене и 
Никопол имат възможността да се включат в общ туристически продукт, свързан с 
маркетинг и промоция на римското наследство в Дунавски район. Водеща роля в 
икономиката на региона имат промишлеността, търговията и селското стопанство, а 
туристическият му потенциал остава сравнително неразвит. Комбинацията от древна 
история и уникална флора и фауна по тези земи стават основа на проекта 
„Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи“, 
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007-2013 г., Проектът включва 2-годишна комуникационна кампания (2012-2014), 
насочена към туристическите пазари в Румъния, Италия, Германия, Русия и България. 
Проектът има за цел да популяризира разположения встрани от масовите туристически 
маршрути регион като предпочитана дестинация на вътрешния и международния пазар 
и е основен обект на настоящата разработка. Инициативата ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ 
ДУНАВ – НЕПОКЪТНАТИ ПРИРОДНИ КРАСОТИ И ЛЮЛКА НА ДРЕВНИ 
НАРОДИ е основа на кампанията, преминала под мотото „ПОТОПИ СЕ В 
ЛЕГЕНДАТА“. 

 

Резултати от проведено анкетно проучване на територията на МИГ 
За целите на проучването на туристическия потенциал и формиране на туристически 
продукт на територията на МИГ Белене – Никопол бяха изготвени и разпространени 
сред заинтересованите страни анкетни карти със стандартизирани въпроси. 

За нуждите на проучването анализът на анкетните карти ще се счита за представителен, 
тъй като проучването е проведено на територията на МИГ и сред всички 
заинтересовани страни. Анкетната карта съдържаше 6 стандартизирани въпроса и 1 
отворен въпрос за предложения. 

Анкетна карта 
1. Ползвали ли сте туристическа услуга на територията на община Белене или 
община Никопол? 

       ☐ Да, през последната 1 година 

       ☐ Да, през последните 6 месеца 

http://www.baatbg.org/veloturizym/43/
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       ☐ Не, никога 

2. Моля, посочете кое е на-голямото предимство на територията на общините 
Белене и Никопол от гледна точка на атрактивност за потенциални туристи? 

☐ природни забележителности 

☐ река Дунав 

☐ културно-исторически паметници 

☐ обичаи и традиции 

3. Как бихте оценили туристическия потенциал на територията на общините 
Белене и Никопол? 

☐ с потенциал за голям растеж 

☐ без особени възможности за растеж 

☐ с нисък потенциал 

4. Как бихте оценили качеството на туристически услуги, предлагани в момента на 
територията на общините Белене и Никопол по скала от 5 до 1, където 5 е отлично, а 1 е 
много ниско? 

                    5     4      3     2       1   

 Отлично   ☐    ☐    ☐    ☐     ☐  Много ниско 

5. Споделете нивото на Вашeтo разбиране за познатостта на региона като 
туристическа дестинация по: 

/моля, ползвайте скала от 5 до 1, където 5 е напълно удовлетворен, а 1 е напълно 
неудовлетворен/ 

Транспортна достъпност -  

Природни забележителности -  

Културно-историческо наследство  -  

Качество на местата за хранене и настаняване -   

Достъпна информация за туристическите продукти –  
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6. Бихте ли споделили с нас Вашите препоръки за развитие на туристическата 
инфраструктура на територията на общините Белене и Никопол? 

       ☐ няма туристическа инфраструктура 

       ☐ наличната туристическа инфраструктура е в лошо състояние 

       ☐ добре развита туристическа инфраструктура 

       ☐ необходимо е изграждане на туристическа инфраструктура 

       ☐ развитие на информация в Интернет за туристическите услуги 

       ☐ развитие на туристически атракции 

       ☐ подобряване достъпа до туристически обекти 

 

7. Вашите предложения за развитието на малка инфраструктура в областта на 
отдиха и туризма: 

........................................................................................................................................... 

Вие сте представител на:  ☐ община или държавна институция ☐ НПО  

☐ Местен бизнес ☐ Земеделски стопанин  ☐ Физическо лице   

☐ Туроператор/агент ☐ Туристически клуб  ☐ Друго   

 

Резултати от анализ на анкетните карти 
На въпроса „Ползвали ли сте туристическа услуга на територията на община 
Белене или община Никопол?“ най-много са отрицателните отговори (фиг.9). Това 
покава колко слабо е развит вътрешния туризъм. 

Фигура 9 
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На въпроса „Моля, посочете кое е на-голямото предимство на територията на 
общините“, 35% от анкетираните считат река Дунав за най-голямото предимство на 
територията (фиг.10). Този резултат ще бъде използван при определяне на 
конкурентните предимства на територията. 

Фигура 10 

 

На въпроса „Как бихте оценили туристическия потенциал на територията на общините 
Белене и Никопол?“, 68% от респондентите намират потенциала на територията за 
висок, отчитайки природното и културно наследство, както и разположението на двете 
общини на река Дунав (фиг.11). 

Фигура 11 
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На въпроса „Как бихте оценили качеството на туристически услуги, предлагани в 
момента на територията на общините Белене и Никопол по скала от 5 до 1, където 5 е 
отлично, а 1 е много ниско?“, преобладават мненията за средно и ниско качество 
(фиг.12). 

Фигура 12 

 

 

На въпрос, свързан с познатостта на района като туристическа дестинация, 
респондентите намират познатостта на туристическата инфраструктура – места за 
настаняване и хранене, както и транспортната достъпност за недостатъчно познати, 
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докато природните и културни забележителности са доста по-популярни. Тези отговори 
дефинират необходимостта от мерки за популяризиране на територията и нейнят 
потенциал за развитие на туристически услуги (фиг 13).  

Фигура 13 

 

На въпроса „Бихте ли споделили с нас Вашите препоръки за развитие на 
туристическата инфраструктура“, най-много предложения има за развитие на 
туристически атракции, интернет-базирана информация за туристическия потенциал и 
за развитие на туристическа инфраструктура (фиг.14). Всички тези предложения са 
възможни за изпълнение по мерките от стратегията за ВОМР на МИГ Белене – 
Никопол, и по-точно мярка 7.5. 

Фигура 14 
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Предложенията, дадени от респондентите чрез анкетните карти са следните: 

 Изграждане на нов мост на река Дунав; 

 Развитие на ловен туризъм; 

 Разработване на пакетна туристически услуга; 

 Изграждане и развитие на веломаршрути, екопътеки, места за отдих; 

 Изграждане на развлекателни кътове за отдих; 

 Изграждане на крайбрежната алея между ПЦ на ПП "Персина" и хотел 
"Престиж" в Белене; 

 Да се изградят нови спортни обекти, и да се организират културни фестивали; 

 Да има информационен или туристически център в Никопол. 

 

Най-много са участниците в анкетното проучване от общински и държавни 
институции, следвани от граждани, НПО, земеделски стопани и бизнес (Фиг.15) .  

 

Фигура 15 

 

44% 16% 4% 8% 20% 4% 4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Oбщина или държавна 
институция 
НПО 

Местен бизнес 

Земеделски стопанин 

Физическо лице 

Туроператор/агент 

Туристически клуб 

Друго 
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SWOT анализ 
Силни страни Слаби страни 
-Наличие на множество природни 
забележителности и защитени 
територии 
-Географско разположение на река 
Дунав 
-Наличие на археологически и 
исторически паментници с национално 
и местно значение 
-Наличие на територията на ПП 
„Персина“ 
-Добре развита сухопътна мрежа 
-Нов и неразкрит като туристическа 
дестинация район 
-Наличие на добри практики в 
развитието на туристически маршрути 
по поречието на река Дунав 
-Наличие на европейска стратегия за 
развитие на Дунавския регион – ясно 
изразена воля за успех 

-Липса на първокласни пътища и 
периферно за страната географско 
разположение  
-Демографска криза/обезлюдяване 
-Липса на инвестиции 
-Ниски доходи 
-Липса на развити туристически продукти 
-Слабо познати природни и културно-
исторически атракции 
-Липса на ТИЦ в двете общини 
-Слабо развита туристическа 
инфраструктура 
-Слабо търсене на туристически услуги 
-Слабо предлагане на туристически услуги 
-Лошо качество на пътната мрежа 
-Липса на ясен имидж на трансграничния 
дунавски регион 
-Ограничения за развитие на туризма в 
защитените територии 

Възможности Заплахи 
-Развитие на туристически продукти, 
обхващащи повече общини, вкл. 
трансгранични 
-Наличие на европейско финансиране 
за инициативи в туризма 
-Възможност за развитие на „зелен 
туризъм“ 
-Разширяване на трансграничните 
програми за сътрудничество 
-Наличие на търсене на „нови“ 
продукти и атракции от туристите 
-Възможност за облагодетелстване от 
огромния опит на западните дунавски 
държави 
-Финансово подпомагане от ЕС за 
решаване на инфраструктурните 
проблеми 
-Интерес от медиите 
-Активен национален и регионален 
маркетинг, реклама и промоция на 
туризма 

-Възникване на потенциален конфликт 
между различните организации, 
представляващи заинтересовани страни в 
МИГ 
-Политическа или икономическа 
несигурност 
-Потенциално застрашаване опазването на 
защитените територии при развитие на 
туризъм 
-Последици от измененията в климата 
(наводнения и др. в туристическия район) 
-Липса на традиции и опит в туризма 
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-Изграждане на разпознаваем бранд на 
трансграничния туристически маршрут 
-Комбиниране на природния с културен 
и исторически туризъм 
-Подобряване на самосъзнанието на 
туристите насочено към опазване на 
природата 
-Развитие на екосистемни услуги в 
територията на маршрута 
-Засилващо присъствие на low cost 
авиокомпании - възможност за лесно и 
икономично достигане до маршрута 
 
 

Изводи и препоръки 

В община Белене туризмът не е развит и има относително малък дял. Внушителната 
ширина, красиви брегове и бавно протичане на р. Дунав при Белене дават възможност 
за развитието на ловен, риболовен и  маршрутно-познавателен  туризъм.  Наличието  на  
Природен парк „Персина”, множество резервати, защитени зони и местности, 
исторически и религиозни обекти също допринасят за развитие на природно-
познавателния и културния туризъм в ареала. 
В областта на хотелиерството и ресторантьорството работят малко на брой 
предприятия, обусловено от по-слабото туристическо търсене на територията, в 
сравнение с общото за страната. В сектор „Туризъм” приходите от продажби са ниски, 
броят на заетите лица е малък. Колебанията в развитието на туризма в община Белене, 
съчетани и с продължаващата икономическа криза в страната, показват, че в този 
сектор не се инвестира в подобряване качеството на условията, при които се предоставя 
туристическата и ресторантьорската услуга, не се правят вложения в нови и по- 
разнообразни атракции за привличане на посещаемост и в човешките ресурси 
(чуждоезиково обучение и квалификация). По този начин туристическите обекти са с 
недостатъчно висока категория и не могат да предоставят висококачествени услуги, с 
които да станат привлекателни за клиенти и инвеститори. 
 
Не по-различно е положението в развитието на сектор „Туризъм“ в община Никопол. 
Според общинския план за развитие, общината трябва да акцентира върху културно-
историческите и природни дадености на региона, с цел привличане на туристи. 
Въпреки потенциала за развитие на различни видове туризъм – културно-познавателен, 
еко, селски, ловен и др., община Никопол все още няма продаваеми цялостни 
туристически продукти. На територията на общината не функционират туристически 
информационни мрежи, които да осигуряват туристическа информация и рекламно 
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обслужване. Развитието на туристическата индустрия трябва да се основава на 
културно-историческите и природни дадености на региона, с оглед изключителната 
важност за бъдещото общинско развитие.  

Предпоставки за това са:  

1. Сравнително благоприятно географско положение – за еко, речен, селски, ловен и 
друг туризъм.  
2. Наличие на паметници на културата от национално и местно значение.  
3. Бъдещият крайдунавски път и велоалея.  
4. Разнообразие от заведения за хранене.  
5. Разкриването на паркови зони около река Дунав.  
6. Членство в организации, свързани с развитието на туризма.  
7. Разширение на пътния участък Долна Митрополия – Гулянци – Никопол за превоз на 
товари и хора по река Дунав.  
В областния и общинския план за развитие е предвидено в община Никопол да се 
създадат до 2020 г. две защитени паркови зони по поречието на р. Дунав. 

Във връзка с установения потенциал за развитие на туризма – природни и културно-
исторически забележителности, както и необходимостта за конкретни мерки и 
дейности за развитие на туристическите атракции, може да се предложат следните 
дейности, които да бъдат подпомогнати от СВОМР на МИГ Белене – Никопол: 

Дейност Цел Мярка 
Подпомагане на 8 къщи за гости 
или семейни хотели за развитие на 
туристическа дейност 

Насърчаване на бизнес-
предприемачеството в 
туризма за подобряване на 
туристическата 
инфраструктура за 
настаняване и хранене на 
територията на МИГ 

Mярка 
6.4„Инвестицио
нна подкрепа за 
неземеделски 
дейности“ 

Изграждане на 2 бр. ТИЦ 
(туристически информационен 
център) Белене и в Никопол, вкл. 
интернет сайт, който да съдържа 
подробна информация за 
атракциите и контакти. 

Осигуряване на 
информационно 
обслужване на туристите и 
насочване към 
туристическите атракции на 
територията.   

Mярка 7.5 
„Инвестиции за 
публично 
ползване в 
инфраструктура 
за отдих, 
туристическа 
информация и 
малка по мащаб 
туристическа 
инфраструктура
“ 



 

Настоящият документ е изработен в изпълнение на дейностите по Споразумение за  изпълнение на Стратегия за 
ВОМР №РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

- 32 - 
 

 
Изграждане на 2 бр. туристически 
пътеки, вкл.  информационни 
табели и пътепоказатели за 
туристическите места и маршрути – 
в Белене и Никопол 

Информационно 
обслужване и ориентиране 
на туристите, нови 
туристически маршрути. 

Mярка 7.5 
„Инвестиции за 
публично 
ползване в 
инфраструктура 
за отдих, 
туристическа 
информация и 
малка по мащаб 
туристическа 
инфраструктура
“ 

Подобряване на техническата 
инфраструктура на територията, 
подобряване достъпа на туристи до 
територията, подобряване 
качеството на живот. 

6 проекта за подобряване на 
градската среда и 
достъпност до тур. обекти. 

Mярка 7.2 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряването 
или 
разширяването 
на всички 
видове малка по 
мащаби 
инфраструктура
“ 
 

Преки консервационни дейности за 
видове и/или местообитания, 
докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние, 
изграждане/реконструкция/рехабил
итация на инфраструктура, 
необходима за възстановяване на 
видовете и/или местообитанията, 
докладвани в 
неблагоприятно/незадоволително 
състояние. 

Консервационни дейности 
върху 280 ха в 
неблагоприятно/незадоволи
телно състояние. 

„Подобряване 
на 
природозащитн
ото състояние 
на видове от 
мрежата Натура 
2000 чрез 
подхода 
ВОМР“, ОПОС 
2014-2020 г. 

 

Предвидените мерки в СВОМР, имащи отношение към развитие на туризма и 
установените потребности на територията са: 

Mярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, насочена към 
микропредприятията на територията на МИГ, вкл. ЗП и занаятчии. Мярката подкрепя 
неземеделски дейности, насочени към развитие на туризъм (изграждане и обновяване 
на туристически обекти и развитие на туристически услуги), производство или 
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преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги във всички сектори, развитие 
на занаяти и други неземеделски дейности. Минималният размер на общите допустими 
разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000  евро. Максималният размер 
на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 50 000  евро. 

Общият бюджет по мярката е 500 000 лв. Предвидено е подпомагане на 8 проекта с 12 
дейности с туристическа насоченост. 

Mярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, насочена към инвестиции в 
публична инфраструктура строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и 
принадлежностите към тях, водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с 
под 2 000 е.ж., площи, за широко обществено ползване, социална инфраструктура за 
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца 
или възрастни, включително транспортни средства, енергийна ефективност в общински 
сгради, спортна инфраструктура, обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни 
такива, общинска образователна инфраструктура с местно значение. За тези дейности 
могат да кандидатстват общините Белене и Никопол, читалища, НПО и ВиК 
дружеството, обслужващо територията. Минималният размер на общите допустими 
разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000 евро. Максималният 
размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 200 
000 евро. 

Общият бюджет по мярката е 900 000 лв. Предвидено е реализиране на 6 проекта за 
публична инфраструктура. 

Mярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, 
насочена към общините и НПО, които могат да кандидатстват за изграждане, 
реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически 
информационни центрове, посетителски центрове за представяне и експониране на 
местното природно и културно наследство, центровете за изкуство и занаяти с 
туристическа цел, туристически атракции, които са свързани с местното природно, 
културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или 
образователна цел, съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни 
табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за 
безопасност, велоалеи и туристически пътеки). Не са допустими за подпомагане по 
мярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното 
наследство на обекти от национално и световно значение. Минималният размер на 
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общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро. 
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 40 000 евро. 

Общият бюджет по мярката е 330 000 лв. Предвидено е реализиране на 4 проекта за 
изграждане на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно и 
културно-историческо наследство. 

 

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 
чрез подхода ВОМР“, финансирана чрез бюджета на ОПОС 2014-2020 г., насочена 
към НПО и общините от територията на МИГ за дейности по подобряване на 
природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията МИГ 
„Белене–Никопол“, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние“. 
Мярката обхваща зоните BG0000247 „Никополско плато“,  BG0000239 „Обнова - 
Караман дол“ и BG0000396 „Персина“, с обща площ 16 872.5196 ха на територията на 
МИГ. Ще се подпомага извършване на преки консервационни дейности за видове и/или 
местообитания, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние, както и 
изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за 
възстановяване на видовете и/или местообитанията, докладвани в 
неблагоприятно/незадоволително състояние. 

Общият предвиден бюджет по мярката е 1 979 987 лв. 

Развитието на туризъм е комплексен подход, който включва всички заинтересовани 
страни. Територията на МИГ Белене – Никопол е богата на защитени територии и 
забележителности и културно-исторически паметници. Слабото ниво на познатост на 
този потенциал е най-голямото конкурентно предимство за бъдещото развитие на 
туристическа дейност. С подходящо предлагане, територията може да се превърне в 
предпочитано място за природен (еко) туризъм и като допълваща функция – културен 
туризъм. Ограниченията, които налагат защитените територии, може да развият 
екосистемните услуги, отношението на туристите към околната среда и високата 
добавената стойност, която този икономически сектор носи за територията. 
Възможностите за включване на туристическите атракции в национални и 
международни  туристически продукти изискват системен подход от страна на 
заинтересованите страни, подобряване на техническата инфраструктура и 
обществените услуги и изграждане на местен капацитет в областта на туризма. 
Стратегията за ВОМР на МИГ Белене – Никопол насочва част от мерките си към 
развитие на туристическия потенциал, което е показателно за осъзнатата възможност от 
страна на заинтересованите страни за развитие на територията чрез туристическа 
дейност. 
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