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1. Обща характеристика на Българския Дунавски район
1.1. Определяне на целевата зона (географски обхват на

Дунавското крайбрежие)
Целевата зона на настоящото проучване е Българската част на Дунавското
крайбрежие, като за целта се възприема използването на работен термин
Българско Дунавско крайбрежие, като в отделни случаи се прилага по-краткото
наименование Дунавско крайбрежие, като се визира именно българската му част.
При определяне на географския обхват на Българското Дунавско крайбрежие се
отчита принципа за крайбрежни се считат териториалните единици NUTS 3
(области), които имат пряк излаз към съответната акватория и включените в тях
общини (NUTS 3).
От гледна точка на изискванията за провеждане на политики, свързани с
регионалното и секторното развитие на крайбрежните зони (територии), с акцент
върху развитието на туризма, се отчитат и специфичните секторни изисквания при
определяне на целевата зона (географския обхват) на проучването. За целите на
стратегическия документ, определящ най-общите стратегически и планови
параметри за развитие на крайбрежните територии на р. Дунав се прилага
критерия за директна (пряка) принадлежност (излаз) към р. Дунав на
териториалните единици от равнище NUTS 2 и NUTS 3 (области) по действащия
Закон за регионално развитие (2008 г.). За подчертаване на определени
специфики в осигуреността с туристически
ресурси и при оценките на
потенциалите на крайдунавските териториални единици за развитие на туризма в
аналитичните проучвания се използват и данни за анализ и оценка на равнище
NUTS ІV (общини).
Река Дунав служи като северна държавна граници на Р. България с Р. Румъния.
По този начин северните граници на териториалните единици, които имат пряк
излаз към р. Дунав, се покриват с държавните граници на страната. Освен като
ограничител (междудържавна граница) р. Дунав изпълнява ролята на
интеграционен фактор за провеждане на политики за устойчиво трансгранично
развитие на териториите от страна на двата й бряга в т.ч. и по линия на туризма.
Една от възможностите за това са програми, планове и проекти с трансграничен
взаимноизгоден на общности от двете страни на реката.
Изхождайки от така възприетия принцип за определяне на крайбрежната
територия (макрозона) на Българския участък на Дунавското крайбрежие в неговия
географски обхват попадат части от два района за планиране, със съставящите ги
административно-териториални единици – 8 области. Седем от тях: Видин,
Монтана, Враца, Превен, Велико Търново, Русе, Силистра имат пряка граница с
река Дунав. В този обхват се включва и област Разград, която няма излаз на
р.Дунав, но отстои на 20 км от брега и има силни регионални връзки с двете
граничещи с р. Дунав области – Русе и Силистра. Област Разград е включена и
района за трансгранично сътрудничество с Румъния.
Така определеният обхват включва:
3


Част от Северозападния район (NUTS 2), включващ
граничещи с р. Дунав:
-

Видин със съставящите го 11 общини;

-

Монтана, включваща 11 общини;

-

Враца, обхващаща 10 общини ;

-

Плевен – с 11 общини.

следните области


Част от Северния Централен район (NUTS 2) с територията на области с
центрове:
-

Велико Търново, включваща 10 общини;

-

Русе с обхват 8 общини;

-

Силистра със 7 общини

-

Разград със 7 общини.

Фиг.1. Карта на обхвата на българската част на Дунавския район
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1.2. Макрорегионални отношения на района на Дунав
За по-доброто осмисляне на мястото на Българското Дунавско крайбрежие е
необходимо да се характеризира мястото му както в националната територия, така
и в транснационален аспект. Българското Дунавско крайбрежие следва да се
анализира и оценява и в европейски контекст (в рамките на крайбрежието на
страните, през които протича р. Дунав). Това се налага поради мястото на р. Дунав
като важна европейска водна магистрала и като трасе на Еврокоридор 7 (РейнМайн – Дунав) .
Провежданата
в
това
отношение
политика
на
трансграничното,
транснационалното и междурегионалното сътрудничество има за задача да
подкрепа съвместни инициативи и конкретни проекти водещи до укрепване на
транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Дунавското крайбрежие
като една обособена крайгранична територия на България е обект на целеви
документ, определящ рамките и действията за интегриране на регионите,
разделени от националните граници, които са изправени пред общи проблеми
изискващи общи решения. Такъв документ е действащата ―Програма за
трансгранично сътрудничество между България и Румъния‖. В момента в процес
на разработване е и Европейската стратегия за Дунавския район, която се очаква
да се приеме от Европейската Комисия през 2011 г.
Едно от важните направления в транснационалното и трансграничното
сътрудничество е свързано с развитието на туризма в Дунавското крайбрежие.
Насоките за подпомагане на туризма в разглежданата територия са предмет на
редица национални, регионални и местни стратегически и планови документи –
национални стратегии и национални планове и програми, регионални и общински
програми за развитие на основни видове туризъм (интегриран, екологичен,
културен, селски, ловен и д). Тези документи, които определят рамките, целите и
задачите на провежданата политика в сферата на туризма, са разгледани поподробно в т. 6.3.
В съответствие с посочените аргументи за транснационално и трансгранично
сътрудничество се налага да се разгледа позиционирането на Българското
Дунавско крайбрежие по отношение на:
 Европейските региони
Основен фактор за обособяването на еврорегион “Дунав” (Danube euroregion) е
интегриращата роля на р. Дунав. Тя, с функциите си на една от големите
европейски вътрешноконтинентални водни магистрали, свързва част от
европейските крайдунавски страни със страните от Черноморския и Каспийския
басейн. Българското Дунавско крайбрежие е обект на провежданата в рамките на
Европейския съюз политика за трансгранично сътрудничество (по Цел 3 Европейско териториално сътрудничество). Именно по река Дунав е
определено и трасето на Европейския транспортен коридор № 7. В същото време
р. Дунав играе ролята и на междудържавна граница на Р. Румъния и Р. Сърбия и
на Р. България и Р. Румъния. Посредством р. Дунав крайбрежните дунавски
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територии на
посочените страни са
обект на
политиката на ЕС за
транснационално и трансгранично сътрудничество. Дунавското крайбрежие в
долната част на р. Дунав включва по-голямата част от българо - румънския
граничен регион ( в обхвата на настоящото проучване - без Добруджанския му
участък) като вътрешна граница на ЕС. От общата българо-румънска граница (610
км.) 470 км. са по течението на р. Дунав, който играе ролята на северна граница на
Българското Дунавско крайбрежие.
Един от важните аспекти на действащата “Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Румъния - 2007-2013 г.” е този за
интегрирано трансгранично сътрудничество в сферата на културния,
екологичния, познавателния и др. видове туризъм. За целта са утвърдени и
проекти за развитие на туризма с бенефициенти от двете страни на р. Дунав.
Същите са описани по-подробно в т.8.1.
От 2009 г. се разработва Стратегията на Дунавското пространство, която се очаква
да бъде приета през 2011 г. Тази нова инициатива на Европейската комисия цели
да обедини усилията на страните в басейна на река Дунав за ефективното
прилагане на макро-регионално ниво на принципите на европейската кохезионна
политика. Концепцията се базира на общото разбиране, че партньорството между
страните членки, кандидатки за членство и потенциални членки на ЕС в обхвата
на Стратегията, е ключов ресурс за успешното и целенасочено постигане на
приоритетите за конкурентоспособност, иновации, енергийна ефективност и
териториално сближаване.
 Българското национално пространство
Дунавското крайбрежие като част от националната територия е със специфичните
характеристики на крайбрежните територии на страната. По отношение на
географското си положение то се позиционира в северната крайгранична част на
страната; От гледна точка на морфоструктурните и морфоскулптурни единици
Българското Дунавско крайбрежие се ситуира в основно в Дунавската хълмиста
равнина и заема средищно място между р. Дунав на север и Предбалкана и Стара
планина – на юг.
По отношение на определените със Закона за регионално развитие (2008 г.)
структури за регионално планиране и стратегическо програмиране Българското
Дунавско крайбрежие, както вече бе отбелязано, попада в обхвата на два
статистически района– Северозападен и Северен Централен (NUTS 2).
Включването в обхвата на Дунавското крайбрежие на цели административни
единици (области и общини) от една страна се налага от необходимостта за
информационното осигуряване, което е съобразено с административнотериториалната структура на страната, а от друга - с изискванията за планиране и
управление на процесите. В южна посока, границата на Дунавското крайбрежие се
формира от административните граници на самите области, които отговарят на
критерия ―излаз на р. Дунав‖.
Южната граница на частта от Българското Дунавско крайбрежие (с изключение на
област Плевен), попадаща в обхвата на Северозападния район, стига до билото
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на Стара планина. В Северния Централен район в южна посока единствено област
Велико Търново опира до билото на Стара планина.
От гледна точка на възможностите за развитие на туристическия сектор е
важно Дунавското крайбрежие да бъде позиционирано и към предложената през
2008 г. “Схема за туристическите райони в Р. България”. Ситуирането на
Дунавското крайбрежие към тази схема показва, че в неговия географски
обхват се включват части от три туристически района:

Дунавски туристически район (включен изцяло в обхвата на
Дунавското крайбрежие);

Туристически район “Стара планина” (включващ Старопланинските
части от области Видин, Враца, Монтана и Велико Търново – без община
Велико Търново);

Туристически район “Стари български столици” (включващ само
община Велико Търново от област Велико Търново).
1.3. Общи параметри на Българското Дунавско крайбрежие
Така определения географски обхват на българската част на Дунавското
крайбрежие се характеризира със следните обобщени териториални и социалноикономически параметри:


Общ брой на териториалните единици: NUTS ІІ – 2 (част от
Северозападния и част от Северния Централен район) и NUTS ІІІ - 8
(области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и
Силистра и Разград). В обхвата на крайдунавските области NUTS ІІІ
са включени и 75 общини (NUTS ІV). От последните пряк излаз на р.
Дунав имат 21 общини: Ново село, Брегово, Видин (област Видин);
Лом и Вълчедръм (област Монтана); Козлодуй и Оряхово (област
Враца); Долна Митрополия, Гулянци, Никопол и Белене (област
Плевен); Свищов (област Велика Търново), Ценово, Борово,
Иваново, Русе и Сливо поле (област Русе); Тутракан, Главиница,
Ситово и Силистра (област Силистра);



Площ на територията на Дунавското крайбрежие - 27893 км2, 25,1%
от националната територия), от които 19070,3 км2 - в Северозападния
район и 12950 км2 в Северния централен район. Площта на
общините, които граничат с р. Дунав е общо 7 994,6 км2.



Брой на населените места в обхвата на Дунавското крайбрежие –
общо 1158, от които 518 в Северозападния район за планиране и 640
в Северния централен район за планиране. В директната зона на
Дунавското крайбрежие (крайдунавските общини) броят на
населените места е 318, или 27,5 % от населените места в
крайдунавските области (NUTS ІІІ). С най-голям брой населени места
са крайдунавските общини, които са с по-широк излаз (по-дълга
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граница с р. Дунав). Такива са общините от Видинска област (98
населени места), Силистренска област (70 населени места),
Плевенска област (48 населени места). На брега на р. Дунав се
намират и някои от по-големите крайдунавски градове – Русе, Видин,
Силистра,Лом, Свищов, Козлодуй, Оряхово и др.;


Броят на населението на Българското Дунавско крайбрежие (2008 г.)
е общо 1554,9 хил. д, което е 20,4% от това на страната. От него
657,9 хил. д. са в Дунавското крайбрежие на Северния централен
район и 792,4 хил. д. – в Северозападния район. В крайдунавските
общини живеят 562,8 хил. д., или 36,2% от населението на
Българското Дунавско крайбрежие;



Размер на произведения в териториалния обхват на Дунавското
крайбрежие БВП (2007 г.) е 9570, 2 млн. лв., което е 16,9% от общия
размер на произведения в страната БВП.

За целите на туризма е важно Дунавското крайбрежие да бъде представено и с
някои най-общи параметри, които са с икономически и секторен характер, а
именно:


В туристическия сектор са заети 3,6 % и наети 2,7% от общо
заетите и наетите в Дунавското крайбрежие, като този
относителен дял е съизмерим с показателите на национално ниво;



Разкрити 11 находища на минерални води от общо 102 в страната,
от които за балнеоложки туризъм се използват едва три
находища;



Брой на средствата за подслон и местата за настаняване – 209,
разполагащи с 9677 легла в тях;



Изградени и функциониращи 12 екопътеки и 2 екологични парка и 2
зимни ски курорта;



Брой на професионалните училища, подготвящи кадри за туризма
– общо 21 училища, от общо 96 подобни училища в страната.

2. Социално развитие
Анализите и социалните характеристиките на Дунавското крайбрежие не са
самоцелни, а с оглед изясняване на влиянието им върху развитието на туризма. В
аналитичните и оценъчните аспекти на отделните направления (елементи) на
социалната система на Дунавското крайбрежие акцентът е поставен върху ролята
на човешкия фактор и на социалната инфраструктура като условие, а за някои от
тях (инфраструктурата на културата) като туристически ресурс.
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2.1. Състояние на демографското развитие
От демографските характеристики на Дунавското крайбрежие, обект на поконкретни аналитични проучвания са онези от тях, които имат както пряко, така и
косвено отношение към развитието на туризма. Такива са характеристиките,
базирани на броя на населението, възрастовата и образователната му структура,
както и характеристиките му като работна сила. Очевидна е ролята на човешкия
фактор, който наред с останалите специфични ресурси на територията от
природен и антропогенен характер и с провежданата политика имат отношение
към развитието на туристическия сектор.
Специфичното влияние на демографския фактор за развитието на туризма в
географския обхват на Дунавското крайбрежие следва да се анализира и оценява
на фона на общото състояние и на очертаните общи тенденции в демографското
развитие на територията.
Количествените параметри и качествените характеристики на населението на
териториалните единици, включени в географския обхват на Българското
Дунавско крайбрежие, се анализират и оценяват като един от факторите (в случая
конкретно за човешкия) за социално-икономическото и инфраструктурното
развитие на територията. Човешкият фактор се анализира и оценява в два
аспекта:


На първо място - чрез различните видове характеристики на
населението (брой, полова, възрастова, образователна и др. структура);



На второ място – като ресурс (работна сила), чрез утвърдени в
теорията и практиката характеристики за заетост, професионална и
образователна структура на работната сила, безработица и др.

Основните демографски показатели, които се използват за анализ и оценка на
демографските характеристики на Дунавското крайбрежие са:


брой на населението;



полова и възрастова структура;

Процесите, свързани с демографското развитие, се разкриват и оценяват чрез
анализ на демографските показатели, свързани както с естественото движение
(раждаемост, смъртност, естествен прираст), така и на механичното движение –
(заселвания, изселвания, механичен прираст). Динамиката на демографското
развитие на Дунавското крайбрежие се разкрива чрез използването на данни (в
осем годишен ретроспективен период) за състоянието на населението и за
протичащите демографски процеси.
Демографската характеристика на териториалните единици от високите нива
(NUTS 2 и NUTS 3) най-общо се представя чрез по-генерализирани демографски
данни, които не дават представа за реално съществуващите вътрешнорегионални
териториални различия, както в демографското състояние, така и в демографските
процеси на територията. Поради тази причина, демографското състояние се
анализира и на по-ниското ниво – общинското (NUTS 4), като се представят и
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вътрешнообластните проблемни (в демографско отношение) части от територията
на отделните области.
 Демографско състояние
Представя се чрез показателите: ―брой на населението‖; ―полова структура на
населението‖; ―възрастова структура на населението‖


Брой на населението

Българското Дунавско крайбрежие е със средни за страната показатели за
населеност. През 2008 г. в разглеждания регион живеят общо 1554942 д., което е
20,4% от населението на страната. От тях в частта от Дунавското крайбрежие,
включена в Северозападния район, живеят 762580 д. (53,68% от населението на
целия Дунавски регион), а в частта, попадаща в Северния централен район за
планиране – останалите 657877 д. или 46,32%. Приведените данни за броя на
населението в двете части от региона на Дунавското крайбрежие показват, че понаселена е западната му част (включена в обхвата на Северозападния район за
планиране), в която е концентрирано 53,68% от цялото население на Дунавското
крайбрежие.
Динамиката в броя на населението на Дунавското крайбрежие за периода 2000 2008 г. показва, че тя не се различава съществено от тази в страната като цяло. За
посочения 8 годишен период броят на населението на региона намалява със
196 964 д., което формира отрицателен ръст – 8,7%, при средно намаление на
броя на населението за страната за същия период – 7,0%. Различното намаление
в броя на населението
по основни териториални единици в Дунавското
крайбрежие личи и от данните в таблица №1.
Таблица №1
Динамика в броя на населението в районите и областите, включени в
обхвата на Дунавското крайбрежие за периода 2001 – 2008 г.
Райони NUTS 2
Райони NUTS 3

Брой на населението
2001 г.

2008 г.

Ръст
20012008, %

Отн.дял 2008 г., %
от района

от страната

Северозападен район

856680

762580

-11,0

49,0

10,0

област Видин

128050

110310

-13,9

7,1

1,5

област Монтана

179741

158291

-11,9

10,2

2,1

област Враца

223358

199702

-10,6

12,8

2,6

област Плевен

325531

294277

-9,6

18,9

3,8

Северен Централен район

843617

792362

-6,1

51,0

10,4

област Велико Търново

291121

277520

-4,7

17,8

3,6

област Русе

266894

251236

-5,9

16,2

3,3

област Силистра

140784

129121

-8,3

8,3

1,7

област Разград

144818

134485

-7,1

8,6

1,8
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Дунавски Район

1700297

1554942

-8,5

Р България

7891095

7606551

-3,6

100,0

20,4

Източник: НСИ, С.2001 г ,2009 г.

Броят на населението на ниво област към 2008 г. показва съществени
териториални различия. Около половината от населението на Дунавския регион е
съсредоточено на територията на 3 области Плевен (294 277 души – 18,9%),
Велико Търново (277 520 души - 17,8%) и Русе (251 236 души – 16,2%).
Демографското състояние, разгледано на по-ниско териториално ниво –
общинското показва, че в обхвата на Дунавското крайбрежие с положителна
тенденция в броя на населението (нарастване) са само една община от област
Велико Търново – Свищов. Вариационният размах на ниво община е в твърде
широк диапазон – от -1,6% (община Велико Търново) до – 28,4% (община Георги
Дамяново от област Монтана).
Фиг.2 Карта на демографското развитие на областите в Дунавския район

Таблица №2: Общини в областите и районите на Дунавското крайбрежие със
спад в броя на населението над – 25,0% за периода 2001 -2008 г.
Райони NUTS 2

Области
Видин

Северозападен

Монтана
Враца
Плевен
Велико
Търново

Общини
Бойница (-17,8), Грамада (-20,9), Кула (-18,3), Макреш (-18,0),
Ружинци (-15,5), Чупрене (-19,4)
Бойчиновци (-15,2), Брусарци (-16,4), Вълчедръм (-16,5), Георги
Дамяново (-28,4), Медковец (-19,1), Чипровци (- 21,0), Якимово (18,9)
Мизия (-18,9), Хайредин (-19,8)
Гулянци (-15,5), Левски (-15,2), Никопол (-18,7),
Полски Тръмбеш (-15,1)
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Северен
Централен

Русе
Силистра
Разград

Ветото (-18,4), Ценово (-18,3)
Цар Калоян (-24,0)

Източник: НСИ, С.2001 г ,2009 г.
Под 10% спад в броя на населението имат следните общини в Дунавското
крайбрежие - от област Враца: общини Роман (-6,0%), Козлодуй (-6,9%), Враца (9,6%), Мездра (-9,8%); от област Монтана: община Монтана (-7,4%); от област
Плевен: общини Плевен (-6,2%), Долни Дъбник (-6,4%); от област Велико Търново:
общини Велико Търново (-1,6‖), Златарица (-5,0%), Елена (-7,0%), Горна
Оряховица (-7,2%), Стражица (-7,2%), Лясковец (9,5%); от област Русе: общини
Иваново (-1,8%), Русе (-3,2%), Сливо поле (-7,4%), Бяла (-9,6%); от област
Силистра: общини Кайнарджа (-3,4%), Дулово (-4,9%), Главиница (-7,1%),
Силистра (-9,2%); от област Разград: общини Кубрат (-4,1%), Разград (-5,6%),
Завет (-6,2%), Самуил (-6,8%), Исперих (-7,6%), Лозница (-8,7%). Само общините
от област Видин нямат спад в броя на населението под 10%.
Фиг.3. Карта на демографското развитие на общините в Дунавския район, 2001-2008



Гъстота на населението (степен на населеност на територията)

Данните за гъстотата на населението в Дунавското крайбрежие, показват, че то е
по-рядко населено, в сравнение със средния за страната показател 68,5 д./км 2.
Частта от Дунавското крайбрежие, включена в Северозападния район за
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планиране е със средна гъстота е 40,0 д./км2, а в източната му част (в обхвата на
Северния централен район за планиране) – 43,9
д./км2, Налице са и
вътрешнорегионални различия в гъстотата на населението, които са показани в
таблица №3
Таблица №3
Гъстота на населението в Дунавското крайбрежие – по райони и области –
2008 год.
Райони за планиране и области
Северозападен район

Площ (км2)

Население
(брой)

Гъстота
(д./км2)

19 070,3

762580

40,0

Област Видин

3 032,9

110310

36,4

Област Монтана

3 635,6

158291

43,5

Област Враца

3 619,8

199702

55,2

Област Плевен

4 653,3

294277

63,2

14 974,0

792362

43,9

Област Велико Търново

4 661,6

277520

59,5

Област Русе

2 803,4

251236

89,6

Област Силистра

2 846,3

129121

45,4

2 639

134485

51,0

27 892

1554942

56,9

111 001,9

7606551

68,5

Северен Централен район

Област Разград
Дунавско крайбрежие
Р. България
Източник: НСИ

Анализите и оценките на данните от таблица №3 показват, че най-добре
населените области в региона на Дунавското крайбрежие са Русе (89,6 д./км2) и
Плевен (62,2 д./км2). Влияние за това оказват двата големи града – Русе и Плевен,
които са с по-висок брой население, както и относително по-благоприятното
демографско развитие на двете области. Негативното демографско развитие на
област Видин и област Монтана от Северозападния район (наличието на трайна
тенденция на обезлюдяване на периферните им гранични и планински части) е
причината за ниската гъстота на населението в тези части на Дунавското
крайбрежие.
Данните за гъстотата на населението на по-ниското – общинско- ниво показват,
твърде пъстра картина на населеността на разглежданата територия.
В
териториалните единици от ниво NUTS ІІІ (области) се разкриват територии с
ниска гъстота на населението (предимно планински и селски райони). С висока
гъстота на населението (около и над 100 д./км2) са зоните на пряко влияние на
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големите и някои от средните градове, изпълняващи административни функции
на областни центрове. Тези различия варират в твърде широки граници – от 7,1
д./км2 (община Чупрене от област Видин) до 372,2 д./км2 (община Русе).
В групата на общините с много ниска гъстата на населението ( под 20 д./км2) са 10
общини: Чупрене (7,1 д./км2) Макреш (8,1 д./км2), Бойница (10,9 д./км2), Грамада
(13,1 д./км2) – всички от област Видин; Георги Дамяново (9,7 д./км2) и Чипровци
(13,3 д./км2) и двете от област Монтана; Никопол (13,3 д./км2) от област Плевен;
Елена (15,6 д./км2) и Сухиндол (19,7 д./км2) от област Велико Търново; Кайнарджа
(16,8 д./км2) от област Силистра.
С висока гъстота на населението над 100 д./км2 са общините, чийто центрове са
големи и средни градове – Русе, Плевен, Враца, Силистра и Видин.
Териториите от Дунавското крайбрежие, които са с ниска гъстота на
населението, са с проблеми не само по отношение на своята демографска
жизненост, а и с по-малки възможности за осигуряване на необходимия човешки
ресурс за усвояване на потенциалите на самата територия. Това се отнася и
за териториите от Дунавското крайбрежие, които са подходящи за развитие
на форми на туризъм, базирани на използване основно на туристически ресурси
с природен характер – екологичен, познавателен, спелеоложки, ловен и др. Без
съответното кадрово осигуряване развитието на туристическите дейности е
затруднено. Това се отнася и за възможностите за развитие на селски
туризъм в малките общини, които попадат в зони, финансово подпомагани по
Европейската програма за развитие на селските райони.
 Демографски процеси
Демографското състояние (брой на населението), както и структурите на
населението са функция от протичащите демографски процеси на съответните
територии. Същите се разкриват чрез демографските показатели за естествено и
механично движение на населението и по-конкретно чрез коефициентите за
раждаемост, смъртност, заселване, изселване.
Характеристиките на демографските процеси на територията на Дунавското
крайбрежие на регионално и вътрешнорегионално ниво са представени чрез
данните от таблица №4.
За посочения осемгодишен период не се наблюдава съществена динамика в
коефициентите на естественото и механичното движение на населението в
Българското Дунавско крайбрежие. Раждаемостта е с ниски параметри, като общо
за цялото крайбрежие бележи слаб ръст на нарастване от 7,9‰ (2000 г.) на 8,8‰
(2008 г.). Същевременно и смъртността бележи нарастване от 16,8‰ на 17,1‰,
което се отразява и върху коефициента на естествения прираст.
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Таблица №4
Динамика в естествения и механичния прираст на населението в районите и
областите, включени в обхвата на Дунавското крайбрежие за периода 2001 –
2008 г.

Северозападен район
Област Видин
Област Монтана
Област Враца
Област Плевен
Северен Централен район
Област Велико Търново
Област Русе
Област Силистра
Област Разград
Дунавско крайбрежие
Р. България
Северозападен район
Област Видин
Област Монтана
Област Враца
Област Плевен
Северен Централен район
Област Велико Търново
Област Русе
Област Силистра
Област Разград
Дунавско крайбрежие
Р. България

Мех. прираст (‰)

Изселени (‰)

Механично движение
Заселени (‰)

Ест. прираст (‰)

Области

Смъртност (‰)

Райони за планиране

Раждаемост (‰)

Естествено движение

2001 год.
7,9
18,2
7,4
20,8
7,9
19,9
8,4
17,3
7,9
17,0
7,9
15,4
7,4
15,9
7,4
15,4
8,4
15,2
9,4
14,8
7,9
16,8

-10,3
-13,4
-12,0
-8,9
-9,1
-8,5
-8,5
-8,0
-6,8
-5,4
-7,9

28,9
30,6
35,7
30,7
23,3
29,2
33,7
22,8
32,0
29,1
29,0

33,3
38,7
36,2
35,1
28,3
30,8
34,7
24,1
35,0
31,5
32,0

-4,4
-8,1
-0,5
-4,4
-5,0
-1,6
-1,0
-1,3
-3,0
-2,4
-3,0

2008 год.
8,7
18,9
7,4
22,0
8,7
19,6
8,7
18,2
9,2
17,7
8,9
15,4
8,7
16,6
8,7
15,2
9,2
15,0
9,6
13,9
8,8
17,1
10,2
14,5

-10,2
-14,6
-9,6
-9,5
-8,5
-6,5
-7,9
-6,5
-5,8
-4,3
-8,3
-4,3

16,1
17,3
15,3
14,9
16,8
18,6
25,4
15,9
14,3
13,7
17,3

21,4
23,4
22,4
20,4
20,7
20,1
22,0
16,4
22,1
21,1
20,7

-5,3
-6,1
-7,1
-5,5
-3,9
-1,5
3,4
-0,5
-7,8
-7,4
-3,4

Източници: НСИ. Текуща демографска статистика. НСИ. 2009 г.
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Териториалните различия в коефициентите на естествения и на механичния
прираст между отделните области за 2008 г. показва, че тези различия при
раждаемостта са по-слабо изразени - от 7,4‰ (област Видин) до 9,2‰ (области
Плевен и Силистра). Смъртността е с малко по-големи териториални отклонения
от средните за Дунавското крайбрежие – от 22,0‰ (област Видин) до 15,1‰
(област Силистра).
Механичният прираст през 2008 г. е отрицателен за 6 от областите, попадащи в
географския обхват на Дунавското крайбрежие, като само област Велико Търново
е с положителен коефициент за механичен прираст – 3,4‰. Макар и отрицателен,
на с нисък коефициент (0,4‰) е механичния прираст на област Русе.
За разлика от вътрешнорегионалните различия в естественото и механичното
движение на населението (на ниво област), те са много по-силно подчертани на
вътрешнообластно ниво (по общини). Тук вариационния размах е в твърде широки
граници. Във всички общини през 2008 г. е регистриран отрицателен естествен
прираст. По този показател има твърде големи териториални различия - от минус
2,9‰ (община Дулово в област Силистра) до минус 36,9‰ (община Грамада в
област Видин). С най висок отрицателен прираст - над -20‰ са общини: Грамада
(-36,9‰) Бойница (-35‰), Чупрене (-34,5‰), Макреш (-30,2‰) – всички от област
Видин; общини Г. Дамяново (-27,5‰) и Брусарци (24,7‰) – от област Монтана;
община Сухиндол (-20,8‰) от област Велико Търново). С по-нисък отрицателен
естествен прираст (под -5,0‰) са общини Дулово, Кайнарджа (от област
Силистра), Враца и Козлодуй (от област Враца), община Русе и др.
Аналогични са и териториалните различия и по отношение на механичния и на
действителния прираст на отделните общини в Дунавското крайбрежие.
Вариационният размах в стойностите на механичния прираст е от минус 32,1‰
(община Чупрене от област Видин) до 28,1‰ (община Свищов от област Велико
Търново). С положителен естествен прираст са община Белоградчик, Козлодуй,
Роман, Долни Дъбник, Борово и др.
 Структури на населението
От основните структури на населението се анализират и оценяват половата и
възрастовата, за които има по-актуални статистически данни. Образователната
инфраструктура на населението е информационно осигурена с данни от
последното преброяване на населението през 2001 г.
Половата структура на населението на територията на Дунавското крайбрежие
не се различава съществено от тази за страната и за останалите райони. Броят на
жените преобладава над този за мъжете, независимо че броят на новородените
момчета е по-висок от този на новородените момичета. Впоследствие под влияние
на редица фактори като по-високата смъртност, по-ниската средна
продължителност на живота и по-голямата склонност към емиграция при мъжете
и др. се стига до нарушената полова структура на населението. През 2008 г.
съотношението мъже : жени в разглеждания регион е 48,4 : 51,6, при абсолютно
покриване с полова структура на населението средно за страната – 48,4 : 51,6.
Различията в половата структура на населението в отделните области, включени
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в обхвата на Дунавското крайбрежие варират в твърде тесни граници – от 47,9 :
52,1 (област Велико Търново) до 48,7 : 51,3 (област Плевен).
Възрастовата структура на населението за разлика от половата играе по съществена роля за социално-икономическото развитие на Дунавското
крайбрежие. Тя влияе върху формиране на работната сила., както и при
определяне на капацитета на някои видове социална инфраструктура
Възрастовата структура (по основни възрастови групи – ―под трудоспособна”, “в
трудоспособна” и “над трудоспособна” възраст) играе по-съществена роля при
различните проучвания във връзка с провеждане както на регионалната политика,
така и за устройственото планиране на територията.
Анализите на данните за демографското състояние на Дунавското крайбрежие (по
отношение на възрастовата характеристика на населението) показват, че няма
съществена разлика от тенденциите за нарастване на относителния дял на
населението в над трудоспособна възраст, характерни за страната и за много от
останалите региони в страната.
Таблица №5
Възрастова структура на населението в районите и областите в обхвата на
Дунавското крайбрежие – 2008 год.
Райони

Общ

Възрастови групи

Области

брой

ПодтрудоспоТрудоспособна
собна възраст възраст

Надтрудосп.
Възраст

брой

брой

%

Брой

%

%

Видин

110310

14369

13,1

62818

56,9

33123 30,0

Враца

199702

29343

14,7

120296

60,2

50063 25,1

Монтана

158291

22111

14,0

91363

57,7

44817 28,3

Плевен

294277

41722

14,2

175672

59,7

76883 26,1

Северозападен р-н

762580

107545

14,1

450149

59,0 204886 26,9

Велико Търново

277520

35280

12,7

175742

63,3

66498 24,0

Русе

251236

32834

13,1

158711

63,2

59691 23,8

Силистра

129121

18741

14,5

80212

62,1

30168 23,4

Разград

134485

21415

15,9

84739

63,0

28331 21,1

Северен Центр. р-н

792362

108270

13,7

499404

63,0 184688 23,3

1554942

215815

13,9

949553

61,1 389574 25,1

Дунавско крайбр.

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. С.2009.
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В периода след 2000 г. продължава неблагоприятната тенденция за деформиране
на възрастовата структура на населението на територията на Дунавското
крайбрежие, която е характерна и за страната като цяло. Тя се изразява в
следните направления:
-

Намаляване на абсолютния брой на лицата в под трудоспособна
възраст, което създава определена заплаха за бъдещите
възпроизводства на населението;

-

Нарастване на броя и на относителния дял на лицата в
трудоспособна възраст с изместване на тежестта в по-горните
възрасти (предпенсионни) на този контингент;

-

Трайна тенденция на застаряване на населението, която в някои
части на разглежданата територия
се превръща в сериозен
социално-икономически проблем.

Посочените обобщени констатации се подкрепят и от сравнителните данни за
възрастовата структура на населението през 2000 г. и 2008 г. В област Видин за
посочения период относителният дял на населението в под трудоспособна
възраст е намалял на 15,0% (2000 г.) на 13,1% (2008 г.), а този за населението в
трудоспособна възраст е нараснал от 52,0% на 56,9%. Подобна тенденция се
наблюдава и в област Враца, където относителният дял на населението в под
трудоспособна възраст е намалял от 17,3% на 14,7% и това е за сметка на
нарастване на делът на населението в трудоспособна възраст – от 54,9% на
60,2%.
По-съществени са вътрешнорегионалните различия във възрастовата структура
на населението на ниво ―община. Така на практика се очертават конкретните
части от територията на Дунавското крайбрежие, където се очертават проблеми с
демографската жизненост. В съвкупността от крайдунавски общини в найнеблагоприятно положение са общините с подчертано застаряло население – над
40 – 45% от общия му брой. В няколко общини от Дунавския регион повече от
половината от живущото в тях население е в над трудоспособна възраст –
Бойница (57,1%), Макреш (55,6%), Грамада (50,0%) – всички от област Видин.
общини Георги Дамяново и Чипровци ( над 45%) от област Монтана.
Очевидна е изкривената, неблагоприятна демографска характеристика на не
малка част от общините от Северозападния район, попадащи в обхвата на
Дунавското крайбрежие по отношение на високия брой на население в над
трудоспособна възраст. Тревожното в случая е и това, те тази неблагоприятна
тенденция се задълбочава.Това съотношение е индикатор за сериозни проблеми,
свързани с ограничените потенциали на територията за естествено
възпроизводство на населението. То е свързано и с намаляване на контингента от
население във фертилна възраст.
С относително по-висок дял на младо население (в под трудоспособна възраст) –
над средния за Дунавското крайбрежие ( над 14%) са общо 26 общини. Сред тях
са общини Стражица (18,5 %), Дулово ( 17,2%), Козлодуй (17,2%), Вършец (16,2%)
и др.
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Map 3. Youth Age Index (Share of Population Age 0-14 of total Population)

Демографското състояние е в корелация със социално-икономическото и с
инвестиционната активност както в основните икономически сектори и отрасли,
така и конкретно в туристическия сектор в определени части от Дунавското
крайбрежие. Връзката между човешкото присъствие и развитието на туризма е
безспорна.
Map 4. Old Age Index (Share of Population Age 65+ of total Population)
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2.2. Работна сила
 Общи икономически параметри на работната сила
Работната сила на територията на Дунавското крайбрежие също се оценява като
един от факторите за комплексното социално-икономическо развитие на
отделните териториални единици. Развитието на туристическия сектор е пряко
свързано с използване труда и уменията на част от трудовия потенциал на
територията. В това отношение се налага да бъдат анализирани и оценени
образователната структура на населението и по-конкретно –образователната и
квалификационната подготовка на пряко заетите в туристическия сектор лица.
Освен пряко заетите в туризма отношение към развитието на този сектор имат и
заетите в други отрасли и обслужващи дейности, които съпътстват туризма –
заети в транспорта и съобщенията, аграрния сектор и хранителната
промишленост, във финансово-кредитната система, културата и образованието,
здравеопазването, опазването на околната среда, инженерните мрежи и др.
Както бе отбелязано, необходимостта от аналитични проучвания, засягащи
общите аспекти на заетостта на населението е наложителна, защото този аспект
на анализ и оценки на човешкия ресурс като работна сила е основополагащ за
развитието на социално-икономическия комплекс на Дунавското крайбрежие.
Макар че за целите на настоящото проучване основно внимание се отделя на
заетостта пряко в туристическия бранш, се отчита и фактът, че към неговото
развитие отношение има и заетостта в други отрасли на стопанството –
транспорт и съобщения, селско стопанство, хранителна индустрия, образование,
култура и др. има косвено, съпътстващо значение за развитието на туризма.
В контекста на посочените общи и конкретни особености на заетостта,
населението на териториалните единици от Българското Дунавско крайбрежие,
оценявано като човешки потенциал се анализира и оценява чрез характеристиките
му на:


Работна сила (икономически активната част от населението);



Заетостта (заети/наети лица) в социално-икономическия комплекс на
разглежданата територия.

Работната сила (текущо икономическо активно население) включва лицата на
15 и повече навършени години, които
влагат и предлагат своя труд за
производство на стоки и услуги. В тази категория от населението се включват
заетите и безработни лица.
Работната сила е динамичен показател и е отражение на промените
в
икономиката и демографската ситуация. Основен аналитичен показател за
характеризиране на работната сила е коефициентът на икономическата
активност. Чрез него се изразява съотношението между работната сила (заети и
безработни) и населението на 15 и повече навършени години.
Количествените параметри и качествените характеристики на икономически
активното население до голяма степен зависят както от възрастовата му
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структура, така и от нивото на развитие на икономиката на определена територия.
В неговият обхват се включват както заетите така и безработните лица.
Данните за населението, оценявано като работна сила – средно за Дунавското
крайбрежие, съдържащи се в таблица №6, са по-неблагоприятни от средните за
страната. За сравнимост се използват изчислените коефициенти. Коефициентът
на икономическа активност на населението на Дунавския район (48,6) е с 5,2
пункта по-нисък от средния за страната за 2008 г. (53,8). Коефициентът за заетост
за Дунавския район (44,4) е със 6,4 пункта по-нисък от съответния за страната, а
за безработица – с 3,2 пункта (при среден за страната – 5,6).
Във вътрешнорегионален план частта от Северозападния район, включена в
Дунавското крайбрежие, е с по-неблагоприятни коефициенти на икономически
активно население, на трудова заетост и безработица в сравнение с тези за частта
от Северния централен район.
Таблица №6

Лица – извън
работна сила (хил.
д.)
Икономич.
д.)

24,8

353,5

47,5

43,8 (8,4)

99,0

44,4

38,7

5,7

54,6

44,9

39,1

12,9

Област Монтана

175,0

83,6

76,0

7,5

91,4

47,8

43,5

9,0

Област Враца

140,2

66,8

61,2

5,7

73,4

47,7

43,6

8,5

Област Плевен

258,8

124,7

118,8

5,9

134,1

48,2

45,9

4,7

Сев. Централен

697,1

346,6

313,0

33,6

350,5

49,7

44,9

9,7

Обл. В. Търново

245,8

118,8

109,6

9,2

127,0

48,3

44,6

7,8

Област Русе

222,3

115,8

106,2

9,6

106,5

52,1

47,8

8,3

Обл. Силистра

113,1

56,7

50,2

6,6

56,4

50,1

44,3

11,6

Обл. Разград

115,9

55,3

47,0

8,2

60,6

47,7

40,6

14,9

1370,1

666,1

607,7

58,4

704,0

48,6

44,4

8,8

Област Видин

Дунавско
крайбрежие

Безработица

294,7

активност

319,5

Северозападен

Безработни

673,0

Области

заетост

Коефициенти (%)

Заети

Работна сила (хил. д.)
Всичко

Райони за
планиране/

Население над15 г.
– всичко (хил. д.)

Параметри на работната сила в районите за планиране и областите в
Дунавското крайбрежие – 2008 г.

Източник: НСИ
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Различията на ниво ―област‖ показват, че с най-влошени параметри (по
съответните коефициенти) е област Видин – коефициент на икономическа
активност 39,1 и коефициент на безработица – 12,9, а с относително по-добри
параметри са области Русе, Плевен и Велико Търново.
 Секторно – отраслова заетост
Общият брой на заетите лица в географския обхват на Дунавското крайбрежие –
560,7 хил. д. е с различна секторно-отраслова структура. Тя е функция от
секторно- отрасловата структура на социално-икономическия комплекс на
отделните области и общини от разглежданата територия. Същевременно както
разполагаемата работна сила, така и секторна и отраслова структура на заетите
лица са и един от индикаторите за състоянието на социално-икономическия
комплекс на разглежданата територия.
Таблица №7
Динамика в секторната структура на наетите лица по основни сектори на
социално-икономическия комплекс на Дунавското крайбрежие – 2001 – 2008 г.
Заети по сектори на социално-икономическия комплекс (%)
Райони
Области

Първичен

Вторичен

Третичен

2001 г.

2008 г.

2001 г.

2008 г.

2001 г.

Северозападен

6,6

4,2

42,1

37,6

51,2

58,2

Видин

5,0

2,9

31,2

26,3

63,8

70,8

Монтана

5,6

3,9

40,5

41,5

53,8

54,5

Враца

4,8

3,7

49,2

34,9

46,0

61,4

5,1
5,7

41,5

40,9

Северен централен

8,8
7,6

41,3

41,4

49,7
51,1

53,9
52,9

Велико Търново

7,5

4,7

42,0

42,2

50,5

53,1

Русе

6,1

4,5

43,7

45,2

50,2

50,3

10,6

9,4

34,5

33,0

54,9

57,6

8,5
5,0

39,9

36,0

41,7

39,7

51,1
51,2

55,5
55,3

Плевен

Силистра
Разград
Дунавско крайбрежие

9,0
7,1

2008 г.

Броят на заетите в третичния сектор в Дунавското крайбрежие бележи тенденция
на нарастване 181159 (2001 г.) на 218343 (2008 г.), което е съответно увеличение в
относителния дял от 51,2% на 55,3%.
Отрасловият анализ на заетостта показва, че е налице намаление на абсолютния
брой на наетите в отрасли като образование, държавно управление, транспорт и
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съобщения и др., което се дължи на процесите на преструктуриране на посочените
отрасли. Причините за това се крият в нарастване на инвестиционната активност в
отрасли от преработващата промишленост и строителството.
В туристическия сектор на територията на Дунавския район през 2008 г. са били
наети общо 11998 д., което е само 2,8% от общия брой на наетите. В сравнение с
2001 г. е налице ръст от над 40%. С най-висок абсолютен брой на наетите лица в
отраслите от туристическия сектор са области Велико Търново, Русе, Плевен и
Враца, т.е онези, които разполагат с туристически ресурси и с изградена
туристическа инфраструктура. В общините с развити туристически функции делът
на наетите в туристическите дейности е по-висок – Вършец (6,9% от всички наети
в общината), Велико Търново (4,8%), Белоградчик (3,9%), Силистра (3,9%), Русе
(3,4%), Видин (3,4%) и др.
Фиг.5. Динамика в секторната структура на наетите лица , 2001 – 2008
Danube Region 2008
2001
Razgrad 2008
2001
Silistra 2008
2001
Ruse 2008
2001
Veliko Tarnovo 2008
2001
Severen Centralen 2008
2001
Pleven 2008
2001

I
II
III

Vratsa 2008
2001
Montana 2008
2001
Vidin 2008
2001

Severozapaden 2008
2001
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Заетостта на част от работната сила на Дунавското крайбрежие пряко в отрасъл
―Хотели и заведения за хранене‖ (по НКИД на статистическата система), който на
практика се идентифицира с туризма не е много висока. Причината за това е, че
този отрасъл дълго време не е определян като приоритет в развитието на
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разглежданата територия. Наличните ресурси за развитие на туризма – както от
природен, така и от антропогенен характер са били подценявани и не са били
експонирани по най-подходящия начин за привличане на туристическия интерес, в
т.ч. и на този с инвестиционен характер.
В това отношение в обхвата на Дунавското крайбрежие се очертават няколко
ареала с повишен интерес към развитието на туризма (вж. т. 6), които дават
отражение върху по-високия относителен дял на пряко заетите в туризма.
Относително по-високата заетост в туризма в посочените части от Дунавското
крайбрежие (общини Белоградчик, Вършец, Велико Търново, Плевен, Русе, Елена
и др.), не изчерпват туристическия потенциал на крайбрежието за осигуряване на
по-висока трудова заетост на населението.

2.3. Социални бюджетни услуги и социална инфраструктура
Характеристиките и оценките, съдържащи се в аналитичните проучвания на
социалните бюджетни услуги имат пряко и косвено (съпътстващо) отношение към
развитието на туризма на територията на Дунавското крайбрежие. Липсата на
добре развита и организирана инфраструктура на образованието и на
здравеопазването на практика може да играе ролята на фактор, задържащ
развитието на туризма.
В същото време степента на развитост на инфраструктурата на културата
(музейна мрежа, мрежа от художествени галерии и изложбени и фестивални
комплекси, от значими културни събития и др.) е фактор, стимулиращ развитието
на туризма и то не само на културния. Нещо повече културната инфраструктура
играе ролята на значим туристически ресурс на само за развитие на културния
туризъм, а като съпътстващ и за останалите форми на туризма – познавателен,
семеен, бизнес и делови туризъм и др. Във функционалния обхват на
инфраструктурата на болничната лечебна помощ има едно специфично
направление, което е основа за развитие на друга форма на туризма –
балнеоложкия туризъм.
За разкриване на влиянието на отделните социални бюджетни услуги за
развитието на туризма в Дунавското крайбрежие се налага състоянието и
отделните характеристики на тези услуги да бъдат обект на по-обобщени
аналитични проучвания.
Акцент в аналитичните проучвания за състоянието на социалната инфраструктура
в обхвата на Дунавското крайбрежие имат социалните обслужващи дейности и
свързаната с тях социална инфраструктура, които са ангажимент на държавата
и на общините. Същите се характеризират като “бюджетни социални услуги”.
Основанието за това е, че тяхната издръжка се осъществява с бюджетни средства
- целево от държавния бюджет, в т.ч. от общинските бюджети и по линия на
дейности, делегирани на общините от страна на държавата. Държавните и
местните органи на властта, освен по линия на финансирането имат задължения и
по линия на цялостната политика по развитието и управлението на т.нар.
―бюджетни социални услуги‖.
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Държавата, чрез функциите на своите деконцентрирани регионални органи,
осъществява политиката по развитието на социалните бюджетни услуги на
надобщинско ниво. Такива например са профилираното и професионалното
образование, болничната лечебна помощ, театралната и музейната културна
дейност, дейности по социалното подпомагане с надобщински характер, дейности
по обществения ред и сигурността (органи на съдебната система, на полицията и
противопожарната безопасност, гражданска защита) и др.
В аналитичните проучвания за социалните обслужващи дейности и
характеристиката на социалната инфраструктура се разглежда състоянието на
същите в отделните части от районите за планиране и включените в тях области
от Дунавското крайбрежие, без да се навлиза в детайли и подробности, които се
изискват за конкретните проучвания.
По-голямо внимание се отделя на обслужващи дейности и обекти, които са с
подчертан регионален характер – със значение за Дунавското крайбрежие и за
отделните области, включени в географския му обхват. За целта се анализира
състоянието на следните бюджетни социални услуги:


Образование (в частта - общо, профилирано, професионално,
колежанско и университетско) с акцент подготовка на кадри за
туризма;



Здравеопазване (в частта - болнично, болнично за долекуване и
рехабилитация, бърза и неотложна медицинска помощ, както и на
балнеоложката здравна дейност);



Култура (в частта театрална, музейна, пластични изкуства), с акцент
върху ролята й на туристически ресурс;



Спорт (масов спорт и високо спортно майсторство)- също с акцент
върху ролята му на туристически ресурс.

 Образование и образователна инфраструктура
Образованието е една от основните обслужващи дейности, за развитието на която
се осигуряват значителни бюджетни средства. Съгласно действащата нормативна
уредба то се диференцира на общо, професионално, профилирано (в сферата на
културата, езиковото обучение, природо-математическите знания и др.),
колежанско и университетско. С регионален, надобщински характер е
образованието, осъществявано в професионалните училища - Професионални
гимназии (ПГ), профилираните гимназии (езикови, природо-математически,
спортни, по различни видове изкуства и др.). С национално и регионално значение
е и висшето и колежанското образование.
Общото образование, осъществявано в различните степени общообразователни
училища – начални, основни и средни, е с общинско и местно значение. Този вид
образование също е предмет на аналитичните проучвания, тъй като в него се
подготвят ученици, постъпващи в професионалните, профилираните гимназии и
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частично – в колежите и университетите. Организацията на образованието и
развитието на свързаната с него инфраструктура (мрежа от учебни заведения) са
функция от броя на лицата в съответната учебна възраст.
Инфраструктурата на образованието в Дунавското крайбрежие (брой учебни
заведения и капацитет на същите) е функция от броя на учениците. Същият е
представен в таблица №8. и е диференциран по видове образование и учебни
заведения.
Като пряк резултат от продължаващата демографска криза и основно на спада в
раждаемостта на населението
намаляват и контингентите от лица в
предучилищна и в училищна възраст. Сравнителните данни за броя на учениците
през последните 8 години показват наличието на изразена тенденция на
намаляване на броя на учениците във всички видове училища –
общообразователни, професионални, профилирани.
Таблица №8
Брой на учащи по видове учебни заведения в районите за планиране и
областите в Дунавското крайбрежие през учебната 2007/2008 г.
и
Колежи
университети

Професионални

и
Специални
профилирани

Вателни

Общообразо

Брой учащи по видове учебни заведения

Общо

Райони и Области

Северозападен район

89 135

67 835

1 337

18 112

1 851

Област Видин

11 523

9 279

75

2 169

-

Област Враца

24 132

19 544

338

3 876

374

Област Монтана

18 386

13 912

437

4 037

-

Област Плевен

35 094

25 100

487

8 030

1 477

105 179

52 933

837

16 442

34 577

Област Велико Търново

55 915

21 819

217

7 169

26 620

Област Русе

34 868

19 884

428

6 620

7 936

Област Силистра

14 396

11 230

192

2 653

321

Област Разград

14 396

11 230

192

2 653

321

194 314 120 768

2 174

34564

36 428

Северен Централен район

Дунавско крайбрежие
Източник: НСИ
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Обобщените данни за броя на учениците в учебните заведения в Дунавското
крайбрежие през учебните 2000/2001 г. и 2008/2009 г.
показват следното
намаление:


Брой учащи във всички видове учебни заведения през 2000/2001
учебна година – 238030 д. и през 2008/2009 година - 194 313 д, или
намаление с 43717 д (22,5%);



Брой ученици в общообразователните училища – намаление от
136335 ученика (2000/2001 учебна година) на 120768
ученика
(2008/2009 учебна година), или с 15567 ученика(12,9%);



Брой ученици в професионалните училища (професионални
гимназии) – намаление от 38980 ученика (2000/2001 учебна година)
на 34564 ученика (2008/2009 учебна година), или спад с 4416 ученика
(11,3%).

Единствено при колежанското и университетското образование се наблюдава
увеличение на броя на студентите от 32161 та 36428 д. В случая следва да се
отчита, че съществуващите колежи и висши училища са с не само с регионални, а
и с национални функции. Част от студентите са от региони извън Дунавското
крайбрежие.
Очертаната негативна тенденция в броя на учениците в различните видове
училища в основното и средното образование (общообразователни,
професионални, профилирани, специални училища) води до проблеми с
нормалното функциониране на инфраструктурата на образованието. Нараства
броят на общообразователните училища (начални и основни, а в някои случаи и
със средни) в които нараства броят на паралелките както с пълняемост около и
под нормативно утвърдените, така и на паралелки със слети класове.
Инфраструктурата на образованието (училищната мрежа и мрежата от колежи и
университети) на територията на Дунавското крайбрежие през учебната 2008/2009
г. е представена в таблица №9.
С оглед изискванията за провеждане на нормален учебен процес и въвеждането
на делегираните бюджети в сферата на образованието се реализира структурна
реформа в разглежданата сфера. Като резултат от това през последните 8 години
нараства броят на закриваните общообразователни училища в населени места с
малък брой ученици. За последните 8 години (2000 -2008 г.) в областите и
общините от Дунавското крайбрежие са закрити общо 82 училища – главно
начални и основни с малък брой ученици, обучавани в паралелки.
За да се осигурят възможности за обучението на деца в населени места, в които
няма действащи училища учениците се превозват ежедневно до съседни селища с
т.нар. средищни училища. С такъв статут са голям брой основни и средни училища
в по-голямата част от общините в Дунавското крайбрежие. През учебната
2009/2010 година от общо 676 средищни училища в страната, на територията на
Дунавското крайбрежие с такъв статут са 130 училища. Броят им в някои общини е
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над 5 – Дулово и Русе – по 8, Свищов, Монтана, Мездра, Враца – по 6, Червен
бряг, Левски – по 5 и др. Със статут на средищни са и средните
общообразователни училища (СОУ) в центровете на много малки общини като
Белоградчик, Пордим, Роман, Ружинци, Сливо поле, Вършец, Главиница и др.
Таблица №9
Инфраструктура на образованието в Дунавското крайбрежие – 2008 г.

Северозападен район.

Университети и
колежи

Професионални
гимназии

Профилирани
училища

училища

Общо

В т.ч.
общообразова

Области

Специални

Брой учебни заведения по вид
телни училища

Райони за планиране и

383

307

12

2

61

1

Област Видин

49

40

1

-

8

-

Област Враца

111

90

4

1

16

-

Област Монтана

84

68

4

-

12

-

Област Плевен

139

109

3

1

25

1

Северен Централен район

341

266

10

1

57

Област Велико Търново

123

95

2

-

22

7
4

Област Русе

90

68

2

1

18

1

Област Силистра

62

50

3

-

7

2

Област Разград

66

53

3

-

10

-

724

573

22

3

118

8

Дунавско крайбрежие
Източник: НСИ

В някои села, които са отдалечени от по-големи селища с действащи училища и
попадащи в райони с неблагоприятни условия за транспортен достъп, се създават
т.нар. защитени училища (със запазени паралелки с пълняемост под нормативно
определените и със слети класове) От общо 91 защитени училища в страната, в
обхвата на Дунавското крайбрежие с такъв статут са само 7 училища, от които:
 В област Видин 3 училища – 1 в община Димово и 2 в община Чупрене;
 В област Монтана - 3 училища – по 1 в общини Георги Дамяново,
Смоляновци и Чипровци ;
 В област Велико Търново – 1 училище в община Велико Търново ( гр.
Килифарево)
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Както бе посочено, с надобщинско – областно и регионално значение са поголямата част от професионалните училища и т.нар. профилирани училища.
Същите са разположени основно в областните центрове и в някои от общинските
центрове, които са малки и средни градове. Такива в Дунавското крайбрежие,
освен петте областни центъра, са и градовете Лом, Берковица, Бяла Слатина,
Кнежа, Козлодуй, Червен бряг, Левски, Свищов, Горна Оряховица, Бяла и др. За
разлика от очертаната неблагоприятна тенденция в периода 2000 - 2008 г. на
намаляване на броя на учениците и на броя на училищата в общото образование,
при професионалното образование се очертава тенденция на нарастване на броя
на професионалните училища – от 108 на 123, и съответно на броя на учениците в
тях.
Важни изводи за състоянието и характеристиката на професионалното
образование в Дунавското крайбрежие е, че то отчита структурата на социалноикономическия комплекс на областите и районите за планиране, включени в
разглежданата територия. Застъпените в тях профили, по които се обучават
учениците до голяма степен отговарят на водещите в общините и областите
производства и обслужващи отрасли и дейности:
 В общините, в които селското стопанство има съществен дял в
икономическото им развитие съществуват Професионални гимназии
(някои от които с дългогодишни традиции), подготвящи професионални
кадри с профил в селското стопанство - организация на земеделското
производство, механизация на селското стопанство, животновъдство,
агротехника и др. има в общини от всичките области на Дунавското
крайбрежие – Г. Дамяново, Бяла Слатина, Мездра, Кнежа, Д. Дъбник,
Пордим, Левски, Две могили, Силистра и др.;
 Отчитане на спецификата в икономическия профил на отделни общини
при определяне на профила на професионалните училища –
Професионална гимназия по ядрена енергетика в гр. Козлодуй,
Професионална гимназия по транспортна и складова техника в гр. Горна
Оряховица, ;
 Повишените потребности от кадри с мениджърски качества и от кадри с
познания за малкия бизнес, за банковата система и др. са заложени при
създаването на нови паралелки с подобен профил в редица
професионални гимназии – основно в областните центрове и останалите
средни градове в Дунавското крайбрежие;
 Навлизане на частния сектор в професионалното образование чрез
разкриване на частни професионални училища със съвременни профили
на професионално образование (бизнес училища, банкови гимназии,
информационни технологии и др.
В сферата на професионалното образование, на територията на Дунавското
крайбрежие съществуват няколко професионални гимназии, в чийто профил е
застъпена подготовката на изпълнителски кадри за сферата на туризма.
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Същите отчитат нарасналите потребности от професионално подготвени
изпълнителски кадри със средно образование в туристическия сектор.
Териториалната насоченост на професионални училища с профил “туризъм” е
към общините и центровете с възможности за развитие на сектора.
По данни на МОНТ в Дунавското крайбрежие мрежата от учебни заведения
(професионални гимназии, профилирани паралелки в общообразователни
училища, помощни училища) в които се подготвят изпълнителски кадри за
сферата на туризма е както следва:
Общ брой учебни заведения, подготвящи кадри за туризма – 21 бр.,
от общо 96 подобни училища в страната, в т.ч.
Професионални гимназии с преобладаващо обучение по туризъм – 4
бр. (гр. ВеликоТърново, гр. Плевен – 2 ПГ, гр. Русе);
-

Професионални гимназии с обучение по туризъм – 13 бр.

-

Помощни и други социални училища – 4 бр.

В таблица №10 са посочени областите и общините от Дунавското крайбрежие, в
които функционират професионални гимназии (ПГ), подготвящи кадри за туризма.
Таблица №10
Професионални училища в Дунавското крайбрежие, профилирани за
подготовка на кадри за туристическия сектор – 2008 година
Област

Община

Професионално
училище

Профилирани паралелки в
сферата на туризма

Видин

ПГ ―Асен Златаров‖

Видин
Белоградчик

ПГ по облекло и
хранене
ПГ по селско
стопанство – гр.
Дунавци
ПГ ―Ал. Попов‖

Хотелиерство и организация на
хотелиерството
Готвач, ресторантьор, кетъринг

Вършец

СОУ

Лом

ПГ по хранене и
земеделие
ПГ по търговия и
ресторантьорство
ПГ по туризъм ―Ал.
Константинов‖

Видин

Монтана

Враца

Враца

Плевен

Ресторантьорство; Обслужване в
заведенията за хранене и
развлечения
Организация и управление на
туризма
Профилирана паралелка
―Организация в туризма‖
Мениджмънт по обслужване в
заведенията за хранене
Готвач, Обслужване в заведенията
за хранене
Мениджмънт в хотелиерството
Организация и управление на
туризма
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Плевен

Плевен
Плевен
Червен бряг

ПГ по мениджмънт и
хранит. Технологии

Мениджмънт в хотелиерството

ПГ по ресторантьорство и обслужване

Мениджмънт по обслужване в
заведенията за хранене

ПГ по хранителни
технологии

Организатор на туристическа
дейност; Селски туризъм
Мениджмънт в хотелиерството
Хотел и кетъринг
Организация и управление на
туризма
Технология и мениджмънт на
производството и обслужването в
заведенията за хранене
Ресторантьор; Обслужване в
заведенията за хранене и
развлечения

Велико
Търново

ПГ по туризъм
―д-р В. Берон‖

Горна
Оряховица

ПГ по хранителни
технологии

Велико
Търново

Силистра

Силистра

Разград

Разград

ПГ по стопанско
управление,
администрация и
услуги
ПГ по селско
стопанство и
хранително-вкусови
технологии

Организация и управление на
туризма
Ресторантьор; Обслужване в
заведенията за хранене и
развлечения

Източник: Регистър на професионалните училища в Р. България. МОНТ.
С.2009
Както бе посочено, колежанското и висшето образование в Дунавското крайбрежие
е с регионални и национални функции. През учебната 2008/2009 година на
разглежданата територия функционират общо 8 акредитирани университета и
колежи, от които 5 университета, в т.ч. Стопанска академия и Военен университет
и 3 колежа. В тях се обучават общо 36428 студенти и курсанти във военния
университет. Университетски центрове в разглежданата територия са гр. Велико
Търново (2 университета), гр. Русе (1 университет), гр. Плевен (1 университет), гр.
Свищов (1 университет – Стопанска академия).
В Стопанския факултет на Великотърновския университет ―Св.Св. Кирил и Методи‖
съществува специалност ―Туризъм‖. Завършилите специалността студенти се
реализират в сферата на туризма в цялата страна, в т.ч. и в туристическия бранш
на територията на Дунавското крайбрежие.
След 2005 г. във факултет ― Природни науки и образование‖ на Техническия
университет ―Ангел Кънчев‖ в гр. Русе е открит магистърски курс ―Културен
туризъм, екскурзоводство и образование‖, в който се осигуряват базисни знания в
областта на културния туризъм и се подготвят кадри с висока образователна и
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професионална квалификация в сферата на туризма (организатори, туроператори,
екскурзоводи, специалисти по туристическа реклама и др.)
 Здравеопазване и здравна инфраструктура
На фона на обобщените анализи на здравеопазването и на капацитета на
изградената инфраструктура на болничната помощ се оценява ролята на тази
социална дейност както за здравните потребности на населението, така и от
гледна точка на съпътстващата му роля за развитие на туризма. В
системата на здравеопазването съществува едно специфично направление –
балнеолечебна дейност, което формира едно от направленията на туризма –
балнеолечебен туризъм.
Същото е обект на аналитичните проучвания на здравната инфраструктура
на територията на Дунавското крайбрежие. Това направление на
туристическия сектор се обвързва с използването на природния ресурс
“минерални води”, които се срещат в ограничени части от Дунавското
крайбрежие.
За туризма инфраструктурата на здравеопазването има съпътстващо
значение за оказване на неотложни, възникнали внезапно потребности от
лечебна помощ
Акцентът в аналитичните проучвания, засягащи здравеопазването на територията
на Дунавското крайбрежие е поставен върху болничната лечебна помощ и на
болничната инфраструктура. Причината е подчертаният надобщински (областен и
регионален) характер на
тази лечебна дейност. Второто направление на
здравеопазването – доболничната лечебна помощ е с подчертан местен и
общински
характер
и
се
реализира
основно
чрез
системата
на
общопрактикуващите лични лекари, обхванати в индивидуални и групови лекарски
практики, допълвани от дейността на специализираните лекарски практики
Таблица 11:
Инфраструктура на болничната лечебна помощ в Дунавското крайбрежие –
2008 г.
Райони за планиране
Области
Северозападен район

Показатели (брой)
Заведения

Легла

Лекари

33

4345

1367

Област Видин

3

461

155

Област Монтана

5

924

225

Област Враца

13

1375

397

Област Плевен

12

1585

590

Северен централен район

32

4610

1320

Област В. Търново

13

1867

435

32

Област Русе

13

1628

359

Област Силистра

3

580

205

Област Силистра

3

535

321

65

8955

2687

Дунавско крайбрежие

В болничната инфраструктура са включени както многопрофилните болници за
активно лечение (МБАЛ), така и специализираните болници за активно лечение
(СБАЛ) и областните и междуобластните диспансери. Структурата на мрежата от
заведения за болнична лечебна помощ в отделните области и части от райони за
планиране, включени в Дунавското крайбрежие показва следното:
 В Северозападния район, функциониращите 33 болнични заведения се
диференцират на 21 МБАЛ, 8 СБАЛ специализирани болници, в т.ч. и
две нови частни (по ортопедия и травматология в градовете Враца и
Плевен) и 1 междуобластен (за онкологични заболявания) и 3 областни
диспансера – всички в гр. Враца.
 В Северния централен район от общо 32 болнични заведения 10 са
МБАЛ, 9 – СБАЛ и от общо 7 диспансера 2 са междуобластни (за
онкологични заболявания) и 5 областни диспансери (3 в гр. Велико
Търново и 2 в гр. Русе).
Представа за степента на задоволеност на населението дават данните за
капацитета на болничните заведения, функциониращи на територията на
Дунавското крайбрежие, отнесени към 1000 д. от населението. При среден за
страната показател ―болнични легла на 1000 д.‖ – 6,2 легла, за Дунавското
крайбрежие този показател е 5,6 болнични легла. За частта от Северозападния
район за планиране, включен в обхвата на Дунавското крайбрежие
задоволеността е 5,7 болнични легла на 1000 д., а в тази от Северния Централен
район - болнични легла 5,6 легла.
Междуобластните различия в обезпечеността на населението с болнични легла
варират от 4,5 легла на 1000 д. (област Силистра) до 6,4 (област Русе), 6,7 (област
Велико Търново) и 6,9 (област Враца). Причината за по-добрата осигуреност на
посочените 3 области – Враца, Русе и Велико Търново, се дължи на
междуобластните и областните диспансери, разкрити в тях. Болничните легла в
диспансерите заемат около една трета от тези в МБАЛ и СБАЛ в трите области.
Болниците от двата основни вида (МБАЛ и СБАЛ) са разположени в част от
общинските центрове в Дунавското крайбрежие, които изпълняват надобщински
обслужващи функции. В отделните области такива общински центрове са:
 Област Видин – гр. Видин, гр. Кула и гр. Белоградчик;
 Област Монтана – гр. Монтана, гр. Берковица, гр. Лом;
 Област Враца – гр. Враца, гр. Бяла Слатина, гр. Мездра, гр. Оряхово, гр.
Козлодуй;
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 Област Плевен – гр. Плевен, гр. Левски, гр. Червен бряг, гр. Кнежа, гр.
Гулянци, гр. Белене
 Област Велико Търново – гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. Горна
Оряховица, гр. Елена, гр. Павликени;
 Област Русе – гр. Русе и гр. Бяла
 Област Силистра – гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан.
В гр. Вършец функционира
балнеолечебница
“Св. Мина” – филиал на
"Специализирани болници за рехабилитация –Национален комплекс" (СБР-НК)
ЕАД . Те са с регионални и национални функции и са специализирани за
балнеолечения на определени заболявания. В община Свищов, в с. Овча могила
също има специализирано здравно заведение - филиал на “СБР – НК” ЕАД, който
е с регионално значение и е с широкоспектърен профил на лечение на
заболявания.
Балнеолечебната болнична инфраструктура (болници за рехабилитация) е
ресурс, съчетаващ елементи от природен и антропогенен характер, за
развитие и на балнеолечебния туризъм, който през последните години заема
по-важни позиции в туристическия сектор.
По-голямата част от болниците са с областни и районни обслужващи функции (за
група съседни общини). Същите са с районообразуващи функции и влизат в
състава на обектите, формиращи обслужващи центрове от по-високите нива –
надобщинско, областно, регионално (Университетска МБАЛ в гр. Плевен).
От доболничната лечебна помощ с надобщински функции са центровете за
спешна медицинска помощ. На територията на Дунавското крайбрежие основната
инфраструктура на спешната медицинска помощ е разположена в областните
центрове – Видин, Враца, Монтана, Плевен, В. Търново, Русе и Силистра.
Филиали на тези центрове има в общинските центрове, които са с надобщински
обслужващи функции в сферата на здравеопазването.
Балнеолечението като специфична дейност на здравеопазването е свързано с
използване на специфичен природен ресурс – термоминералните води, които са
подходящи за балнеоложки цели. На територията на Дунавското крайбрежие
съществуват няколко находища на такива води (Виж т. 3.1.) , но от тях
ефективно се ползват тези в гр. Вършец от едноименната община (област
Монтана) и в с. Вонеща вода от община Велико Търново.
Град Вършец и с. Вонеща вода са обявени на балнеоложки курорти, от които
Вършец е с национално значение, а
Вонеща вода – с местно.
Инфраструктурата на балнеолечението в гр. Вършец включва 2 балнеологични
лечебници, питеен павилион, диагностични и физиотерапевтични кабинети,
тренировъчни пътеки и др.
Балнеоложката инфраструктура в курорта
Вонеща вода е в лошо физическо състояние – амортизирана и неподдържана и
на практика – слабо използваема.
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Неизползваеми към момента за целите на балнеолечението са наличните
(достатъчно добре проучени ресурси) в област Видин ( гр. Видин, с. Сланотрън, с.
Кошава), в област Монтана ( с. Бързия, с. Замфирово и с. Слатина), в област
Плевен (Кайлъка край гр. Плевен, с. Обединение, гр. Полски Тръмбеш, с.
Тръстеник) и др.
 Култура и инфраструктура на културата
Културата като обслужващ отрасъл включва комплекс от дейности, свързани със
задоволяване на духовни и естетически потребности на човека. Същите се
диференцират на: театрална, музейна, кинодейност, дейности свързани с
пластичните и монументални изкуства и др. Специфична за България комплексна
дейност в областта на културата е читалищната дейност. За реализацията на
отделните дейности на културата се изгражда и съответстващата за това
инфраструктура – театри, музеи, изложбени зали, художествени галерии,
многофункционални зали за културни дейности, читалищни сгради, клубове и др.
Таблица №12
Инфраструктура на културата в районите и областите от Дунавското
крайбрежие – 2008

Северозападен район
Област Видин
Област Враца
Област Монтана
Област Плевен
Северен Централен р-н
Област В. Търново
Област Русе
Област Силистра
Област Разград
Дунавско крайбрежие

6
2
1
2
1
7
1
3
1
2
13

11
2
3
3
3
11
2
6
1
2
22

2 730
542
898
720
570
4484
720
2 064
530
1170
7214

29
4
3
8
14
24
13
4
4
3
53

Места (брой)

Кина

Брой кина

Експонати (бр.)

Брой музеи

Музеи

Места (брой)

Области

Сцени (брой)

Райони за планиране

Брой театри

Театри

724 094
76 408
128 531
122 534
396 621
615044
283 811
174 335
51 598
105300
1339138

5
3
1
1
2
1
1
7

714
275
99
340
489
309
180
1203

Източник: НСИ
Една от специфичните особености на инфраструктурата на културата е, че
част от нея играе ролята на туристически ресурс, който е с антропогенен
характер. Такива са музеите, театрите, културни центрове, изложбени
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галерии, паметници на монументалното изобразително изкуство, културноисторически паметници и др. Някои от елементите (обектите) на
инфраструктурата на културата – обекти на културно-историческото
наследство, музеите, изложбени галерии и др. са туристически ресурс за
развитие на културния туризъм, а други – съпътстващ ресурс за развитие на
други форми на туризма – познавателен, бизнес и делови, семеен и др.
За аналитичните проучвания се анализира състоянието на съществуващата
инфраструктура в сферата на театралната, музейната и кинодейността. Първите
две дейности от сферата на културата са с подчертан надобщински – областен и
регионален характер, а третата е с местно (общинско) значение.

3. Физически и екологически характеристики на
Българското Дунавско крайбрежие
3.1. Природни ресурси
Компонентите на природните ресурси на българския участък от Дунавското
крайбрежие не се характеризират със съществена динамика на развитие.
Пасивните промени, настъпили през последните 10 -15 години в тяхната
характеристика, са основание аналитичните проучвания за природните ресурси на
разглежданата територия да имат по-фрагментарен характер и да почиват главно
на резултати от досегашни проучвания.
В анализите и оценките на природните ресурси на Дунавското крайбрежие се
разглеждат някои групи неблагоприятни процеси, познати още като рискови
процеси. Първата група засяга свлачищата по Дунавския бряг и ролята на
ерозионната дейност на р. Дунав, които пораждат необходимостта от високо
капиталоемки дейности за преодоляване на последиците от тях. Втората група е
свързана с процеси по опазване автентичния характер на природната среда.
 Релеф
Обстоятелството, че в географския обхват на Българското Дунавско крайбрежие
попадат различни морфографски структури – Дунавска равнина (с низини край
Дунавския бряг), части от Предбалкана и части от Стара планина (Западна Стара
планина и част от Централна Стара планина в обхвата на област Велико
Търново) определя и разнообразието на релефа.
В морфографско отношение (в зависимост от зонирането на територията по
признака надморска височина и разчлененост на релефа) Дунавското крайбрежие
е с голямо земеповърхно разнообразие. В северните части на разглежданата
територия релефът е низинно-равнинен (с надморска височина на двата пояса
съответно до 200 и от 200 до 400 м.). В непосредствена близост до р. Дунав са
многобройните дунавски и крайдунавски низини - Бреговско-Новоселска, Видинска,
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Арчаро-Орсойска, Цибърска, Козлодуйска, Островска, Чернополска, СвищовскоБеленска, Видимска, Батинска, Бръшлянска, Попино-Гарванска, Айдемирска.
Общата им площ е около 1300 км2 , като по-големи от тях са Мартенската
(Бръшляно-Сандровска) низина (420,6 км2), Беленската (171 км2), Бръшлянската
(100 км2), Бреговско-новоселската (70,4 км2) и др.
В българския участък от акваторията на р. Дунав се намират и няколко български
острова – Кошава, Довлян, Близнаци, Алиман, Цибър, Кича, Сврака, Козлодуй,
Капаница, Език, Градище, Борил, Белене, Есперанто, Вардим, Градина, Палец,
Малък Вардим, Бъбрек, Мокан, Мартен, Китка, Милка, Калимок, Радецки, Тутракан
и др. Повечето от дунавските острови, попадащи в българския участък на р.
Дунав, са малки по площ, някои от тях се заливат при високите води на реката и не
се използват за стопански цели. От българските дунавски острови най-голям по
площ е о-в Белене (41,1 км2), следван от о-в Козлодуй (6,1 км2), о-в Вардим (5,0
км2) и др.
С най-голямо стопанско значение от българските острови по р. Дунав е о-в
Белене. Остров Козлодуй също се използва за стопански цели – за паша на
добитък (превозван със салове) и за отглеждане на царевица и дини. На остров
Есперанто има туристическа хижа, плаж и ресторант.
Релефът в южните части на Дунавското крайбрежие е хълмист и планински
(Предбалкана и Стара планина). Характерът на релефа е типичен за планинските
райони – със заоблени планински била, дълбоко врязващи се речни долини със
стръмни и много стръмни склонове. Най-високата точка в Западна Стара планина
е вр. Ком (2186 м. н.в.), който е четвърти по височина старопланински връх.
Разнообразието в релефа на Дунавското крайбрежие, в комбинация с другите
елементи на природната среда – растителност, хидрографска мрежа и др.
формира и различни типове ландшафт. Основно в планинските части, в
поречието на р. Дунав част от териториите с типичен, неповторим
ландшафт имат статут на природни забележителности с различни режими на
охрана и опазване. Това разнообразие е един от туристическите ресурси,
които са в основата на познавателния и екологичния туризъм.
 Климат
В климатично отношение Българското Дунавски крайбрежие попада в
умереноконтиненталната климатична област.Тя обхваща цялата Дунавска
равнина, Западния и Средния Предбалкан, Западна и Средна Стара планина. В
голяма степен разглежданата климатична област се покрива с географския обхват
на Българското Дунавско крайбрежие (без териториите на области Ловеч и
Габрово).
Температура на въздуха. Най-характерните белези на климата в тази
климатична област са топло лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на
температурата на въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на
валежите и ежегодна сравнително устойчива снежна покривка с различна
продължителност в зависимост от надморската височина. Средните януарски
температури в равнинните и хълмистите части на областта са между 0,0 и -1,5°, а
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в планините достигат до -8,0 и -9,0°С. В Дунавското крайбрежие е и една от трите
точки (климатични станции) в страната , в които са измерени едни от най-ниските,
абсолютни минимални температури в страната (климатична станция Кнежа минус 35,2°С). През лятото в разглежданата климатична област преобладават
тропични и субтропични въздушни маси и средните юлски температури в
Дунавската равнина (22-240С). Абсолютните максимални температури, които се
наблюдават предимно през юли и август, могат да достигнат 43,0—44,0°С в
равнинните и хълмистите райони (Русе - 44,0°С през 1993). С увеличаване на
надморската височина средните юлски температури намаляват до 10-11°С във
високопланинския пояс на Стара планина. Крайдунавските низини са местата с
най-топло лято в умереноконтиненталната област. Температурните суми през
активния вегетационен период (период със средни денонощни температури над
10°С) достигат 4000°С.
Валежите са максимални през юни (в отделни райони през май), а минимални през февруари или март. Годишните суми в равнинните и хълмистите райони са от
520 до 650 мм, а в планините от 750 до 1300 мм. Увеличението е свързано, освен
с надморската височина също и с орографския ефект, особено добре изразен по
северния склон на Стара планина. Около 10% от общата валежна сума е от сняг,
докато във високата планина неговият дял е 35—40 %.
Като цяло климатът на Дунавската равнина от селскостопанска гледна точка е
умерено топъл и слабо засушлив, а в крайдунавските низини — умерено горещ и
засушлив. В Предбалкана и Западна Средна България агроклиматът е топъл и
влажен до слабо засушлив.
От гледна точка на взаимодействието на климатичните характеристики на
територията и човешката дейност интерес представлява влиянието на
климата върху туризма. Съществуват обективни основания климатът да
бъде възприеман и като условие за туризъм, и като пряк туристически ресурс.
Благодарение на добрите природо-климатични условия в определени части от
страната (в т.ч. и в части от Дунавското крайбрежие) са създадени и някои от
климатичните курорти. На територията на Дунавското крайбрежие такива са
планинските климатични курорти Бързия – Петрохан, Елена и др.
Поземлени ресурси
Районът е сравнително беден по отношение на руди и минерали и енергийни
ресурси, както и на горските ресурси, тъй като се намира в така наречената
Дунавска равнина на България. Основното му богатство е ресурсът от
земеделските земи. Те представляват 72.3% от общата площ, от които
обработваемата земя 17 142 112 дка, а горите са 5 369 420 дка, т.е. 19% от общата
площ.
Таблица. Структура на поземлените ресурси в Дунавското крайбрежие, 2008 г. дка
Territory by kind
Райони
NUTS 2
Области
NUTS 3

Total
Total

Agricultural
of which: Arable land
of which:
Total
Irrigated
land

Forest

Urbanized
Water
flows and
territories

Мining and Transport
digging
and
raw
infrastrucmaterials
ture
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България
Северо
западен
Видин
Враца
Монтана
Плевен
Северен
централен
Велико
Търново
Разград
Русе
Силистра
Дунавско
крайбрежие

111 001 902

63 764 817

49 769 279

7 453 548

37 157 538 4 603 416

2 010 385

2 710 867

754 879

14 941 544
3 032 876
3 619 769
3 635 575
4 653 324

11 050 510
2 027 534
2 717 362
2 513 755
3 791 859

9 341 358
1 704 401
2 279 441
2 104 292
3 253 224

1 373 079
207 366
245 515
227 500
692 698

2 609 885
753 045
570 993
851 553
434 294

669 432
98 154
209 818
142 008
219 452

389 833
75 414
67 059
93 823
153 537

137 357
63 644
33 766
14 231
25 716

84 527
15 085
20 771
20 205
28 466

12 950 965

9 122 312

7 800 754

1 040 033

2 759 535

621 188

246 175

109 222

92 533

4 661 572
2 639 744
2 803 364
2 846 285

3 088 784
1 907 934
2 127 536
1 998 058

2 623 531
1 638 168
1 831 119
1 707 936

408 552
143 949
420 451
67 081

1 172 312
547 142
408 804
631 277

221 554
132 331
130 057
137 246

94 007
18 959
76 925
56 284

51 349
16 406
33 729
7 738

33 566
16 972
26 313
15 682

27 892 509

20 172 822

17 142 112

2 413 112

5 369 420 1 290 620

636 008

246 579

177 060

Източник: НСИ

 Води
Речна мрежа. Стара планина с нейното било (части от която са включени в
обхвата на Българското Дунавско крайбрежие) играе ролята на основен вододел
на двете водосборни басейна в България – Черноморския и Егейския.
Дунавското крайбрежие с неговата речна мрежа попада в Черноморския
водосборен басейн. В река Дунав се вливат около 20 по-големи реки,
преобладаващата част от които извират от северните склонове на Стара планина
или Предбалкана. Те имат сходни условия на формиране и режим на оттока. В
западната част на Дунавската равнина протичат сравнително къси и маловодни
реки, чиито притоци се формират в равнината, имат непостоянно подхранване и
през лятото пресъхват. В средната част на Дунавската равнина протичат
относително големи реки предимно с продълговати водосборни басейни и силно
меандриращи речни корита. В източната част на Дунавската равнина най-голямата
река е Русенски Лом. Тя е развила сравнително голям водосборен басейн в найвисоките части на Дунавската равнина.
Гъстотата на речната мрежа е основна хидрографска характеристика на
територията. С най-гъста речна мрежа (над 2 км/км2 ) в географския обхват на
Дунавското крайбрежие се характеризират планинските склонове с голям наклон,
ограничена залесеност - в горните течения на реките в Средна и Западна Стара
планина, Обособяват се и отделни ареали от Старопланинската част на
Дунавското крайбрежие с екстремални стойности на гъстота на речната мрежа (до
3,0 км/км2) – например изворните области р. Бързия (Западна Стара планина).
Обратната картина – на много ниска гъстота на речната мрежа (под 0,5 км/км 2) се
наблюдава в крайречните низини и заравнените междудолинни вододели,
характерни за Западната и Средната част на Дунавската равнина.
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По степен на водоносност реките в Дунавското крайбрежие са с показатели за
средно водоносна зона - със среден многогодишен отток от 60 до 300 мм. Тази
зона обхваща териториите с надморска височина над 150 m в Западната и
Средната част и над 200-250 m в Източната част на Дунавската равнина.
Езерата са вторият по значимост след реките елемент на хидрографската мрежа
в страната. Естествените езера в Дунавското крайбрежие почти липсват.
Единственото такова е крайдунавското езеро ―Сребърна‖, което се подхранва
допълнително от дунавски води. На територията на Дунавското крайбрежие е
изградена широка мрежа от изкуствени езера – основно микроязовири, служещи
предимно за напояване за сметка на тези с многоцелево предназначение.
Голяма
част от изкуствено създадените водоеми на територията на
Дунавското крайбрежие се използват за нуждите на спортния риболов. Тази
дейност през последните години заема място в една специализирана форма на
туризъм – риболовен. Основният елемент на хидрографската мрежа в
Дунавското крайбрежие – р. Дунав също е природен ресурс за развитие на
туризма – воден и риболовен.
На територията на Дунавското крайбрежие са изградени над 270 язовири и
микроязовири. По-големи язовири са ―Ал. Стамболийски‖, Йовковци‖, ―Огоста‖,
―Баниска‖, ―Горни Дъбник‖ и др. Най-голям е броят на микроязовирите в област
Плевен (около 80 бр.), Враца (около 60 бр.), Монтана (около 60 бр.) и др.
Минерални извори. От водните ресурси с пряко значение за балнеоложкия
туризъм са минералните води. Същите са с естествено и сондажно
проявление. В Българското Дунавско крайбрежие с естествено проявление са
минералните извори във Вършец (област Монтана) и Вонеща вода и Овча
могила (област Велико Търново). Със сондажен характер са минералните
извори в област Видин. Броят на минералните извори на територията на
Дунавското крайбрежие не е малък (Вж. таблица № 20). За съжаление за целите
на балнеоложкия туризъм се използват минералните води само в две зони Берковица- Вършец (Вършец) и Велико Търново – Свищов (Вонеща вода и Овча
могила).
 Животински свят
Фауната е специфичен природен компонент, който е обект на политика както за
опазване, така и със стопанско предназначение. Животинският свят в Дунавското
крайбрежие не се различава съществено от този в страната.
За целите на ловния туризъм от значение са онези представители на
животинския свят, които са интерес за този вид хоби туризъм. Такива са
както представители на едър дивеч – благороден елен, сърна, дива свиня, така
и на дребен прелетен дивеч – фазан, дива патица, гургулица, пъдпъдък и др.
Интерес за ловците са и част от хищниците – вълк, лисица, чакал, мечка и др.
Дестинации за ловен туризъм на територията на Дунавското крайбрежие са
както специализираните ловни стопанства (Държавни дивечовъдни станции),
които са разположени както в планинската, така и в равнинните и хълмисти
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части на разглежданата територия – ДДС “Миджур”, ДДС “Болярка”, ДДС
“Дунав”, ДДС “Каракуз”
Един от проблемите в природната среда на Дунавското крайбрежие е свързан с
проявлението на неблагоприятни геодинамични процеси, които освен, че увреждат
качествата на природната среда имат отражение и върху икономиката. Такива са
свлачищата и пропаданията. В по-голямата си част тези неблагоприятни процеси
са активизирани от нецелесъобразна човешка дейност. Неблагоприятният им
ефект се проявява върху транспортната мрежа, селищното развитие и други
елементи на социално-икономическия комплекс.
Най-голямо проявление свлачищата и пропаданията имат в придунавската част на
Дунавското крайбрежие. Локализации на такива проявления са териториите
между гр. Дунавци и с. Горни Цибър, зони около градовете Оряхово, Никопол,
Свищов и Тутракан. Освен, около р. Дунав свлачищни процеси се наблюдават и в
други части на Дунавското крайбрежие – например в гр. Велико Търново.
 Природни забележителности и защитени зони
Едно от качествата на българската природа е наличието на голям брой природни
обекти, които са със съхранени автентични природни характеристики. Тези им
качества са отчетени, за да получат статут на природни забележителности с
охранителни и защитни режими за ползване на стопанска и друга дейност. Такива
природни забележителности могат да бъдат открити както в южната планинска
част на Дунавското крайбрежие, така и в северната му част, вкл. и по дунавския
бряг.
Наличието на голям брой природни забележителности, някои от които са с
високи качества, предизвиква определен туристически интерес. Като природни
обекти, в които се съчетават различни елементи на живата и неживата
природа (скални образувания, пещери, водопади и други водни ресурси, редки
растения и животни и др.) те играят ролята и на туристически ресурс с
природен характер. Наличието им и експонирането им по подходящ начин е
предпоставка за развитие на определени видове туризъм – екологичен,
познавателен, ловен, риболовен, спортен и др.
Природните забележителности, които са получили статут на такива могат да бъдат
диференцирани на няколко групи:
 Биосферни, национални и природни паркове – Природен парк ―Врачански
Балкан‖, Природен резерват ―Цибър‖, Природен парк ―Русенски Лом‖, Природен
парк ―Персина‖, Природен резерват ―Сребърна‖
 Резервати (биосферни, природни) - Биосферен резерват ―Чупрене‖, Природен
резерват ―Врачански карст‖, Природен резерват ―Сребърна‖,
 Природни скални феномени: ―Белоградчишки скали‖ , ―Вратцата‖, ―Ритлите‖,
―Божиите мостове‖
 Пещери – ―Магура‖, ―Венеца‖, ―Леденика‖, ―Понора‖,
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 Влажни зони – 3 от 10 –те влажни зони в България са в Дунавското крайбрежие
– ез. ―Сребърна‖, ―Комплекса Беленски острови‖, о-в ―Ибиша‖.
Към момента от природните забележителности с голяма атрактивност и
като туристически дестинации са тези, намиращи се в Западната част на
Дунавското крайбрежие (в обхвата на Северозападния район за планиране) са
природните феномени “Белоградчишки скали” с изградената крепост (през ІІІ в.,
използвана и през Средновековието) и пещерите “Магурата” (край с.Рабиша със
700 скални рисунки - най-голямата праисторическа галерия на Балканския
полуостров) , пещерата “Леденика”, скалните образувания “Вратцата” и
“Ритлите”. В средната и източната част на Дунавското крайбрежие (Северен
Централен район за планиране) такива са ез. “Сребърна” - резерват, включен в
списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство,
На територията на Дунавското крайбрежие броят на защитените зони (ЗЗ),
включени в европейската екологична мрежа ―НАТУРА 2000) е доста голям. Една
част от ЗЗ са за защита на птиците, а друга за защита на местообитанията.
Някои от по-големите по територия защитени зони е за защита както на
местообитанията, така и на птиците.
В северната крайдунавска част на Дунавското крайбрежие преобладават ЗЗ за
защита на птиците, в т.ч. и на прелетните (мигриращи). Такива са защитените зони
разположени във влажните зони в поречието на р. Дунав:
 Бившите крайдунавски блата – блато ―Малък Преславец‖, ―Гарванско
блато‖, ―Орсоя‖ и др.
 Дунавските острови: о-в Голя (в землището на с. Кутово, общ. Видин); о-в
до с. Горни Цибър (в землището на с. Г. Цибър, общ. Вълчедръм); о-в Лакът
(край Никопол); комплексът ―Беленски острови‖ (в крайбрежните части на
землища на села от общини Белене и Свищов); о-в Вардим ( в
крайбрежната част на землището на с. Вардим от общ. Свищов); о-в
Пожарево (в землището на с. Пожарево, общ. Тутракан) и др.;
 Рибарници край р. Дунав: ―Рибарници Хаджидимитрово‖ (в крайбрежните
части на землището на с. Хаджидимитрово); рибарници Орсоя (в землището
на гр. Лом); рибарници Мечка (в землището на с. Мечка, общ. Иваново и
землищата на селата Батин и Г. Абланово, общ.Борово).
В южната част на Дунавското крайбрежие защитените зони за опазване на
птиците са както в равнинно-хълмистите части на Дунавската равнина и
Предбалкана, така и в някои части на Стара планина. По-големи от тези защитени
местности са ―Западен Балкан‖, ―Берковица‖ ―Врачански Балкан‖, ―Карлуковски
карст‖, ―Дъбник-Телиш‖, ―Карабоаз – Гулянци‖, ―Лудогорие – Бобрата‖, ―Лудогорие
– Сребърна‖ и др.
Вторият вид защитени зони са за опазване на местообитанията – на ценни
тревисти и други растителни съобщества, на диви животни и др. На територията
на Дунавското крайбрежие с по-голяма площ на защитените зони за
местообитания са:
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 Западен Балкан – включващ землища и части от землища на населени
места от общини Белоградчик, Димово, Чупрене, Макреш, Ружинци,
Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Монтана;
 Берковица
Берковица;

- в землищата на селата Бързия, Бокиловци и на гр.

 Карлуковски карст – включващ части или цели землища на населени
места от общини Бяла Слатина, Мездра и Роман;
 Свищовска гора;
 Карабоаз – части от землища на населени места от общини Гулянци и
Долна Митрополия;
 Горни Дъбник – Телиш;
 Никополско плато;
 Божкова дупка – разположен върху части от общини Ветово и Две
могили;
 Лудогорие- Сребърна – заемаща части от землища на населени места от
общини Алфатар и Силистра;
 Лудогорие- Бобрата – разположен на части от землища или цели
землища на населени места от общини Тутракан и Главиница;
Наред с посочените защитени зони по НАТУРА 2000 има и редица други с помалка площ като:“Въртопски дол” – включваща части от поречието на р. Арчар;
“Цар Петрово” – защитената зона е на територията на община Кула и включва
един от най-големите горски комплекси (основно от дъбове) в Северозападна
България.;“Търновски височини” – разположена е на територията на община
Велико Търново; “Голяма река” – намира се в землището на общ. Стражица по
поречието на едноименната река и др.
Същевременно част от защитените зони па НАТУРА 2000 имат статут и на
природни паркове, природни резервати, биосферни резервати, влажни зони и др.

3.2. Състояние на околната среда
За развитие на туристическия сектор, освен наличието на туристически
ресурси, изградена туристическа и друга съпътстваща инфраструктура,
предизвикването и поддържането на туристически интерес е свързано и с
качествата на жизнената среда, позната под по-общото понятие “околна
среда”. През последните години се наблюдава тенденция на нарастване на
изискванията на туристите към екологичните качества не само на
неурбанизираните, а и на урбанизираните територии, където се осъществява
туристическата дейност. Екологичните качества на средата заемат все поголяма тежест наред с качествата и привлекателността на туристическите
ресурси и на необходимата туристическа инфраструктура. И това важи както
за еко, така и за останалите видове туризъм.

43

От посочената гледна точка, за развитието на туризма, както и на останалите
жизнени дейности на територията на Дунавското крайбрежие се анализират и
основните екологически характеристики на територията.
Предмет на анализа са компоненти на природната среда, които търпят
неблагоприятното влияние от човешката дейност – замърсявания на въздуха,
водите и управлението на отпадъците.
Изхвърлените във въздуха вредни емисии са от различни източници – енергийни и
индустриални замърсители (производства), транспорта, битовия сектор и др. На
територията на Дунавското крайбрежие сред големите производствени
замърсители на въздуха са действащите малки ТЕЦ към производствени
предприятия, и отделни топлофикационни дружества, които все още не ползват
като основно гориво природен газ, циментови заводи, асфалтови бази и др. Това
са основните източници, изхвърлящи емисии на вредни вещества във въздуха на
големите промишлени центрове на Дунавското крайбрежие. В по-малките общини,
основен източник на замърсяване е битовият сектор, използващ за отопление
през зимния сезон твърди горива. Транспортът е друг основен източник на емисии
на вредни вещества във въздуха. Количествата на някои от вредните вещества,
изхвърляни във въздуха над територията на Дунавското крайбрежие дават
данните от таблица №13 Замърсяванията с азотен диоксид се дължи предимно
на остарелия автомобилен парк.
Таблица №13
Емисии на вредни вещества във въздуха на районите за планиране и
областите от Дунавското крайбрежие – 2008 г.
Райони NUTS 2
Области NUTS
3
Северозападен
район
Видин
Враца
Монтана
Плевен
Северен
централен
Велико Търново
Разград
Русе
Силистра

Серни
Азотни
оксиди1,2,3 оксиди
3 896.2

4 813.5

Неметанови
летливи
Въглероден Въглероден Двуазотен
Метан
органични
оксид
диоксид
оксид
съединения
1 330.9

9 445.2

449.2

2 649 052.3

103.5

2 517.5 3 242.4
251.3
691.3
200.2
66.5
927.2
813.3

21.6
62.5
139.6 5 874.7
183.6 1 038.0
986.1 2 470.0

77.3
844 721.7
132.9 1 194 855.5
31.7
35 103.6
207.3
574 371.5

65.7
17.3
1.2
19.4

9 322.4 7 302.7
6 234.5 3 188.3
133.7
311.3
2 554.5 3 730.7
399.8
72.4

1 638.3 2 795.7
961.8
262.8
137.4 1 535.9
483.2
945.5
55.9
51.4

397.6 2 052 811.4
161.7
835 106.5
92.4
122 618.6
130.9 1 057 918.8
12.6
37 167.5

162.0
65.7
3.2
92.6
0.5

Източник: НСИ.
От утвърдените туристически дестинации в Дунавското крайбрежие с понеблагоприятни екологични характеристики на въздуха са онези от тях, които са и
по-развити промишлени центрове – Русе, Плевен, Враца. С относително понеблагоприятни показатели е и територията на община Елена (123,9 т. серни
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оксиди, 45,1 т. азотни оксиди и др.). Останалите по-малки общини с развити
туристически функции и с потенциали за по-нататъшното развитие на нови форми
на туризъм (Белоградчик, Вършец, Берковица, Козлодуй, Пордим, Две могили,
Иваново и др.) са с по-благоприятни екологични характеристики на въздуха –
незначителни количества на серни оксиди (в порядъка от 0,4 т. в община Иваново
до 2,8 т. в община Вършец, азотни оксиди - от 0,1 в община Иваново до 2 тона в
община Козлодуй, метан – от 0 т. в общини Пордим и Иваново до 2,0 тона в
община Вършец, въглероден диоксид от 200 до 800 т. и т.н.
Основните компоненти на замърсяването на въздуха във въздушните басейни над
градовете е както следва: гр. Русе (общ прах и сероводород); гр. Никопол (амоняк,
сероводород и серен диоксид); гр. Велико Търново (общ прах, фини прахови
частици, сероводород, азотен диоксид); гр. Свищов (общ прах, сероводород); гр.
Горна Оряховица (общ прах); Лясковец (общ прах) и Плевен (общ прах); гр. Враца
(общ прах, сероводород, гр. Видин (общ прах) и др. Праховите частици са един от
проблемните замърсители на територията на Дунавското крайбрежие, като
тенденцията е към запазване на традиционно високите нива на замърсяване на
териториите в и около големите градове.
Проблем с изявен трансграничен характер и потенциалната възможност от
трансгранично замърсяване на въздуха в районите на Никопол, Русе и Силистра
от промишлени предприятия в Румъния.
Състояние на отпадните води
Един от сериозните екологически проблеми е за състоянието на отпадните води.
Водещ екологичен проблем по отношение на повърхностните води в района е
опазване чистотата на основния водоприемник река Дунав и нейните притоци.
Поради липсата на съоръжения за тяхното пречистване на много места те се
заустват директно в речни корита. Независимо, че е налице тенденция на
намаляване на делът на третираните преди заустване отпадъчни води, все още не
са малко количествата на отпадъчните води, зауствани във водните обекти без
третиране.
В географския обхват на Дунавското крайбрежие км 2008 г. са изградени 6
селищни пречиствателни станции за отпадни води (СПСОВ), които обслужват 8 от
големите и средни градове на територията на Дунавското крайбрежие. От
таблица №14 е видно, че пречиствателни станции за отпадни води все още не са
изградени в три от областни центъра (Видин, Русе и Силистра). В тях се
генерират значителни количества отпадни води, което създава сериозен проблем
от екологичен характер.
На фона на по-слабо развитата мрежа от СПСОВ в половината области на
Дунавското крайбрежие, с най-голям брой такива станции се откроява област
Велико Търново, където се намират 3 от общо 6-те СПСОВ в обхвата на
разглежданата територия. Същите пречистват отпадните води в градовете
Лясковец и Горна Оряховица. Това дава отражение и за по-високия относителен
дял на обслужваното население от селищни пречиствателни станции в областта –
40,4% от цялото население на област Велико Търново. С много нисък относителен
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дял на населението, чийто отпадни води се пречистват е област Монтана (4,1% от
общия брой на населението на областта). Като цяло този усреднен показател за
Дунавското крайбрежие 23,9% е доста по-нисък от средния за страната - 39,9%.
Таблица №14
Селищни пречиствателни станции за отпадни води (СПСОВ) в районите за
планиране и областите в Дунавскито крайбрежие – 2007 г.

Райони NUTS 2
Области NUTS 3

Северозападен
Видин
Враца
Монтана
Плевен
Северен
централен
Велико Търново
Разград
Русе
Силистра

СПСОВ

Първично Вторично Третично Обслужвани
пречист- пречист- Пречистселища
ване
ване
ване
от СПСОВ

Дял на
обслужваното
население
от СПСОВ - %
в т. ч. поне
с вторично
общо
пречист
ване

3
1
1
1

0
-

3
1
1
1

-

4
1
1
2

26.2
30.5
4.1
38.8

20.8
30.5
4.1
38.8

7
3
4
-

3
1
2
-

3
1
2
-

1
1
-

8
4
4
-

40.6
40.4
40.7
-

32.2
38.6
27.7
-

Източник: НСИ
Осъзнатата потребност от инженерна инфраструктура за пречистване на
отпадните води в големи градове (Русе) и на средни градове от типа на Видин и
Силистра, както и на някои други е наложила необходимостта този тип
пречиствателни станции да бъдат включени в индикативните таблици на
действащите регионални и общински планове.
От последните анализи за състоянието на река Дунав и останалите реки в целия
район се забелязва тенденция към подобряване на качествата им, дължащо се
преди всичко на спада на производствените дейности включително и торенето на
селскостопанските култури.
 Управление на отпадъците
Решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците, се явява
един от най-сериозните екологични проблеми. На територията на Дунавското
крайбрежие се генерират значителни количества твърди битови отпадъци.
Представа за общите количества на твърдите битови отпадъци на територията на
Дунавското крайбрежие (диференцирани по райони за планиране и включените в
обхвата им области) дават данните от таблица №15.
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Таблица№15
Система за организирано събиране на битови отпадъци в районите и
областите на Дунавското крайбрежие -2007 г.
Райони NUTS 2
Области NUTS 3

Северозападен район
Област Видин
Област Враца
Област Монтана
Област Плевен
Северен централен
район
Област Велико
Търново
Област Русе
Област Силистра
Област Разград
Дунавско крайбрежие

Депа
брой
90
49
8
14
19

Дял на
обслужваното
население от
системи за
сметосъбиране
процент
88
81
86
92
92

Събрани
битови
отпадъци общо
тонове
322 192
48 508
61 695
51 920
160 069

Образувани
битови
отпадъци на човек
от обслужваното
население
кг/чов./г.
422
527
350
347
581

119

86

297 912

478

40
32
27
20
209

89
99
61
71
87

130 090
76 699
42 273
48 850
620104

524
305
528
501
457

Източник: НСИ.
Организирано събиране и последващо подходящо третиране на битовите
отпадъци изисква наличието на съответна инфраструктура и организация по
реализацията на целия процес по управление на отпадъците. Както на
територията на Дунавското крайбрежие, така и в останалите части на страната
тази дейност се осъществява в съответствие с действащото екологично
законодателство.
Съгласно Националната програма за управление на дейностите с отпадъците,
изграждането на нови регионални депа за битови отпадъци на територията на
Дунавското крайбрежие
ще позволи прекратяване на експлоатацията на
съществуващите малки депа. По тази програма такива регионални депа се
изграждат край градовете Видин, Монтана, Враца, Оряхово, Белене, Лясковец,
Борово, Русе и Силистра.
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4.
Икономическа
крайбрежие

характеристика

на

Дунавското

4.1. Обща икономическа характеристика
Анализите и оценките за общото икономическо развитие на Българското Дунавско
крайбрежие се разработват на основата на общоприетите икономически
показатели:
 Формиран брутен вътрешен продукт;
 Размер на приходите от дейност;
 Брой на заетите лица;
 Размер на дълготрайните материални активи.
Представа за икономическото състояние на Дунавското крайбрежие по основни
икономически показатели дават данните от таблица № 16.
Таблица №16
Основни икономически показатели за районите и областите включени в
обхвата на Дунавското крайбрежие -2007 г.
Райони NUTS 2
Области NUTS 3
България
Северозападен район
Видин
Враца
Монтана
Плевен
Северен централен
район
Велико Търново
Разград
Русе
Силистра
Дунавско крайбрежие

2 266 485
143 009
15 344
39 059
27 762
60 844

209 257 066
7 894 449
646 790
2 364 914
1 331 893
3 550 852

307 831
21 909
3 026
5 076
4 333
9 474

Дълготрайни
материални
активи
(хил.лв.)
97 287 199
4 627 831
381 543
2 267 225
508 079
1 470 984

189 943
67 038
24 251
77 223
21 431
332 952

11 831 296
3 617 971
1 409 732
5 631 647
1 171 946
19 725 745

27 811
9 865
3 855
10 491
3 600
49 720

4 876 981
1 495 830
549 711
2 220 658
610 782
9 504 812

Заети лица Нетни приходи Предприятия
от продажби
(брой)
(брой)
(хил.лв.)

Източник: НСИ.
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 Брутен вътрешен продукт
За посочения 7 годишен период произведеният БВП в Дунавското крайбрежие
бележи спад по отношение на относителния дял от страната – от 16,9% в 2001 г.
на 14,6% в 2007 г., независимо от отбелязания ръст в абсолютния му размер. БВП
на човек, който е 52.3%, който е 90% от средния размер за страната, намалява до
77.7% през 2007 г.
Размерът на брутния вътрешен продукт (БВП) произведен на територията на
Дунавското крайбрежие към 2007 г. е представен в таблица №17.
Таблица №17
Динамика в произведения БВП на територията на Дунавското крайбрежие за
периода 2000 – 2007 г.
Райони NUTS 2
Области NUTS 3
Северозападен район
Област Видин
Област Монтана
Област Враца
Област Плевен
Северен централен район
Област Велико Търново
Област Русе
Област Разград
Дунавско крайбрежие
България

БВП ( хил. лв)
2001 г.
2841558
363047
481346
984457
1012708
2199920
906878
877180
415861
439191
29709210

2007 г.
3 491 187
449 438
1 100 660
651 777
1 289 312
3 398 241
1 289 203
1 317 679
511 058
589 946
49 360 950

БВП на човек
(хил. лв.)
2001 г. 2007 г.
3680
4 878
2805
4 284
4378
4 344
4378
6 002
3089
4 628
3114
5 104
3101
4 920
3271
5 864
2939
4 030
4 260
3021
6 411
3754

Източник: НСИ

През 2007 г. в четири от общо 8-те области, влизащи в обхвата на Дунавското
крайбрежие (Враца, Плевен, Велико Търново и Русе), е формиран 70% от
регионалния БВП. Налице е тенденция в относително изравняване на БВП на
лице от населението, като отклонения се наблюдават само за областите Враца и
Русе, където е реализиран по-висок БВП на човек от средния за Дунавското
крайбрежие.
Положителна е очертаната тенденция за нарастване на размера на произведения
БВП във всички области на Дунавското крайбрежие. Вариационния размах в ръста
на БВП за посочения период е от 12,4% (област Видин) до 69,1% (област Русе).
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Фиг.7. Динамика в произведения БВП в Дунавския район за периода 2001 –
2007 г.
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Източник: НСИ
Фиг.8. Динамика в произведения БВП на човек от населението в Дунавския
район за периода 2001 – 2007 г.
Bulgaria
Danube Region
Razgrad
Ruse
Veliko Turnovo
2007

Severen Centralen

2001

Pleven
Vratsa
Montana
Vidin
Severozapaden
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
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 Брой стопански единици
На територията на Дунавското крайбрежие през 2007 г. дейност са извършвали
43550 предприятия и фирми от нефинансовия сектор. Това е 15,4% от всички
стопански единици в страната. Териториалното им разпределение по райони за
планиране е относително равномерно – в Северозападния район за планиране
броят им е 21040, а в Северния Централен – 22510. По области териториалната
диференциация е по-ясно подчертана. С най-малък брой стопански единици са
области Видин (2975 бр.), Силистра (3491 бр.) и Монтана (3967 бр.), а с най-голям
– Русе, Плевен и Велико Търново – с по над 9 хил. предприятия и фирми.
Причините за тези териториални различия са в икономическите потенциали на
отделните области.
Структурата на стопанските единици по брой на заетите лица показва, че
преобладават тези с по-малък брой заети, което личи от следните данни:


Северозападен район

 Микро фирми (до 9 заети) –
района;

90,32% от общия брой фирми в

 Малки фирми (10-49 заети) – 7,80%;
 Средни фирми (50-249 заети) – 1,64%;
 Големи фирми (250+ заети) – 0,24%


Северен Централен район

 Микро фирми (до 9 заети) – 88,80 % от общия брой фирми в района;
 Малки фирми (10-49 заети) – 8,96%;
 Средни фирми (50-249 заети) – 1,94%;
 Големи фирми (250+ заети) – 0,21%.
Посочените данни показват, че в основата на икономиката са микро и малките
фирми, които не винаги са с големи възможности за генериране на висок
икономически ръст. Средните и големи фирми които са с потенциали за
икономически растеж и са в основата на създаването и развитието на вертикални
клъстери са с нисък относителен дял.
Представа за степента на наситеност на територията със стопански единици дава
относителният показател “гъстота на фирмите”, характеризиращ
предприемаческата активност. Той се изразява с броя на фирмите на 1000 д. от
населението. За Дунавското крайбрежие този показател е с по-ниски стойности
(30,2 фирми на 1000 д. от населението, в т.ч. 26,9 бр. фирми за Северозападния
район и 33,8 бр. фирми за Северния централен район) в сравнение със средните
за страната (37,0 фирми на 1000 д.
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 Нетни приходи от продажби
Това е другият показател, използван за характеризиране на икономическото
развитие на разглежданата територия. От данните в таблица № 16 е видно, че
през 2008 г. на територията на Българското Дунавско крайбрежие са реализирани
нетни приходи от продажби в размер на 19 725 745 хил. лв. Това е само 11 % от
размера на нетните приходи от продажби в страната.
В териториален аспект, по-голям е делът на реализираните приходи в Северния
централен район (60% от общия размер за Дунавското крайбрежие). Причината за
това е в по-добрата икономическа среда и в икономическия потенциал на
областите и общините в тази част на Дунавското крайбрежие, в сравнение със
Северозападния район, на който се падат 40% от общия размер на нетните
приходи от продажби.
 Брой на заетите лица
Подробни характеристики, анализи и оценки на заетостта на населението се
съдържат в т. 2.2. Работна сила.
 Дълготрайни материални активи
Представа за капитализацията на територията на Дунавското крайбрежие дават
данните за размера на дълготрайните материални активи. От таблица №16 е
видно, че към 2008 г. тук са съществуват активи в размер на 9 505 млн. лв. Това е
10% от общия им размер за страната. В териториален аспект, не се очертават
съществени разлики в размера им за двата района – съответно 4628 млн. лв. за
Северозападния и 4877 млн. лв. за Северния централен район.
На равнище NUTS ІІІ (области) съществуват съществени, силно изразени
диспропорции в размера на дълготрайните материални активи. С най-голям
размер на активите са област Враца (2267 млн. лв.), следвана от област Русе
(2220 млн. лв.), а с най-нисък – области Видин (382 млн. лв.), Монтана и Силистра
(съответно 508 млн. лв. и 550 млн. лв.). Принос за високия размер на
дълготрайните материални активи в област Враца се дължат на активите на АЕЦ
―Козлодуй‖ и на няколко други големи производствени предприятия на територията
на областта.

4.2. Секторно - отраслова структура на икономиката
 Секторна характеристика
Секторно-отрасловата структура на предприятията и фирмите от
нефинансовия сектор (по отношение на показателя “брой на стопанските
единици”) показва, че по-голямата част от тях са в третичния сектор 78,5% от
общия им брой в Северозападния и 87,4% в Северния централен район. В този
сектор се включват и стопанските единици, имащи както пряко, така и косвено
отношение към развитието на туризма на територията на Дунавското крайбрежие.
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С голям брой са фирмите в отрасли като ―Търговия и ремонтни услуги‖, ―Хотели и
ресторанти‖, ―Транспорт, складиране и съобщения‖ и др.
В туристическия бранш в Дунавското крайбрежие функционират общо 4873
фирми, което е 11,2% от общия брой на регистрираните фирми. От тях 2316
фирми са регистрирани в областите от Северозападния район за планиране и
2567 – в областите и общините на Северния централен район. Фирмите (в
сферата на хотелиерството, заведенията за хранене, туроператорски
агенции и др.), регистрирани на територията на Дунавското крайбрежие (4873
бр.) представляват 22,5% от всички фирми в туристическия бранш на
страната (21651 бр.). По-голямата част от фирмите и предприятията в
сектор “Туризъм” са в категорията на “микро” и “малките”.
В секторната структура по отношение на показателя “приходи от дейност” се
очертават определени различия между областите от Дунавското крайбрежие,
включени в Северозападния район за планиране и областите от Северния
Централен район, а именно:


Северозападен район
 Относителен дял на приходите от дейност в първичния сектор от общия
размер на приходите от района - 3,6% ;
 Относителен дял на приходите от дейност във вторичния сектор от общия
размер на приходите от района – 51,4%;
 Относителен дял на приходите от дейност в третичния сектор от общия
размер на приходите от района – 45,4%.



Северен централен район
 Относителен дял на приходите от дейност в първичния сектор от общия
размер на приходите от района - 4,4% ;
 Относителен дял на приходите от дейност във вторичния сектор от общия
размер на приходите от района – 46,5%;
 Относителен дял на приходите от дейност в третичния сектор от общия
размер на приходите от района – 49,1%.

 Характеристика на основните отрасли
Състояние на селското стопанство. Основните фактори за развитието на
селското стопанство в Българското Дунавско крайбрежие са: осигуреност с
достатъчно по площ земеделски земи от висок бонитетен клас, възможности за
създаване на големи по площ еднородни масиви (улесняващи механизираното им
обработка), осигуреност с ресурси и аграрни специалисти, традиции в
отглеждането на селскостопански култури и породи животни и др.
Съвкупното влияние на посочените фактори формира по-добрите условия и
възможности за развитие на аграрния сектор в областите и общините от Северния
централен район на Дунавското крайбрежие в сравнение с тези от
Северозападния район.
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Едно от основните, традиционни направления в специализацията на Дунавското
крайбрежие е зърнопроизводството е традиционно приоритетно направление.
Най–големи площи заемат пшеницата, ечемика, и царевицата. Посевната площ на
пшеницата в Дунавското крайбрежие е около 410 хил. дка, което е 41,2% от тази в
страната, а относителния дял на посевната площ на ечемика – 41,0% от
съответната в страната. През 2007 г. в Дунавското крайбрежие са произведени
37,9% от пшеницата в страната, 37,4% от ечемика и 33,8% от царевицата. В
териториален аспект производството на зърнени храни е съсредоточено в
крайдунавските низини (Златията, Орсоя, ) и в равнинните частни на Дунавската
равнина.
От техническите култури Дунавското крайбрежие. най-широко развитие има
производството на слънчоглед. Той заема около 260 хил. дка, което е 43,2% от
площите в страната, заети от тази култура. В това отношение Дунавското
крайбрежие има водещо място в страната. Другите традиционни технически
култури в разглежданата територия – захарното цвекло и тютюнът постепенно
губят своите позиции в растениевъдното производство.
От растениевъдните подотрасли по-голямо отношение към развитието на
туризма имат зеленчукопроизводството, а от трайните насаждения –
лозарството и частично овощарството. Тези подотрасли до голяма степен
имат отношение към осигуряване на “хранителен тил” на туризма.
Лозарството и свързаното с него винарство могат да бъдат разглеждани
като туристически ресурс за развитие на винения туризъм. Благоприятен
фактор за развитието на туризма е доброто застъпване на
зеленчукопроизводството и на овощарството в близост до туристическите
центрове в Дунавското крайбрежие. Възможности за развитие на винен
туризъм на основата на наличните лозови масиви и на производствени
мощности на винарската промишленост съществуват в общини Лясковец
(област Велико Търново), Плевен, Кайнарджа (област Силистра), Ново село и
Брегово (област Видин) и др.
Животновъдството в Дунавското крайбрежие е с добри потенциали за развитие.
Фактори за това са добрата фуражна база, потребителските центрове, опита в
отглеждането на селскостопански животни и др. То е многоотраслово –
свиневъдство, говедовъдство, овцевъдство, птицевъдство.
Рибарството, независимо от добрите предпоставки за неговото развитие
през последните години губи от своите позиции. Основен ресурс за развитие
на риболова да водите на р.Дунав и някои от язовирите и микроязовирите.
Освен за промишлен риболов част от водните ресурси на Дунавскито
крайбрежие следва да се оценяват и като ресурс за развитие на риболовния
туризъм. Този ресурс и потенциал на Дунавското крайбрежие за съжаление не е
достатъчно популяризиран и предлаган на туристите.
Индустриален сектор. Индустриалният сектор в Дунавското крайбрежие е с
многоотраслова структура. Нейният профил е формиран на основата на наличните
суровини, работната сила, традициите и др.
Най–важните индустриални
(промишлени) отрасли са производството на храни, напитки и тютюневи изделия,
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производство на машини и оборудване, производство на химически вещества и
продукти, производство на облекло и на текстилни изделия, производство на
мебели и изделия от дърво, производство на строителни материали и др.
Основни промишлени центрове в Дунавското крайбрежие са големите и средни
градове, както и някои от малките. В тях са формирани производствени зони, които
през последните години са в процес на трансформиране и преструктуриране
поради промяната в собствеността на активите на отделните производствени
предприятия.
По-добре развитите обслужващи функции на големите и средни градове в
Северния централен район от тези в Северозападния са причина за по-доброто
развитие на третичния сектор. В него са реализирани 49,1% от приходите от
продажби при 45,4% за третичния сектор в Северозападния район за планиране.
Туристическия сектор на територията на Дунавското крайбрежие участва в
приходите от продажби. Поради липсата на уточнена, диференцирана
информация за всички дейности в сферата на туризма за настоящите
аналитични проучвания се използва показателя “приходи от реализирани
нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване”. Макар и да не
дава пълна представа за приходите от дейността, той има ориентировъчен
характер и все пак показва как се използва основната част от туристическата
инфраструктура на територията на Дунавското крайбрежие. През 2008 г. в
цялата леглова база в туристическия сектор са реализирани приходи в размер
на 23273,4 хил. лв, от които 6412,5 хил. лв. от чуждестранни туристи. По
райони за планиране приходите от нощувки са както следва:

Северозападен район – общо 7621,2 хил. лв, от които 1797,3 хил. лв.
от чуждестранни туристи;

Северен централен район – общо 15652,3 хил. лв., от които 4615,2 хил.
лв. от чуждестранни туристи
Участието на отделните области и общини в размера на реализираните
приходи от нощувки е функция от степента на развитие на туристическите
функции и привлекателността им като туристически дестинации.
Наличните данни за приходите от нощувки по области и общини, показват, че
някои от общините реализират основната част от приходите
от
хотелиерството като основна част от туристическата дейност.
В
Северозападния район за планиране с висок относителен дял по този
показател са общини Видин и Белоградчик, в които са реализирани 99,6% от
всички приходи от нощувки в област Видин, в т.ч. 97,6% от приходите от
нощувки от чуждестранни туристи. В област Монтана в три общини (Вършец,
Монтана и Берковица) – 76,8% от приходите от нощувки в цялата област.
Добре развитите туристически функции на общини (общинските им центрове)
Велико Търново, Русе и Силистра и изградената в тях основна туристическа
инфраструктура дават отражение върху високият размер и относителен дял
на приходите от нощувки – Русе -98,9% от общия размер на приходите в
област Русе, Плевен – 97,5%, Силистра – 94,2%, Велико Търново – 81,3%. В
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област Велико Търново в три от общините (Велико Търново, Свищов и Елена)
се реализиран 97,8% от всички приходи от нощувките на туристите.
Посочената териториална концентрация на реализираните приходи от
нощувки показва, че в по-малките общини, които разполагат с привлекателни
туристически ресурси престоят на туристите е много кратък – еднодневен,
без използване на леглова база. Причината за това е, че или средствата за
подслон са недостатъчни, или са от ниска категория, което отблъсква
туристите от възможността да я ползват и да увеличат престоя си в
подобни туристически места.
Характеристиката на туристическия
представена по-подробно в т.6.

сектор

в

Дунавското

крайбрежие

е

5. Техническа инфраструктура
Анализите и оценките за изградеността на техническата (в т.ч. и на инженерната)
инфраструктура на територията на Дунавското крайбрежие са направени от гледна
точка на съпътстващата им роля за развитие на туризма.
 Транспортна инфраструктура
Транспортната инфраструктура на територията на Дунавското крайбрежие е
представена от точкови и линейни елементи на пътната, железопътната,
пристанищната и частично на летищната инфраструктура.
Един от важните въпроси, свързани с транспортната инфраструктура е свързан със
позиционирането на Дунавското крайбрежие в мрежата от трасета на
Общоевропейските транспортни коридори (ОЕТК). Тази комплексна
по своя
характер техническа инфраструктура до голяма степен определя функционалната
характеристика на транспортната, енергийната и съобщителна инфраструктура от
по-нисък клас на разглежданата територия.
През територията на Българското Дунавско крайбрежие преминават три от петте
ОЕТК, пресичащи България, а именно:


Общоевропейски транспортен коридор №7;



Общоевропейски транспортен коридор №4;



Общоевропейски транспортен коридор № 9.

Трасето на Общоевропейският транспортен коридор №7
е
р. Дунав.
Независимо от многото предимства, които този коридор притежава за момента те
или не са достатъчно добре осъзнати, или поради икономически и някои
политически причини те не са добре използвани. Както бе посочено в т. 1.1. р.
Дунав освен като интегриращ фактор за реализация на политиките за
транснационално и трансгранично сътрудничество в определени моменти играе
ролята и на ограничител (препятствие).
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Функционирането на р. Дунав в долния й участък, към който принадлежи и
Българското Дунавско крайбрежие, като Общоевропейски транспортен коридор е
резултат от броя на съответните точкови елементи на водния транспорт –
пристанищата и на съоръженията за преминаване на реката – мостове и
фериботи. Проучвания за гъстотата на ―премостванията‖ на река Дунав (брой
мостове на 100 км. дължина на реката, извършени през 1994 г. показват, че в
горното и средното течение на реката тази гъстота е 1 мост на около 40 км.
дължина на р. Дунав, докато в българо-румънския участък – 1 мост на около 400
км. Единственият мост пресичащ р. Дунав е този между гр. Русе и гр. Гюргево (Р.
Румъния). Изграждането на втори мост продължава вече няколко години, като към
2009 г. този процес е в начална фаза.
За преодоляване на затрудненията при преминаване на р. Дунав през последните
15 години, наред със съществуващата единствена фериботна връзка ВидинКалафат бяха създадени още няколко такива:







Лом – Расту;
Оряхово - Бекет ;
Сомовит - Турну Мъгуреле;
Свищов – Зимнич;
Тутракан – Олтеница;
Силистра – Кълъраш.

Пристанищната инфраструктура по българския бряг на р. Дунав включва
няколко пристанища, от които по-големи са пристанища Русе, Свищов, Лом,
Видин, а по-малки – Сомовит, Тутракан и Силистра. Пристанище Русе включва
три пристанищни района – Русе-Изток, Русе – Запад и Речна гара. Капацитетът му
включва 20 корабни места за товаро-разтоварна дейност и 7 корабни места за
акостиране на пътнически кораби за каботажно и международно плаване.
Пристанище Свищов има 8 корабни места. Второто по големина пристанище е
Лом, което е и възлов пункт за връзка с ОЕТК 4.
Трасето на Общоевропейски транспортен коридор 4 пресича меридионално
западната част на Дунавското крайбрежие. Този коридор включва път І-1 (Е79)
Видин-София-Кулата и участъци от главните ж.п. линии (София-Г.ОряховицаВарна), и главна ж.п. линия (Мездра- Видин).
Общоевропейски коридор № 9 пресича Дунавското крайбрежие в неговата
централна част по трасето (в територията на България) Русе –Димитровград –
Маказа. Формира се от първокласен път I-5 (Е85) Русе-В.Търново-Ст.ЗагораХасково-пр.Маказа
и главна ж.п.линия Русе-Г.Оряховица-Ст.Загора-ХасковоПодкова.
Пътната инфраструктура на територията на Дунавското крайбрежие включва
пътища от Републиканската и от общинската пътна мрежа. Те осигуряват условия
за транспортната дейност в територията, а някои от тях провеждат и транзитния
транспортен поток извън границите на страната.
Представа за дължината на пътищата от републиканската пътна мрежа в
разглежданата територия дават данните от таблица № 18.
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Таблица №18
Дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа в Дунавското
крайбрежие (по клас на пътя) – 2008 г.
Райони за планиране, области
Р. България

Общо

Първокласни

Второкласни

Третоклас
ни

19 425

2 975

4 021

12 011

2 638

281

689

1 668

Област Видин

611

74

91

446

Област Враца

634

59

231

344

Област Монтана

602

52

162

388

Област Плевен

791

96

205

490

1 956

320

444

1 192

Област Велико Търново

938

153

142

643

Област Русе

512

110

155

247

Област Силистра

506

57

147

302

Област Разград

501

56

162

283

5 095

657

1 295

3 143

Северозападен

Северен централен

Дунавско крайбрежие

Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа в разглежданата
територия е 4594 км, което представлява 23,6% от републиканските пътища в
страната. От тях с най-голяма дължина са пътищата от по-нисък клас – втори и
трети. Те заемат 86,9% от всички републикански пътища на територията на
Дунавското крайбрежие. Тук
няма изграден участък от автомагистрала.
Първокласните пътища са с обща дължина
601 км., което е 20,2% от
първокласните пътища в страната. По-важни участъци от тях са от пътищата:


I-1 (Е79) Видин-София-Кулата;



I-5 (Е9) Русе-В.Търново-Хасково-Маказа/Капитан Андреево;



I-7 Силистра-Ямбол-Елхово- Лесово;



I-2 (Е70) Русе-Варна;



I-3 (Е83) Русе- Плевен-София.

Транспортната обслуженост на територията се осъществява главно от
регионалните и местните пътища. Те осъществяват ролята на допълваща
транспортна инфраструктура за развитието на туризма.
Железопътната мрежа е представена от няколко главни ж. линии и свързани с
нея ж.п. клонове.Основният трафик в железопътния транспорт се поема от
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главните железопътни линии, които са четири на брой в Дунавското крайбрежие, а
именно:


II главна ж.п. линия -София-Мездра-Г.Оряховица-Каспичан-Варна;



IV главна ж.п. линия –Русе-Г.Оряховица-Ст. Загора-Подкова;



VII главна ж.п. линия –Мездра-Брусарци-Видин;



IX главна ж.п. линия – Русе-Каспичан

Вътрешнорегионалните връзки се осъществяват от ж.п. клоновете (отклонения от
главните ж.п. линии), обслужващи местен трафик. В Дунавското крайбрежие
такива са ж.п. клонове:


Брусарци-Лом ;



Бойчиновци-Монтана-Берковица



Ясен (Плевен-Гулянци-Черковица);



Левски-Свищов

Въздушният транспорт е слабо представен на разглежданата територия.
Единственото пътническо летище е това край гр. Горна Оряховица. То има
проблеми с лицензирането му като международно летище. Част от
чуждестранните туристи, които посещават туристическите обекти в Дунавското
крайбрежие използват международните летища Варна и София.
Фиг. 8. Транспортна инфраструктура в обхвата на българското Дунавско
крайбрежие

 Енергийна инфраструктура
Основните
точкови
електроцентралите,

елементи
на
енергийната
трансформаторните
станции,

инфраструктура
са
разпределителните,
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газорегулиращите станции, а от линейните – електропроводите (различно
напрежение – високо, средно и ниско) и газопроводите. В Дунавското крайбрежие
са разположени АЕЦ ―Козлодуй‖ и няколко ТЕЦ, от които по-голяма е ТЕЦ ―Русе‖.
Регионалната електроенергийна мрежа (110 kV) включва 202 броя
трансформаторни подстанции с трансформаторна мощност 11249 MVA, 63 от
които обслужват Дунавското крайбрежие.
Газопреносната система на разглежданата територия включва: участъци от
националния магистрален пръстен; главни отклонения високо налягане до
населените места, присъединени към системата; отклонение от подземното
газохранилище ―Чирен‖. Изградените газорегулиращи станции (ГРС) в Дунавското
крайбрежие са 15, или 22,0% от всичките 68 такива станции в страната.
 Инфо и телекомуникационен сектор
Инфраструктурата на телекомуникационния сектор в Дунавското крайбрежие е
представена от изградени оптически кабелни линии и преносни цифрови системи.
На разглежданата територия функционира северната част на националния
оптичен пръстен, който осигурява транзитния пренос между всички центрове на
регионални мрежи.
В областните центрове са изградени 8 цифрови междуселищни централи
Преносната мрежа се реализира чрез оптичен кабелен пръстен, обхващащ
центровете на регионалните мрежи. Най-важните направления се дублират с
цифрови радио релейни линии.
Телекомуникационната мрежа в зоната се оценява като относително по-слабо
развита, с телефонна плътност малко под средната за страната, но темповете на
модернизация изпреварват средните за страната, като за областните центрове
степента на цифровизация достига 67,4% в края на 2005г.

6. Състояние на туризма в Дунавското крайбрежие
Развитието на туристическия сектор в географския обхват на Българското
Дунавско крайбрежие е функция от:
 Наличието на туристически ресурси;
 Изграденост на туристическа инфраструктура;
 Изграденост на съпътстваща инфраструктура
 Политика за стимулиране на туризма.

6.1.Туристически ресурси
Оценките на туристическия потенциал на Българското Дунавско крайбрежие се
базират на природните и антропогенни дадености на територията, които могат да
предизвикат туристически интерес. Същите се анализират и оценяват като
туристически ресурс.
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 Туристически ресурси с природен характер


Мрежа от защитени територии

Българското Дунавско крайбрежие разполага с атрактивни природни дадености,
които се превръщат в търсени и привлекателни за туристите атракции. Такива са
територии, които са със специални режими на опазване и ползване като
различните видове резервати (биосферни и поддържани), природни паркове,
народни паркове, влажни зони и други защитени територии.
От три национални парка в страната, части от един (Национален парк ―Централен
балкан‖) е включен в обхвата на Дунавското крайбрежие. Наличието на естествени
екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и
местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата
природа в НП ―Централен Балкан‖ са фактор за развитие на екологичния и
познавателния туризъм. Близостта на парка до център с развита туристическа
дестинация (Велико Търново) дава възможност за развитие на интегрирани форми
на туризъм (културен, екологичен, познавателен, планински и др.)
в
разглежданата територия.
Природните паркове, в Дунавското крайбрежие са общо три (от 10 в страната).
Два от тях са в непосредствена близост до р. Дунав (―Персина‖ и ―Русенски Лом‖) и
един – в Старопланинската част на Северозападния район за планиране
(―Врачански Балкан‖). В обхвата на природните паркове ―Персина‖ и ―Врачански
Балкан‖ са включени съответно 3 и 1 природни резервата.
На територията на Дунавското крайбрежие се намират и четири от общо 35
поддържани резервата в страната. Това са поддържаните резервати ―Сребърна‖,
―Персински блата‖, ―Ибиша‖ (о-в Цибър на р. Дунав), ―Училищна гора‖ (Западен
Предбалкан). От тях два поддържани резервата (‖Сребърна‖ и ―Персински блата‖)
са със статут на защитени територии с международна значение. Същевременно
поддържания резерват ―Сребърна‖ има и международен природозащитен статут
на влажна зона с международно значение.
Таблица №19: Природни резервати в обхвата на Дунавското крайбрежие

Наименование

Местоположение

Милка

О-в Милка от комплекс Беленски
о-ви, р. Дунав

Китка

О-в Китка от комплекс Беленски ови, р. Дунав

БиосПлощ ферен
(ха) резерват

Защитена
територия
с
международно
значение

30

*

25,4

*
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Бели Лом

Източна Дунавска равнина
(долината на р. Бели Лом)

Чупрене

Западна Стара планина
(Чипровска планина)

1439,2

Горната кория

Западна Стара планина
(Берковска планина)

161

Врачански карст

Западна Стара планина
(Врачанска планина)

1438,9



773

*

*

*
*

Пещери и други природни забележителности

Интерес за някои форми на туризъм (спелеоложки, спортен и др.) представляват
пещерите и интересни скални и други природни образувания. На територията на
Дунавското крайбрежие тези природни дадености, които играят ролята на
туристически ресурс са разположени основно в южната му част – Предбалкана и
Стара планина.
Най-известни от гледна точка на туристическите дестинации са две от пещерите
в Дунавското крайбрежие. Пещерата “Рабиша” е на територията на община
Белоградчик (област Видин). Пещерните галерии са с обща дължина около 2.5 км.,
с обособени отделни зали, сталактити и сталагмити и редки пещерни образувания.
Ценно богатство на пещерата са скалните рисунки, запазени в нея. Те са датирани
от IX - VIII в. пр. н. е. и са уникални шедьоври на праисторическото изкуство в
Югоизточна Европа. Значимостта й като туристически ресурс нараства поради
близостта и до друга природна забележителност – Белоградчишките скали.
Друга пещера е “Леденика” на територията на община Враца (обл. Враца). Тази
дестинация, основана на привлекателността на природните забележителности е
интересна и от близкото разположение на скалния феномен “Вратцата”,
използван за спортно катерене и място за провеждане на национални и
международни състезания по алпинизъм с прокарани над 116 алпийски тура с
категория на трудност IV. Природният феномен ―Вратцата‖ заедно с пещерата
―Леденика‖ представляват голям интерес за туристите.


Минерални води

Българското Дунавско крайбрежие разполага и с един друг природен ресурс, който
е с потенциал за развитие на балнеоложкия туризъм. Това са минералните води,
които бликат в 5 пространствено обособени зони в разглежданата територия
(Видинска, Берковско – Вършецка, Великотърновска, Свищовска и Плевенска).
Находищата на минерални води, разкрити в обхвата на Дунавското крайбрежие се
характеризират с твърде голямо разнообразие както по дебит, температура на
водата, химически и минерален състав, така и по биоклиматични и
рехабилитационно-възстановителни показания.
По- голямата част от
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минералните извори са в Южните части на Дунавското крайбрежие – Предбалкана
и Стара планина ( Берковско –Вършецката зона, Великотърновската зона), но има
и минерални извори в равнинната му част – Плевенската зона.
Представа за находищата на минерални води
характеристики дават данните от таблица № 20

и

техните

разнообразни
Таблица № 20

Находища и характеристики на минералните води в Дунавското крайбрежие
Област/община

Находище

Видин

Община
Видин

Кошава
Сланотрън

Бързия

Замфирово
Община
Берковица
Слатина
Вършец
Община
Вършец
Сланчевци
Община
Якимово

Дългоделц
и

Деби Темп.
Биоклиматолечебни показания
0
т
C
l/sek
Област Видин
Заболявания на опорно двигателния
апарат, неврологични, гинекологични,
5,5
45
заболявания на дихателните органи,
кожни, обемно-ендикринни, артеопатии,
състояния след тромбофлебит и др.
Заболявания .на опорно двигателния
апарат, неврологични, гинекологични,
10
40
кожни, артериопатитии, състояния след
тромбофлебит
Заболявания .на опорно двигателния
4,5
40
апарат, неврологични, гинекологични,
кожни, артериопатитии, състояния след
тромбофлебит
Област Монтана
Стомашно чревни, кожни, затлъстяване,
20
52
хипотония, хипотиреози, неврози,
климакс, обща профилактика, опорнопрофилактични цели и др.
заболявяния на опорно-двиготелния
апарат, неврологични, гинекологични,
заболявания на дихателните органи,
10
46
кожни, обемно-ендокринни, артериопатии,
състояния след тромбофлебит, хронични
интоксикации с тежки метали и др.
Затлъстяване, хипотония, хипотиреози,
обща профилактика, неврози, климакс,
10
27
хипертония, обща профилактика, опорнопрофилактични цели
Неврози, климакс, хипертония,
20
38-56 тиреоксикози, обща профилактика,
опорно-профилактични цели
Затлъстяване, хипотония, хипотиреози,
5,9
50
обща профилактика, опорнопрофилактични цели
Заболявания на опорно-двигателния
10
90
апарат,неврологични,гинекологични,
кожни и др.
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Област Велико Търново
Община
Велико Търново

Вонеща
вода
Обединени
е

Община
Полски
Тръмбеш

Община Плевен

Община Долна
Митрополия

Полски
Тръмбеш

80

Област Плевен
47
Община Полски Тръмбеш

50

46

Плевен Кайлъка

15
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Гривица

2

47

Славяново

5

47

Тръстеник

4

46

чернодробно-жлъчни, стомашно-чревни
,обменно-ендокринни заболявания, на
опорно-двигателния апарат, неврози,
гинекологични, артериопатии, състояния
след тромбофлебит,обща профилактика
Заболявания на опорно-двигателния
апарат,неврологични, гинекологични,
обменно-ендокрини, заболявания на
дихателните органи, кожни заболявания
Заболявания на опорно-двигателния
апарат, неврологични, гинекологични,
кожни и др.
Заболявания на опорно-двигателния
апарат, неврологични, гинекологични,
обменно-ендокрини, заболявания на
дихателните органи, кожни заболявания
Заболявания на опорно-двигателния
апарат, неврологични, гинекологични,
обменно-ендокрини, заболявания на
дихателните органи, кожни заболявания

Независимо от голямото разнообразие в характеристиките на минералните води и
на техните лечебни качества, което личи от данните в таблица №20 този ценен
туристически ресурс се използва частично. За целите на балнеологията се
използват минералните води само от 3 находища – Вършец, Овча могила (община
Свищов от област Велико Търново) и частично – Вонеща вода (община Велико
Търново). На практика инфраструктурата на балнеолечението в курорта Вонеща
вода е занемарена и почти неизползваема.
Освен за балнеоложки цели минералните води могат да бъдат използвани и за
други нужди. Някои от минералните извори са с по-висока температура, което дава
възможност за използване на геотермалния им потенциал – за оранжерийно
производство, за битови цели (отопление на сгради) и др. Високите питейни
качества на някои от водите също дават възможност за бутилирането им.
Световната тенденция е свързана с нарастване на търсенето на балнеоложки
туристически услуги. В много случаи това търсене се комбинира с други форми
на туризъм – културен, познавателен, екологичен и др. В Дунавското
крайбрежие наличните балнеоложки ресурси са в благоприятна комбинация с
други видове туристически ресурси – природни и културно-исторически
забележителности.
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Туристически ресурси с антропогенен характер

Дунавското крайбрежие е с богато историческо развитие, за което свидетелстват
многобройни паметници със значима културно-историческа стойност. Голяма част
от тях са добре проучени и експонирани по подходящ начин. В този смисъл
културно-историческото наследство намиращи се на разглежданата територия са
важен туристически ресурс. Поради значимостта му за световното историческо
наследство един паметник на културно-историческото наследство в Дунавското
крайбрежие е включен в листата на ЮНЕСКО. Това са “Ивановските скални
църкви” (община Иваново от област Русе).
От времето, когато Дунавското крайбрежие е влизало в границите на Римската
империя силно се развиват градовете по р. Дунав, където всъщност е Римският
лимес (Danubius limes Romana). Разположени по периферията на Римската
империя тези градове изпълняват преобладаващо отбранителни функции. Те са
превръщани в градове – крепости.
Днес по в географския обхват на Българското Дунавско крайбрежие са открити
останки от подобни римски крепости – Бонония (в непосредствена близост до
днешния гр. Видин), останки от римски градове - Никополис ад Иструм, основан
от император Траян (в община Велико Търново), Нове (община Свищов от област
Велико Търново). От римско време са запазени основи на базилики като например
тази на древния гр. Сторгозия (дал началото на Плевен). В днешния град Русе се
намират останките от седалището на римския флот Сексагинта Пристас (Русе),
основано от император Веспасиан. В близост до днешното с. Гиген (общ. Гулянци)
От тази епоха са и откритите и експонирани останки от римския град Нове
От епохата на Средновековието също са запазени някои паметници с културноисторическо значение. Те подчертават за могъществото на Българската държава и
разцвета на нейната култура. Такива са средновековната крепост Бдин и
Доросторум – Дръстър (в гр. Силистра). В източната част на Дунавското
крайбрежие с висока културно-историческа стойност са средновековните
Ивановските скални манастири и църкви (в днешната област Русе), издигнати в
периода между ХII и ХIV в. В настоящия момент те са под специалната закрила на
ЮНЕСКО. В близост до тях е средновековната крепост ―Червен‖.
Град Велико Търново се е утвърдил като важна туристическа дестинация основно
на своето културно-историческо наследство. В миналото той е бил внушително
средище на средновековната българска култура и столица на Второто Българско
царство. В този град са концентрирани 906 различни културно-исторически
паметника.
Сред тях се открояват крепостните стени на хълма Царевец
(крепостните стени и порти, останки от дворците на българските царе,
Балдуиновата кула, разположената в подножието на хълма църква ―свети 40
мъченици‖ с колоната на Иван Асен II. и др.). Културно-историческото наследство
на хълма Трапезица са няколкото култовите храмове (църквите и редица други
паметници.
От епохата на Втората Българска държава с голямо културно-историческо
значение е и най-голямата автентично запазена крепост от това време - ―Червен‖
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(община Две могили от област Русе). Всички посочени паметници са с национално
значение и са в състояние да предизвикат туристически интерес.
Възраждането е период от който са запазени цени паметници на материалната и
духовната култура. Възрожденски центрове със запазени културно-исторически
паметници от този период са градовете в днешния обхват на Дунавското
крайбрежие - Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, с. Златарица,
Русе, Свищов и др. В гр. Велико Търново от тази епоха са църквите църквите ―св.
Константин и Елена‖, построена от Кольо Фичето през 1874, ―св. Атанас‖ (1861),
―св. Никола‖ (1841), ―Рождение Богородично‖(1844). Запазен до днес е старият
турски конак, също строен от Кольо Фичето през 1875 г., къщата с маймунката,
Самоводската чаршия, Стамболовият хан, Хаджиниколи хан, множество улици със
старинна архитектура.
В днешния град Елена са запазени 130 възрожденски сгради, даскалоливницата,
училището. От епохата на Възраждането в гр. Свищов е и уникалната по рода си
църква с въртящи се колони ―св. Троица‖ - катедрален храм, построен от Кольо
Фичето Тук се намира и старият часовник на майстор Богдан, възстановен през
последните години. В гр. Русе се намират и останките от Крепостната порта
Кюнтуккапия и крепостта Левент както и редица възрожденски къщи. Със статут
на паметници на културата в гр. Русе са 267 сгради.
Определен туристически интерес предизвикват и такива обекти на културноисторическото наследство от по-новата ни история като Панорамата в Плевен,
известна като ―Плевенска епопея 1877‖. Мавзолеят - Костница, музеят на ген.
Скобелев, музеят на ―Освобождението на Плевен 1877‖, Пантеонът на
българските възрожденци в гр. Русе, музеят на бабаТонка и др.
Друг специфичен туристически ресурс с антропогенен характер (представляващ
интерес за т.нар. култов (религиозен) туризъм са многобройните действащи
манастири. Основно те са разположени в южните части на Дунавското
крайбрежие – Старопланинската част на област Велико Търново и на области
Монтана и Враца. Районът на Велико Търново е с най-голяма концентрация на
манастири в България –около 15. Той е известен като ―Търновската Света гора‖ и
включва манастири като Преображенски, Патриаршенски, Петропавловски,
Килифаревски, Капиновски, Присовски, Арбанашки и др. В област Монтана (в
частта и от Предбалкана и Стара Планина) са разположени Клисурския манастир
(община Берковица), Чипровски манастир ( община Чипровци)―Свети Йоан
Рилски‖, Лопушански манастир ―Свети Йоан Предтеча‖ в с. Георги Дамяново
Някои от по-значимите паметници с културно-исторически характер, които са с
концентрирани на малки по площ територии са получили статут на резервати
(археологически, архитектурно-исторически и др.). Те са основен туристически
ресурс в обхвата на Дунавското крайбрежие и са представени в таблица №21.
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Таблица №21
Локализация на архитектурно-исторически и археологически резервати, със
статут на паметници на културата в обхвата на Българското Дунавско
крайбрежие – 2009 г.
Област

Община

Резерват

Видин

Димово

Античен и късноантичен град ―Рациария‖
край с. Арчар

Враца

Козлодуй

Антична крепост ―Августа‖ в мест. Калето
край с. Хърлец

Велико
Търново

Велико Търново

- Старинна част на гр. Велико Търново (вкл.
хълмовете Момина Крепост, Царевец,
Трапезица и др.)
- Територията на с. Арбанаси

Велико
Търново

Велико Търново

Останки от античния град ―Никополис ад
Иструм‖ и прилежаща територия край с.
Никюп

Велико
Търново

Свищов

Исторически резерват (историческо място) в
долината на р. Такир дере

Велико
Търново

Свищов

Античен и късноантичен град ―Нове‖ край гр.
Свищов

Русе

Иваново

Скални църкви край с. Иваново и
прилежащите им терени

Русе

Иваново

Средновековен град Червен

Ловеч

Ловеч

Средновековна крепост ―Хисаря‖ и част от кв.
―Вароша‖ в гр. Ловеч

Ловеч

Ловеч

Старата част на с. Стефаново, обявена за
архитектурен резерват

Силистра

Силистра

Древно селище ―Доросторум – Дръстър‖ на
територията на гр. Силистра

Плевен

Гулянци

Територия на античия град ―Улпия Ескус‖
край с. Гиген

Разград

Исперих

Тракийската гробница край с. Свещари (III в.
пр. Хр.)

Източник: Регистър на паметниците на културата в Р. България.
Министерство на културата
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В зависимост от значимостта и потенциала им да формират туристически
дестинации туристическите ресурси на Българското Дунавско крайбрежие се
диференцират на:
 туристически ресурси с национално значение (общини Велико Търново, Русе,
Плевен, Видин, Враца, Монтана, Силистра, Белоградчик, Вършец, Чипровци,
Козлодуй, Белене, Гулянци, Исперих);
 туристически ресурси с регионално значение (общини Берковица, Лом, Долни
Дъбник, Червен бряг, Алфатар, Главиница, Кула, Килифарево, Елена, Лом,
Лясковец, Свищов, Тутракан, Кайнарджа);
 туристически ресурси с местно значение (общини Никопол, Дулово, Борован,
Бяла Слатина, Мездра, Оряхово, Павликени, Горна Оряховица, Роман

6.2. Туристическа инфраструктура
Наличието на туристическа инфраструктура с нужните количествени параметри и
качествени характеристики е вторият основен фактор за развитие на туризма в
Дунавското крайбрежие.
По действащата в Р. България нормативна уредба в сферата на туризма
туристическата инфраструктура включва средните елементи:
 Средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища
 Средства за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели,
самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи
 Заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, казина
 Обекти за упражняване на туроператорска и туристическа агентска
и информационна дейност и др.


Основна туристическа инфраструктура

Съществуващата туристическа инфраструктура на територията на Българското
Дунавско крайбрежие е концентрирана основно в няколко зони с утвърдени
туристически дестинации. Тази особеност в локализацията на средствата за
подслон и за настаняване, в заведенията за хранене и развлечения е обусловена
от териториалното разположение на наличните туристически ресурси и на
степента на застъпеност на курортно-туристическите функции на определени
населени места.
Данните от таблица № 22 не дават реална представа за броя и капацитета,
както и за натовареността (използваемостта) на туристическата инфраструктура в
Дунавското крайбрежие. На практика туристическата инфраструктура е с мащаби,
относително съответстващи на наличните туристически ресурси в неголям брой
общини в крайдунавските области. С висока концентрация на средства за подслон
и на средства за настаняване и с висок брой на леглата в тях са общините и
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техните центрове – обект на туристически интерес като Велико Търново, Русе,
Плевен, Елена, Свищов, Берковица, Вършец и др. В община Русе (основно в
общинския център) е концентрирана 95,8% от цялата леглова база на област Русе,
използвана за нуждите на туризма, в гр. Плевен - 93,5% от всички легла в
областта, в гр. Велико Търново – 60,6% и т.н.
Таблица №22

денонощията

Използваемост на
легло

Пренощували
лица

Реализирани
нощувки

Легла

Райони /области

Средства за
подслон и места
за настаняване

Леглова база в туристическите обекти (общо – хотели, къмпинги, мотели,
хижи и др.) в Дунавското крайбрежие – 2008 г.

Северозападен район.

84

276 586

244 487

244 487

131 218

Област Видин

27

3 677

35 413

35 413

24 835

област Враца

20

651

51 884

51 884

24 433

област Монтана

25

881

61 482

61 482

25 609

Област Плевен

12

1 193

95 708

95 708

56 341

Северен Централен район.

141

952

419 521

419 521

266 441

област В. Търново

67

6 766

221 033

221 033

135 315

област Русе

16

3 802

31 439

31 439

20 618

област Силистра

39

766

133 761

133 761

86 466

област Разград

19

1 663

33 288

33 288

24 042

Дунавско крайбрежие

225

535

664 008

664 008

397 659

Източник: НСИ. Текуща статистика. С. 2009 г.
В общините с развит планински и балнеоложки туризъм също е развита
туристическата инфраструктура. Община Елена от област Велико Търново
разполага с 14 средства да подслон и места за настаняване с общ капацитет 503
легла, община Берковица – 8 туристически обекта с общо 386 легла, община
Вършец – 4 обекта с общ капацитет 266 легла и т.н.
Малките общини в зоната на влияние на гр. Русе (Иваново и Две могили), които
разполагат с туристически ресурси са със слабо развита туристическа
инфраструктура. Потребностите на туристите се задоволяват в гр. Русе. По
аналогичен начин е изразено и несъответствието между наличните туристически
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ресурси и изградената туристическа инфраструктура в общините около гр. Плевен,
гр. Видин и др. В 12 от общо 32 общини в обхвата на Дунавското крайбрежие има
само по 1-2 средства за подслон или средства за настаняване с общ капацитет
под 50 легла. В тази група със слабо развита инфраструктура попадат общини
Иваново, Златарица, Гулянци, Белене, Роман, Оряхово и др.
Средствата за настаняване (основно почивни станции и туристически хижи) са
изградени на територията на общините, попадащи в Предбалкана и Стара
планина. Изключение са общините Русе, Плевен и Козлодуй, където хижите са
разположени в крайградски лесопаркове като ―Липник‖, ―Кайлъка‖ и др. Това е и
причината такъв тип туристическа инфраструктура да бъде развита в ограничен
брой общини от Дунавското крайбрежие – общо в 11 от всичките 32 общини, в
които има средства за подслон и средства за настаняване. На територията на
тези общини има само по 1 туристическа хижа, а по 2 хижи има в общини Велико
Търново и Русе. Общият им капацитет е 602 легла, или средно по около 45 легла в
една хижа. Хижи с по-голям капацитет (над 70 легла) има в общини Берковица (х.,
Монтана (х. ) и Елена (х. ―Чумерна‖ (80 легла), а с капацитет под 30 легла са
хижите в общини Георги Дамяново и Силистра.
Таблица №23
Брой обекти и капацитет (легла) в хижите областите и общините от
Дунавското крайбрежие – 2008 г.

Области / Общини

Турист.
хижи
Легла

Реализирани
нощувки

Пренощ
ували
лица

Използв.
на
леглодено
нощията

Северозападен район –
общо

6

308

7398

4062

21,8

Област ВИДИН

1

40

456

456

3,6

..Община Видин

1

40

456

456

3,6

..Област ВРАЦА

2

90

4967

1825

15,1

..Община Враца

1

50

1495

1495

8,2

..Община Козлодуй

1

40

3472

330

23,7

Област МОНТАНА

3

178

1975

1781

3,1

Община Берковица

1

86

1173

1173

3,7

Община Георги Дамяново

1

22

802

608

10,7

Община Монтана

1

70

-

-

-

Сев. Центр. район - общо

7

364

6289

5965

18,2

Област СИЛИСТРА

1

23

470

310

7,4

Община Силистра

1

23

470

310

7,4

70

Област РУСЕ

2

128

3896

3896

8,3

2

128

3896

3896

8,3

Област ВЕЛИКО ТЬРНОВО

4

213

1923

1759

2,5

Община Велико Търново

2

100

874

786

2,4

Община Горна Оряховица

1

43

280

271

1,8

Община Елена

1

70

769

702

3,0

13

672

13687

10027

40

Община Русе

Дунавско крайбрежие –
общо

Източник: НСИ. Текуща статистика. С. 2009 г.
По отношение на качествените характеристики на частта от туристическата
инфраструктура (местата за настаняване и средствата за настаняване) се налагат
изводите за не много добри условия, които се предлагат на туристите. Основен
критерий за качествата на тази инфраструктура е тяхната категоризация. Хотелите
от по-висока звездна категория заемат нисък относителен дял. С категория над 3
звезди са част от новопостроените хотели и други места за настаняване, както и
част от представителните хотели в по-големите центрове на туристическите
дестинации. Като цяло средствата за настаняване – хижи, почивни станции, вили,
къмпинги и др. са строени преди няколко десетилетия и са от по-ниска категория.
Инвестициите за рехабилитация на съществуващи хотели и други места и
средства за настаняване не са големи. Тази констатация се отнася и за
останалата част от туристическата инфраструктура – заведенията за хранене и
развлечения. Тези обекти за хранене, които са в състава на самите хотели
отговарят на тяхната категория.
 Допълваща туристическа инфраструктура
В териториалните единици (от ранга NUTS ІІІ и NUTS ІV) в двата района за
планиране, включени в границите на Българското Дунавско крайбрежие със
застъпени туристически функции е създадена и допълваща туристическа
инфраструктура. Такива са:
 Екопътеките и крайпътните ландшафтни паркове, указателни табели и
табла с маршрути, заслони и др. използвани за целите на еко туризма;
 Ски писти и съпътстващите ги съоръжения;
 Ловни хижи, чакала и др., използвани за нуждите на ловния туризъм;
 Чакала и вишки, използвани за фото туризъм;
 Малки винарни и дегустационни зали използвани за целите на винения
туризъм и др.
В южните, планински части на Дунавското крайбрежие през последните в периода
след 1995 г. са изградени около 20 екопътеки. Те са финансирани от различни
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донорски програми и са предназначени да осигурят пешеходен достъп до
природни и исторически забележителности в територии със защитен вид режими.
Някои от екопътеките са на територията на следните общини:
 Община Белоградчик – 2 екопътеки и 2 туристически маршрута;
 Община Берковица – 3 екопътеки с маршрути, най-общо ориентирани
към вр. Ком (екопътека “Хайдушки водопади”;
 Община Георги Дамяново – Копиловска екопътека (Копрен –Копиловци)
;
 Община Чипровци - екопътека Деяница;
 Община Враца – екопътека Згориград – местн. Боров камък;
екопътека “Горска пътека на приказките”, екопътека “Войводин дол –
Скакля”;
 Община Велико Търново – екопътека “Картала” (в непосредствена
близост до града);
Като допълваща туристическа инфраструктура, подпомагаща развитието на
екологичния и познавателния туризъм на територията на Дунавското крайбрежие
са и:
 Крайпътният ландшафтен парк ―Малка България‖ (община Стражица от
област Велико Търново);
 Геокомплекс ―Вишовград – Сарафово‖ ;
На територията на Природния резерват (притежаващ същевременно и статут на
биосферен резерват) “Сребърна” като допълваща туристическа инфраструктура
за целите на екологичния туризъм са изградени няколко пешеходни пътеки,
беседки, маршрутни табели и инфармационни табла. В непосредствена близост
до резервата е изграден природонаучен музей. Основната туристическа
инфраструктура до природния резерват ―Сребърна‖ включва
почивен дом
―Сребърна‖, няколко малки хотела, а на Дунавския бряг до с. Ветрен - хотел ―Евро
клуб хотел‖.
На територията на Дунавското крайбрежие (в Западна стара планина) са
изградени две ски писти: в района на вр. Ком (община Берковица) и ―Пършевица‖
(община Враца). Те са с малък капацитет и са с регионално значение, встрани са
от утвърдените туристически дестинации на зимния (ски) туризъм в страната.
За целите на ловния и на хоби туризма в четирите Държавни дивечовъдни
станции, намиращи се на територията на Дунавското крайбрежие са изградени
ловни хижи, чакала, наблюдателни кули и др. съоръжения свързани с ловния
туризъм. Конни бази за целите на конния маршрутен туризъм има на територията
на общини Елена, Русе, Силистра и др.
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6.3. Политики, подкрепящи развитието на туризма
Политиките на органите и институциите, отговорни за развитие на туризма на
територията на Дунавското крайбрежие са рамкирани от действащата законова
уредба и произтичащите от нея стратегически планови документи. По-голямата
част от тях са на национално ниво и включват:
 Закон за туризма (2002 г.);
 Национална стратегия за развитие на туризма в България 2006 – 2009 г.
 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за
периода 2009 -2013 г.;
 Национална програма и план за действие за развитие на екотуризма в
България за периода 2009 -2013 г.;
 Стратегически план за развитие на културния туризъм в България
На основата на посочените национални документи са изработени и такива, които
са с регионален (областен) и общински характер. Последните са представени под
формата на Общински програми за развитие на туризма и са с краткосрочен
характер (обикновено петгодишни). От всичките общини на територията на
Българското Дунавско крайбрежие 24 общини разполагат с общински програми за
развитие на туризма. Това са общини с разнообразни туристически ресурси, с
изградена туристическа инфраструктура, някои от които са утвърдени
туристически дестинации – Велико Търново, Плевен, Русе, Елена, Белоградчик,
Берковица, Свищов, Вършец, Иваново, Сливо поле и др.
Както бе отбелязано (Вж. т. 1), Дунавското крайбрежие включва части от три
района:
 Дунавски туристически район (включен изцяло в обхвата на Дунавското
крайбрежие);
 Туристически район “Стара планина” (включващ Старопланинските
части от области Видин, Враца, Монтана и Велико Търново – без
община Велико Търново);
 Туристически район “Стари български столици” (включващ само
община Велико Търново от област Велико Търново).
Една от целите на предложената схема за туристическо райониране е тя да
подпомогне политиката на държавата на регионалните и общинските държавни и
неправителствени структури за развитие на туризма. Всеки един от туристическите
райони следва да има своя “туристическа физиономия”, която да бъде лесно
разпознаваема и атрактивна. Всеки район да може да бъде характеризиран със
своите уникални туристически дестинации със запазена марка на туристическия
район, който го прави различен от другите туристически райони
Провежданата политика в границите на отделните туристически райони се насочва
към:
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 насърчаване на партньорства на регионално ниво;
 подпомагане на формирането и функционирането на регионални
туристически организации за управление на туристическите райони;
 наблюдение и анализ на териториалното развитие на туризма.
От тази гледна точка е много важна и само специализация на така предлаганите
туристически райони по отношение на предлагания туристически продукт .
Предлаганата специализация (съобразена с туристическите ресурси, изградената
инфраструктура и натрупания опит в предлагане на туристически продукт) на
туристическите райони, в които попада Дунавското крайбрежие са както следва:
 Дунавски туристически район: основен вид туризъм – културнотуристически; допълващи видове – круизен речен, орнитологичен, винен,
приключенски;
 Район Стара планина: основен вид туризъм - екотуризъм, познавателен;
допълващи – селски, СПА и балнеоложки, културно-познавателен;
 Район “Стари български столици” : основен вид туризъм – културнопознавателен; допълващ вид – екологичен туризъм
Друга важна стъпка в политиката за развитие и управление на туризма в
Дунавското крайбрежие, произтичащи от националните аспекти на тази политика е
създаване на регионални туристически регистри, като част от Националния
туристически регистър. Те следва да включват:

Субекти (юридически и физически лица), осъществяващи дейност в сферата
на туризма:


Туроператори;



Туристически агенти



Обекти от туристическата инфраструктура:



Средства за подслон;



Места за настаняване;



Заведения за хранене и развлечения



Плажове;



Ски писти;



Хижи

Целта от създаването на туристическия регистър, освен чисто информационното
му предназначение е да регистрират и категоризират субектите и обектите
в сферата на туризма. Това е една от предпоставките за повишаване качеството
на предлагания туристически продукт.
В оперативна програма ―Регионално развитие‖ (приоритетна ос 3 ―Устойчиво
развитие на туризма‖, операция 3.1. ―Развитие на туристическите атракции и
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свързаната инфраструктура‖, като перспективни са определени общините,
включени в таблица №24.
Таблица №24
Общини от Българското Дунавско крайбрежие с перспективи за развитие на
туризъм
Северозападен район
Област Видин
1. Видин
Област Монтана
2 Монтана

3. Берковица

5. Бойчиновци

6. Лом

4. Вълчедръм

Област Враца
8 Враца
12. Бяла Слатина

10. Кнежа

11. Козлодуй

13. Мездра

14. Оряхово

Област Плевен
15. Плевен

16. Левски

17. Червен бряг

18. Белене

19. Никопол

20. Луковит

21. Гулянци

22. Долна Митрополия

23. Долни Дъбник

Северен централен район
Област Велико Търново
24. Велико Търново

25. Свищов

26. Горна Оряховица

27. Лясковец

28. Стражица

29. Павликени

30. Елена

31. Полски Тръмбеш
Област Русе

32. Русе

33. Сливо поле

34. Две Могили

35. Иваново
Област Силистра
36. Силистра

37. Тутракан

38. Главиница

39. Дулово
Област Разград
40
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Разград
Лозница

41

Исперих

42

Кубрат
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Развитието на туризма в общини, попадащи в селски райони е обект на целева
политика, провеждана в България по линия на европейската ―Програма за
развитие на селските райони‖. Целта на тази политика е да се подпомагат малки
общини за развитие на алтернативен туризъм, свързан с престой в селска среда
(къща или устроен в близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с
домакините, достъп до стопанството. Същият може да се базира и на местни
природни и исторически забележителности, на местни културни събития и
традиционни празници и др.
Общините от Дунавското крайбрежие, които могат да получат подкрепа за
финансиране на проекти, свързани с развитието на селски туризъм са
представени в таблица №25.
Важно изискване за финансовата подкрепа е инвестиционните проекти по мярка
313 на Приоритетна ос 3 на Програмата за развитие на селските райони, е същите
да бъдат съобразени с мерките, заложени в Общинските планове за развитие за
периода 2007 -2013 г. Проектите, за селски туризъм в посочените общини следва
да бъдат насочени към развитие на туристическа инфраструктура и атракции за
посетителите (например посетителски центрове за представяне на местното
природно и културно наследство; музеи, изложения на открито и закрито;
съоръжения за лов, катерене и други спортове, заслони и съоръжения за
безопасност и т.н.
Таблица №25
Общини в Дунавското крайбрежие, които се стимулират за развитие на
селски туризъм (мярка 313 на Приоритетна ос 3 на Програмата за развитие на
селските райони)
Област

Общини
Северозападен район

Видин

Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци, Чупрене, Чипровци

Монтана

Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец,
Чипровци, Якимово

Враца

Борован, Мизия, Роман, Хайредин

Плевен

Искър, Пордим
Северен централен район

Велико Търново

Златарица, Сухиндол

Русе

Борово, Ценово

Силистра

Алфатар, Кайнарджа, Ситово

Източник: Програма за развитие на селските райони в България – 2007 -2013 г.
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Според приетата в края на 2009 г. национална стратегия за развитие на културния
туризъм територията на страната е разделена на 12 локуси (локални културни
системи - locus), базирани на ресурсите на природното и културното наследство.
Територията на Дунавския район се включва в обхвата на 3 от локусите –
„Вкаменена гора‖, „По бреговете на Дунав‖, „Възрожденски градове‖.

7. Пространствено развитие
7.1. Селищна мрежа
Отделните населени места и селищната мрежа като цяло са основните елементи
на урбанизираната територия, където се реализират различни човешки жизнени
функции в сферата на обитаването, труда, обслужването и частично на отдиха.
Отделните селища са твърде различни и многообразни, което налага за целите на
управлението те да бъдат типологизирани и категоризирани. Използваните
типологизации и категоризации на населените места е в следните направления:
-

по вид – градове и села;

-

по степен на населеност (категоризация по брой население);

-

по функции

-

по административен статут

 Типологизация по вид на населените места
Населените места в Българското Дунавско крайбрежие по критерия “вид на
селището” според Единния класификатор на населените места в Р. България
са градове и села. Към 2008 г. от общо 5 305 селища в Р. България в географския
обхват на Българското Дунавско крайбрежие – обект на настоящото проучване попадат общо 1055 бр., от които 518 селища в частта от Северозападния район за
планиране и 537 селища в прилежащите към р. Дунав области от Северния
Централен район за планиране. Данните показват, че в разглежданата територия
имаща пряк излаз на р. Дунав се намират 19,9% от всички български селища. Това
личи от данните в таблица №26.
Таблица № 26
Брой и структура на населените места по вид в обхвата на Българското
Дунавско крайбрежие -2008 г.
Райони и области

Населени места
Общо
Брой

В т.ч. градове
%

Брой

%

Села
Брой

%

Северозападен

518 100,0

45

7,0

601

93,0

Видин

142 100,0

7

4,9

135

95,1
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Враца

123 100,0

8

6,5

115

93,5

Монтана

130 100,0

8

6,2

122

93,8

Плевен

123 100,0

14

11,4

109

88,6

Северен Централен

537 100,0

39

3,9

957

96,1

Велико Търново

336 100,0

14

4,2

322

95,8

83 100,0

9

10,8

74

89,2

118 100,0

5

4,2

113

95,8

1055 100,0

65

6,2

990

93,8

Русе
Силистра
Общо Дунавско крайбрежие
Източник: НСИ. С.2009 г.

Типологизацията по вид на населените места от районите за планиране и
съставните им области, попадащи в географския обхват на Българското Дунавско
крайбрежие показва, че от 1055 селища със статут на градове са общо 65
селища, а на села – 990.
Характеристиката на селищната мрежа от гледна точка на вида им има отношение
към ролята на двата селищни типа за определяне на профилите на социалноикономическото развитие на територията. По-добрата населеност на градовете и
по-широкия комплекс от изпълняваните от тях функции (в сферата на труда,
обслужването и др.) дават отражение върху ролята им за развитието на отделните
териториални единици. Те имат по-добре изявени организиращи функции върху
съседните села. В най-голяма степен това е валидно за големите и средни
градове в Северния Централен район за планиране (Русе, Велико Търново,
Силистра, Свищов, Горна Оряховица) и в Северозападния район (Плевен, Враца,
Монтана, Видин, Лом, Берковица).
В периода след 2000 г. има известни промени в селищния статут на някои
населени места, като 3 села са обявени за градове. Това са бившите села Сливо
поле, Глоджево и Мартен (всички от област Русе), които днес са в селищния тип
―градове‖.
 Гъстота на селищната мрежа
Широко използван в това отношение е показателя ―брой селища на 100 км 2
територия Един от критериите за степента на урбанизираност на територията (със
всичките условности на този критерий) е свързан с гъстотата на селищната
мрежа.‖. При средни стойности на този показател за страната – 4,8 селища на 100
км2 , за Дунавското крайбрежие средните му стойности към 2008 г. са 3,1 селища
на 100 км2. Анализите на селищната мрежа в Българското Дунавско крайбрежие
показват наличието на слабо изразени вътрешнорегионални различия в нейната
гъстота. В Северозападния район за планиране с по-висока гъстота е селищната
мрежа в област Видин (4,7 селища на 100 км2 ), а в Северния Централен – област
Велико Търново (7,2 селища на 100 км2 ). С по-ниска гъстота на селищната мрежа
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в Северозападния район е област Плевен (2,6 селища на 100 км2 ), а в Северния
централен – област Русе (2,9 селища на 100 км2 ).
Причините за посочената различна гъстота на селищната мрежа в различните
части на Дунавското крайбрежие се обосновават с различията в характера на
селищната мрежа в равнините и в хълмистите и планински части на областите,
включени в обхвата на Дунавското крайбрежие:
 Селищната мрежа включена в южните планински части на област
Велико Търново е силно издребнена и в определени случаи е с пръснат
характер (пръснати селища от някогашния селищен тип ―колиби‖ и
махали‖). Такъв характер има селищната мрежа в община Елена (18,5
селища на 100 км2 ), част от селищната мрежа на община Велико
Търново (10,1 селища на 100 км2 ). Преобладаващата част от селищата в
планинските райони на областите от Дунавското крайбрежие са с малък
брой население (често под 100 д.) и с малък размер на селищната
територия. Силната разчлененост на релефа е предпоставка
разстоянията между този тип селища да са малки – в порядъка на
няколко километра. Всичко това е причина за по-високата гъстота на
селищната мрежа в южните части на област Велико Търново;
 Друг характер има селищната мрежа в равнинните части на Дунавското
крайбрежие – по-големи по броя на населението населени места,
разположени на по-големи разстояния, което е и причината за по-ниската
гъстата на селищната мрежа. Такъв характер има селищната мрежа в:
област Враца - община Кнежа (1,3 селища на 100 км2 ), община
Козлодуй (1,8 селища на 100 км2 ); от област Плевен – община Белене
(2,1 селища на 100 км2 ), Долен Дъбник (2,7 селища км2 ); от област Русе
– община Ветово (1,8 селища на 100 км2 ), община Борово (1,8 селища
на 100 км2 ) и др.
 Типологизация по степен на населеност
Това е най-широко използваната типологизация на населените места в социалноикономическите изследвания и особено в устройственото планиране. То се
основава на признака “брой на населението”.
В практиката най-широко приложение е намерила т. нар. ―градоустройствена‖
класификационна система на селищата, при която според броя на населението си
те се диференцират на:
Градове:


Много големи градове - с население над 200 хил. д.



Големи градове – с население от 100 до 200 хил. д.;



Средни градове - с население от 30 до 100 хил. д.;



Малки градове – с население от 10 до 30 хил. д.;



Много малки градове – с население под 10 хил. д.
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Села


големи села – с население от 2000 до 5000 д.



средни села – с население от 1000 до 2000 д.;



малки села – от 500 до 1000 д.;



много малки села – под 500 д.
Таблица №27
Таблица №21: Типология на градовете и на селата в обхвата на Дунавското
крайбрежие по брой на населението – 2008 г.

Райони NUTS 2
Области NUTS 3

Северозападен
Област Видин
Област Враца
Област Монтана
Област Плевен
Северен
Централен
Област В.
Търново
Област Русе
Област Силистра
Област Разград
Дунавско
крайбрежие

Градове - брой
малки
много
малки

големи

средни

1
1

3
1
1
1
-

8
2
3
3

1

5

1
2

Села - брой
малки малки

Общо

големи

средни

25
6
5
4
10

17
1
7
9

69
5
17
17
30

235
48
56
70
61

160
81
49
21
9

518
142
130
123
123

2

26

18

66

234

288

640

3
1
1

1
1
-

10
8
3
5

4
5
3
6

21
15
16
14

73
43
53
65

224
11
41
12

336
83
118
103

8

10

51

35

135

469

448

1158

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 2008 г.
 Функционална категоризация на населените места
Тази категоризация дава сравнително обективна представа за набора от функции,
които изпълняват населените места. Набора и степента на развитост на
различните видове функции на отделните селища са инструмент за определяне на
йерархията на отделните населени места в селищната мрежа. Същата се отчита
както при планирането и програмирането на социално-икономическото развитие на
териториалните единици, така и в сферата на устройственото планиране.
За целите на функционалната категоризация на населените места се прилага
нормативно определена система от критерии и показатели:
 Демографски (брой на населението, възрастови зависимости и др.,
даващи представа за степента на демографска жизненост);
 Урбанизационни (жилищен фонд и структура на жилищата)
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 инфраструктурни (степен на развитост както на елементите на
техническата инфраструктура – пътна и инженерни мрежи, както и на
социалната инфраструктура – образователна, здравна, на културата и
спорта и др.);
 административен статут (изпълнявани функции на административен
център от различен ранг – център на област, център на община,
кметство, кметско наместничество)
На основата на приетата методика са утвърдени 8 категории и е определена
функционалната категория на всички населени места в Р. България.
Функционалната категоризация на населените места, включени в географския
обхват на Българското Дунавско крайбрежие, използван за целите на настоящото
проучване показва, че преобладаващата част от населените места са от ниските
категории - 5 -8. Това са основно села, които са с малък брой население, с не
много добри възрастови съотношения, по-слаба обезпеченост с техническа и
социална инфраструктура.
Основният административен статут на селищата от 5-та и частично от 6-та
функционална категория е кметството, а на тези от 6 и частично от 5 – на кметски
наместничества. Населените места от 7 и 8 функционална категория са с найнеблагоприятни показатели и са с ограничени селищни функции. Техният брой (7 и
8 категория) е най-голям в общини Елена и Велико Търново (съответно –
Броят на населените места от високата функционална категория – първа и втора
в територията на Българското Дунавско крайбрежие не е висок – 12 града. Това са
големи и средните градове – Русе, Плевен, Велико Търново и Враца (всички от
първа категория) и Монтана, Видин, Силистра, Горна Оряховица, Свищов, Лом,
Червен бряг и Козлодуй (всички от втора категория).
В трета категория са включени общо 19 града, които по брой на населението са
малки (Берковица, Кнежа, Бяла Слатина, Левски, Павликени и Мездра), и много
малки (Елена, Лясковец, Белене, Белоградчик, Вършец, Оряхово, Бяла, Дулово и
др.).
В четвърта категория са включени общо 31 населени места, от които 26 много
малки градове и 5 села, попадащи в категорията на големите села - Бутан и
Гложене (общ. Козлодуй), Селановци (общ. Оряхово) и Ясен (община Плевен). В
пета категория са включени няколко много малки градове (Алфатар, Борово,
Главиница, Бяла черква и Златарица) и голям брой села.

7.2. Сложни пространствено-селищни формации
Пространственото развитие се характеризира и с появата на сложни
териториално-селищни образувания от типа на селищните агломерации и други
форми на урбанистично развитие. Същите следва да бъдат отчитани при
провеждане на политиката за тяхното пространствено развитие (социалноикономическо развитие и устройствено планиране). Необходимо условие за това е
наличието на средни и големи градове, които да изпълняват
ролята на
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агломерационни ядра. В тях
са концентрирани производството, услугите,
образованието, науката и културния живот. Ядрата на агломерациите и на
агломерационните ареали въздействат върху развитието на прилежащите
територии, включени в техния обхват.
Фиг.10. Селищна мрежа на Дунавско крайбрежие

В Националната стратегия за регионално развитие на Р. България -2007 -2015 г. и
в Оперативна програма ―Регионално развитие‖ са определени агломерационните
ареали в страната. На територията на Дунавското крайбрежие такива са
агломерационните ареали на два от 6-те големи града в страната – на градовете
Русе и Плевен. Освен тях е определен и обхватът на още 6 агломерационни
ареала на средните градове и на градове с над 20 хил. жители. Основните
параметри на агломерационните ареали в Дунавското крайбрежие са дадени в
таблица № 28.
Таблица №28
Основни параметри на агломерацонните ареали в Дунавското крайбрежие
Агломерационни ареали
Агломерационен ареал на столицата
Агломерационни ареали на 6 големи
града
1.

Русе

Територия
(кв.км)

% РБ

Население
жители

% от РБ

3908.1

3.52%

1353906

17.54%

13094.5

11.80%

1910760

24.75%

543.2

0.49%

175935

2.28%
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Агломерационни ареали
2

Плевен

Агломерационни ареали на
средноголемите градове и градове над
20 000 жители

Територия
(кв.км)

% РБ

Население
жители

% от РБ

2278.0

2.05%

211255

2.74%

30454.8

27.98%

2567123

33.61%

3

Велико Търново

1380.3

1.24%

154045

2.00%

4.

Враца

1770.9

1.60%

132092

1.71%

5.

Видин

512.8

0.46%

71222

0.92%

6.

Монтана

675.9

0.61%

58422

0.76%

7.

Свищов

625.3

0.56%

49255

0.64%

8.

Лом

323.9

0.29%

32135

0.42%

Източник: Оперативна програма “Регионално развитие” – 2007 -2013 г.

8. Териториална развитие. Проекти за развитие. Планове
за действие в района на Дунав.
8.1. Планове за действие и проекти за развитие в Дунавското
крайбрежие
Дунавското крайбрежие като част от националната територия е обект на редица
национални стратегически и планови документи. Паралелно с това, в съответствие
с изискванията на Закона за регионално развитие и на други закони със секторен
характер са изработени и регионални стратегии и планове, които конкретизират
съответните политики съобразно особеностите на Дунавското крайбрежие.
За целите на настоящата ―Транснационална стратегия за устойчиво териториално
развитие на Дунавския регион‖ (с фокус върху туризма) се анализират някои от поважните планове за действие и проекти за развитие на района, които касаят
главно туристическия сектор.
Проблемите и насоките за развитие на туризма са предмет в редица стратегически
и програмни документи, които са с подчертан секторен характер. Същите са
разработените в съответствие с изискванията на Закона за туризма (2004 г.).
Такива документи са:
 Национална стратегия за развитие на туризма 2006 -2009
 Стратегически план за развитие на българския туризъм;
 Стратегически план за развитие на културния туризъм в България (2009);
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 Програма за развитие на селските райони 2007 -2013 г. (Приоритетна
ос 3, мерки 311-313 – “Насърчаване на интегриран туризъм в селските
райони”);
 Общински програми за развитие на туризма.
Проектите, касаещи развитието на туризма в териториалните единици (области и
общини) на Дунавското крайбрежие, освен в секторните стратегии и планове,
касаещи развитието на туризма, са включени още в Областните стратегии и
Общинските планове за развитие в периода 2007 -2013 г.
В действащите регионални и общински планове за развитие на отделните райони
за планиране и на общините (за плановия период 2007 -2013 г.) присъстват и
раздели за развитие на туризма. Там са оценени разполагаемите туристически
ресурси (от природен и антропогенен характер), с които разполага съответната
територия, изградената туристическа инфраструктура и ролята на туристическия
сектор за социално-икономическото развитие на съответния район или община.
По-голямо внимание на състоянието и перспективите за развитие на туризма през
настоящия планов период е отделено в плановите документи на общините и на
районите за планиране, включващи утвърдени туристически дестинации – общини
Велико Търново, Русе, Плевен, Видин, Вършец, Берковица, Белоградчик, Иваново,
Елена, Козлодуй и др. Проектите, касаещи развитието на туризма в
териториалните единици (области и общини) на Дунавското крайбрежие, освен в
секторните стратегии и планове, касаещи развитието на туризма, са включени още
в Областните стратегии и Общинските планове за развитие в периода 2007 -2013
г.
Стратегическите и планови и програмни документи, пряко касаещи развитието на
туризма в Дунавското крайбрежие могат да бъдат отнесени в две групи:
Първата група документи, касаещи развитието на туризма в българската част на
Дунавското крайбрежие включва действащите секторни стратегически програмни
и планови документи на национално и регионално ниво. В тях, обект на конкретно
внимание са части от територията на Дунавското крайбрежие, разполагащи със
съответните ресурси за развитие на културен, еко, балнеоложки, планински и
други форми на туризъм, както и части от територията, включени в утвърдени
туристически дестинации. В Стратегическия план за развитие на културния
туризъм в България от общо 13 зони (локуси) с развити туристически дестинации,
са обособени три значими зони (от гледна точка на наситеност с обекти със
значими културно-историческо наследство), а именно:


―Поречието на р. Дунав‖ (―По бреговете на Дунав‖);



―Възрожденският град Велико Търново‖;



―Вкаменената гора‖

Втората група документи с планово-програмен характер са общинските програми
за развитие на туризма. Такива програми имат 21 крайдунавски общини, от общо
68 общини, попадащи в географския обхват на Дунавското крайбрежие. Същите са
изработени по изискванията на Закона за туризма (2004 г.). Съществуващите
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програми, независимо, че са съставени по единна методология се различават
твърде съществено както по структура, така и по съдържателен обхват. Оценявани
като оперативни програмни документи, насочени към развитието на туризма и попълноценното използване на туристическите ресурси и потенциали на отделните
дунавски общини, като отговарящи на изискванията могат да бъдат посочени
програмите на общини Тутракан, Долна Митрополия, Берковица, Русе и др.
С по-конкретен характер от програмите и плановете са проектите, касаещи
развитието на туризма. По съдържателен обхват те също могат да бъдат
диференцирани в две основни направления, а именно:
 Проекти, пряко свързани с развитието на туризма, включващи действия и
мероприятия, касаещи ефективното използване на разполагаемите
туристически ресурси, развитието на туристическата инфраструктура,
маркетинга и рекламата, туристическите информационни центрове и др.;
 Проекти, свързани с развитието на инфраструктура, съпътстваща
развитието на туризма – транспортно-комуникационна, социална,
екологична и др.
 По отношение на позиционирането им в териториален (национален и
транграничен) аспект съществуващите проекти се категоризират на
такива, които са със значение за:
 Проекти с подчертан ефект за развитие на туризма в
Дунавско крайбрежие;

Българското

 Проекти, които са със значение за развитието на туризма в българската
част на Дунавското крайбрежие и имат косвено значение за
трансграничното сътрудничество в сферата на туризма;
 Проекти които са с подчертан трансграничен ефект и се реализират с
партньорството на бенефициенти от двете страни на границата.
 В зависимост от източниците за финансиране, проектите подпомагащи
развитието на туризма в периода след 2005 г. се диференцират на
такива, които са финансирани по линия на:
 Предприсъединителните фондове на ЕС – основно ФАР и САПАРД;
 Структурните фондове на ЕС (след 2007 г.) – по Оперативна програма
―Регионално развитие‖, Програма за развитие на селските райони и др.;
 От други донори – Световна банка, Глобалния Екологичен фонд,
национални фондове и местни финансови източници и др.;
Извършените аналитични проучвания на действащите планови документи и
възможната инвентаризация на реализирани и в процес на реализация проекти,
касаещи развитието на туризма в Българското Дунавско крайбрежие показват, че
през изминалия период (след 2005 г.) финансирането е осъществявано по
действащите към съответния момент стратегически и програмни документи.
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Проекти по предприсъединителния фонд ФАР
―Развитие на културния туризъм в България”).

(по грантова схема

На територията на Дунавското крайбрежие по тази програма в периода до 2007 г.
са финансирани няколко такива проекта, като по значими от тях са два от общо 19
такива проекта в цялата страна:
 Проект “Русе - Иваново - Червен - пътуване от настоящето към
средновековното минало”. Проектът е в област Русе (в крайбрежните части
на двете общини Русе и Иваново). Същият е част от по-глобалния проект
―Европейски културни маршрути в Югоизточна Европа‖. Основната му цел е
създаване и представяне на регионален културен маршрут, включващ Русе,
археологическите резервати в Иваново и Червен и защитената територия на
природния парк "Русенски Лом". Предначначението на проекта е, двояко от една страна, запазване (консервация, реставрация и промоциране) на
значимото и специфично историческо наследство по поречието на река
Русенски Лом и съчетаването му в средата на природния резерват.
 Проект "Възстановяване и популяризиране на древната римска крепост
"Нове" в Свищов – съвместно действие за устойчиво развитие на
културния туризъм". Целите на проекта са свързани с възраждане и
презентиране на културния туризъм в Свищов на базата на древната римска
крепост ―Нове‖ край дунавския бряг. С реализацията на проекта (създаване
на интегриран туристически продукт на базата на културно-историческото
наследство) и включването му в маршрутите на културния туризъм се цели
изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура, осигуряване на
нови работни места и на финансови приходи в общината.
 По същата грантова схема са финансирани и други проекти за развитие на
културен туризъм с местно значение като:
 Проект ―Развитие на културния туризъм в Община Тутракан”. Същият е
базиран на възможностите за възстановяване на архитектурни паметници
на културата (Рибарска къща, архитектурния резерват ―Рибарска махала‖ и
другите паметници на културата в общината) и повишаване тяхната
привлекателност
за
туристите,
подобряване
на
прилежащата
инфраструктура;
 Проект “Архитектурен център с музей – “Улпия Ескус” в община Гулянци.
Целта на проекта е да се продължат археологическите разкопки и да се
експонират находките и останките от стария римски град.
 Проекти по Програма ФАР - “Трансгранично сътрудничество България –
Румъния”
В сферата на туризма (културен, еко и др. видове) по посочената програма са
заложени няколко проекта, които са както с подчертан транграничен характер (за
трансграничните региони на България и Румъния), така и с регионално и
общинско значение за Българското Дунавско крайбрежие. В сферата на културния
туризъм проекти по разглежданата програма са:
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 Проект „Популяризиране на природните, историческите и екологичните
ресурси, подходящи за развитие на туризма и проект на обща стратегия
за развитие на алтернативния туризъм в област Плевен и окръг Олт”. С
реализацията на проекта се цели да се създаде добра координация и
сътрудничество между институциите и партньорските организации от двете
страни на границата с цел стимулиране на трансграничните контакти и
създаване на подходящи условия за устойчиво развитие на туризма.
 Проект "Историческо и културно наследство – основа за развитие на
туризма в Монтана и Каракал".Общата цел на проекта е създаването на
благоприятни условия за развитие на туризма в трансграничния район Монтана Каракал чрез промоциране на различни негови форми (културен,
еко, селски и др.)
 Проект "50 красиви обекта по Дунава”. Засяга по-голямата част от
територията Северозападния район за планиране (области Видин, Монтана
и Враца) от България и области Мехединци, Олдж и Олт от Румънското
Дунавско крайбрежие. Насочен е към развиване на еко и културен туризъм,
с цел както да повиши местния потенциал и да подпомогне засилване на
ролята на ключови участници в туристическия сектор – фирми, туристически
агенции и др. които имат отношение към развитието на туризма, така и да
спомогне за подобряване на туристическата привлекателност на тази част
от Дунавското крайбрежие.


Проект „Интегриран трансграничен туризъм– Бъдещето на туризма в
Никопол и Турну Магуреле”. Проектът е свързан с възможностите за поускорено икономическо развитие, предлагайки висококачествени и
атрактивни туристически продукти. С реализацията на проекта са създадени
възможности за утвърждаване на два съвместни туристически маршрута
(―От крепост до крепост‖, включващ крепостта ―Калето‖ в гр. Никопол и
―Турну‖ в гр. Търну Магуреле) и втори маршрут включващ религиозните
обекти в двата трансгранични района

 Проект “Развитие на религиозния туризъм в транграничния район на
Иваново, Басарбово, Русе (България) и Гюргево, Кумана (Румъния)”.
Проектът е свързан с формиране на туристически маршрут, включващ само
православни храмове - скалния комплекс в Иваново, Басарбовския
манастир, 8 православни храма в Русе, 11 в Гюргево и действащ
манастирски комплекс в община Кумана, построен от граф Влад Цепеш, поизвестен като Дракула.
 Проект "Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието". Той
предвижда обособяването на общ туристически маршрут от Кумана
(Гюргево) до манастир "Свети Димитър Басарбовски" (община Иваново от
област Русе), който покрива голяма част от маршрута за религиозен
туризъм.
 Проект “Изработване на маркетингова стратегия за популяризиране на
туристическата дестинация Белоградчик по примера на община
Горлиски, Полша”
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 Проект “Експониране на Белоградчишката крепост и прилежащите й
скални масиви чрез създаване на система от звук и светлина”;
 Проект “Изграждане на Екопътека и колоездачен парк” – с. Байкал (община
Долна Митрополия)
 Проект “Изграждане на заслони и места за наблюдение на птици в село
Байкал”. (община Д. Митрополия)


Други проекти в сферата на екологичния туризъм
 Проект “Създаване и популяризиране на регионален екотуристически
продукт ”Средна Янтра‖ – бенефициент община Стражица;
 Проект “Парк “Лакото” – Арбанаси‖ (община Велико Търново);
 Проект “С кану сред дивата природа на Природен парк ”Русенски Лом” –
бенефициент община Иваново;
 Проект “Изграждане на екопарк „Ком – Петрохан” и обновяване на
съществуваща инфраструктура‖ – община Берковица;



Проекти с други донори
 Проект “Възстановяване на влажните зони и намаляване на
замърсяването”
Проектът е с донор Глобалния екологичен фонд и
Световната банка и бенефициент и община Тутракан. Целта на проекта е
опазване на заливни екосистеми по поречието на р.Дунав /блатата КалимокБръшлен и подобряване координацията между институциите на централно,
регионално и местно ниво, местните общности и общинските власти по теми
като политика по земеползване и планиране на развитието; повишаване
информираността на обществеността по отношение необходимостта от
интегриране на целите на екологичното и социално-икономическото
развитие;
 Проект "Опазване на природните ресурси чрез създаване на условия за
развитие на екотуризъм" – община Свищов. Целта на проекта е
подобряване на условията за развитие на екотуризъм в Природен парк
"Персина" и община Свищов чрез опазване и популяризиране на
природните ресурси. Проектът съща се финансира
от Глобалния
екологичен фонд и Световна банка. Насочен е към подобряване на средата
за екотуризъм, разработване на екотуристически продукти и др.

В процес на селектиране и утвърждаване са проектите в сферата на
туристическото развитие, подпомагани безвъзмездно чрез нова грантова схема по
Оперативна програма “Регионално развитие” - Приоритетна ос 3, От общо 103
общини в страната, които могат да бъдат подпомагани по тази ос, 26 общини са в
Дунавското крайбрежие.
През 2009 г.стартира нова грантова схема по ОП‖РР‖ по същата мярка. Изборът на
проектите по грантова схема ―Промоциране на туристическите атракции‖, които ще
бъдат подпомагани ще бъде окончателно утвърден през 2010 г. Ще се подпомагат
дейности свързани с:
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 реставрация, консервация, експониране, оборудване на природни, културни
и исторически атракции;
 Развитие на специфична туристическата инфраструктура, необходима за
нуждите на атракциите – съпътстващи обекти от рода на туристически
пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене,
места за пикник, посетителски информационни центрове и др.
 Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в
района на атракциите - пътища/улици за достъп, детски площадки,
съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи,
тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, достъп
за хора с увреждания и др.
По Програмата за развитие на селските райони – 2007 -2013 г. са определени
общините, попадащи в ареалите на селските райони, в които ще се насърчават
неземеделски дейности, в т.ч. и проекти за селски туризъм. От общо 103 общини,
за които е допустима помощ по мярка 313, 25 общини са в Дунавското
крайбрежие. От общо 231 общини подпомагани по мярка 311 и 312, 59 общини
също са в обхвата на Дунавското крайбрежие. Едни от първите проекти, касаещи
развитието на селския туризъм са реализирани в общини от селски райони в
Старопланинската част на Дунавското крайбрежие:
 Проект ”Изграждане на бунгала да селски туризъм в землищата на
селата Стойчевци и Шилковци” от община Елена (област Велико Търново);
 Проект “Екопарк Елена” – комплекс от 8 стари селски къщи, ферми за
селски туризъм и възстановка на селски занаяти - в землището на село
Килъжевци – община Елена (област Велико Търново);
 Проблеми, свързани с реализацията на проектите за развитие на туризма в
Българското Дунавско крайбрежие:
 Недостатъчна по капацитет туристическа инфраструктура в общините и
областите на Дунавското крайбрежие, в които се реализират проектите,
финансово подпомагани чрез различни донорски програми на ЕС;
 Недобро състояние на съществуващата туристическа инфраструктура
(ниска категория на средствата за подслон и на заведенията за хранене в
общините, които не попадат в утвърдени туристически дестинации;
 Недостатъчна и в лошо състояние на съпътстващата и на допълващата
туристическа инфраструктура
и на първо място на транспортната,
съобщителната и другите видове техническа инфраструктура;
 Слабости на политиката по туристическата реклама и промоцирането на
туристическите ресурси и на туристическия продукт – резултат от
допълващите функции на туризма в общинския и регионалния социалноикономически комплекс на територията на Дунавското крайбрежие
На регионално ниво се залага подготовката и реализацията на проекти за
развитие на туризма, които са с подчертан трансграничен характер. Такива са
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проектите, реализирани в Северозападния район за планиране (области Видин,
Монтана, Враца и частично Плевен) и областите от румънското Дунавско
крайбрежие ( Олт, Долж и др.) Проекти – Русе- Силистра – Гюргево и др

8.2. Области на конфликт
Стратегическите насоки свързани с развитието на устойчив туризъм (екологичен,
културен, селски и др.) на територията на Дунавското крайбрежие налагат
избягване на съществуващи и на потенциални конфликти, породени от различни
интереси. Практиката показва, че конфликтите на интереси се проявяват в слените
взаимодействия на туристическия сектор:


туризъм – природна среда;



туризъм – човешки ресурси;



туризъм – допълваща техническа инфраструктура



туризъм – нормативно-управленска среда



Конфликт на интереси по линията туризъм – природна среда

Както бе посочено немалка част от туристическите ресурси в Дунавското
крайбрежие са с природен характер и са локализирани в южните части на
Северозападния и Северния Централен район за планиране. Такива са
природните забележителности, природните резервати, биорезерватите в
Старопланинската част на области с центрове Видин, Монтана, Враца и
ВеликоТърново. Друга, по-малка част от туристическите ресурси от природно
естество са в крайдунавските части на области с центрове Плевен, Русе и
Силистра (влажните зони по самото крайбрежие, долините на реките Вит, Осъм,
Янтра, Бели Лом, Русенски Лом и др.). Обект на екологичен туризъм са и ценните
природни дадености, включени в обособените зони по екологичната мрежа
НАТУРА 2000. Действията по развитието на туристическия сектор (основно чрез
изграждане на туристическата инфраструктура) по дестинации в природна среда
крие опасност от конфликти свързани с нарушаване на природната среда и
пренебрегване на изискванията за устойчиво развитие. В случая не става въпрос
за блокиране развитието на туристическото развитие, а за неговото организиране
по такъв начин, че да не поражда конфликти от екологичен характер.
От друга страна, следва да се отчита и обстоятелството, че тези части от
Българското Дунавско крайбрежие са относително добре населени и в тях се
осъществяват редица стопански дейности, както от първичния сектор (горско и
селско стопанство), така и от вторичния сектор (различни промишлени дейности).
През последните години инвестиционният интерес към планинските територии се
повишава, което в редица случаи води до редица нарушения на параметрите на
естествената природна среда и до проявление на процеси на деградация в
резултат на редица стопански дейности, сред които е и туризмът.
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Използването на природната среда и рекреационно-туристическите ресурси в
планинските части на Дунавското крайбрежие налага да се прилагат екологичните
изисквания и принципи за устойчиво развитие водещо до щадящо използване на
даденостите на територията .


Конфликт на интереси по линията туризъм – човешки ресурси

Другата важна стратегическа задача, касаеща развитието на ефективен
туристически сектор е свързана с качествата на предлагания туристически
продукт. То изисква, заетите в туристическите дейности лица да имат съответната
образователна и квалификационна подготовка. Аналитичните проучвания на
образователната инфраструктура в обхвата на Дунавското крайбрежие показват,
че в системата на професионалното образование е формирана мрежа от
професионални гимназии, подготвящи кадри за туристическия бранш – общо 21
училища, от които 4 професионални гимназии по туризъм, 13 професионални
гимназии, в които са застъпени различни специалности в сферата на туризма –
хотелиери, екскурзоводи, мениджъри в хотелиерството, ресторантьори, готвачи и
др., и 4 помощни училища също подготвящи изпълнителни кадри за туризма.
Специалностите ―Туризъм‖ в два университета в Дунавското крайбрежие (в
градовете Велико Търново и Русе) също подготвят кадри с висока образователна
и квалификационна подготовка.
Един от конфликтите на интереси е между потребностите на туризма от трудови
кадри, гарантиращи високо качество на обслужването (предлагания туристически
продукт) и качеството на образователната и квалификационната подготовка на
заетите в туризма. Конкретните проявления на това несъответствие могат да
бъдат формулирани по следния начин:
 Малка част от подготвяните в професионалните училища кадри са с добра
чуждоезикова подготовка с изключение на екскурзоводите, мениджерите и
част от персонала в хотелите. Този конфликт е по-ясно разпознаваем в
малките общини с туристически функции;
 За определени видове туризъм, които са с най-добри перспективи за
развитие в Дунавското крайбрежие (екологичен, културен, селски,
религиозен и др.) липсва система за подготовка на кадри. Единствените
изключения са специалността в Техническия университет в Русе (Културен
туризъм и екскурзоводство) и Професионалната гимназия в гр. Червен бряг,
в която е разкрита паралелка по селски туризъм;
 Поради липса на опит и предприемчивост (въпреки наличието на различни
видове стимули) все още предприемаческата активност в селския,
екологичния и др. специфични форми на туризъм е ниска. Тази констатация
се потвърждава и от все още малкия брой качествено подготвени и добре
обосновани проекти за финансиране от различни бенефициенти от малките
общини с възможности за развитие на подобен вид туризъм.
 Конфликт на интереси по линията туризъм –инфраструктурни дефицити
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Тази линия в проявлението на конфликта на интереси също е със сериозни
проблемни измерения. Тя е свързана с осигуряване на условия за:
 осигуряване на съответствие между разполагаемите туристически ресурси
на територията на отделните области и общини и наличната туристическа
инфраструктура;
 бърз и удобен транспортен достъп на туристите до туристическите обекти
по определена дестинация;
 качествата на физическата среда на туристическите обекти, които се
осигуряват от степента на развитост на различните видове инженерни
мрежи – енергийна, съобщителна, водоснабдителна и канализационна, от
състоянието на комуналното стопанство и др.;
 екологичните качества на урбанизираната среда и др.
Характерът на този вид конфликт на интереси е свързан с това, че създаването на
нужната туристическа инфрасруктура е в определен дисбаланс с мащабите и
атрактивността на наличните туристически ресурси в определени части от
Дунавското крайбрежие. Това се отнася с по-голяма сила за малките общини –
Сливо поле, Иваново, Гулянци, Чипровци и др. Поради тази причина туристите
посещаващи туристическите забележителности в такива малки общини използват
туристическата инфраструктура в съседните по-големи туристически центрове –
Русе, Плевен, Видин и т.н.
Определен конфликт на интереси съществува и по линия на диспропорцията
―туристически ресурс / допълваща инфраструктура (транспортна, енергийна,
водостопанска и др.)‖. Липсата на пътна инфраструктура с добри качествени
параметри и с трасета, даващи възможност за бърз и удобен транспортен достъп
до туристически забележителности, ограничава възможностите за разширяване на
туристическите дестинации, които да включват и по-малките общини и
туристически центрове. Причината за трайното съществуване на този конфликт е,
че тази допълваща инфраструктура е високо капиталоемка дейност. В условията
на по-ограничен инвестиционен ресурс, който се насочва с приоритет за
изграждане на инфраструктурни обекти от по-висок клас се поражда и конфликта
между туристическия сектор и качествата на допълващата техническа
инфраструктура в общини от Дунавското крайбрежие, разполагащи с ресурси за
развитие на туризма. В това отношение в по-неблагоприятна позиция са малките
общини – Вълчедръм, Бойчиновци, Елена, Сливо поле, Две могили, Кайнарджа и
др. Липсата на техническа инфраструктура, осигуряваща бърз и удобен
транспортен достъп и на физическа среда с добри качества ограничава
туристическата привлекателност на разполагаемите природни, културноисторически и др. забележителности в по-малките общини от Дунавското
крайбрежие.
 Конфликт на интереси по линията туризъм – нормативноуправленска среда
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Един от конфликтите на интереси по посоченото направление е свързано с
непълноти в ясната регламентация на дейности, касаещи развитието на туризма и
защитата на природната среда, на културно-историческото наследство и др. Ярък
пример в това отношение е липсата на критерии и стандарти, които да бъдат
отчитани при изграждане на екопътеки и на другите видове специфична
инфраструктура за екологичен туризъм.
Друг вид конфликт на интереси се поражда от неяснотите по собствеността на
екопътеките (на общините, на туристически дружества, на Държавните
лесничейства и др.) и от там – появата на конфликт на интереси по отговорностите
за тяхната поддръжка и отговорностите за безопасността на туристите.
Интересите на инвестиционния капитал за изграждане на туристическа
инфраструктура (места за настаняване, обекти за подслон, заведения за хранене и
развлечения) в природни забележителности в територии със защитен режим, която
генерира доходи води до конфликти с нарушаване на статута на подобни територии
– обект на екологичен туризъм.
Политиката за ограничаване на възможностите за конфликт на интереси между
туризма и съответните среди на територията (природна, социална, управленска и
др.) е да създава условия и възможности за съхраняване на природния и социален
капитал. Това в най-висока степен се отнася не само за дестинации, с изградена
туристическа инфраструктура, и по-масов туристически поток и предлаган
туристически продукт, а и за такива с потенциали за развитие на туризма. В крайна
сметка, целта от преодоляването на конфликтите на интереси не е насочена към:
 ограничаването или спирането на туристическата дейност и лишаване
местното население от приходи;
 възможностите за рекреация на туристите.
 Целта е съхраняване на туристическите ресурси на територията и за
бъдещите поколения и повишаване на ролята на туризма в социалноикономическия
статус на областите и общините от Дунавското
крайбрежие.
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