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Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 

"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Министрите на туризма на България 
и Румъния подписаха в Крайова 

протокол за сътрудничество
Министърът на туризма Николи-

на   Ангелкова и   министърът на ико-
номиката, търговията и туризма на 
Румъния Михай Тудосе подписаха в 
Крайова протокол за намерение за съ-
трудничество в сектора между двете 
ведомства. Церемонията се състоя в 
Художествения музей на града в при-
съствието на премиерите Бойко Бори-
сов и Виктор Понта след изнесеното 
съвместно заседание на двете прави-
телства.

Ще развиваме и укрепваме дву-
странните отношения, каза министър 
Ангелкова. Тя обърна внимание, че 
България и Румъния ще провеждат 
активна политика за разработване 
на общи туристически продукти за 
далечни пазари и по-специално в 
Китай, където ще бъде създаден бъл-
гаро-румънски туристически инфор-
мационен център. Той ще промотира 
и предлага общите туристически про-
дукти, допълни още Ангелкова. През 
последните години румънските турис-
ти в България достигат по 1 милион 
души годишно, а българите, посетили 

северната ни съседка, са по около 300 
000. Тя посочи още, че подписването 
на протокола цели да затвърди тази 
тенденция като възходяща и да заси-
ли присъствието на двете страни като 
обща дестинация за трети страни.

В рамките на визитата в Крайова 
се състоя и среща на министър Ан-
гелкова със заместник-министъра на 
икономиката, търговията и туризма 
на Румъния Марчел Богдан Пандели-
ка. Двамата се договориха България и 
Румъния да работят по подготовката 
на общ проект, с който да се канди-
датства по програмата за Трансгра-
нично сътрудничество. В началото на 
следващата седмица ще бъде готова 
работната група, която ще изготви 
проектното предложение. Идеята е 
да се разработи обща стратегия за 
създаване на регионални туристиче-
ски продукти и да бъдат набелязани 
тематични маршрути от двете страни 
на река Дунав с цел да се стимулира 
икономическото развитие на региона 
и да се привличат повече туристи не 
само от двете страни, но и от трети 

пазари. Индикативната стойност на 
проекта, който до края на юни трябва 
да бъде готов, ще е приблизително 1,5 
млн. евро.    

„От Китай има голям интерес към 
съвместните продукти, които разра-
ботваме“, каза министър Ангелкова. 
По нейните думи през юни й предстои 
посещение в КНР и ще бъде добър 
знак, ако двете страни вече са готови 
с конкретните предложения. „На този 
етап можем да се фокусираме върху 
културно-историческото наследство в 
региона на Дунав и да проучим включ-
ването и на други страни“, допълни 
Ангелкова.

Според зам.-министър Пандели-
ка двете страни трябва да обърнат 
специално внимание и върху Черно-
морския регион, защото България и 
Румъния са единствените членки на 
ЕС с излаз на него. Двете страни се 
обединиха около мнението, че може 
да се използва успешно и опитът на 
Световната организация по туризъм 
за повишаване качеството на туристи-
ческия продукт.  
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На 6 май Русе ще отбележи праз-
ника на града, за което е предвидена 
богата културна програма.  Драматич-
ният театър и Операта ще представят 
част от най-новите си представления. 
В рамките на тържествата за четвърти 
път ще се проведе и Международни-
ят фестивал на китарните оркестри и 
ансамбли под мотото „Културните цен-
трове на Европа“.

Сцена за артистични изяви ще пред-
ложи и един от големите търговски 
центрове в Русе, където ще има танцов 
спектакъл на балет „Им-
пулс“, театрална комедия и 
среща-разговор с поетите 
Маргарита Петкова и До-
бромир Банев. 

Сред атракциите в про-
грамата за празника на 
Русе е парадът на ретро-
автомобили, в който ще 
участват 68 возила от Бъл-
гария и Румъния, и пара-
дът на духовите оркестри 
от двете дунавски дър-
жави. За първи път ще се 

проведе и фестивал на уличните танци 
и брейк денс.

На 5 май вечерта тържествено ще 
бъде връчено званието „Почетен граж-
данин на Русе“, а след официалната це-
ремонията жителите и гостите на града 
могат да се насладят и на празничен 
концерт. 

На самия празник на Русе на следва-
щия ден ще има тържествена литургия и 
церемония пред Паметника на свобода-
та. За първи път гости на събитието ще 
бъдат над 100 българи, свързани с Русе 

и допринесли с дейността си за разви-
тието на града ни, номинирани за него-
ви „посланици“. Сред тях са проф. Саму-
ил Рефетов, преподавател в Чикагския 
университет, проф. Ваньо Митев, ректор 
на Медицинския университет в София, 
д-р Боряна Манолова, главен изпълни-
телен директор в България на голяма 
международна компания за електрони-
ка, проф. Румяна Ценкова, преподавател 
в Университета в Кобе, Япония, проф. 
Ангелина Киселова, преподавател в МУ 
– София, джазменът Илко Петров и ак-

тьорът Симеон Лютаков. 
Вечерта празникът ще 

завърши на площада с 
концерт на група „Фон-
дацията“ – Кирил Мари-
чков, Иван Лечев, Дони, 
Славчо Николов, Венко 
Поромански.

На 7 май за всички 
гости и жители на край-
дунавския град ще бъде 
представено юбилейно-
то шоу на Димитър Ту-
джаров – Шкумбата.

2

ГеРГьовден – 6 Май 

Традиции и обичаи

Денят на Св. Георги Победоносец е 
официален празник в България и се от-
белязва на 6 май. Това е и празникът на 
българската армия, тъй като се смята, 
че светецът е покровител на християн-
ските войници. На този ден празнуват и 
всички с имената Георги и Гергана. Геор-
ги е най-разпространеното мъжко име 
в България.  

Гергьовден е празник с богата обред-
на символика. Почти всяко действие на 
този ден има магическа функция. С него 
започва лятната половина на годината, 
която ще приключи на Димитровден. 
Това е време на труд, на усилена работа 
по полето, нивите, градините, кошарите. 
От това, което ще се направи през този 

на 6 Май Русе ще отБележи пРазниКа на 
ГРада с БоГата пРоГРаМа 

период, зависи какъв Димитровден ще 
дойде,  какъв плод ще даде трудът на 
хората, каква почивка и благополучие 
ще има. Пеят се песни за св. Георги, от 
когото се очаква да донесе берекет и 
благополучие през пролетта.

Св. Георги е покровител на овчарите 
и стадата. По традиция на Гергьовден се 
яде печено агне. Подготовката за праз-
ника започва още на предния ден, ко-
гато момите берат цветя, правят венци 
за агнето, което ще се коли за курбан 
и се месят обредните хлябове. Коли се 
първото мъжко агне, което се е роди-
ло през годината. Всички се събират 
на трапезата, на която освен печено 
агнешко, трябва да има пресен лук и 

чесън, салата, пиле, хляб и вино. След 
обяд празникът продължава с връзване 
на люлки и люлеене на момите. 
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МалКо известни туРистиЧесКи 
оБеКти в оБласт Русе

Природен парк „русенски лом” 
Природен парк „Русенски Лом” е 

разположен на 20 км южно от гр. Русе 
и носи името на река Русенски Лом 
- последния десен приток на река Ду-

нав. Обявен е за защитена територия 
през 1970 г., а общата му площ е 3408 
хектара. Съчетанието между скали, 
гори, реки, пещери и ливади е причи-
на за изключително богатото биораз-
нообразие. Флората на парк „Русенски 
Лом” наброява 902 вида, фауната е 
представена от 10 вида земноводни (от 
които 5 защитени), 19 вида влечуги, 22 
вида риби, раци, охлюви и речни миди, 
66 вида бозайници. Едно от най-голе-
мите богатства са птиците – 190 вида, 
от които в парка гнездят 110 вида. 

ивановски скални църкви 
Скалният манастир „Св. Архангел 

Михаил” се намира на 22 км от гр. Русе, 
в близост до село Иваново, в граници-
те на ПП „Русенски Лом”. Манастирът 

обединява няколко компле-
кса от скални помещения. В 
шест от храмовете 
са запазени стено-
писи, които разкри-
ват особеностите 
на българското 
църковно изкуство 
през ХІІІ-ХІV век. По 
време на Второто 
българско царство 
(ХІІ-ХІV в.) манасти-

рът се утвърждава като голям 

духовен и книжовен център. Надписи 
по стените на килиите дават информа-
ция за важни исторически събития.

басарбовският скален манастир 
„Св. Димитрий басарбовски” 

Скалният манастир е разположен в 
долината на река Русенски Лом, близо 

до село Басарбово и на 10 
км от град Русе. Води нача-
лото си още от Второто бъл-
гарско царство, но за пръв 
път името му се споменава 
в османски данъчен регис-
тър от 1431 г. Това е един-
ственият действащ скален 
манастир в България. 

Гостите на Русе биха могли да посетят и две от забележи-
телностите, включени в списъка на 50-те малко известни 
туристически обекта в България. Това са средновековният 
град-крепост „Червен” и Нисовският манастир. 

„Червен” се намира  на около 30 километра южно от гр. 
Русе, в границите на природния парк „Русенски Лом”. Бил е 
един от най-големите военно-административни, стопански и 
църковно-културни центрове на Второто българско царство 
(ХІІ-ХІV в.) и важна пътна спирка по пътищата от река Дунав 
към вътрешността на страната, а от 1235 г. станал седалище 

на Червенската митрополия. През 1997 г. е обявен за архео-
логически резерват. 

нисовският манастир „Св. св. Константин и елена“, 
който е познат като „Големия нисовски манастир“, датира от 

XI в. и е един от най-малко познатите и слабо проучени ис-
торически паметници в България. Намира се на територията 
на Природен парк „Русенски Лом“ – на около 7 км южно от 
село Нисово (община Иваново, област Русе), по десния бряг 
на река Мали Лом. Счита се, че това е най-големият от всички 
скални манастири в Поломието.

дРуГи туРистиЧесКи заБележителности в Района
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За КонтаКти:

туристически информационен 
център – русе 

Тел. +359 82 47 04 
e-mail: ruse.tic@gmail.com 
Website: www.ruseinfo.org

Пещера „орлова чука”
Пещера Орлова чука се намира 

на около 40 км от Русе, в близост до 

село Пепелина. Днес за посетителите 
са достъпни и осветени около 3 км от 
нея. Името на пещерата идва от скал-
ния венец, който стои над входа. Ор-
лова чука е местообитание на приле-
пите голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), малък подковонос 
(Rhinolophus Hipposideros) и остроух 
нощник (Myotis blythii). В галериите 
живее и писклив прилеп (Chiroptera), 
който е уникален за Европа вид. Про-
учванията на пещерата продължават и 
до днес.

Крепост „Сексагинта Приста” 
Крепостта „Сексагинта Приста” се 

намира в съвременната северозапад-
на част на град Русе, на възвишение 
до брега на река Дунав. Традиционно 
името на крепостта се превежда като 
“Пристанище на 60-те кораба”. След 
анализирането на всички достъпни 
извори е установено, че кастелът по-
лучава името си във връзка с събития 

от края на І век, а именно Дакийските 
войни на император Домициан (85-89 
г.). Тогава през р. Дунав, при устието на 

р. Русенски Лом 
е прехвърлен 
един римски ле-
гион, състоящ се 
приблизително 
от 6000 човека. 
Точно 60 кораба 
от типа пристис 

са били необходи-
ми за тази акция. 
В чест на победата 
над даките касте-
лът получава ново-
то си име. Вероят-
но до тогава укре-
плението е носело 

тракийското име на р. 
Русенски Лом. Първите 
известни сега епиграф-
ски и писмени извори са 
Сексагинта Приста са от 
началото на ІІ век. 

мостът на Колю 
фичето над р. Янра 

при гр. бяла 
Беленският мост, 

дело на най-известния 
възрожденски майстор-
строител – Колю Фиче-
то, се намира в северо-
източния край на град 

Бяла, община Русе. Построен е на река 
Янтра през 1865-1867 г. по нареждане 
на валията на Дунавския вилает Мид-
хат паша. Каменният мост е забеле-
жителна творба от Възрожденската 
епоха. Носещите стълбове са украсени 
със символни скулптури: грифон, лъв, 
нимфа, лебед. Мостът е истинско худо-
жествено произведение. 

Пантеон на възрожденците,  
гр. русе 

Пантеонът е раз-
положен в старото 
гробище на град 
Русе, в Парка на 
възрожденците. Из-
дигнат е в памет на 
българите, дали жи-
вота си за свобода-
та на България. Той 
представлява памет-
ник-костница, съх-
раняваща костите на 
453-ма революцио-
нери и опълченци, 

участвали в Руско-турката война (1877-
1878 г.), четници и културно-просветни 
дейци. Пантеонът на възрожденците е 
в списъка на Стоте национални турис-
тически обекта.

Снимка: Исторически музей – Русе
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