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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ  

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕК  Европейска комисия  

ЕО  Европейска общност  

ЕС  Европейски съюз  

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие  

ИСУН 2020  Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейския съюз в България в периода 

2014-2020  

ЛИДЕР LEADER (Връзки между икономиката на селските райони 

и дейностите за развитие)  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група 

МТБ Материално-техническа база 

НСПРСР 

 

Национален стратегически план за развитие на селските 

райони 

НСИ Национален статистически институт 

ОбА Общинска администрация 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СВОМР Стратегията за водено от общностите местно развитие 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

СО  Сертифициращ орган  

УО  Управляващ орган  

ЮЛНЦ Юридическо лице с нестопанска цел 



 

4 
Настоящият анализ е изготвен в  изпълнение на заповед за одобрение на Стратегия за ВОМР: 

РД09-304 / 04.04.2017г. и споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР: РД50-

34/20.04.2018г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13
а
, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, 

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, www.mig.glavinitsa.org 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящото проучване е извършено в изпълнение на Решение за 

одобрение на Стратегия за ВОМР №РД09-304/04.04.2018г. и Споразумение 

за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-34/20.04.2018г. на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. Дейността е 

предвидена в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №1 от 22 януари 

2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Туризмът се счита за един от важните сектори на българската 

икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния 

вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на 

работни места. Неговата значимост следва да се разглежда, както в 

икономически, така и в социален аспект. Високата териториална 

концентрация в съчетание с еднообразие на продукта и пропуските в 

маркетинга на туристическите дестинации – управляването на идеи, 

процеси, хора, финанси, за които се изискват определени знания, умения и 

компетентности, намаляват шансовете за растеж.   

Развитието на местен и друг вид алтернативен туризъм на 

територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““ 

изисква да се поеме значителна икономическа и социална отговорност, 

което поражда потребността от съответстваща подкрепа и стимулиране.  
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Необходимостта от стимулиране се свързва и с недостатъчните 

традиции в сферата на туризма на територията.  

В настоящия анализ се поставят следните основни задачи: 

 Извършване на преглед на научно-теоретични постановки за 

туризма. 

 Преглед на състоянието и потенциала за развитие на местен и 

друг вид алтернативен туризъм. 

 Анализиране на перспективите пред туризма на територията на 

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

 Извеждане на възможности за стимулиране на туризма на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

 Формулиране на изводи и препоръки за стимулиране на туризма 

на територията. 

Туризмът е непрекъснато и динамично развиваща се област. 

Настоящото проучване с научно-теоретичната си част обобщава 

определени постановки, а с приложния си характер следва да служи като 

ръководство за стимулиране на туризма и да подпомогне вземането на 

управленски решения в посока  създаване на благоприятна среда за 

развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм на територията на 

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

  



 

6 
Настоящият анализ е изготвен в  изпълнение на заповед за одобрение на Стратегия за ВОМР: 

РД09-304 / 04.04.2017г. и споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР: РД50-

34/20.04.2018г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13
а
, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, 

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, www.mig.glavinitsa.org 

 

 

I. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

От ключово значение за настоящия анализ е осигуряването и 

използването на актуална информация, отразяваща точно ситуацията на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

Информационното осигуряване се характеризира със:  

• Събиране на изходни данни в процеса на  проучване и 

осигуряване на информационната обезпеченост за анализа, която е от 

критично значение за  качественото му извършване. 

• Определяне на потенциално заинтересовани страни 

(представители на публичен, стопански, нестопански сектор) от развитие 

на местен и друг вид алтернативен туризъм.  

• Набиране, обработване, синтез и анализ на необходимите данни, 

даващи информация за възможностите за развитие на местен и друг вид 

алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“. 

• Идентифициране на потенциални информационни дефицити в 

качеството и обема на данните и предприемане на мерки за 

преодоляването им.  

Обект на проучване е потенциала за развитие на местен и друг вид 

алтернативен туризъм и връзката му с потребностите на 

идентифицираните като заинтересовани страни.  
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Предмет на анализ са възможностите за развитие на местен и друг 

вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Поставената в анализа цел е: разкриване в теоретичен и емпиричен 

план на възможности за развитие на местен и друг вид алтернативен 

туризъм на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“. 

За постигане на целта се поставят за решаване няколко 

изследователски задачи: 

1. Да се представят социално-икономическите условия и местната 

специфика на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“.  

2. Да се определи целева група и изведат потенциално 

заинтересовани страни за развитие на местен и друг вид алтернативен 

туризъм. 

3. Да се разкрият измеренията и интереса на идентифицираните 

като заинтересовани страни от развитие на местен и друг вид алтернативен 

туризъм на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“.  

Направено е емпирично проучване сред потенциално заинтересовани 

страни от развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Извадката се сформира от група, образувана чрез така наречения „метод на 

отзовалите се”. При този метод въпросите от допитването са обявявани на 

места, достъпни за интересуващата ни съвкупност – обучения на 
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потенциални бенефициенти, местни лидери, уязвими групи и на 

страницата на СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА 

ДОБРУДЖА“ в Интернет. Предимство на онлайн изследването е, че 

осигурява покритие за потенциално заинтересовани страни от цялата 

територия на МИГ. Недостатък на метода е, че отзоваването зависи преди 

всичко от психологическите нагласи на изследваните лица, отколкото от 

степента им на заинтересованост и информираност. 

Изследователски инструментариум  

Използвани са изследователски методи в система, която включва: 

• проучване, анализ и синтез, сравнения и аналогия, интерпретация 

на нормативни документи, статистически данни и информация от 

специализирани сайтове; 

• контент – анализ на свързани с тематиката документи; 

• създаване, провеждане, обработка, анализ и сравнителен анализ 

на данни от анкета, свързани с проучване на потенциално заинтересовани 

страни от развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм.  

Анализът се извършва в логическо и хронологично единство на 

фазите, като за постигане на целите се прилага припокриването им. 

Осъществява се на базата на анкетно допитване. За тази цел е изготвен  

въпросник. Анкетната карта е индивидуална и се попълва от изследваните 

лица доброволно и самостоятелно (Виж: Приложения). Тя е с открити и 

закрити въпроси. Въпросникът е за събиране и анализ на данни и 

генериране на информация за откриването на възможности за развитие на 

местен и друг вид алтернативен туризъм на територията. 

Методически подход 
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С оглед на пълноценното използване на метода на анкетирането от 

изследователския екип, на екипа на СНЦ „Местна инициативна група 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” също са дадени указания 

относно попълването на анкетната карта. Така при необходимост, 

потенциално заинтересованите лица ще получават своевременна помощ 

при попълване на анкетната карта. 

Разработена е анкетна карта (въпросите в инструментариума са 14), 

след което стартира събиране и анализиране на емпирични данни и 

информация от различни източници за територията на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

Анкетната карта съдържа въпроси, свързани с развитието на видове 

туризъм, най-подходящи за даденостите на територията, най-популярните 

исторически, археологичен, етнографски и/или поклоннически обекти, 

маршрути, атракции, забележителности, събития, места за настаняване, с 

виждания за развитие на местен и/или друг вид алтернативен туризъм и 

откъде се получава информация за обект/събитие/атракция на територията 

на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““ и такива, 

свързани с образование, пол и възраст на отзовалите на допитването лица. 

Отпечатани и разпространени са 40 анкетни карти сред участници в  

обученията. Те са използвани като подходящо място за разпространение на 

анкетата, което позволява добро качество на събраната информация.  

Изследователски трудности се появиха при осъществяването на 

последващ контакт с някои от лицата, свързан с неумение  да се отговаря и 

попълва информация в анкетни листове, и даването на формални отговори. 

Това е обяснимо предвид състава на целевите групи на обученията. Това 
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налага формата на общуване с тези респонденти да премине към друг вид 

допитване – интервю, при което въпросите се четат, разясняват и 

отговорите се регистрират от интервюер.  

Анкетната карта се публикува и на уеб страницата на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”: https://www.mig.glavinitsa-

sitovo.org/bg/m-news-bg/199-2019.html. 

 Изборът за тази възможност за анкетиране се определя от 

обстоятелството, че се осигурява сравнително добър достъп до 

интересуващата ни съвкупност, попълването на анкетата става в удобно 

време и място. За участие в изследването са поканени чрез сайта на 

Сдружението всички жители на община Главиница и община Ситово.  

Наблюдава се следния интензитет на отговори и обратна връзка – за 

анкетна карта, разпространена сред участници в  обученията, отзовалите се 

са 24 лица (60%), от лицата, които са получили анкетна карта. На 

разпространената през сайта на Сдружението анкетна карта са се отзовали 

– 11 лица. 

Изложението на анализа обхваща въпросите от анкетната карта. 

Въпросите са поставени, съгласно целите на изследването и дават 

информация за: 

• мнението на отзовалите се лица за развитието на местен и/или 

друг вид алтернативен туризъм; 

• преценката им относно това, какъв вид туризъм е най-подходящ 

за развитие според даденостите на територията; 

• становището им относно на-популярните природни обекти и/или 

маршрут, атракции и/или събития; 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-news-bg/199-2019.html
https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-news-bg/199-2019.html
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• възможностите, които знаят за настаняване и хранене; 

• провеждането на местни празници;  

• виждането си за развитие на местен и/или друг вид алтернативен 

туризъм на територията; 

• получаване на информация за обект/събитие/атракция на 

територията; 

• сектор, който представляват, образование, възраст и пол. 

.  
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II. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ФЕНОМЕНА ТУРИЗЪМ 

 

2.1. Форми на местен и друг вид алтернативен туризъм 

  

Счита се, че алтернативните форми на туризъм обединяват 

туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят 

като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на 

предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Такива са селски, 

екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и 

снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, 

преминаване на алпийски маршрути с водач), тематичен - свързан с 

културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, 

религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната 

музика и занаяти (Устав на Българската асоциация за алтернативен 

туризъм  (БААТ, https://www.baatbg.org).   

Екотуризмът е туризъм в слабо засегнати от човека места, който 

трябва да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на 

местното население. Той се базира на наблюдението и е един нов етап в 

развитието, който изисква работа в партньорство между туроператори,  

местни общности, асоциации стопанисващи защитените райони, научните 

общности. Всички те се анагажират да сведат до минимум въздействието 

върху посещаваните територии, да информират пътуващите за местните 

правила и уредби, да участват във всяка регионална програма за опазване 

на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на 

посещение в района.  

https://www.baatbg.org/index.php?subPage=41
https://www.baatbg.org/index.php?subPage=41
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 Приключенският туризъм е една съвкупност от нови туристически 

практики, в която доминира общуването с природата и активното участие с 

определен физически ангажимент за туристите. Тази група от различни по 

сезонност и среда турове има своите най-големи привърженици сред 

младежите и хората работещи в стресова среда, за които общуването с 

природата и съчетанието му с определена активност или спорт е от 

изключително значение. Налице е и феномен на мода, но над всичко стои 

осъзнатата потребност да се пребивава активно сред природата. Най-често 

той се продава в пакет с услуги, които представляват по същество селски 

туризъм, и има характеристиките на устойчивия туризъм. 

Селският и агротуризъм са разновидности на алтернативния 

туризъм. Не случайно най-големи средства от бюджета на Европейския 

съюз са ангажирани именно в селското стопанство, а Общата аграрна 

политика представлява един от стълбовете на ЕС. Характеризират се с 

престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, друга 

настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството. 

Туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: 

беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, 

включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в 

местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности 

обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм 

(пешеходен, планинско колело, езда, посещение на манастири, музеи, 

археологически и други забележителности, училище по занаяти) и най-

често е смесица от всичко това. 
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Устойчивият туризъм е едно ново понятие и резултат от грижите 

полагани за опазване на урбанизираните райони, селата, културното и 

архитектурно наследство - следователно има по-широка рамка в сравнение 

с екотуризма. Устойчивият туризъм има за цел не само да минимизира 

въздействието върху биологичната среда, но и да формира възгледите на 

туристите преди и по време на пътуването им, както и да предизвиква 

природощадящи туристически практики още в етапа на концепцията в 

пазарите емитиращи туристи. Всички дейности трябва да са съобразени с 

пределния капацитет на природните ресурси, т.е. да се спазва принципа за 

колкото се може по-икономично използване на ресурсите. 

В днешно време е все повече дестинации и кампании да се насочват 

към развитието на отговорен туризъм, създаващ по-качествени и 

стойностни места за живот и за посещение.  Развитието на отговорен 

туризъм се отличава с („Декларацията за отговорен туризъм в 

дестинациите”) постигане на минимални негативни върху средата и 

обществото, създаване на стойностно преживяване за туристите, но при 

отговорно поведение от тяхна страна спрямо природна среда и местна 

общност, обвързването на туризма с по-високото качество на живот на 

местни общности в туристическите дестинации, в т.ч. на работещите и 

инвестиращите в туризма, на хората от социално уязвими групи и в 

неравностойно положение.
1
 

Алтернативният туризъм се явява възможност за пътувания с 

основен акцент върху съхранената природна среда, автентичната 

атмосфера и кухня, запазените традиции, липсата на загрозяващите белези 

                                                             
1 https://www.baatbg.org/alternativen-turizym/5/ 
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на урбанизма. Друг негов аспект е специфичния потребителски кръг, 

включващ индивидуално пътуващи и организирани в малки и средно-

големи групи хора, очакващи да научат нещо в своята ваканция.  

Алтернатива се наблюдава и по отношение на доставчиците на 

услуги – собственици на семейни хотели, къщи и стаи за гости, хижи, 

манастири, производители на оригинални занаятчийски продукти, 

териториите, в които се практикува, програмите включващи разнообразни 

дейности за участниците. 

Формите на алтернативния туризъм съдържат нови послания и идеи 

за преодоляване на социалния и икономическия упадък, за устойчиви 

модели за местно развитие, базирано на отношението към природата, 

традициите и интересите на местните общности. 

 

2.2. Значение и влияния на местен и друг вид алтернативен 

туризъм 

 

Туризмът се счита за един от важните сектори на българската 

икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния 

вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на 

работни места. Неговата значимост следва да се разглежда, както в 

икономически, така и в социален аспект. Туризмът като социална дейност 

е определен до голяма степен от здравното му значение за населението. То 

бива профилактично и превантивно, като последното е характерно за 

повечето видове туризъм, въпреки, че не всички от тях имат 

основополагащо значение за подобреното здравно състояние на туристите 
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(Воденска и Асенова, 2011). От друга страна, осъзнаването на нуждата от 

здравословен начин на живот определя повишеното търсене на дейности, 

насочени към подобряване на личното здраве и спортната форма в 

съвременното общество.  

Местният и друг вид алтернативен туризъм способстват за 

включването на по-широк спектър от социални категории на населението в 

туристическото търсене и в същото време велосипедният туризъм се радва 

на популярност и сред туристите с по-високи доходи, като по този начин 

способства за намаляването на социалното разслоение в обществото. 

Местният и друг вид алтернативен туризъм са предпоставки за повече и 

по-близки социални контакти между туристите и местното население. Това 

насърчава междукултурния обмен, а потребността на туристите от местни 

стоки и услуги е допълнителна предпоставка за повече срещи и добро 

отношение от страна на местните. 

Характерът на местния и друг вид алтернативен туризъм 

предопределя разпределението на туристическите потоци върху по-голяма 

територия и по този начин предотвратява стълпотворението в 

туристическите места, като намалява негативното социално въздействие от 

туризма по време на пиковия сезон (Ritchie, 1998). По-равномерното 

териториалното разпределение на туристическите потоци позволява по-

равномерно разпределение на икономическите ползи от туризма в 

периферните райони между по-големите туристически центрове и по този 

начин подобрява социалната перспектива в тези райони, като създава 

поминък и възпрепятства обезлюдаването им (Ritchie, Hall, 1999). 
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2.3. Институционална подкрепа за развитие на местен и друг вид 

алтернативен туризъм 

 

Определящо значение за развитие на местен и друг вид алтернативен 

туризъм имат субекти, които планират и осъществяват регулиращите 

въздействия върху развитието на туризма на национално, регионално или 

местно равнище. В Световния кодекс на туризма се посочва, че: ...”всички 

участници - национални, регионални и местни администрации, 

предприятия, бизнес асоциации, работещите в сектора, 

неправителствените организации, органите от всякакъв вид в 

туристическата индустрия както и различните общности на домакини, 

медии и на самите туристи имат различни, но взаимно зависими 

отговорности за индивидуалното и общественото развитие на туризма.  

Формулирането на техните индивидуални права и задължения ще 

допринесе за насърчаването на отговорен, устойчив и универсално 

достъпен туризъм в рамките на правото на всеки човек да използва 

свободното си време за свободни занимания или пътувания, с уважение 

към избора на обществото и на всички народи...”. 

Развитието на местен и друг вид алтернативен туризъм поражда 

необходимост от прилагане на политика за координиране на дейностите на 

различни заинтересовани страни, с което се защитава дългосрочния 

обществен интерес. Публичната политика е от решаващо значение за 

устойчивото туристическо развитие  поради факта, че водената от частния 

сектор политика обикновено си поставя краткосрочни цели. 
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Действията на правителството в посока насърчаване на устойчив 

туризъм имат отношение към изпълнението на някои аспекти от Цел 8 

„Насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

продуктивна заетост и достойни условия на труд за всички“ от Целите за 

устойчиво развитие на ООН и в частност подцел 8.9.  

През 2017 г., по данни на World Travel & Tourism Council, туризмът 

допринася пряко за 3.1% от БВП и 2.9% от заетостта (с 90 хил. работни 

места), като за последните десет години приносът на сектора намалява 

съответно с 0.3 процентни пункта (във формирането на БВП) и 0.2 

процентни пункта (в заетостта). Общият принос на сектора, заедно с 

непреките ефекти в свързани индустрии, се оценява на 11.5% от БВП през 

2017 г., което поставя България на 72-ро място в света по относителен 

размер на туристическия сектор. Генерираните в сектора и свързаните 

индустрии работни места (336 хил.) представляват 10.7% от заетостта в 

цялата икономика и определят на страната 77-мо място в света.  

Прогнозите на World Travel & Tourism Council сочат, че – при 

непроменени политики – страната ще загуби допълнително позиции, като 

по размер на оценения растеж на индустрията за следващия десетгодишен 

период България е класирана на 116-то място в света.  

Процесът на ускорено изграждане на хотели, което не бе съобразено 

с наличната инфраструктура (ВиК, пречиствателни станции, транспортна 

инфраструктура и т.н.) и капацитет на природните ресурси, води до 

неустойчивост (свръхнатоварване на наличните природни ресурси и 

инфраструктура) и силна териториална концентрация.  
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Освен с териториалната си небалансираност по отношение на 

леглова база и реализирани нощувки, туризмът в България продължава да 

се характеризира и със силно изразения си сезонен характер, като за 2017 г. 

близо 68% от броя на пренощувалите лица (чужденци) в местата за 

настаняване е през летния сезон. Националният туристически продукт 

продължава да се доминира от масовия туризъм (морски и ски), който 

обаче се характеризира с относително кратък сезон и претоварване на 

туристическите ресурси, а по-нататъшното му развитие е възпрепятствано 

от недостатъчно развитата техническа инфраструктура, проблемите с 

презастрояването, осигуряването на безопасността и сигурността на 

туристите, замърсяването на околната среда и водите и др.  

Развитието на туризма се оценява като значителен неоползотворен 

потенциал на българските региони. България разполага с голямо 

многообразие от туристически ресурси, които обаче не се валоризират 

пълноценно. Страната има богато биоразнообразие и природно наследство, 

както и културно-историческо наследство.  

Фестивалите и събитията също представляват значим потенциал за 

развитие на туризма. В Регистъра на туристическите фестивали и събития 

на Министерството на туризма са вписани 1 851 събития и фестивали. От 

тях с международно значение са 150, с национално – 567, с регионално – 

399, с общинско – 43 и с местно – 708.  

В допълнение на това, България разполага и със запазено 

етнографско наследство, специфична национална кухня и качествени вина, 

които допълват потенциала за развитие на сектора чрез алтернативни (на 

масовия) форми на туризъм.  
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Според Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

Република България 2014-2030 г. (актуализирана през 2017 г.), в 

продуктовата палитра на страната има пет зрели продукта, в която 

продуктовата линия е с наситено търсене и с продължаващи инвестиции, 

както и още осем продукта, които са или в начална фаза на въвеждане, или 

във фаза на растеж. Към зрелите продукти, освен масовите морски и 

планински, са включени хазартният, ловният и деловият туристически 

продукти. Във фаза на въвеждане са културно-познавателният, 

религиозният и виненият туристически продукти, а във фаза на растеж, в 

които продуктовата линия се търси и се инвестира усилено, са 

екологичният, здравният, фестивално-събитийният, спортният и голф 

туристическите продукти.  

Фокусирането на политиката върху тези продукти – и особено върху 

специализираните и нишови продукти, в които страната има потенциал – е 

добра изходна точка за развитието на страната като туристическа 

дестинация. Качествен скок в националната стратегия е и следването на 

стратегически подход за специализация на всеки един от деветте 

туристически района в страната в доставянето на онези туристически 

продукти, за които са налице техни конкурентни предимства.  

Значителен проблем произтича от недостатъчното финансиране, 

неоптимални условия за представяне на културното наследство в тези 

културни организации и липсата на достатъчна компетентност в областта 

на неговата промоция и маркетинг. В недобро състояние е 

инфраструктурата и на други значими културни организации, признати за 

добра практика от ЮНЕСКО, чрез които се осигурява достъп до 
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наследството, информация и знания – читалищата. На територията на 

страната функционират 3 321 читалища. Същевременно, през последните 

години ролята им нараства, тъй като те развиват своя потенциал в сферата 

на културния туризъм, оперирайки като информационни центрове, 

представяйки рекламни материали за местното културно наследство и 

организирайки множество мероприятия, които популяризират 

нематериалното културно наследство.  

Като положителна тенденция може да се посочи нарастващата 

активност на общините за формиране и реализиране на местни политики в 

областта на движимото и недвижимото културно наследство.  

Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община 

Ситово и през новия програмен период ще се осъществява под 

комбинираното влияние на две групи фактори – стимулиращи и 

задържащи развитието. Към факторите със стимулиращо влияние се 

отнасят: развитие на селското стопанство, чрез използване на 

разполагаемите в общината богати и плодородни земеделски земи и 

развитие на съпътстваща лека и преработвателна промишленост, развитие 

на туризма, чрез пълноценно използване на наличните туристически 

ресурси и развитие на съпътстващата туризма дейности и услуги. Към 

факторите със задържащ характер се отнасят: намаляващият брой млади 

хора и липсата на достатъчно човешки ресурси с високо образование, ценз, 

опитност и професионални умения, липсата на изградена привлекателна и 

устойчива бизнес и инвестиционна среда, наличие на диспропорция между 

потребността от публични инвестиции и реалните възможности за 

бюджетно осигуряване на средства. 
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Идентичността на община Ситово се изразява със следната визия за 

развитие: Във визията е заложена прогнозата, че ще бъде оползотворен и 

развит специфичният потенциал на общината, изразен най-вече в нейното 

предимство на аграрен център с добри възможности за логистика и 

развитие на туризма. 

Дейности в общинските планове за развитие 2014-2020 г. в подкрепа за 

развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм 

Общински план за развитие на община Ситово 

Приоритет 1: Развитие на местната икономика чрез ефективно използване 

на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма 

и съпътстващи дейности и услуги.  

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културното 

наследство.  

Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите  

Дейности:  

• Създаване на общинска стратегия и програма за развитие на туризма;  

• Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и 

програми за съвместни туристически дейности;  

• Развитие на интегриран туризъм, базиран на природо-ландшафтните и 

културни дадености и ресурси;  

• Организиране на културни и други събития за привличане на туристи;  

• Участие в регионални, национални и международни туристически борси, 

изложения и панаири за промоциране на общината;  
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• Маркетингови и рекламни дейности.  

Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции  

Дейности:  

• Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на 

туристически атракции, въвеждане на техники и програми за интеграция и 

анимация и др.  

• Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм 

в общината, включена в общинската концепция за пространствено 

развитие;  

• Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на 

атракциите и подобряване на транспортния достъп. 

Мярка 1.3.3: Развитие на селски и еко туризъм  

Дейности:  

• Разработване на стратегия и план за действие за развитие на еко и селски 

туризъм;  

• Повишаване информираността на населението за развитие на 

туристически услуги в селските райони;  

• Подготовка на проекти по селски и еко туризъм  

• Картиране на защитената местност „Гарвански блата“ и изграждане на 

еко пътека до местността;  

• Изграждане на еко пътеки и велоалеи до защитените места с див божур и 

местността „Острата канара“;  

• Изграждане на еко пътеки и велоалеи до културни и туристически обекти 

в населените места;  

• Подкрепа на частни инициативи за възраждане на традиционни занаяти;  
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• Създаване на рекламен пакет за туристическо предлагане на общината;  

• Изграждане на туристически информационен център.  

Мярка 1.3.4: Подобряване на туристическата база.  

Дейности:  

• Възстановяване на рибарско селище с. Гарван;  

• Реконструкция и модернизация на хижа в с. Ирник за целите на туризма. 

 

Таблица 1. Дейности, свързани с туризма в Общински план за 

развитие на община Ситово 

 

Наименование на дейностите  Прогнозна 

стойност 
хил. лв  

Очакван източник 
на финансиране  

Индикативен 

срок за 
изпълнение  

Отговорна 
институция  

Приоритет 1  32875     

Специфична цел 1.3.  8860     

Мярка 1.3.1  2110     

Създаване на общинска стратегия и 
програма за развитие на туризма  

55  Общински бюджет; 
ОПРР;  

2014-2020  Общинска 
администрация  

Разработване на междуобщински 

маркетингови и рекламни стратегии и 

програми за съвместни туристически 
дейности  

105  Общински бюджет; 

ОПРР;  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 

администрация  

Развитие на интегриран туризъм, базиран 

на природо-ландшафтните и културни 
дадености и ресурси  

1500  Общински бюджет; 
ОПРР;  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

Организиране на културни и други събития 
за привличане на туристи  

250  Общински бюджет; 
ОПРР;  

2014-2020  Общинска 
администрация 

Участие в регионални, национални и 
международни туристически борси, 
изложения и параири за промоциране 
на общината  

100  Общински бюджет; 
ОПРР;  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

Маркетингови и рекламни дейности  100  Общински бюджет; 
ОПРР;  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

Мярка 1.3.2.  1550     
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Възстановяване, опазване, 
експониране, социализиране, 
оборудване на туристически атракции, 
въвеждане на техники и програми за 
интеграция и анимация и др.  

1000  Общински бюджет; 
ОПРР;  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

Създаване на специализирана 

устройствена схема за развитие на 
туризъм в общината, включена в 
общинската концепция за 
пространствено развитие  

50  Общински бюджет; 
ОПРР;  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

Развитие на туристическата 
инфраструктура  

500  Общински бюджет; 
ОПРР;  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

браншови 

организации по 
туризъм  

Мярка 1.3.3.  2850     

Разработване на стратегия и план за 

действие за развитие на еко и селски 
туризъм  

50  ПРСР П6 ПО6Б  2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор;  

браншови 
организации по 
туризъм  

Повишаване информираността на 
населението за развитие на 
туристически услуги в селските 
райони  

100  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

браншови 
организации по 
туризъм  

Подготовка на проекти по селски и 
еко туризъм  

100  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

браншови 
организации по 
туризъм  

Картиране на защитената местност 
„Гарвански блата“ и изграждане на 
еко пътека до местността  

350  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

браншови 
организации по 
туризъм  
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Изграждане на еко пътеки и велоалеи 
до защитените места с див божур и 
местността „Острата канара“  

500  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

браншови 
организации по 
туризъм  

Изграждане на еко пътеки и велоалеи 
до културни и туристически обекти в 
населените места  

1000  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

браншови 
организации по 
туризъм  

Подкрепа на частни инициативи за 
възраждане на традиционни занаяти  

500  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

Създаване на рекламен пакет за 
туристическо предлагане на общината  

100  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор  

браншови 
организации по 
туризъм  

Изграждане на информационна база и 
информационен център за 
туристически  

150  Общински бюджет; 
ПРСР П6 ПО6Б  

Дунавска стратегия  

2014-2020  Общинска 
администрация  

частен сектор 

браншови 
организации по 
туризъм  

Мярка 1.3.4.  2350     

Възстановяване на рибарско селище с. 
Гарван  

2000  Частни инвестиции  2014-2020  Частен сектор  

Реконструкция и модернизация на 
хижа в с. Ирник за целите на туризма  

350  Частни инвестиции  2014-2020  Частен сектор  

 

Общински план за развитие на община Главиница 2014 -2020 г. 

Приоритет 1 - Насърчаване на местната икономика 

Специфична цел 2 - Подпомагане на рибовъдството и осигуряване на 

възможности за туризъм и отдих 
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Дейности:  

 Подобряване средата на живот около местата за предоставяне на 

рибарски лодки р. Дунав, с. Малък Преславец; 

 Създаване на закрити лодкостоянки;  

 Социализиране на блато „Малък Преславец“ - изграждане на 

подходяща инфраструктура за достъп и отдих. 

Подкрепата за местната икономика извън селското стопанство може 

да се търси в областта на риболова. Тази дейност все още осигурява 

поминъка на значителен брой хора на региона, и може да бъде доразвита 

чрез създаване на инфраструктура за обслужване на лодките и тяхното 

съхранение. Възможности за риболов в региона предоставят сред най-

добрите възможности за привличане на туристи. Подобни съоръжения 

могат да бъдат комбинирани и със социализиране на определени зони, в 

близост до р. Дунав, като се създадат условия за отдих, и се стимулира 

екотуризма в общината. В това направление, общината ще работи за 

създаване на партньорство, които насърчават създаването на нови 

съоръжения и услуги (в т.ч туристически), заедно с поддържането и 

разширяване на съществуващите съоръжения за отдих. 

 

Таблица 2. Дейности, свързани с туризма в Общински план за 

развитие на община Главиница 

 

Наименование на дейностите  Общо лв.  Местен 

бюджет  

Външни 

източници 

 Заемни 

средства 

Приоритет 1 - Насърчаване на 

местната 

икономика 

1 970,000 0,000 1 000,000 0,000 
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Специфична цел 2 - Подпомагане на 

рибовъдството и осигуряване на 

възможности 

за туризъм и отдих 

970,000 100,000 870,000 0,000 

Подобряване средата на живот 

около местата за предоставяне на 

Рибарски лодки р. Дунав, с. Малък 

Преславец  

320,000 0,000 320,000 0,000 

Създаване на закрити лодкостоянки 350,000 0,000 350,000 0,000 

Социализиране на блато "Малък 

Преславец" - изграждане на 

подходяща инфраструктура за 

достъп и отдих 

300,000 100,000 200,000 0,000 
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III. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МЕСТЕН И ДРУГ ВИД 

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ 

ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 

 

3.1. Характеристика и потенциал на територията  

 

Територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа““, включваща община Главиница и община Ситово, притежава 

природни ресурси, които съвместно с културните такива на територията, 

създават предпоставки за развитие на местен и друг вид алтернативен 

туризъм.  

Защитените зони, попадащи на територията на община Главиница са 

по: Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна – „Лудогорие - Боблата“/BG 0000171/ с площ 4 

838,03 дка. Обхваща териториите на общините: Главиница, Тутракан, 

Завет и Кубрат.; „Пожарево – Гарван“/BG 0000530/ с площ 6 304,92 дка. 

Обхваща териториите на общините: Главиница, Ситово и Тутракан; 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – „Лудогорие“ 

/BG0002062/, Директива 92/43/ЕЕС - BG0000168 Лудогорие за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна с площ 91 388,98 

дка. Обхваща землищата на общините: Силистра Тутракан, Главиница, 

Алфатар, Дулово, Ситово/Област Силистра/, Самуил, Разград, Завет, 

Кубрат, Исперих/Област Разград/, Ветово и Сливо поле/Област Русе/; 

„Блато Малък Преславец“/BG0002065/ с площ 375,06, разположено на 

територията на община Главиница. 
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Защитената местност – блатото край село Малък Преславец се 

характеризира с голямо флористично богатство. Установените около 180 

вида висши растения, представляват 4,8 % от висшата флора на България. 

В него е разпространена разнообразна водна и блатна растителност, която 

е представена от редки и защитени видове растения, включени в Червената 

книга на Република България – бърдуче /жълта водна роза/, бяла водна 

лилия /роза/, лечебна иглика, пролетно ботурче и други. 

В района на блатото могат да се видят следните растителни видове: 

синя жлъчка, пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, 

безкоренчеставолфия, многокоренчестаспиродела, плаващ роголистник, 

водно лютиче, теснолистен и широколистен папур и най-ценният 

растителен вид на блатото – бялата водна лилия /Numphaeaalba/. Този вид 

образува колонии, които заемат 46 дка от повърхността на блатото и 

формират най – голямата цъфтяща популация на територията на България. 

Срещат се още степното еньовче /Galiumhumiffusum/, драката /Paliurisspina 

– christi/, нуталиева водна чума /Elodeanuttallii/ – нов вид за флората на 

България и полския ясен /Fraxinusoxycarpa/. 

Птичето разнообразие наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 

вида. Срещат се глобално застрашени видове птици – малки и големи бели, 

гривести, нощни и сиви чапли, ням лебед, зеленоглава патица и белобуза 

рибарка. През цялата година блатото се обитава от тръстиков блатар, 

осояди, орел – змияр, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, пчелояд, 

градска лястовица, зеленоногата и белочела водна кокошчица /лиска/. 

Други срещани видове са: белоокапотапница, голям гмурец, лятно и зимно 

бърне, корморан, воден бик и черноврат гмурец. Голяма част от птиците – 



 

31 
Настоящият анализ е изготвен в  изпълнение на заповед за одобрение на Стратегия за ВОМР: 

РД09-304 / 04.04.2017г. и споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР: РД50-

34/20.04.2018г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13
а
, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, 

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, www.mig.glavinitsa.org 

 

ихтиофаги, които гнездят в блатото се хранят вън от границите му – 

влажни зони в Република Румъния /рибарници, рибовъдни стопанства, 

язовири/ и по-малко в България /микроязовири и разливи/. 

Територията на общината Главиница обхваща част от Воденската 

гора, където е базирано ДЛС „Воден – Ири Хисар“. То включва два ловно-

технически участъка: 

- ЛТУ „Воден“ с площ от 8127,6 ха, разположен на три общини – 

Разград, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Воден“. 

- ЛТУ „Ири- Хисар“ с площ от 6366,7 ха, също разположен на три 

общини – Главиница, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността 

„Ири Хисар“. 

Голяма част от територията на Воденската гората е заета от ловни 

площи. 

Земите от горския фонд на община Ситово са с най-малък 

относителен дял от територията на общината – 14.4 %, при 21.9% за област 

Силистра и 33.6% средно за страната. На територията на община Ситово 

има общо 38 950 дка гори, които са частна, общинска или държавна 

собственост. Преобладават естествените широколистни насаждения – цер, 

габър, ясен, клен, дъб, акация. Изкуствено залесени са гори с червен дъб, 

липа, явор, орех. Преобладава бялата акация с 79 % от площа на 

дървестните видове, а само 2,3 ха е незалесената площ (2бр. сечища). При 

реконструкция на горите и особено на места с по-големи наклони е 

залесено с акация. Този вид образува многобройни издънки, които имат 

укрепващо въздействие. 
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На територията на община Ситово се намират част от защитената 

зона ЗЗ „Пожарево-Гарван“ (НАТУРА 2000) с обща площ от 5886,27 ха, 

където са и част от землищата на с.Гарван и Попина, защитените 

местности ЗМ „Гарвански блата“ и ЗМ „Горната Кория” и природната 

забележителност ПЗ„Острата канара“. Защитената местност „Острата 

канара“ е с площ 1 ха и се намира в близост до с. Любен. В непосредствена 

близост със статут на защитена територия е находището на див божур в с. 

Добротица с площ от 4 ха. 

Защитени зони на територията на община Ситово: 

По Директива за опазване на дивите птици 79/409/ЕИО: 

 „Лудогорие” (Натура 2000 код BG0002062), Области Русе, Разград 

и Силистра, с обща площ 913 890,637 дка в които влизат землищата на 

селата Ирник, Босна, Добротица – община Ситово. Защитената зона e 

създадена по Директива за опазване на дивите птици: Mалък воден бик 

/Ixobrychusminutus/, Ръждива чапла /Ardeapurpurea/, Черен щъркел 

/Ciconianigra/. 

 „Гарванско блато” (НАТУРА 2000 код BG0002064), разположена е 

в землищата на с. Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра с 

обща площ 3242,66 дка. Защитената природна територия  обхваща земите, 

намиращи се на североизток от с. Гарван по дигата на река Дунав. На тази 

територия се намират три блата - Лищева (Лющева), Момчила и блатото, 

което граничи непосредствено със селото. Mежду двете блата се намира 

малък остров, а североизточно от тях се намира местността "Дренчето". В 

местността „Гарвански блата“ са запазени естествените местообитания на 

редки водоплаващи птици включително четири вида гмурци – голям, 
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среден, черноврат и малък, както и белобрада рибарка и червена чапла, 

включени в Червената книга на Република България. В обекта е 

разпространена разнообразна водна и блатна растителност, сред която се 

срещат редки видове растения, като водна жълта роза, бяла водна роза, 

блатно кокиче и водна лилия. 

По Директива за опазване на местообитанията 92/43/ЕИО: 

 „Лудогорие” (Натура 2000 код 0000168), области Русе, Разград и 

Силистра, с обща площ 594 474,6 дка, в която влизат и землищата на 

селата Босна, Добротица и Ирник, община Ситово.Обявена е с цел 

опазването на следните местообитания: Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia (важни 

местообитания на орхидеи), Балкано-панонскицерово-горунови гори, 

Евро-сибирски степни гори с Quercusspp., Дъбово-габърови гори от типа 

Galio-Carpinetum и видовете Малък креслив орел, Бухал, Горска чучулига, 

Белоопашат мишелов, Черночела сврачка, Ястребогушокоприварче и др. 

 „Лудогорие – Сребърна” (Натура 2000 код 0000169), област 

Силистра, с обща площ 52 238 дка, в която влизат и землищата на селата 

Ситово, с. Слатина и с. Ястребна. Предмет на опазване са полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 

(важни местообитания на орхидеи), Ръждив aнгъч, Синявица, Полска 

бъбрица, Градинска овесарка, Тръстиков блатар и др. 

  „Пожарево – Гарван” (Натура 2000 код 0000530), област 

Силистра, приета с РМС № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), с 

обща площ 58 862,7 дка, в която влизат и землищата на селата Гарван и 

Попина, община Ситово. Защитената зона опазва Алувиални гори с 
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Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnionincanae, 

Salicionalbae), Мизийски гори от сребролистна липа, Реки с кални брегове 

с Chenopodionrubri и Bidention p.p., Естествени еутрофни езера с 

растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, Олиготрофни до 

мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelleteauniflorae и/или 

Isoeto-Nanojuncetea, Белоокапотапница, Черночеласврачка, Нощна чапла, 

Вечерна ветрушка, Малък креслив орел, Бяла лопатарка и др. 

Съществува друга красива местност –„Бялата канара” в землището 

на с. Ирник, която не е обявена за природна забележителност.  

Политиките на ПРСР чрез подхода за „Водено от общностите местно 

развитие” през програмния период 2014-2020г., са насочени към 

реализиране на местния потенциал за развитие на територията. В този 

смисъл развитието на местен и/или друг вид алтернативен туризъм на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” 

може да се ориентира и към културните ландшафти, които изразяват 

регионалната специфика.  

Според направената оценка на културното напластяване в 

Националната концепция за пространствено развитие на Република 

България, община Главиница и община Ситово попадат в обхвата между 

Дунавското културното пространство и Североизточното като степента на 

значимост на културното напластяване е представена с ниска степен – 

наличие на един слабо изразен културен пласт. 

Културното наследство на община Главиница включва общо 37 

идентифицирани недвижими културни ценности (по списъци на НДА-

НИНКН). В териториалните граници на град Главиница и прилежащите му 
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територии (землище) са идентифицирани 3 обекта. Недвижимите културни 

ценности на територията на общината са архитектурно-строителни по вид 

и са концентрирани в терени основно по брега на река Дунав.  Има 

археологически недвижими културни ценности от праисторическата епоха, 

от Античността и от Средновековието. 

Концентрация на недвижимите културни ценности се отчита в 

населените места Богданци, Долно Ряхово, Малък Преславец и Подлес. 

Останалата част са разположени в селищата Бащино, Зафирово, Звенимир, 

Калугерене, Коларово, Косара, Осен, Падина, Сокол, Стефан Караджа и 

Суходол. 

 

Таблица 3. Недвижими културни ценности на територията на община 

Главиница, източник: НИНКН 

 

№ по 
ред 

Населено място ОБЕКТ (адрес, локализация) Вид Категория 

1 с. Бащино Старата чешма  

/до селото на пътя за Босна/ 

Архитектурно-
строителен 

 

2 с. Богданци Средновековно селище м. "Гюледжик", 

3,5км. северно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

местно 

3 с. Богданци Тракийско и римско селище, м. "Чешмата", 

3,5 км. северно 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

местно 

4 с. Богданци Джамията Архитектурно-
строителен 

 

5 с. Богданци Чешма /до съвета/ Архитектурно-
строителен 

 

6 с. Богданци Къщата Курт Мехмед Архитектурно-
строителен 

 

7 гр. Главиница Чешма Архитектурно-
строителен 

 

8 гр. Главиница Къщата на Георги Карачоров Архитектурно-
строителен 

 

9 гр. Главиница Джамията Архитектурно-
строителен 

 

10 с. Долно Ряхово Антично селище, 1,5 км. източно Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

местно 
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Средновековието 

11 с. Долно Ряхово Къща на Коста Делииванов Архитектурно-
строителен 

 

12 с. Долно Ряхово Къща на Гено Димитров /сега Васил Г. 

Димитров/ 

Архитектурно-
строителен 

 

13 с. Долно Ряхово Къща на Костадин Йорданов /сега Стоян 

Костадинов/ 

Архитектурно-
строителен 

 

14 с. Долно Ряхово Къща на бай Добри /сега Юсеинов/ Архитектурно-
строителен 

 

15 с. Долно Ряхово Джамия Архитектурно-

строителен 

 

16 с. Зафирово Църква /Успение Богородично"/ /до съвета 

строена 1905 г./ 

Архитектурно-
строителен 

 

17 с. Звенимир Къща на СелябХаджинасупов Архитектурно-
строителен 

 

18 с. Калугерене Къща на Христо Гатев 
Христов 

Архитектурно-
строителен 

 

19 с. Коларово /Църква "Св. Георги"/ Селската църква 
/румънски период/ 

Архитектурно-
строителен 

 

20 с. Коларово Джамия /турски период/ Архитектурно-
строителен 

 

21 с. Коларово Къща с магазини на АфузТукариев Архитектурно-
строителен 

 

22 с. Косара Джамия /с кубе/ 
 

Архитектурно-
строителен 

 

23 с. Малък 

Преславец 

Антично и средновековно селище, 
м."Марата", 3.8 км. Северозападно 
 

Архитектурно-
строителен от 
Античността и 

Средновековието 

национално 

24 с. Малък 

Преславец 

Къща на Марин Великов Караиванов Архитектурно-
строителен 

 

25 с. Малък 

Преславец 

Къща на Ради Добружданеца Архитектурно-
строителен 

 

26 с. Малък 

Преславец 

Къща на Бръснаровите Архитектурно-
строителен 

 

27 с. Малък 

Преславец 

Къща на Велико Василев Стойков Архитектурно-

строителен 

 

28 с. Малък 

Преславец 

Църква "Св. Георги" Архитектурно-
строителен 

 

29 с. Осен Къща на Павел Балканджията Архитектурно-
строителен 

 

30 с. Падина Къща на Трифон Вачков /Мехмед Адилов/ Архитектурно-

строителен 

 

31 с. Подлес Къща на дядо Атанас /сега Димитър 
Георгиев Атанасов/ 

Архитектурно-
строителен 

 

32 с. Подлес Къща на дядо Недялко /сега Христо 

Найденов Недялков/ 

Архитектурно-
строителен 

 

33 с. Подлес Къща на Янко Пенев Архитектурно-
строителен 

Архитектурно-
строителен 

 

34 с. Подлес Къща на Тодор Атанасов Найденов Архитектурно-
строителен 

 

35 с. Сокол Селската църква /"Успение Богородично"/ Архитектурно-
строителен 

 

36 с. Стефан 

Караджа 

Църква /"Св. Архангел Михаил"/ Архитектурно-
строителен 
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37 с. Суходол Джамията с гробището Архитектурно-
строителен 

 

 

Архитектурно-строителните недвижими културни ценности според 

вида обект са: чешми 3 бр., джамии 6 бр., църкви 5 бр., археологически 4 

бр., къщи 19 бр. Най-много къщи има в селата Долно Ряхово – 4 бр., Малък 

Преславец – 4 бр. и в Подлес – 4 бр.  

Най-голям брой недвижими културни ценности имат селата Долно 

Ряхово и Малък Преславец – по 6 бр., следвани от с. Богданци с 5 бр. 

Археологически недвижими културни ценности от Античността – 

тракийски и римски и от Средновековието са концентрирани в селата 

Богданци, Долно Ряхово и Малък Преславец, които са с местно значение с 

изключение на античното и средновековно селище в м. „Марата“ на 3 км. 

западно от Малък Преславец, което е от национално значение и е 

единственият обект в общината от тази категория. За него е отреден 

Археологически парк „Нигринианис Kандидиaна“ в близост до с.Малък 

Преславец. Останките от късно-римската крепост Нигринианис се намират 

на 3.7 км. североизточно от село Долно Ряхово и на 4.2 км. северно от село 

Малък Преславец, в района на местностите „Градището“ и „Марата“. 

Руините на късноантичния град и крепост Кандидиана се намират в 

землището на с.Малък Преславец, североизточно от езерото, на 0.5 км. от 

кея, в областта "Сара борун". 

Северно от с. Малък Преславец, на около 2.5 км, до североизточната 

част на блатото има праисторическо селище датирано от бронзовата епоха. 

Западно от блатото „Малък Преславец“ покрай брега на река Дунав има 

останки от римски път. 
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Историческото наследство в общината се съхранява в единствения 

исторически музей в село Зафирово. Той е създаден през 1987 г. и 

систематизира информация за най-важните исторически обекти и събития 

в района. 

Изложбените зали в музея са общо 4 бр. – в първата зала са изложени 

първобитни сечива, римски крайдунавски път и останки от тракийска 

могила в с.Сокол. Втората зала представя предмети от бита - дървени и 

битови сечива, глинени съдове и др. В третата зала са систематизирани 

карти и писмени документи за важни събития през турско владичество. 

Четвъртата зала е най-голяма по площ, както изложените материалите са 

предимно снимкови от живота на местното добруджанско население.  

В пространствената структура на Община Главиница са 

идентифицирани следните надгробни и селищни могили (източник: НДА-

НИНКН). 

 

Таблица 4. Пространствено разпределение на селищните и 

надгробните могили в териториалната структура на община Главиница. 

 
№ населено 

място 
локализация  

/местност и т.н./ 

наименование брой 
надгробни 

могили 

брой 
селищни 
могили 

1 с. Бащино в южната част на селото  1  

2 гр.Главиница м. Дьолник  1  

3 гр.Главиница м. Честамбол  8 некропол  

4 с. Коларово м. Зоната  1  

5 с. Косара м. Караман  2  

6 с. Листец м. Чотуклук  1  

7 с.Малък 
Преславец 

м. Айкъна  1  

8 с.Малък 
Преславец 

м. Над голямата чешма - 
Чешмесърт 

 1  
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9 с.Малък 
Преславец 

м. Манаваатачалия Могилите в старите 
лозя 

1  

10 с. Осен м. Хириисар  2  

11 с. Падина м. Куванлък  2  

12 с. Падина м. Иланлъксъртъ  1  

13 с. Подлес м. Карасолук  1  

14 с. Подлес м. Тумбата  1  

15 с. Сокол м. Бааларсърт  1  

16 с. Сокол м. Марката  1  

17 с. Сокол СЗ, м. Лозята Могилата  1 

18 с. Черногор в централната част на 
селото 

 1  

19 с. Черногор в източната част на селото  1  

20 с. Черногор м. Яйкъна  1  

21 с. Черногор м. Юртлука  1  

 

Сред събитията на територията са: 

 Фестивал на „водните лилии“- събор на самодейни колективи и 

фолклористи, който се празнува за 12 година през юни месец в село Малък 

Преславец, община Главиница. Празникът е посветен на екзотичното 

цвете, което цъфти във водите на едноименното езеро, разположено край 

селото. В езерото „Малък Преславец“ цъфти най-голямата колония от бели 

лилии в България. Рядката  флора се разпростира върху 46 декара  водна 

площ, а територията  там е защитена  от закона, заради  факта, че бялата 

лилия е вписана като изчезващ вид в Червената книга на България. 

 Традиционен мотокрос (17 години) в гр.Главиница – по повод 

празника на град Главиница – „Димитровден“. Началото на трасето се 

полага от Община Главиница през 2003 година. Отначало трасето е 

скромно и с няколко елемента. Благодарение на спонсори и добродетели от 

региона и на Община Главиница, всяка година трасето търпи развитие. 
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Правят се нови елементи по трасето, програмата и самото протичане.  През 

тази година трасето е домакин на мотокрос Академия, организирана от 

отборът на M6 YAMAHA RACING TEAM съвместно с Община 

Главиница, YAMAHA BULGARIA и DUNLOP MOTORSPORT. В лагера се 

включват 11 деца от 4 до 13 години. Целта на организаторите е 

участниците в училището, които искат да се развиват в спорт да получат 

полезни знания за тяхното израстване на професионални спортисти. 

 Конни надбягвания и народни борби в местността „Чистамбол“ гр. 

Главиница. 

 Международен турнир по свободна борба. 

Културното наследство на община Ситово включва 55 обекта 

наситени с културни ценности датирани от Праисторията, Античността и 

Средновековието. Значителна част от тях са разположени извън границите 

на населените места.  

Видът и настоящия статут на обектите недвижими културни 

ценности в населените места и землища е представен в таблица 5. 

 

Таблица 5. Вид и статут на недвижими културни ценности в 

населените места и землища Ситово 
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БОСНА 1  1 1       1   

ГАРВАН 7 2 5 1 1 1 4     4  

ДОБРОТИЦА 2  2      1 1    

ИРНИК 4  4      1 3   един.могила м.Япраклъ АИС 

АКБ е извън границите и е 

изключена от плана 
ИСКРА 5  5    2  2 1  2 антично и средновековно 

селище м.Къотклю не е 

локализирана 
ЛЮБЕН 1  1       1 1  джамията е разрушена и на 

мястото е построена нова 

НОВА ПОПИНА 3  3    1   2    

ПОЛЯНА 2  2    1   1    

ПОПИНА 9 1 8  1 2 3 2  1  6 обект № 8 е монетно съкровище 
СИТОВО 15 7 8 6 1  3  2 3 8 1 два обекта не са локализирани 

СЛАТИНА 4  4    2   2  3 два обекта не са локализирани 
ЯСТРЕБНА 2  2       2    

ОБЩО: 55 10 45 8 3 3 16 2 6 17 10 16  

 

Значителна част от културните ценности е разположена извън 

границите на населените места. В обхвата на извънселищата територия са 

обявени за недвижими културни ценности  45 обекта от тях 5 обекта не са 

локализирани и нанесени на плана, както следва: 

 с. Босна 

1. Арабската чешма до селото, на пътя за Добротица. Декларирана с 

Писмо № 4436 от 24.11.81 г. Вид -архитектурно-строителен. 

 с. Гарван 

1. Селищна могила в м. ”Кривина”. Хронология - Енеолит. 

2. Крепост в м. „Кючюк гьол кале”. Хронология - Късно желязна 

епоха и Античност. 
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3. Селище и некрополи в „Стареца”. Хронология - Византийско 

владичество , Първа българска държава и Раннославянски период. 

4. Селище в м. „Момчила”. Хронология - Византийско владичество , 

Първа българска държава и Раннославянски период. 

5. Селище в м. „ Кошарите”. Хронология - Късно желязна епоха. 

 с. Добротица 

1. Единична могила в м. „Кале чалъсъ”. Хронология - Неопределима. 

2. Могилни некрополи в м. „Чардаклиите”. Хронология - 

Неопределима. 

 с. Ирник 

1. Единична могила в м. Неопределена. Хронология - Неопределима. 

2. Единична могила в м. „Могилата”. Хронология - Неопределима. 

3.Могилен некропол в м. Неопределена. Хронология - 

Неопределима. 

4. Единична могила в м. „ Кирмалтъ”. Хронология - Неопределима. 

 с. Искра 

1.Могилен некропол в м. „Ченгеекилик”. Хронология - 

Неопределима. 

2. Единична могила в м. „Коджаскини”. Хронология - Неопределима. 

3.Могилен некропол в м. „Коджаскини”. Хронология - 

Неопределима. 

4. Селище в м. „Гарван орман”. Хронология - Късна античност и 

Римска епоха. 

5. Антично и средновековно селище, м. „Кьотклю“, до селото 

източно. Обявен в: ДВ бр. 10 от 1968г. Вид - архитектурно-строителен от 
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Античността и Средновековието. Категория „местно”. Обектът не е 

локализиран. 

 с. Любен 

1. Единична могила в м. „Ялтията”. Хронология - Неопределима. 

 с. Нова Попина 

1. Единична могила в м. „Буланък”. Хронология - Неопределима. 

2. Единична могила в м. „Лозята”. Хронология - Неопределима. 

3. Селище в м. „Лозята ”и м.”Каданджик”. Хронология - Тракийска 

епоха, Късна античност и Римска епоха. 

 с. Поляна 

1. Селищна могила в м. „Деримьол”. Хронология - Енеолит. 

2. Единична могила в м. „Калджака”. Хронология - Неопределима. 

 с. Попина 

1 Единична могила в м. „Гол рът”. Хронология - Неопределима. 

2. Селище в м. „Джеджови лозя”. Хронология – Късно желязна 

епоха, Раннославянски период. Византийско владичество , Първа 

българска държава . 

3. Некрополи в м. „Джеджови лозя”. Хронология – Късно желязна 

епоха, Раннославянски период , Първа българска държава . 

4. Селище в м. „Дренчето”. Хронология – Раннославянски период. 

Византийско владичество , Първа българска държава. 

5. Крепости в м. „Калето”. Хронология - Късна античност и Първа 

българска държава. 

6. Селище и Крепости в м. „Орешака”. Хронология - Късно желязна 

епоха и Първа българска държава. 
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7. Селище в м. „Гяурджик”. Хронология - Късно желязна епоха. 

8. Монетно съкровище в гробищния парк. Хронология - Античност. 

 с. Ситово 

1. Единична могила. Хронология - Неопределима. 

2.Могилен некропол в м. „Корията”. Хронология - Неопределима. 

3. Единична могила в м. „Корията”. Хронология - Неопределима. 

4.Могилен некропол в м. „Мандрата”. Хронология - Неопределима. 

5. Селищна могила над микроязовир „Ситово”. Хронология – 

Енеолит. 

6. Антично и средновековно селище, м. „Тюркмахлеси“, 800м 

североизточно. Обявен в: ДВ бр. 10 от 1968г. Вид - архитектурно-

строителен от Античността и Средновековието. Категория „местно”. 

7. Селище, м. „Юртлука“, до селото, южно. Обявен в: ДВ бр. 10 от 

1968г. Вид - архитектурно-строителенот Античността и Средновековието. 

Категория „за сведение”. Обектът не е локализиран. 

8. Надгробна могила в м. „Емерлер”. Деклариран с РМС №1711 от 

1962г. Вид- археологически. Обектът не елокализиран. 

 с. Слатина 

1. Селищна могила в м. „Калфа”.Хронология – Късен енеолит и 

Среден енеолит. 

2. Единична могила в м. „Калфа”. Хронология - Неопределима. 

3. Селище, м. „Дермен кулак“, 4км, южно. Обявен в: ДВ бр. 10 от 

1968г. Вид - архитектурно-строителен от Античността и Средновековието. 

Категория „местно”. Обектът не е локализиран. 
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4. Надгробна могила. Деклариран с РМС №1711 от 1962г. Вид- 

археологически. Обектът не е локализиран. 

 с. Ястребна 

1. Единична могила. Хронология – Неопределима 

2. Единична могила. Хронология – Неопределима 

Освен описаните културни ценности с изявени качества, 

разположени извън границите нанаселените места, недвижимото културно-

историческо наследство на общината, като ресурс спознавателно, 

възпитателно, естетико-емоционално и стопанско значение (за развитие на 

културен туризъм) е представено и като елемент на урбанизираната среда. 

В обхвата на селищната територия са обявени за недвижими 

културни ценности /НКЦ/ 10 (по списъка предоставен от НДА на НИНКН 

обектите са били 13, но 3 обекта към момента не съществуват), както 

следва: 

 Село Гарван 

- Базилика „Св. Димитър Солунски” - освен със защитената 

местност “Гарванови блата”, село Гарван впечатлява с прекрасна каменна 

кръстокуполна базилика „Св.Димитър Солунски”, построена през периода 

1887-1892г. Храмът се отличава с изящен детайл на обработката на 

каменната зидария на сградата и прилежащия ограден зид, с чудесна 

дърворезба и ковано желязо. Изписан е от зографа Георги Стаецу. 

Църковните икони изобразяват патрона на църквата и библейски сцени от 

пътя на Христос към Голгота. 

- Музей на комунизма – намира се в близост до църквата 

„Св.Димитър Солунски”. Открит е през 2009г. Експозицията съдържа 
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грамофонни плочи, записи, печатни материали – вестник „Работническо 

дело”, авторски книги на идеолози на социализма – Ленин, Тодор Живков, 

Людмила Живкова и др. Изложени са бюстове на Ленин, Георги Димитров, 

значки и др. символи на социализма. 

- Етнографска експозиция с добруджанска къща и мелница към нея 

- началото на ХХв. и края на ХІХв. Експозицията е открита през 1970г. 

Археологическата сбирка в нея включва карта с границите на старо 

славянско селище, предмети от бита и културата на славяните. Някои от 

тези експонати са с национално историческо значение и са в Националния 

исторически музей. Етнографската сбирка съдържа мъжка и женска 

народна носия, земеделски и битов инвентар, керамични съдове, тъкани и 

др. С богат снимков материал са показани обичаите на селото – 

коледуване, бразая, зарязване на лозята и др. 

Нематериално културно наследство на територията е представено от 

Фестивал на хляба – провежда се през месец юни-юли, в зависимост от 

деня за откриване на жътвата. Състои се от конкурс и изложба на тестени 

изделия по стари рецепти (от „Тефтерите на баба”). 

 Село Добротица: 

- Каменен кръстокуполен храм „Св.Св.Кирил и Методий” 1897-

1898 г. Подготовката за църковния строеж започва 1897 - 1898 г. Строежът 

започнал в началото на 1899 г. Майстори, зидари и зографи са били от 

Македония. Главен майстор е Василий, също Кузман, синът му Симеон, 

Евтимий и Янаки. Зограф е Георги Тачев, изработил 2 икони. Останалите 

икони са пренесени от Велико Търново. Строежът на църквата завършил 
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през 1900 г. На 11.5. 1901 г. църквата е осветена от Търновският 

Митрополит Василий. 

В землището на селото има шест броя естествени чешми (аязми), 

четири вековни дървета. Със статут на защитена територия са още: 

находището на див божур и недалече „Острата канара“. Еноложките 

традиции на мястото са представени от винарна „Опрев“. 

 Село Ирник: Неповторима и самобитна е атмосферата на това 

населено място. Едноетажните добруджански къщи с характерна 

ориентация и облик сътворяват хармонична и устойчива жизнена среда, 

подходяща за отдих и познание за културата и бита на местните обитатели. 

На територията на община Ситово съществува красива местност, 

която обаче не е обявена за природна забележителност. Това е „Бялата 

канара” в землището на с. Ирник, с. Искра, с Любен и с. Босна са живо 

доказателство за етническа и религиозна толерантност и културно 

многообразие. 

Религиозните обекти с културно значение на територията на 

община Ситово са показани в таблица 6. 

 

Таблица 6. Религиозни обекти с културно значение на територията 

на община Ситово 

 

Населено място  Обект 

с. Гарван  Църква „Св.Димитър Солунски”, 1878-1892 г. 

каменна кръстокуполна  

Християнска адвентна църква  
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с. Добротица  Църква ”Св.Св.Кирил и Методий” 1897-1898 г. 

каменна кръстокуполна  

с. Слатина  Църква ”Св.Св.Константин и Елена”  

с. Ситово  Църква „Св.Димитрий”  

Християнска адвентна църква  

с. Ирник  Църква ”Св.Архангел Михаил”  

с. Искра  Църква „Възнесение Господне” и две джамии.  

с. Поляна  Църква ”Рождество на Пресвета Богородица” – в 

строеж”  

с. Попина  Църква „Свети Георги Победоносец” и Процедира 

изграждане на параклис  

Християнска адвентна църква  

с. Любен  Джамия  

с. Босна  Джамия  

 

  

Територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа” притежава културен потенциал, който следва да бъде по-добре 

експониран, за да допринесе за развитието на местен и/или друг вид 

алтернативен туризъм. Атрактивността на дадена територия се представя с 

нематериално и материално, недвижимо и движимо културно наследство.  

Народните традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, 

които може да задържи посетителите в територията. Интерпретацията и 

промотирането на културното наследство може да е основополагащ 

елемент в устойчивото социално-икономическо развитие. Културното 
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наследство е фактор за изграждане и на работещи партньорства на 

различни нива – публичен, частен, граждански сектор. 

За развитието на местен и/или друг вид алтернативен туризъм на 

територията, използването на културното наследство като материален и 

духовен ресурс, може да се стане с представянето му на националния и 

международния пазар, чрез иновативни форми и продукти за 

популяризирането му. Използването на културното наследство може за 

развитието на местен и/или друг вид алтернативен туризъм на територията 

трябва да се обвърже с полагане на необходимите грижи за опазването и 

съхранението на културните особености. 

 

3.2. Анализ на местния и друг вид алтернативен туризъм на 

територията 

 

Територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“, има нужда от засилване на местния дух на гражданите, 

окуражаване създаването на собствен бизнес и стабилизиране на 

институционалната и културната среда развитие на местен и друг вид 

алтернативен туризъм. Фокусът на анкетата в рамките на настоящото 

проучване позволява по-задълбочени наблюдения върху мненията и 

нагласите, отколкото формално  регистриране на съществуващи дадености 

и извличане на възможности. В допълнение, индивидуалният подход 

позволява получаването и регистрирането на информация и при 

отворените отговори на въпросите. 



 

50 
Настоящият анализ е изготвен в  изпълнение на заповед за одобрение на Стратегия за ВОМР: 

РД09-304 / 04.04.2017г. и споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР: РД50-

34/20.04.2018г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13
а
, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, 

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, www.mig.glavinitsa.org 

 

Проведената анкета за нуждите на анализа, регистрира полово 

разпределение на отзовалите се на анкетата лица с по-голям е дял на 

респондентите от мъжки пол (54.28) %. Тази активност вероятно  се 

свързва с реален интерес към туристическия бизнес,  или с други думи 

мъже е по-вероятно да се захванат с развиването му на територията.  Делът 

на отзовалите се респонденти от женски пол е 45.72 % Този дял е обясним 

с по-голямата роля на жените на територията в семейството, от която 

съответно е в зависимост икономическото им поведение.  

В рамките на проведената анкета е събрана информация, която е 

използвана за очертаване възрастовия профил. Делът на отзовалите се 

респонденти на възраст между 30 и 50 години включително, е 85.71 %, а 

този на респондентите между 50 години и 65 години – 14.29 %.  Предвид 

това, че се наблюдава тенденция за увеличаване на средната възраст на 

населението това е очаквано. При  това следва да се отчете че няма дял на 

респондентите до 30 години включително и над 65 години.  

Сред отзовалите се респонденти  съвсем закономерно преобладават 

представителите на стопански  сектор (34.28 %), следвани от тези на 

публичния сектор (28.57%), на нестопанския сектор (14.28 %) и като 

„други“ са се определили 8.57%. 

С основно образование са 5.71%, с висше 37.14% и  със редно 57.14% 

от отзовалите се лица. 

Според изследваните лица най-подходящо за даденостите на 

територията на  СНЦ „Местна инициативна група „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа““ е развиването на екотуризъм в т.ч. зелен 

туризъм, алтернативен туризъм, биопродукти (51.42%), следвано от селски 
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туризъм (28.57%), винен туризъм (8.57%), спортен, приключенски и хоби 

туризъм (5.71%),  културен туризъм (във всичките му форми – 

исторически, археологичен, етнографски, поклоннически) (2.85%) и ловен 

туризъм (2.85%). 

Развитието на здравен туризъм (балнео, СПА, уелнес), събитиен 

туризъм,  гурме туризъм и/или друг вид туризъм обяснимо не намира 

подкрепа.  

Според анкетираните лица (88.57%), най-популярната атракция 

и/или събитие на територията е Фестивала на „водните лилии“- събор на 

самодейни колективи и фолклористи, който се празнува през юни в село 

Малък Преславец, община Главиница. Селото също е посочено (45.71%) 

като място, което предизвиква туристически интерес. Разпознаваем на 

територията като място за настаняване е и хотел „Дунавска перла“ 

(45.71%). 

Респондентите (40%) посочват още една атракция и/или събитие на 

територията - фестивала на хляба, който се провежда в зависимост от деня 

за откриване на жътвата.  

В немалка част от отговорите (37.15%) с. Добротица, съвсем 

обяснимо, се разпознава като такова с потенциал за развитие на местния и 

друг вид алтернативен туризъм на територията. Село Гарван и защитената 

местност „Гарванови блата” (28.57%) са посочени също като добра основа 

за развитие на алтернативен селски. Традиционният мотокрос (22.85 %) в 

гр. Главиница има разпознаваемост на територията. 

Винарска изба „Опрев“ с. Добротица (14.28%)  и Ловен дом „Зли 

Дол“, село Ирник (8.57%), също са с разпознаваем потенциал за включване 
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в туристически пакети, свързани с развиването за местен и друг вид 

алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа”. 

Може да се заключи, че макар  и като цяло Община Главиница и 

община Ситово да нямат ярко изразен туристически потенциал, местен и 

друг вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа” би могъл да се развива и предлага.  

Красивата и запазена природа, културното богатство, създават приятна 

атмосфера за отдих и почивка, а за да представлява атракция за туристите е 

необходимо да се съчетае с други атракции и да се предложи 

привлекателен туристически продукт, който да се популяризира чрез добра 

реклама.  

Ресурсът на територията по отношение на туризма е свързан най-

вече с възможности за развитие на отдиха на населението и на вътрешния 

туризъм. Подходящи за развитие са алтернативните форми на туризъм като 

такива, които обединяват туристически пакети или отделни туристически 

услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически 

продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия 

ресурс са: селски, екологичен, приключенски (преходи с колело, на кон, с 

лодки, преминаване на маршрути с водач), тематичен – свързан с 

културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, 

религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната 

музика и занаяти. 

В пространствено развитие на община Главиница историко-

географското развитие е в основата на културното напластяване и именно 
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то дава възможност за изграждане на сътрудничество със съседната 

община Ситово и формиране на културни зони за туризъм и рекреация, 

които в съчетание с народните традиции и културните обичаи на местната 

общност изграждат атрактивна културна среда. Културно-историческият 

туризъм има потенциал за развитие и може да се разработи цялостен 

туристически продукт. Историческите останки следва да са обект на 

целенасочени археологически разкопки и реставрация. На територията на 

община Главиница съществуват дадености за развитие на историческия 

туризъм. В село Малък Преславец има блато със запазена флора и фауна, в 

което единствено цъфтят и растат водни линии,  които много добре могат 

да се експонират и рекламират. По поречието на Дунав между Тутракан и 

Главиница се намира, стар римски път, а в село Малък Преславец са 

намерени останките на древна римска крепост Негрияна. При разкопки са 

открити близо 4000 монети от римско време и други исторически 

ценности. Обекти, които могат да се интегрират по посока на исторически 

туризъм са: старо гробище в с.Ножарево, с.Малък Преславец, името на 

което идва от името на Преслав, втората българска столица - предполага 

се, че в селото е била втората резиденция на хан Омуртаг, описана от 

историците по негово време. В град Главиница няма историческа сбирка и 

може да се обособи място, където да се изложат експонати, открити на 

територията на общината, които се намират в момента в  музеите на 

Силистра и Русе. При  провеждане на традиционни  религиозни и народни 

празници с отделяне на повече време и средства, също биха могли да се 

търсят резерви за развитие на местен туризъм.  
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Оценката на потенциала на туристическите ресурси на община 

Ситово дава основание да се очаква развитието на туризъм в мащаби, 

които да му определят като дестинация самостоятелно място на 

регионалния и националния туристически пазар и туризмът може да заеме 

достойно място в местната икономика.  

Някои от благоприятните предпоставки са: възобновяване на водния 

дунавски пътнически транспорт, благоприятната екологична обстановка, 

наситена с културни ценности и природни забележителности,  опазени 

местни традиции, втъкали етническо и религиозно разнообразие, които 

съжителстват в хармония и толерантност,  международна система на 

велотуризъм по крайбрежието на Дунав – „ЕвроВело-06”. Ситово е част от 

екоурбанистичната зона в Еврорегион Долен Дунав – модел за устойчиво 

развитие.  За да се реализира потенциалът на крайдунавския ресурс следва 

да се подпомага развитието на туристическата инфраструктура в 

дълбочина. Необходимо е освен обновяването на сградния фонд в 

границите на населените места, да се формират и нови селищни 

образувания – вилни зони, ваканционни  селища, в които „оборотното” 

посещение на курортисти се съвместява с периодично или сезонно 

ползване от собственици (вилен отдих, къщи за гости), както и с 

практически постоянно обитаване от собственици с постоянен адрес и 

месторабота в границите на общината.  

Община Ситово, и преди всичко Ирник, Ястребна, Попина, Гарван, 

могат да бъдат добра основа за развитие на алтернативен селски (или 

агротуризъм). Тези села могат да се визират и като приемно-изходни 

пунктове на риболовния/ловния туризъм. Подходящ за развитие е 
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еноложки туризъм в с. Добротица - Винарска изба „Опрев“ (Вино от 

Добруджа) с Къща за гости „Добротица“. На брега на Дунав в село Попина 

има изграден частен хотел.  

На 3км. от село Ирник, сред висока широколиста растителност във 

вътрешността на гората е разположен Ловен дом „Зли Дол“. Той се намира 

на територията на  Държавно Ловно стопанство „Каракуз“. Географското 

му положение и инфраструктура  го правят подходящ за ловен, еко и фото 

туризъм през всички сезони на годината.  Гората в местността е населена с 

разнообразни растителни и животински видове. От растителните видове 

най-широко разпространение намира акация (салкъм), габър, дрян, през 

ранна пролет поляните са изпъстрени от цветовете на кокичета, минзухари, 

синчец и др. Основния дивеч, който се среща в района е благороден елен, 

сърна, дива свиня, чакал и лисица. 

Хотелиерството и ресторантьорството е пряко свързано с развитието 

на туризма. Според официалната статистика, на територията на община 

Главиница няма регистрирани средства за подслон и места за настаняване, 

няма и регистрирани туристически посещения. Дейностите са свързани 

изцяло в направлението ресторантьорство, което се характеризира с високи 

нива на еластичност по отношение на доходите на населението. 

Възможностите за развитие са сравнително ограничени както поради 

териториалното разположение на община, така също и поради липса на 

достатъчно развити обекти, които да са притегателен център за 

туристическо посещение. В община Ситово има по-големи възможности за 

настаняване на туристи. Работят няколко хотела и къщи за гости, но 

капацитетът на местата за настаняване е ограничен.  
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Таблица 7. Места за настаняване на територията на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” 

 

Вид 

 на обекта 

Име 

 на обекта 

Населено 

 място 

Адрес Категория Капацитет 

(стаи/легла) 

Къща за гости Къща за гости с. Ситово м. Сват Кола 2 6/8 

Къща за гости „Хорхе-79“ ЕООД с. Ситово м. Сват Кола 2 4/5 

Къща за гости „Сибиел“ ООД с.Добротица  2 9/12 

Къща за гости Къщи за гости „Дунав“ 

ЕТ „Грета Димитрова“ 

с.Поляна  2 12/12 

Хотел 

(СПА хотел) 

Хотел „Дунавска перла“ 

„Надин Силистра“ЕООД 

с.Попина ул.Дунав №48 2 10/10 

  с. Добротица  2 9/12 

 

Източник: Регистър на „Mеста за настаняване и заведения за хранене и 

развлечения“.   

 

Таблица 8. Заведения за хранене и развлечения на територията на 

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” 

 

Вид 

 на обекта 

Име 

 на обекта 

Община  Населено 

 място 

Категория Капацитет 

 

Питейно 

заведение 

Механа 

„Кръстев“ 
Главиница с. Зафирово 

1 50 

Питейно 

заведение 

Кафе 

аперитив 

„Беко“ 

Главиница с. Листец 

1 20 

Питейно 

заведение 
ЕТ „Дани-94“ Ситово с. Добротица 

1  
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Източник: Регистър на „Mеста за настаняване и заведения за хранене и 

развлечения“   

 

Важно за развитието на местен и друг вид алтернативен туризъм на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е 

създадения при реконструкция на Народно читалище „Христо Ботев-

1940”- гр. Главиница, център за регионален туризъм, експониране на 

местно природно и културно наследство. 

Местен и друг вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” следва да се развива и 

предлага развитието при съхраняване и опазване на околната среда и 

използване потенциала на културното наследство на територията. За 

реализиране на тези възможности е необходимо да се продължи с 

осигуряването на инфраструктурна обезпеченост и благоустроеност.  

Елементите на недвижимото материално наследство едновременно 

формират средата и представляват обект на познавателен интерес.  

Разнообразно е нематериалното наследство  на територията – 

фолклор, фестивали, съхранени бит и традиции, и в бъдеще следва да се 

работи по неговото интегриране. Общините в състава на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  нямат традиции в развитието 

на туризма. Съществуващите природни дадености, географско положение 

и близост до туристически обекти от национално и международно 

значение създават предпоставки за развитие на алтернативен туризъм като 

водещ сектор на местната икономика. Липсват разработени конкретни 
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туристически продукти, както и стратегия за предлагането им на 

туристическия пазар в страната и чужбина. 

В общинските планове за развитие на общините Главиница и Ситово 

за периода 2014-2020 г. туризмът е посочен като един от основните 

приоритети за развитие. Алтернатива за развитие на туристически 

дейности има и в разработването на проекти, финансирани по различни 

програми. Участието на общините в дейността на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа”“ предоставя отлични възможности за 

изпълнение на проекти, предвидени в одобрената стратегия, в които да се 

постави акцент от една страна върху подобряване на туристическата 

инфраструктура чрез финансиране от публичните мерки, от друга страна - 

чрез изпълнение на проекти, финансирани от частните мерки. Така се 

предоставя възможност на гражданите на цялата територия да разработват 

и алтернативни дейности, развиващи туристическия ѝ потенциал. От 

изключително значение е да се информират гражданите за възможностите 

за изпълнение на алтернативни дейности с фокус туризъм, включени в 

стратегията на МИГ, имайки предвид потенциала на територията за 

развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм. 
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IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТЕН И ДРУГ 

ВИД АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ 

„МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 

 

Територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ разполага с ресурси за развитие на местен и друг вид 

алтернативен туризъм. Устойчивото развитие на този вид туризъм има 

възможността да съживи територията.  

За стимулиране на местен и друг вид алтернативен туризъм на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се 

откриват следните възможности за популяризирането на територията. 

Въпреки че туризмът е дейност, която е съсредоточена изцяло в ръцете на 

частния сектор и се реализира от него, то е необходимо установяването на 

партньорски отношения и обединяване на усилията между предприемачите 

и местната власт за постигане на общата цел – развиване на местен и друг 

вид алтернативен туризъм. В тази връзка е добре да се предприемат 

следните дейности: 

 разработване на лого за бранд и маркетингов профил на туризма на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“;  

 установяване на контакти с национални и регионални туроператорски 

фирми за привличане на по-голям брой български туристи. 

 Създаване на маркетингови материали, които рекламират територията 

като цяло. В тази връзка трябва да се осъществят следните дейности: 

 популяризиране на предимства на чрез активна и целенасочена 

рекламно-информационна дейност; 
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 създаване на работещи туристически информационни центрове (един не 

е достатъчен). 

Създаване на диверсифициран туристически продукт 

 Съставяне  на различни програми, които могат да се обособят в отделни 

туристически продукти в зависимост от интересите на посетителите на 

база различните по характер природни и културно-исторически ресурси. В 

тази връзка възможни дейности са:  

 създаване на единна информационна мрежа на територията на двете 

общини; 

 създаване на интернет портал с обща информация за леглова база 

(хотели, къщи и др.), защитените зони, културни мероприятия, 

културни забележителности, развлечения, събития; 

 създаване на карта на територията със забележителностите, атрактивни 

места и събития; 

 карта (брошура) - програма на историческо-културните 

забележителности, фолклорните мероприятия;   

 участие в туристически изложения. 

Със съвместните усилия на всички заинтересовани страни – 

публичен сектор, стопански и нестопански сектор, местното население – 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” 

може да развива следните форми на местен и друг вид алтернативен 

туризъм:  

Екотуризъм  

 социализиране на уникални природни обекти; 

 създаване на зелени училища; 
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 увеличаване и разнообразяване на екопътеките и маршрутите; 

 регламент за водачи и познавачи на флората и фауната в 

защитените територии; 

 разработване и промотиране на пакети, свързани с подходящи 

етапи от живота на растения и животни. 

 изграждане на съоръжения и зони за наблюдение; 

 разработване на образователни програми, маршрути и пакети. 

Културен туризъм (исторически, археологичен, етнографски, 

поклоннически) 

 социализиране на културно-историческите обекти с местно 

значение; 

 разработване на маршрути, свързани с историческото и 

археологическо наследство. 

 подобряване на средата около религиозните храмове, които се 

посещават от поклонници; 

Събитиен туризъм  

 запазване и развитие на фолклорните и кулинарните традиции; 

 широко огласяване на уникалните празници и събития (на 

водната лилия, на хляба и др.). 

Спортен, приключенски и хоби туризъм 

 изграждане на съоръжения за практикуване на любителски 

водни спортове (гребане); 

 развитие на зони за почивка край река/езеро (с места за 

настаняване, включително къмпингуване); 
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 оборудване на съществуващи лодскостоянки и изграждане на 

нови. 

Комбинацията от културно-исторически и природни богатства на 

територията създава възможности за привличане и целеви групи туристи, 

които ще увеличават обемите си през следващите години. Следва да бъдат 

създадени различни стратегии за всеки сегмент, които да са насочени към 

интересите и предпочитанията на туристите от целевите групи:  

1.  Млади хора между 18 и 35 години, които се характеризират с 

желание за приключения, пътешествия, спортуване. За тях може да бъде 

създаден пакет от туристически услуги, който да предлага водни спортове, 

и къмпингуване сред природата, с акцент върху преживяванията. 

2.  Хора между 45 и 55 години, които се характеризират с желание за 

спокойствие и по-големи изисквания. За тях може да бъде създаден пакет 

от туристически услуги, който да предлага посещение на исторически и 

природни местности, представяне на културните традиции и бита на 

територията, съчетано с винен и ловен туризъм. 

3.  Семейства туристи с деца, които се характеризират с желание за 

удобство при посещение на събития и забележителности.  За тях може да 

бъде създаден пакет от туристически услуги, който да предвижда 

настаняване в къщи за гости с детски кътове.  

Възможностите, които се очертават пред територията на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” за развитие на местен 

и друг вид алтернативен туризъм са:  
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 Създаване на общи туристически продукти, съобразно 

потенциала на територията за екотуризъм; културно-исторически туризъм, 

селски и други видове туризъм; 

 Диверсифицирано развитие чрез изграждане на хотелски 

комплекси, мотели и къщи за гости с цел развитие на селския, еко и 

алтернативния туризъм, вкл. туризъм в защитените местности; 

 Увеличаване на вътрешното търсене на алтернативни 

туристически форми, съобразно потребностите на съответните целеви 

групи;  

 Потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции; 

 Създаване на благоприятни условия за развитие на съвместни 

туристически продукти между България и Румъния; 

 Продължаване процеса на благоустрояване на населените места с 

финансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за 

развитие на общините и трансграничното сътрудничество; 

 Изграждане на лодкостоянки и облагородяване на крайбрежните 

зони; 

 Развитие на публично-частното партньорство и концесиите като 

форма на привличане на външен капитал и развитие на туристически   

услуги; 

 Развитие на алтернативно и биологично земеделие на базата на 

съществуващите подходящи нагласи у земеделските производители; 

 Повишаване на конкурентоспособността на човешкия ресурс; 

 Диверсификация на земеделските дейности и  развитие на 

културно-исторически, воден и еко туризъм; 
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 Перспективи за развитие на туристическия потенциал на р. 

Дунав; 

 Привличане на европейски средства за активни мерки на пазара 

на труда; 

 Развитие на информационните и комуникационни технологии и 

онлайн услугите; 

 Разработване на местни политики в сферата на туризма.  

Предизвикателствата, които следва да се преодолеят, са свързани с 

капацитета и качеството на места за настаняване, пътната инфраструктура 

до обектите от интерес, социализиране и експониране на 

забележителности, наличието на квалифициран туристически персонал и 

пакетиране на туристически маршрути и услуги. 

Местното население играе значителна роля при оформянето на 

туристическите продукти. Връзката между туристите и местните хора е 

съществена част от туристическото преживяване и то трябва да се 

привлече за формиране на туристическите пакети и услуги.  

За да могат обаче всички налични ресурси да допринесат за 

устойчивото развитие на територията, то е важно тя да притежава 

достатъчна степен на свързаност не само в географско, но и в 

икономическо и социално отношение. 

Необходимостта от подходящо и навременно стимулиране на местен 

и друг вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се обяснява с това, че  

процесът играе изключително важна роля за повишаване на 
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конкурентоспособността на територията. При това трябва да се осъзнае, че 

в основата на развитието му стоят хората.  

Стимулирането на местен и друг вид алтернативен туризъм, в 

момента може да доведе до така необходимо  възходящо и балансирано 

развитие, и до подкрепа на растежа и създаването на нови, възникващи и 

утвърдени бизнеси.  

Туристическите услуги следва постоянно да се обновяват и 

допълват, поради факта, че туризмът е изключително конкурентен пазар, а 

иновации в сферата на услугите лесно и бързо се копират. Добрата 

транспортна инфраструктура, добрите места за настаняване и заведения за 

хранене и развлечения, оказват силно влияние върху формирането на вида 

и качеството на туристическия продукт.  

Развитието на местен и друг вид алтернативен туризъм на 

територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““ 

може да се отличи от една страна със сравнително разнообразие на 

формите на алтернативен туризъм, което се дължи на многообразието от 

природни и културни дадености на територията. Формите могат да се 

адресират към относително различни целеви групи с различни по характер 

потребности и интереси.  

Необходимо е да се следват няколко принципа при разработването и 

развитие на продуктите и услугите за местен и друг вид алтернативен 

туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа““: 
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 създаване на всеки продукт с оглед на характеристиките на 

целевата група, която трябва постоянно да се наблюдава, тъй като нейните 

потребности и интереси динамично се променят; 

 стремеж към създаване на продукти и услуги от различен клас 

– устойчивото развитие предполага предлагането на продукт, генериращ 

нагласа за повторно посещение и/или препоръка; 

 комбиниране на продукти и услуги в общи пакети, 

включително и в партньорство с туристически агенции. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

При извършване на проучването се прилага принципа на 

преминаване от общото към частното. Разглежда се и се анализира в 

широк смисъл състоянието и перспективите за развитието на местен и друг 

вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа““.  

Поднесените теоретични постановки, събраният емпиричен материал 

и направените обобщения показват, че съществуват някои 

предизвикателства пред развитието на местен и друг вид алтернативен 

туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа““. Прави се опит за справяне с тях, без да се има претенции за 

изчерпателност, чрез предлагане на възможности за стимулирането на 

развитието на местен и друг вид алтернативен туризъм на територията. 

В изпълнение на поставените задачи са постигнати следните 

резултати:   

1. Извършен е преглед на природните, културните, социално-

икономическите условия, проблемната област и местната специфика на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

2. Дефинирани са целеви група и са изведени потенциално 

заинтересовани страни от развитието на местен и друг вид алтернативен 

туризъм на територията. 
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3. Разкрити са измерения на интереса и нагласи за развитие на 

местен и друг вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ 

„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““.  

4. Изведени са препоръки за развитието на местен и друг вид 

алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа““. 

На база на извършения анализ могат да се направят следните 

основни изводи и препоръки: 

Понастоящем територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа““ няма развит туристически продукт, който да 

бъде общ за територията. Заедно с това липсва основна инфраструктура, 

свързана с различни категории места за настаняване и хранене. Липсват и 

традиции в сферата на туризма. 

От друга страна, територията притежава потенциал, който е 

комбинация от природа, биоразнообразие, етно-културно, историческо и 

археологическо наследство, водни ресурси. Налице са предпоставки за 

развитието  на туризъм в разнообразни алтернативни форми. 

Необходима е работа в дългосрочен план за експониране на 

културните и природни ценности, създаването на туристически продукти  

и промотирането им на целеви пазари. Туристическият продукт на 

територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““, 

трябва в максимална степен да се базира на местната идентичност като 

туристическа дестинация, както и на устойчивост  на ценностите.  

Визията за развитието на местен и друг вид алтернативен туризъм 

може да се сведе до: Територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово 



 

69 
Настоящият анализ е изготвен в  изпълнение на заповед за одобрение на Стратегия за ВОМР: 

РД09-304 / 04.04.2017г. и споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР: РД50-

34/20.04.2018г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13
а
, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, 

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, www.mig.glavinitsa.org 

 

Крайдунавска Добруджа““, място на което, независимо от повода на 

посещение, всеки може да изпита уникално изживяване в съхранена 

природна среда и културно многообразие. 

• В перспектива се очертава желанието на потенциално 

заинтересованите лица  за активност в сферата на местния и друг вид 

алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа““. 

• Обезпокоителен е проблема, индикиран от отзовалите се на 

анкетата лица, свързан с намиране на пазари и клиенти. Той се посочва 

като пречка за развитието на бизнес и от друга страна открива слабостта на 

потенциалните местните предприемачи сами да търсят и откриват пазари.  

Наличието на специфично културно, историческо и природно 

богатство е първата предпоставка, с която територията на СНЦ „МИГ 

„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““ разполага за превръщането 

си в познато и предпочитано място. 

Основните цели, приоритети и дейности за развитието на местен и 

друг вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа““ следва да са ориентирани към: 

1. Развитие на инфраструктурата, местата за настаняване и хранене, 

с цел да бъдат привлечени туристи с по-високи доходи и да бъде предлаган 

продукт с повече добавена стойност. 

2. Привличане на туристи от страната, и съседна Румъния, чрез 

добри места за настаняване и хранене. 

3. Популяризиране на културното разнообразие на територията, на 

празници, обичаи, събития. Създаване на събитийно-фестивален туризъм 
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като собствен и уникален продукт поради наличието на специфични 

местни празници и фестивали. 

4. Експониране на историческото наследство и представяне на 

фолклорните традиции. 

5. Създаване на бранд на територията, на информационен сайт за 

туристи, информационни центрове, карти и каталози. 

Наложително е планиране на достатъчно средства с цел провеждане 

на обучения за повишаване на знания, умения и компетентности в сферата 

на туризма. Конкурентоспособността на територията нараства и може да 

бъде устойчива, когато на нея се трудят хора със знания, умения и 

компетентности.   

Алтернативните туристически продукти все още не са достатъчно 

разработени  на територията на страната и имат солиден потенциал за 

развитие. Развитието на местен и друг вид алтернативен туризъм на 

територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““ 

е ключов фактор за развитието на икономиката ѝ и нарастване на 

шансовете за високи доходи и просперитет на нейното население.  

Очакваните резултати от развитието на местен и друг вид 

алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа““ се изразяват в постигане на положителен ефект 

по отношение устойчивостта на възникващите предприятия, създаване и 

стабилност на работните места и постигане на ръст чрез реализиране и 

предлагане на пазара на туристически продукти и/или услуги. Фокусът 

следва неизменно да е насочен към развитието на местен и друг вид 

алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово 
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Крайдунавска Добруджа““ и стимулирането му по всеки възможен начин с 

отчитане на горепосочените специфики и ограничения за развитието му и 

местните предизвикателства.  
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ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ 

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

1. Национална програма за реформи на Република България в 

изпълнение на стратегията „Европа 2020“.  

2. Национална програма за развитие: България 2020  

3. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 

2025 г. 

4. Стратегически план за развитие на културния туризъм валиден до: 

Не е указан срок  

5. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 

6. Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за 

развитие БЪЛГАРИЯ 2030 

7. Анализ на социално-икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз 

8. Общински план за развитие на община Главиница за 2014 - 2020 г. 

9. Общински план за развитие на община Ситово за 2014 - 2020 г. 

10.  Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ 

  

ЗАКОНИ, НАРЕДБИ 

11.  Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България 
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12.  Закон за туризма 

13.  Закон за културното наследство на Република България  

14.  Закон за устройство на територията на Република България 

15.  ЗАКОН за защитените територии 

16.  НАРЕДБА №1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ 

17. https://www.nsi.bg/bg/content/1847/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%

B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC 

18.  http://ninkn.bg/Pages.aspx?subid=17&id=2 

19.  http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/sektori-v-turizma 

20.  https://www.glavinitsa.bg/ 

21.  http://www.sitovo.bg/ 

22. http://www.zlidol.com/index.php 

23. https://www.baatbg.org/alternativen-turizym/5/ 

24. https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp 

25. https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/zhr.xsp 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНКЕТНА КАРТА 

 

Уважаеми съграждани, молим за Вашата активна позиция, мнение и 

препоръки, които ще са полезни за анализа на потенциала и възможностите за 

развитие на местен и друг вид алтернативен туризъм на територията на СНЦ 

„Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““.  

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време! 

Инструкция за попълване: Моля, напишете или изберете отговор, който в най-

голяма степен се отнася за Вас! 

 

1. Развитието на какъв вид туризъм, според Вас, е най-подходящо за даденостите 

на територията на  СНЦ „Местна инициативна група „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа““: 

 

 културен туризъм (във всичките му 

форми – исторически, археологичен, 

етнографски, поклоннически) 

  селски туризъм  

 екотуризъм в т.ч. зелен туризъм, 

алтернативен туризъм, биопродукти 

 здравен туризъм (балнео, СПА, 

уелнес) 

 събитиен туризъм 

 ловен туризъм  

 винен туризъм 

 спортен, приключенски и хоби 

туризъм 

 гурме туризъм 

друг вид туризъм: 

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

 

2. Кой е най-популярният, според Вас, исторически, археологичен, етнографски и/или 

поклоннически обект за всяка от общините  Главиница и Ситово? 

 

 

3. Кой е най-известният, според Вас,  природен обект и/или маршрут от общините  

Главиница и Ситово? 

 

 

4. Коя е най-интересната, според Вас, атракция и/или събитие за всяка от общините  

Главиница и Ситово? 

 

 

5. Кои забележителности, според Вас, на територията на Вашата община (Главиница 

или Ситово) биха впечатлили туристите? 
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6. Моля, посочете поне един обект/събитие/атракция, които Вие считате, че туристите 

трябва задължително да посетят във Вашата община (Главиница или Ситово). 

 

 

 

7. Какви възможности знаете Вие за настаняване и хранене на туристи на територията 

на Вашата община (Главиница или Ситово) в хотели, къщи за гости  и други места? 

 

 

 

8.  Провежда ли се във Вашата община (Главиница или Ситово) местен празник 

(фестивал, сбор, курбан или др.)? Моля, ако има такъв, посочете къде и на коя дата.  

 

 

9. Как бихте описали с няколко думи виждането си за развитие на местен и/или друг 

вид алтернативен туризъм на територията на общините Главиница и Ситово? 

 

 

 

10. Моля посочете, откъде Вие получавате информация за обект/събитие/атракция на 

територията на СНЦ „МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа““: 

 

11. Вие сте представител на: 

 Публичен сектор  Нестопански сектор 

 Стопански  сектор  Друго …………….. 

 

12. Вашата възраст е:  

 До 30 години включително    Над 50 години до 65 години 

включително 

 Над 30 години до 50 години 

включително 

 Над 65 години 

 

13. Вашето образование е: 

 Основно  Висше 

 Средно  Друго …………… 

 

14. Вашият пол е: 

 Мъж  Жена 

 


