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АНАЛИЗ ЗА СЪЩНОСТТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИЯ 

ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

 

В цялото свое развитие туризмът представлява уникален феномен с 

невероятно бърз растеж, водещ до добре изграждаща се индустрия, която 

развива нови тенденции в зависимост от социално-културни фактори. 

Туризмът носи културен, познавателен и откривателски характер с 

неоспорима и необратима величина, която се е оформила и затвърдила във 

времето. 

Влиянието на туризма върху обществата и развитието на местните 

икономики е разнопосочно. От една страна той играе важна и определено 

положителна роля за социално-икономическото развитие на регионите, 

предлагайки им нови форми на интеграция и колаборация, а оттам и на 

хармонично развитие на региона без явни и груби диспропорции.  

Културата и историята на всеки регион като специфичен и отличителен 

феномен има основна роля и функция да обединява на базата на територия, 

сходен поминък, традиции и бъдеще. Потенциал за нейното съхранение и 

развитие се търси и открива като част от възможна дестинация и посока за 

културно-исторически туризъм. 

Общините Тервел и Крушари, съседи в Североизточния край на 

България, делят помежду си природни богатства и културно-исторически 

находки, които са сякаш твърде далеч от погледа на масовия турист. Но 

туристът-приключенец и изследователят на други култури ще открие тук 

дълбоко скрити тайни, които ще го изненадат и очароват.  

Тервел и Крушари са идеално място за първа среща с Добруджа. 

За запаленият по археологията и историята, регионът предлага редица 

археологически забележителности, сред които укрепени селища, римски 

пътища, некрополи.  

Крепостта Залдапа, разположена на територията на община Крушари 

представлява най-големият укрепен античен център в земите на днешна 

Добруджа. В близост до нея се намира  светилището Каиб Деде в с.Поручик 

Кърджиево, Двуобредното светилище Мустафа Канаат  - Свети Илия край 

с.Александрия, известно още като Текето.  
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В Историческия музей в  гр. Тервел се съхраняват 240 художествени 

творби, етнографска сбирка с над 810 уникални експонати, археологическа 

експозиция с над 950 предмета от античната епоха и Средновековието. 

Важни исторически забележителности на община Тервел са античната 

крепост край с.Балик, античната и средновековна крепост „Калето“ край 

с.Войниково, ранно-средновековната крепост „Скалата“ край с.Кладенци, 360 

тракийски некропола.   

За любителите на еко-туризма феноменът Суха река е задължително 

място да преход. Местността е уникално съчетание на скален каньон, пещери 

и езера. Характерно за това място е възможността за наблюдение на редки 

птици и растителни видове.  

Но не само природата е  интересна тук. По бреговете на Суха река се 

намират едни от най-ранните скални манастири, открити не само в нашите 

земи, но и въобще на територията на Европа и обитавани през цялото I 

хилядолетие сл.Хр. Те са разположени в естествени пещери, част от  които 

впоследствие допълнително са дообработени. Най-голямото съсредоточие на 

скални манастири е край селата Оногур и Балик в община Тервел и Ефрейтор 

Бакалово в община Крушари. Учени предполагат, че център на монашеския 

живот по тези места е бил манастира “Гяур евлери“, чието име означава 

„християнска църква“. Комплексът се състои от скална църква и десет 

монашески килии изсечени в скалния масивна три етажа и свързани помежду 

си. 

Местоположение, граници, обхват на територията  

Община Тервел заема площ от 579,7 кв. км, разположена в 

Североизточна България, западната част на област Добрич. 

На север и северозапад общината граничи с общините Дулово, Алфатар 

и Кайнарджа от област Силистра,  на изток с  Крушари и Добричка община от 

област Добрич,  на юг с Вълчи дол от област Варна, и на югозапад  с Никола 

Козлево и Каолиново от област Шумен. 

В общината има добре развита пътна мрежа. Административният център 

-  гр. Тервел, отстои на  42 км от областния център -   гр. Добрич, на 91 км от 

морското ни пристанище Варна и на 58 км от дунавското пристанище 

Силистра. На територията на общината няма изграден ж.п. транспорт. Най-

близката ж.п. гара – гр.Дулово, отстои на 32 км от град Тервел. 
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Територията на общината се отличава с плодородна земя, с възможности 

за максимална механизация на производствените процеси в селското 

стопанство. 

Тракийско, римско, византийско, средновековно, османско,  

възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. 

Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникални 

паметници от античната и средновековната българска епоха, превръщат 

архитектурно-археологическите резервати на община Тервел в поле за 

изследвания, база за туристически продукти, “културен гръбнак” на 

настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите 

поколения.  

В общината недвижимите паметници на културата са 376 (365 

археологически, 8 исторически и 3 художествени); всички те са от местно 

значение и са разположени в селищата и землищата на: 

• Антична крепост до с. Балик 

• Антична и средновековна крепост „Калето” в с. Войниково 

• Скални манастири до  с. Оногур 

• Ранно-средновековна крепост „Скала”, с. Кладенци: многото находки 

показват, че крепостта е била важен укрепителен, защитен и християнски 

център 

• Средновековна крепост до с. Поп Груево 

• Тракийски некрополи – 360 в Община Тервел 

• Паметници на загинали в Отечествената война в селата Орляк, Кочмар, 

Гуслар, Пр. Златарски 

• Паметник на Хан Тервел в гр. Тервел 

• Паметник на Йордан Йовков в град Тервел 

• Обелиск на Дончо Дончев край с. Сърнец 

• Стенопис „Възшествието на Хан Тервел” в градския музей 

• Стенопис „Пролетни празници и обреди” в градския музей 

• Стенопис „Апотеоз на българската култура” в градския музей. 

От особено значение са колонията ранно византийски и старобългарски 

скални манастири в района на Суха река. Това са едни от най-ранните скални 
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манастири, документирани в Долнодунавските земи, Добруджа, на Балканите 

и в Европа. Разположени са по двата бряга на река Суха и съседното 

сухоречие (при Думбравени), като най-голямото съсредоточие е  до с. Балик 

(античната Адина) и  с. Оногур (античната Палматис). 

Община Крушари се намира в Североизточна България (в 

Североизточен регион за планиране), Област Добрич. Общинският център – с. 

Крушари е разположен на около 32 км от областния център – гр. Добрич. 

Общината е разположена в северозападната част на област Добрич. С 

площта си от 417,72 км² заема 6-то място сред 8-те общини на областта, което 

съставлява 8,84% от територията на област Добрич. Община Крушари граничи 

със следните общини - на изток – община Генерал Тошево; на юг – община 

Добрич-селска; на югозапад – община Тервел; на северозапад община 

Кайнарджа (област Силистра); на север – Република Румъния. 

Крушари и околните села, оформящи южната половина от община 

Крушари, са привличали хората още от дълбока древност. Археологическите 

материали свидетелстват, че това място е обитавано от човека от най-стари 

времена. По-късно то е заселено от дошлите от източните степи номади, с 

които се свързват археологическите култури на ранния и късния бронз. Следи 

от присъствието на тези войнствени племена са находките от медни и 

бронзови ками и кинжали, а по-късно и остриетата от копия, брадви и ножове, 

намирани случайно в района на Крушари и околните села. Особено 

интензивен става животът през ранно желязната епоха, за което съдим по 

многобройните селища, могилни некрополи, крепости и укрепления. След 

опустошителните походи на дако-гетския владетел Буребиста, този район 

отново е заселен и процъфтяващ през времето на Римската империя, като за 

това свидетелстват многобройните поселения. 

Започналото през IV в. Велико преселение на народите постепенно 

разрушава огромната Римска империя, нейната административна система, 

пътища и поселищна структура, като при това животът в нея не прекъсва 

изцяло, а замира постепенно, изнасяйки се от удобните полета, към трудно 

достъпни, укрепени места. За това свидетелстват и останките на Залдапа. През 

късната античност в ролята на защитник на крепостите и укрепленията все по-

често са наемани на служба или направо заселвани т. нар. федерати от 

германски, сарматски или хунски племена. Вероятно в резултат на тяхното 

присъствие е останал и непроученият напълно засега некропол при близкото 

село Александрия. През VІІ в. много от селищата са унищожени от походите 
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на авари и славяни. След техните опустошителни 

набези, съпроводени с масово отвличане на 

население на север от Дунава, животът по този 

край замира чак до пристигането на 

прабългарските племена. 

С периода на най-голямото могъщество на 

Първото българско царство през края на IX и X в. 

районът изживява нов разцвет, който приключва в 

средата на Х в. с руското и византийското 

нашествие през 969-971 г. България успява да 

освободи тези земи през 976 г., но те отново са 

покорени през 1001 г. Само четвърт век по-късно 

започват разрушителните печенежки нашествия, 

които почти напълно обезлюдяват областта. С възстановяването на 

Българското царство през 1185 г. тези земи отново са свободни, но с кризата 

на българската държавност от средата на XIII в. и започналите татарски 

нашествия българите в областта са изправени отново пред изпитания. С 

падането на България под османско владичество животът тук замира почти 

напълно. Едно от последните значими събития, оставили археологически 

паметници в района на Коритен и селата около него, е походът на полско-

унгарският крал Владислав III Ягело към Константинопол. В паметната битка 

при Варна през 1444 г. войската на християнската коалиция е разбита от 

султан Мурад II. При последвалото отстъпление по канлъйолу (кървавия път) 

голяма част от рицарите намират убежище край запустелите руини на 

крепостите в района. Точно там са дадени и последните им битки срещу 

турците, като всички те са загубени до една. 
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Настоящата разработка ще анализира възможностите  популяризиране и 

развитие на историческия туризъм в контекста на по-широкото понятие 

културно-исторически туризъм, предвид взаимната връзка между култура и 

история и невъзможността им да бъдат понятийно и концептуално разделени.  

Формирането и развитието на съществуващи и създаването на нови 

продукти при културно-историческия туризъм представлява стратегически 

процес на планиране и управление. Той е логическа поредица от стъпки, която 

предлага възможност за оценяване на алтернативи, насочен е към обществото 

и подпомага неговото икономическо и социално-културно развитие. 

Туризмът като обект на познание и управление изисква 

интердисциплинарност на знанията. Ключово значение придобиват 

проблемите по опазване и туристическа интерпретация на световното и 

национално културно-историческо и природно наследство, свързано с 

устойчивото развитие на туризма. 

Приоритетна насока в устойчивото развитие на туристическата 

индустрия е културно-историческия туризъм. Неговото развитие изисква 

добро взаимодействие между институционалното стопанското управление при 

ясно разграничаване на държавните и бизнес функции, без те да се 

противопоставят, взаимно изключват и пречат за постигане на общата цел. За 

това е нужно разработването на визия, мисия и дългосрочни цели за 

развитието на съответните региони, в частност на територията на МИГ Тервел 

– Крушари. 

Културно-историческото наследство е основата, която отразява 

идентичността на хората, тя е и икономически ресурс, и източник на 

вдъхновение за предприемаческите инициативи. Културно-историческото 

наследство е от огромен интерес за привличане на туристи. В същото време, 

туризмът помага за увеличаване на ресурсите в културния сектор чрез 

идентифициране на нови възможности за предприемачество. 

Развитието на културно-историческия туризъм с останалите измерения 

на туризма (селски, фестивален, поклоннически, приключенски, екотуризъм) е 

важна възможност в процеса на капитализиране на туристическия потенциал 

на всеки регион, още повече на територията на МИГ Тервел – Крушари има 

достатъчно интересни туристически атракции. 

Това развитие може да се постигне, като се следват поредица от стъпки : 
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• Определяне на продукта за културно-исторически туризъм, заедно с 

неговите основни характеристики; 

• Определяне на профила на потребителя на културно-исторически 

туризъм; 

• Идентифициране на специфични компетенции за развитие на дейности, 

свързани с развитието на културно-историческия туризъм; 

• Определяне на набор от насоки за предприемачество в областта на 

туризма, които ще осигурят основа за развитие на продуктите на културно-

историческия туризъм; 

• Идентифициране на начините, по които да се развиват новите продукти 

за културно-исторически туризъм; 

• Издирване и прилагане на устойчиви европейски практики, които по 

иновативен начин биха гарантирали устойчивост. 

В контекста на нашата съвременност, културно-историческия туризъм е 

олицетворение на едни от най-перспективните направления в сферата на 

туризма изобщо, тъй като способства за опознаване, изучаване и съхранение 

на културното наследство на народите. 

Характерна черта на културно-историческия туризъм е неговата 

универсалност, което на практика предполага комбинирането му с почти 

всички останали видове туризъм. 

Характеристиките на културно-историческия туризъм могат да бъдат 

определени в зависимост от функциите, които той изпълнява в индивидуалния 

и социалния живот на хората, в зависимост от неговите проявления като 

бизнес, феномен и възможности за почивка и възстановяване. На 

макроравнище, културни-историческия туризъм и неговото устойчиво 

развитие е свързано с повишаване благосъстоянието на населението, 

намаляване на бедността и неравенството между регионите. 

Процесът по планиране на туристически продукти за исторически 

туризъм включва няколко фази : 

Етап 1 – Мисия и поставяне на цели; 

Етап 2 – Инвентаризация и анализ на ресурсите; 

Етап 3 – Анализ на пазара; 

Етап 4 – Съответствие между пазара и продуктовата концепция; 
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Етап 5 -  Развитие на туристическия продукт; 

Етап 6 – Стратегия на налагане на туристическия продукт на пазара; 

 

Етап 1 : Мисия и поставяне на цели 

Мисията придава яснота и посока в процеса на планиране и оформяне на 

визията на туристическия продукт. Тя има за цел да обърне внимание на това, 

което е важно за развитието на определена туристическа дестинация, а оттам и 

на територията като цяло. Мисията определя и ценностите, които трябва да се 

защитят. Важна част от изпълнението на мисията е формулирането на ясни 

цели, водещи до изпълнение на избраната мисия.  

Ако определим общата мисия на двете общини като „Осигуряване 

развитието на устойчив продукт на исторически туризъм, който да 

развива територията, да носи приходи за бизнеса и местната общност“, то 

логично е да си поставим няколко основни цели и подцели към тях, водещи до 

осъществяването на мисията. 

 

Цел 1 : Въвеждане устойчиво икономическо развитие на организацията 

Подцели : 

Увеличаване приходите от туристи;  

Привличане на повече туристи; 

 

Цел 2 : Окуражаване участието на местните жители в културни и 

социални инициативи 

Подцели : 

Създаване на обществена група за подкрепа на културни инициативи. 

Предоставяне възможности за местните инвеститори в подкрепа на културно-

историческия туризъм; 

Рекламиране на историческите паметници на територията на двете общини и 

културното наследство на територията в цялост; 

 

Етап 2 : Инвентаризация и анализ на ресурсите 
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Културно-историческите ресурси са определящи за формирането на нов 

вид туристически продукт. Създаването на единна база данни на 

съществуващите исторически забележителности е първата стъпка в 

реализацията на този етап. Събраните данни следва да се анализират и въз 

основа на анализа да се определи потенциала за развитие на територията на 

МИГ Тервел - Крушари като обект на културно–историческа дестинация.  

Уникалността на идентифицираните исторически обекти е ключова за 

успеха на изграждане на разпознаваем облик на територията като обект за 

исторически туризъм. 

На отговор подлежат въпросите : Кои са обектите които 

привличат/биха привлекли туристите; Достъпни ли са; Интегрирани ли са и 

допринасят ли за опазване на културно-историческото наследство?, които 

отговори всъщност ще дадат правилния избор при реализирането на 

инвестиции, проекти в областта на туризма за територията на двете общини.  

 

Етап 3: Анализ на пазара  

Необходим е сериозен анализ на пазара, който да дава точна представа 

за наличните културно-исторически ресурси, които съвместната дестинация 

предлага и търсенията в тази област на туристическия пазар. Два вида търсене 

определят туристическия продукт : 

- Първично проучване, включително въпросници и интервюта с 

туристическия бранш; 

- Вторично проучване, включващо анализ на публикувани вече 

данни и/или анализи, отнасящи се до местни и чуждестранни 

пазари; 

 

Етап 4: Съответствие между пазара и продуктовата концепция 

За да се намери най-добрия баланс между пазара и продуктовата 

концепция за развитието на историческия туризъм е необходимо да се 

установи синхрон между наличните ресурси и потенциалните пазари. 

Крайният резултат ще отговори на въпроса каква е посещаемостта, 

интензитета на туристопотока и в крайна сметка обоснованост на направените 

или планирани инвестиции. В тази връзка следва да се изследват съседните, 

гранични на двете общини територии като културно-туристически 
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дестинации, техните дадености, предлаганите крайни продукти, стратегиите 

им за привличане на туристи. 

След извършването на този анализ може да се избере варианта за 

съвместно сътрудничество, вместо пряка конкуренция. Този подход 

определено би донесъл повече ползи и за двете страни. 

 

Етап 5 : Развитие на туристическия продукт 

Създаването на туристически продукт е ключов етап от реализирането на 

успешна маркетингова стратегия. Главна негова характеристика е 

възможността му да се продава. Създаването на такъв продукт следва 

определена хронология : 

1. Подготовка на едно, двудневен маршрут; 

 

2. Осигуряване на необходимите услуги и доставчици по всички точки от 

маршрута; 

 

3. Разработване елементи на цената на маршрута; 

 

4. Установяване на партньорски взаимоотношения с всички „въвлечени“ в 

продажбата на продукта страни – местни власти, търговци, 

туроператори, местна общност, културни институции на територията на 

двете общини. 

 

Етап 6 : Стратегия на пазара и налагане на туристическия продукт 

Този етап изисква разработване на максимално подробен план на пазара, 

който да е обвързан с генерирането на продажби. За да бъде продаден 

туристическия продукт първо трябва да се изготви профил на потенциалния 

турист. В конкретния случай, при  културно-историческия туризъм, 

стратегията следва да е ориентирана към  : 

1. Малки групи туристи, които са извън определението „типично 

консуматорски“; 

 

2. Туристи с висока образователна култура и техните очаквания са по-

различни  и специфични;  
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3. Местното население, което да бъде привлечено към предлагания краен 

туристически продукт; 

 

 

ІІ. ПРОУЧВАНЕ НА РЕСУРСНАТА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ И СТЕПЕНТА Й НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

Устойчивото развитие на туризма в една община следва да допринася за 

разнообразяване и стабилизиране на местната икономика. Предприемането на 

адекватни и ефективни мерки за постигане на такава икономическа 

устойчивост изисква познаване на икономическото въздействие на туризма 

върху местното население и местната икономика, както и определяне на 

икономическата ефективност на туристическата дейност в дестинацията. 

Икономическата ефективност на туризма изразява степента на 

оползотворяване на производствените фактори (труд, туристическите ресурси, 

капитал) през определен период от време за създаване и реализация на 

определен обем висококачествени услуги и стоки, съответстващи на търсенето 

на местни и чуждестранни туристи. 

Реализацията на единна за двете общини стратегия за развитие на 

историческия туризъм позволява целенасочено въздействие върху широка 

аудитория – потенциални ползватели на туристическия продукт. Основната 

идея при реализирането на междуобщинските усилия следва да  бъде 

преминаването от единични не планирани посещения към кратки почивки, 

които да генерират нощувки в региона и извършване на разходи от страна на 

туристите за храна, развлечения и т.н. В средносрочен план развитието на 

дестинацията ще привлече инвеститори – както корпоративни, така и частни, 

напр. за закупуването на дом за ваканция (втори дом). Основен ефект от това е 

подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане. 

Оценката на икономическата ефективност на туризма на общинско 

равнище се прави с помощта на система от показатели: общи приходи от 

туризъм, равнище на трудова заетост в туризма, заплати и генерирани доходи, 

размер на платени данъци, нови участници в бизнеса, среден приход от 

турист, относителен дял на туризма в общия обем приходи на общината, 
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приходи от местни данъци и такси, мултипликационен ефект на туризма върху 

местната икономика и т.н. 

В същото време оценката на икономическата ефективност на туризма на 

общинско равнище е съпроводена с големи трудности: 

1) Липсва пълна и достоверна информация от страна на частния 

туристически сектор. 

2) Не всички туристи или нощувки се регистрират. 

3) В търговската мрежа не може да се направи разлика между турист и 

местен жител. 

4) Част от информацията, нужна за изчисляване на икономическата 

ефективност или не се събира, или е оскъдна. 

Затова резултатите от изследването на икономическата ефективност на 

туризма са в голяма степен условни. 

От гледна точка на интегрираното социално-икономическо развитие 

базирано на този сектор на местно ниво, е важно достигането на състояние, 

при което туризмът се развива устойчиво в следните три направления: 

• Икономическа ефективност; 

• Екологична съвместимост; 

• Социална търпимост; 

 

С оглед формирането на единна територия за развитие на историческия 

туризъм общините Тервел и Крушари биха могли да предложат общи 

туристически маршрути, трайно присъстващи в общинските карти на местните 

исторически, културни и природни забележителности, като най-важните от 

тях могат да бъдат : 

 

КАНЬОНЪТ НА СУХА РЕКА 

На територията на община Крушари, в землищата на селата Габер, Ефрейтор 

Бакалово, зимница, Капитан Димитрово и Огняново попада част от защитена 

зона Суха река.  Каньонът на Суха река и околностите му са природна и 

археологическа забележителност, както за Добричка област, така и за цяла 

Южна Добруджа. 
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В древността Суха река е 

била най-големият източник на 

сладка вода във 

вътрешноконтинентална 

Добруджа. Тя започва с три 

ръкава от Франгенското и 

Добруджанското плато и се 

влива в езерото Олтина – 

днешна Румъния. 

В българския участък на 

Суха река се срещат 132 вида 

птици - 98 от тях гнездят тук, а 

други са прелетни. 32 вида 

пернати са с неблагоприятен природозащитен статус в България и Европа. 

Долината на Суха река с прилежащите й суходолия, скали и скални 

венци по склоновете обхваща участъка от с.Карапелит до село Краново на 

север. Между селата Ефрейтор Бакалово и Брестница е изградена система от  

язовири с дължина 7-8км. Хълмовете по Суходолието са обрасли с дъбови 

гори, по-рядко с само с цер, по-често смесени  цер и келяв дъб. Откритите 

пространства около долината са заети със селскостопански земи и пасища, а 

бреговете са обрасли с водолюбива растителност. 

Суходолието на Суха река е едно от петте места в България за червен 

ангъч, белоопашат мишелов, малкия креслив орел и бухала, където тези 

видове, защитени от ЮНЕСКО, гнездят в значителни популации. 

Суха река е един от най-важните миграционни коридори на птици в 

Добруджа. Ежегодно по време на есенната миграция оттук прелитат над 

37 000 щъркела и над 5000 грабливи птици. Изградените водоеми и ловни 

стопанства, правят района благоприятен за риболовен и ловен туризъм. 

Край селата Габер,  Огняново и Капитан Димитрово имам множество 

пещери.   Част от  тях са обитавани от прилепи и други бозайници и птици. 

Известни пещерни колонии са “Кара кая“ и „Балабан кая“. 
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СКАЛЕН МАНАСТИР  „ГЯУР 

ЕВЛЕРИ“ 

Най-интересните пещерни 

комплекси са свързани с древната 

история на региона. Това са 

манастири, които са най-ранно 

откритите не само нашите земи, но и 

въобще на територията на  Европа и 

обитавани през цялото първо 

хилядолетие сл.Хр. Те са 

разположени в естествени пещери, част от които в последствие допълнително 

са обработвани. Най-голямо съсредоточие има между селата Балик, Оногур и 

Ефрейтор Бакалово. В скалите на десния бряг на Суха река, срещу античната 

крепост Адина, в землището на с.Ефр.Бакалово е разположен “Гяур евлери“ – 

един от най-големите скални манастирски комплекси в България и в Европа. 

Този важен център за монашеския живот възниква през ранно-византийско 

време /5-6 век /. Комплексът се състои от църква и девет монашески килии, 

изсечени в самия скален масив на три етажа, които са свързани помежду си. 

Интерес представлява  кръстът, изсечен върху олтарната маса в църквата , 

както и множество графити в подножието на скалния масив, оставен там  

вероятно от монаси и поклонници.   

Централната църква-католикон – е старателно изсечена с наос под 

формата на квадрат с дължина 3,10 м. и височина 1,90 м. Върху източната 

стена е оформен триделен олтар. По коридор се стига до голямо общо 

монашеско скална помещение, в което е издълбан кладенец  за вода. Църквата 

има квадратен притвор, а до него параклиси с правоъгълна апсида. Северно от 

параклиса има трапезария и игуменарница. В  подножието са разпределени 

килии и стопански помещения. Манастирът е използват през Х век, да което 

свидетелства керамиката в подножието и няколко руноподобни и кирилски 

надписи. 

На около 2 км. от Гяур евлер, върху десния бряг на Суха река, в 

“Сандакли маара“ са разположени и няколко единични отшелнически  килии, 

както и църквата гробница, в която са били погребвани монасите. Достъпът до 

обителта се осъществява чрез два скачени шахтови отвора, в които е имало 

монтирани дървени стълби. По тях се достига до обширно триделно 
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помещение с равно изсечени под, стени и таван. Най-северното от тях е 

параклис с размери 5.77 х 2.65 х 2.00. На изток е изсечена обширна абсида, а в 

югозападния ъгъл – голяма гробна камера. В съседното помещение с размери 

5.50 х6.20 са вкопани още три гробни камери, а в последното, най-малкото, 

още една камера. По стените има ниши възпоменателни обреди. Очевидно 

това е нишата, в която са погребвани монасите на големия манастир Гяур 

евлери и където са се извършвали заупокойни служби. Първоначално мощите 

им са били полагани в гробните камери в централното и южното помещение, а 

голямата камера в параклиса е била костница. 

Скалната обител „Тарапаната“, известна още като Лицето, се намира 

върху десния бряг на Суха река, на около 300 м. от „Сандъкли маара“. На два 

етажа през V-VI век са оформени четири помещения. На долния етаж, на две 

нива са оформени килия и параклис 2.60/2.65 с ниша в източната стена. До 

северната стена е изсечена гробна камера.  

Горният етаж също включва две помещения – 

килия и параклис.  

Параклисът е правоъгълно помещение с 

размери 2.20/1.95. Върху източната стена е оформена 

аркирана олтарна ниша, а край северната стена са 

изсечени скамейка и камера. От параклиса по тясна 

пътечка се достига до триъгълна килия с 

размери2.90/1.65. Тази обител също е използвана през 

Х век, за което свидетелстват няколко кирилски 

надписа кръстове с кръстосани краища.   

 

Всички тези манастири, скитове и килии възникват непосредствено след 

поставяне началото на монашеското движение. С разпространяването на 

християнството по нашите земи тук навлизат и първите проповедници на 

идеята за пълно откъсване от светския начин на живот, които в Североизточна 

България оставят неизлечими и внушителни черти от своето присъствие. 

Изградените от тях скални манастири по течението на Суха река и нейните 

притоци превръщат тези територии в едни от най-значимите центрове на 

ранното европейско християнство.   
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КРЕПОСТ ЗАЛДАПА 

Залдапа е най-големият 

укрепен античен център в земите на 

днешна Добруджа. Тя е 

разположена в местността Калето, 

между селата Абрит и Добрин, 

община Крушари. В по-старите 

публикации, а и сред местното 

население е позна та с 

различни наименования - Абтаатското кале, Къзкале, Добрин кале и Хисар 

кале, а името й означава студена или жълта вода.  

Дълго време в науката градището се е отъждествявало с античния град 

Абритус. Впоследствие, след като той е локализиран край Разград, 

археолозите свързаха селището с енигматичния град Залдапа, дълго търсен до 

тогава в цяла Североизточна България и Добруджа. 

В писмените извори Залдапа се свързва със събития, състояли се през 6-

ти в. Йоан Антиохийски твърди, че това е родното място на Виталиан – 

предводител на известния бунт срещу император Анастасий, прераснал в 

петгодишна гражданска война. Името на града фигурира и в списъка на 

обновените по времето на император Юстиниан I укрепления. Нещо повече, 

тогава Залдапа е била посочена и като център на епархия, чийто епископ бил 

подчинен на митрополита на Томис. По-късно тя имала важно значение във 

военните действия между Византия и аварите. 

Изградена през втората половина на 4-ти век, крепостта функционира 

около250 години – до гибелта на града в края на 6-ти век, като през това време 

претърпява няколко ремонта и преустройства. Голямото аварско нашествие 

през 585 г. поставя началото на края на Залдапа. Животът тук продължава още 

едни десетилетие, но през последните години на 6-ти век градът се обезлюдява 

и окончателно загива. 

Залдапа заема обширен полуостров с дължина 1200м. и ширина до 

500м., ограден от изток, север и северозапад от дълбока долина, а от запад и 

югозапад – от къс страничен дол. Северната част на полуострова представлява 

сравнително равна платовидна тераса, а южната е значително по-широка и 

хълмообразна. Именно тя е укрепена с крепостна стена и върху нея е 

разположен античния град. Теренните наблюдения показват, че той е бил 
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силно застоен. В северната част на полуострова, както и в долината, 

непосредствено източно и западно от укрепената територия, са се намирали 

неговите квартали. Тъй като укрепителната система на Залдапа демонстрира 

твърде хомогенен облик, следва да се предположи, че изграждането й е било 

осъществено в рамките на една единствена, при това, сравнително 

краткотрайна строителна кампания. Крепостната стена се състои от множество 

строго праволинейни отсечки. Тя има общо 32 крепостни кули с различни 

форми и размери, 3 главни и 2 по-малки порти.  Обликът на укрепителната 

система категорично свидетелства за късноримския й произход. 

Величествените размери на Залдапа /над 35 ха/ и монументалния характер на 

разкритите градежи не оставят никакво съмнение, че тя се числи към най-

големите и значими късноатнични градски центрове в тази част на Балканския 

полуостров. 

Първите археологически проучвания на Залдапа датират от 1906 -1910г. 

и са извършени от Карел Шкорпил. Впоследствие са извършвани частични 

теренни изследвания и наблюдения. За съжаление, през годините античният 

строителен материал по различни причини е бил подлаган на системно 

ограбване и разрушаване, което е започнало през ХIХ век и продължило да 

наши дни. Липсват и пълни археологически изследвания. В резултат на труда 

на екипи от археолози през последните 5 години, от 2015до2020г. вкл., при 

археологически разкопки са проучени част от укрепителната система, 

гражданската базилика, ранно християнската църква и внушително по своя 

начин на изграждане водохранилище. 

 

Гражданска базилика  

Базиликата е проучена от Карел Шкорпил. Сградата е разположена в 

централната част на Залдапа, южно от мястото, където се пресичат двете 

главни улици на града, свързващи главните порти. Ориентирана е юг – север и 

масивно издължен правоъгълен план с външни размери 101 м. х 18 м. В 

композиционно отношение сградата се състои от три части - две големи и 

напълно идентични по размери и вътрешна уредба трикорабни зали и едно 

централно помещение. Централният вход е от запад. Стените са изградени в 

стил opus implectum, а подът е постлан с тухли. От същия материал са 

направени и сводовите конструкции над вратите и прозорците. Най-вероятно 

сградата е била покрита с плоски керемиди. Според С.Торбатов може да се 

предположи, че в случая не става дума за една постройка, а за архитектурен 
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комплекс, който съчетава две самостоятелни базилики, разположени спрямо 

общо преддверие. Пак според него, сградата е имала обществен характер и е 

служела за съдебни и търговски цели. Средищното й местоположение, 

внушителните размери и прецизен градеж дават основание тя да се 

интерпретира като своеобразен център на обществения живот в тогавашна 

Залдапа. 

 

Християнска базилика 

През 1906г. от К.Шкорпил е разкопана и една ранно християнска църква, 

която се намира на около 40 м. североизточно от югоизточната порта на града. 

По план църквата е трикорабна едноапсидна базилика с нартекс и максимални 

размери 27х16м. ориентирана е изток – запад и е изградена в стила на 

крепостна стена и гражданска  базилика. Най-вероятно датира от края на 5-ти 

–началото на 6- ти век, т.е. по времето на управлението на император 

Анастасий, от което време е и епископската базилика. 

 

Водохранилище  

Открито е през 1949 г. от М.Мирчев, изградено е в северозападното 

подножие на укрепената градска територия вън от крепостните стени. Състои 

се от каптаж и воден резервоар - масивна двукамерна постройка със свързан и 

помежду си помещения. Първото от тях най-вероятно е играело ролята на 

утаител, а второто било същинския резервоар, снабден със защитен клапан, за 

да се предотврати евентуалното покачване на водното ниво над допустимия 

максимум. Съоръжението било доста сложно и съвършено за времето си. То 

било свързано с таен ходник – изсечен коридор в скалния склон със широчина 

и височина по 3 м. с подзидани стени и под от хоросан и трамбована пръст. 

Уязвимото местоположение на резервоара, както и наличието на таен проход, 

дават основание да се предположи, че веднага след направата му, 

водохранилището е било затрупано, за да не се отличава от терена. 

Изграждането на това внушително водно съоръжение явно е част от мащабна 

и всеобхватна строителна кампания от втората четвърт на 4-ти век, довела до 

оформянето  на една завършена късноримска градска инфраструктура. 
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МАНАСТИР „СВЕТИ ИЛИЯ“ – 

МЕСТНОСТТА ТЕКЕТО 

До края на миналия век, на 

около 1.5 км. Северозападно от с. 

Александрия, сред вековни брястове 

се е намирало двуобредното селище 

Мустафа Канаат – Свети Илия, 

известно като дървеното теке. 

Мястото е свързано с много легенди, 

като според една от тях Свети Илия 

слязъл от небето, яхнал своето магаре и дълго обикалял безводна Добруджа в 

търсене на вода и подслон, но така и не открил. Накрая умореното му магаре 

тупнало няколко пъти върху един камък в гората край с. Александрия, върху 

който камък до ден днешен стоят отпечатъците му. От мястото бликнала вода, 

която се оказала с лечебна сила. Вярващи от цяла североизточна България 

идват да пренощуват край извора, да пият и да се измият с лечебната вода. 

След саморазрушаването на Текето през втората половина на 20-ти век, на 

мястото му, е построен параклис. През 1997- 2000г. до параклиса е построен 

манастир „Свети Илия“, в чиито околности ежегодно се провежда фолклорен 

фестивал на връх Илинден.   

 

БАЗИЛИКАТА НА ПАЛМАТИС 

  Християнска базилика строена преди  1500 години, когато господар на 

земите в Добруджа е бил император Юстиниан Велики, е разкрита през 2016 г. 

- по време на първите археологически проучвания на крепостта Палматис, 

край тервелското село Оногур. Тя е с дължина около 60 метра и широчина 30 

метра, била е пищно украсена. Храмът, открит в Оногур, може да бъде сравнен 

по капацитет и размах на дейността си единствено с раннохристиянските 

църкви “Света София”, от времето на император Юстиниян и на “Света 

Ирина” в Константинопол, както и на църквата “Свети Николай 

Мирликийски” в Мира. Той се нарежда сред най-големите византийски 

храмове от проучените над 150 базилики от V- VI век на територията на 

някогашната империя. 
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Археологическият екип, ръководен от 

проф. Казимир Попконстантинов и 

Боян Тотев – археолог от РИМ 

Добрич, е открил над 5000 фрагмента 

от храма, сред които запазени 

капители на колоните и олтарната 

преграда. 

За първи път по българските земи и 

дори в Балканския ареал в 

християнската археология се открива 

синтрон, който е достигал голяма височина - най-вероятно 2.70-3 метра. Той е 

в централната част на храма, и в него епископът е служил по време на 

литургия . Там са се провеждали епископски заседания и събори. Върху 

колоните и капителите има все още запазени букви от гръцката азбука- алфа, 

бета, делта и др., които насочват, че тези елементи са били правени по поръчка 

в архитектурни ателиета в Мала Азия. 

            Друг интересен елемент от строителството на базиликата е т.нар. 

кръщелно (баптистерий, писцина) -съоръжение в което се извършвало 

кръщаването на миряните. То прилича на малък и плитък кръстовиден басейн, 

с размери метър на метър, със стъпала, издълбано вдясно от престола. 

Край крепостта Палматис е минавал римският път Дуросторум - 

Марцианополис, който е следвал течението на пълноводната някога Суха река. 

Раннохристиянският епископски център се е намирал на границата на 

византийската провинция Мизия и другата провинция – Скития с 

късноантичния град Залдапа. Проф. Попконстантинов уточнява, че 

първоначално там е имало по-малка църква, но след като Палматис става 

епископски център, тя е разширена и преустроена, както и синтрона, за да 

побере повече свещенослужители.  

Според археолозите за първи път у нас се 

документира последователността в 

изграждането на колонада - база, колона, 

капител - посредством букви от гръцката 

азбука от А до Н в числова стойност от 1 

до 8. Размерите на храма, мраморният 

материал, пренесен вероятно от Мала 

Азия, вътрешните архитектурни решения, 
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красивите капители, деветстъпалният синтрон и редица други структури са 

доказателство, че е открита епископска базилика, отбелязват археолозите. 

Храмът е изграден с много средства по времето на император Юстиниан 

Велики /527-565 г./. Според експертната комисия този паметник се откроява 

сред всички проучени досега базилики не само с размерите си - 59 на 30 метра, 

но и с разнообразието на елементите в олтарната част и оформлението на 

атриума. 

Освен всички останали описани артефакти, намерени при разкопките на 

древноримската крепост, интерес предизвиква бронзовия пръстен от 

крепостта Палматис. Пръстенът е открит в пределите на село Оногур, чиято 

територия съвпада с разположението на късноантичната крепос Палматис. 

Открит е от жител на селото и предаден на археолозите, които реализират 

спасителните разкопки на крепостта от 2016 г. насам. Пръстенът не е цял, 

запазена е само плочката му, която изобразява жътвар със сноп от жито или 

друга житна култура, който прибира реколтата със сърп. Вероятната 

датировка е от времето, през което крепостта е в разцвета си V-VI в. 

 

 

СКАЛЕН МАНАСТИР „АСАР ЕВЛЕРИ” 

(къщите на крепостта) до с. Балик 

Скалният манастир „Асар евлери“ до с. Балик се намира в подножието 

на ранновизантийска и ранносредновековка крепост. Манастирският комплекс 

включва църква, погребален параклис и спално помещение, оформени през V-

VІв. Има и кладенец за вода, който достига до реката. Южно от църквата е 

манастирското спално помещение. По стените има няколко ниши, а в северния 

край скална тоалетна. Северно от църквата е погребалният параклис. Върху 

източната стена е оформена олтарна ниша, а в пода са вкопани няколко гробни 

камери. Северно от църквата по малък коридор и изсечена в скалата пътечка 

се достига до няколко килии.   
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СКАЛНА ОБИТЕЛ „ШАН КАЯ“ 

(почитаната/уважаваната скала) 

Намира се в непосредствена 

близост до с.Оногур,  в подножието на 

късноантичната крепост Палматис. 

Включва 64 м. дълга галерия от 

скални помещения, свързани помежду 

си с тесен тунел. Входът към 

манастира представлява тясна 

цепнатина, като  в близост до него са оформени помещения с ниши и 

прозорци. В края на тунела, на съществувала някога тераса е имало и други 

помещения с дървена конструкция, чиито следи ясно си личат по скалата 

отвън.  

 

СКАЛEН СКИТ „ВЪЛЧАНОВА 

СТАЯ” 

Разположен е до с. Брестница е 

над голяма естествена пещера върху 

левия бряг на Суха река. В самия 

скален масив, над пещерата, 

старателно е изсечена триконхална 

скална църква с притвор ( V-VІ в.) 

калният скит „Вълчанова стая” до с. Брестница е разположен над голяма 

естествена пещера върху левия бряг на Суха река. В самия скален масив 

старателно е изсечена триконхална скална църква с притвор от V-VІ в. Наосът 

е почти квадратен с размери 3.50 Х 3.40 м, а конхите са полукръгли с ширина 

около 2.00 м. Южно от църквата е имало малка килия с размери 2.00 Х 1.55 м. 

Между килията и църквата има коридор, а над входа е изсечено правоъгълно 

поле за икона. Църквата е използвана през Х в., за което свидетелстват 

рисунки и знаци-графити. 
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ОБЩИНСКИЯТ МУЗЕЙ В ГР.ТЕРВЕЛ 

  

Общински музей Тервел има три големи експозиционни зали, три малки 

зали, галерия, кабинет за работа с деца и конферентна зала. Сградата е с 

изградена достъпна среда – панорамен асансьор и степер за стълби. 

Помислено е за малките гости на музея – за тях във всяка от трите големи зали 

има възможност да се забавляват и да отнесат у дома късче от музея. 

Интерактивни игри и занимания ги очакват и в кабинета за работа с деца. 

Големите ученици могат да мерят способностите си да ораторстват в дебати и 

изнесени уроци в конферентната зала и във всяка една от големите 

експозиционни зали. 

  

ЗАЛА „АРХЕОЛОГИЯ“ – голяма експозиционна зала 

 

Създадена в настоящия си вид 

през 2018 г. и отворена за посетители на 

22 септември 2018 година. В нея може 

да се види: 

- Керамичен печат  (пинтадера) на 

близо 6 000 години, намерен в района 

на с.Каблешково; 

- Запазен скелет на знатен воин на 

близо 6 000 години, принадлежал към 

номадски народ, населявал  земите на 

днешната тервелска община; 

- Оръдия на труда от бронзовата епоха; 

- Керамични съдове на 6 000 години; 

- Железни оръжия и оръдия на труда от преди 3000 години , ползвани от  

тракийското племе гети; 

- акинаци, бронзови стрели за рефлексен лък и огледала с хоризонтално 

центрирана дръжка – останки от скитски племена; 

- монети на царете  Филип и Александър Македонски; 

- железни оръжия, върхове на копия и бойни ножове от царството на 

гетите; 

- сребърни торкви, гривни и фибули от римската провинция Мизия, 

някога простирала се и върху днешните тервелски земи; 

- готска фибула от гражданин на провинция Малка Скития, също заемала 

част от нашата община; 
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- ранновизантийски монети и предмети на култа от късноантичната 

крепост „Палмате“ край с.Оногур; 

- върхове на различни оръжия, бойно снаряжение, апликации, матрица, 

открити в развалините на крепостите Палмате и Адина (край с.Балик) от 

византийската империя; 

- украшения, оръжия и религиозни символи от времената на Първото 

българско царство; 

- каменен жертвеник, ползван от прабългарите, обитавали днешната 

територия на Община Тервел; 

- коланни апликации, кръстове , различни накити от крепостта „Скала“ 

край тервелското с.Кладенци, от X век; 

- монети ( сред които и златна с изображение на император Константин 

VIII) от крепостта „Скала“ край тервелското с.Кладенци, от X век; 

- малка оловна иконка с изображение на Св.Георги от крепостта „Скала“ 

край тервелското с.Кладенци, от X век; 

- белоглинените керамични плочки от църквите на крепостта „Скала“ , 

идентични с тези в столицата Велики Преслав; 

- четири мраморни капители с кръстове от църквите на крепостта 

„Скала“; 

- глинени съдове от крепостта „Скала“; 

- възстановка на землянка от крепостта „Скала“; 

- монети,сечени от българските владетели (Иван Александър, Иван 

Шишман, Добротица, Тертер) от времето на Добруджанското деспотство. 

Малчуганите могат да се включат в игра на археолози, които откриват свои 

малки парченца от автентичен материал от крепостите в тервелско в детски 

кът на залата. 

 

ЗАЛА „КАН ТЕРВЕЛ“ – голяма зала 

Създадена като нова зала в общинския музей, посветена на 1300 

годишнината от победата на Кан Тервел над арабските нашественици при 

Константинопол. Изработването на част от експонатите в залата е 

подпомогнато с финансиране от Правителството на страната. В залата има  

възможности за провеждане на изнесени уроци с ученици. В зала „Кан 

Тервел“ може също така да се види: 

- родословно дърво на владетелския род Дуло; 

- изложба , подготвена от  фондациите „Българска памет“ и „Бъднини“ , 

със съдействието на Националния исторически музей; 
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- фигурална композиция в естествен ръст на Кан Тервел на кон на фона на 

крепостните стени на спасената от арабите столица на Римската империя – 

Константинопол; 

- банер с изображение и информация за кесарския печат на Кан Тервел; 

- банер с изображения и заглавия на средновековни хроники и други 

извори, в които се споменава за българския Кан Тервел; 

- банери с изображения на Светеца Тривелий, за който се знае, че това е 

Кан Тервел, под формата на стенописи на църковни храмове в България; 

- фигури на знатни прабългари, облечени в одежди, носени от 

съвременниците на Кан Тервел. Дрехите са ушити като възстановки, 

разработени на базата на останки от дрехи от същия исторически период, 

намерени при археологически разкопки и изобразени върху съдове и други 

предмети от  бита на прабългарите през ранното средновековие; 

- десет табла, върху които са изобразени намерени при разкопки на 

гробовете на Кан Кубрат и други знатни българи предмети, ползвани от 

аристократите от рода Дуло; 

- макет на тервеловия дворец от Плиска – възстановка по чертеж на 

архитект Стоян Бояджиев, представена в произведението „Кан Тервел – 

Спасителят на средновековна Европа“, с автор проф. Георги Атанасов; 

- възстановка на прабългарска юрта; 

- издания от съвремието, с текстове за Кан Тервел, част от техническият 

проект, по който е изграден паметника на Кан Тервел;    

- репродукции на икони с изображението на Свети Тривелий; 

- юбилейната марка, която е валидирана в гр.Тервел на 15.08.2018 г. по 

повод на 1300 годишнината от победата на Кан Тервел над арабската армия 

при Константинопол; 

- юбилейна монета с изображение на печата на Кан Тервел, емитирана от 

Общинска банка през 2018 г.; 

- банер със спомена за една пиеса, поставена на сцената на читалището в 

Тервел през 1983 година. Сценарист на историческата пиеса „Хан Тервел“ е 

добричкият поет, писател и журналист Драгни Драгнев, а актьори са 

самодейците от театралната група в Тервел; 

- табла с обозначения в кои населени места има улици, които носят името 

на Кан Тервел; 

- холограмна атракция, в която може да се види кулминацията на 

церемонията за въздигането на Тервел в Кесар на Византия.  Движенията и 

думите на император Юстиниан Втори и Кан Тервел са заимствани от 
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запазени описания на  церемонии на Византийската империя от времето, 

когато кан Тервел е въздигнат в кесар.   

-        Децата могат да влязат в ролята на Кан Тервел и да поставят печат от 

червен восък върху договора с Византия, който канът е сключил през 716 

година. Този договор е първият в историята на българската държава, който 

урежда  задължения за плащане на данъци между две държави, но важното тук 

е, че империята Византия става длъжник на нашата държава България. 

 

 

ЗАЛА „ЕТНОГРАФИЯ“ – голяма зала 

 

Създадена в настоящия си вид през 2018 г. и отворена за посетители на 

22 септември 2018 година. В залата може да се разгледат : 

 

- възстановка на стара каменна 

чешма; 

- фигурална композиция „Сватба в 

с.Кочмар“; 

- Стена на билките и подправките „в 

градинката на баба в Тервел“; 

- Възстановка на интериор от селски 

дом в тервелско – соба; 

- Възстановка на интериор от градски 

дом на заможно семейство; 

- Възстановка на интериор от спалня в селски дом; 

- Възстановка на интериор от стая, в която жените са прели, плели, 

тъкали, бродирали; 

- Помщение за приготвяне на хляб с възстановка на пещ. 

 

Всички предмети са собственост на музея в Тервел , като преобладаващата 

част от тях са дарени от жители на тервелското село Кочмар . 

За малките гости в залата има интерактивен под, който представя тридесет и 

три забавни интерактивни изображения, преобладаващо с етнографска 

тематика. Децата могат също да си изработват малки хлебчета, върху които да 

поставят  печати за обредни хлябове. 
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ЗАЛА „МЕСТНИ 

ЗАНАЯТИ“ – малка зала 

 

Традиционните занаяти в този 

край са свързани с добиваните от 

земята златни житни зърна и 

производството на брашно. 

Развито е и скотовъдството - 

отглеждане на овце, кози, биволи и 

други дребни животни. 

Традиционен поминък от най- 

старо време в тервелско е и пчеларството. Мъжът е умел ковач и железар, 

дърворезбар, музикант, чифчия,  кожухар, ножар. Инструменти и предмети, 

ползвани от земеделци, дърводелци, пчелари, каруцари и други занаятчии от  

тервелско  са  изложени в зала „Местни занаяти“. 

 

 

ЗАЛА „ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО“ – малка зала 

 

В залата са поставени табла, които проследяват историята на религиите 

в тервелско. А тя започва с известните скални манастири от ранното 

средновековие. Днес те са в околностите на тервелските села Балик, Оногур и 

Брестница, а някога са били край крепостите „Адина“ и „Палмате“. Историята 

на религиозните храмове преминава през новооткритата епископска базилика 

в „Палмате“, през двете църкви в крепостта „Скала“ и навлиза в съвремието. 

Представена е най-старата църква в тервелско – тази в с. Безмер, както и за 

най-старата джамия – в с. Градница. Пътят към храма завършва с илюстрован 

разказ за новата църква в гр.Тервел. В експозицията специално място е 

отредено на Отец Георги от с.Жегларци, превърнал се в школа за свещеници. 

 

ЗАЛА „ПАМЕТ ЗА ВОЙНИТЕ“ – малка зала 

 

Залата предлага  разказ за Кочмарската битка и конницата на славния 

генерал Иван Колев. В нея са експонирани снимки на местни хора, участвали в 

първата световна война, както и снимки на ветерани – участници във втората 

световна война. 
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ГАЛЕРИЯ 

 

Фондът на галерията наброява общо  270 творби. В нея са изложени 

пластики и творби на роденият в с. Кочмар художник Тодор Балев. 

 

СТЕНОПИСИ 

Интересни са и трите стенописа -  “Възшествие на Хан Аспарух” и 

“Апотеоз на българската култура”, изработени от Пламен Вълчев и “Пролетни 

празници в Добруджа”, изработени от Радослав Дикански и Николай Драчев. 

Стенописите “Възшествие на Хан Аспарух” и “Апотеоз на българската 

култура” са разположени на стълбищните площадки на парадното стълбище, а 

стенописът “Пролетни празници в Добруджа” краси фоайето на втория етаж. 

  

 

 

ІІІ. МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И 

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ ЗА РАЗВИТИЕТО 

НА ТЕЗИ ТЕРИТОРИИ КАТО ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИСТОРИЧЕСКИЯ 

ТУРИЗЪМ  

 

Еволюцията на туристическото търсене и предлагане през последните 

години доведе до засилена тенденция към т.нар. „умни дестинации“ /smart 

destination/, налагани като иновативен модел за туризъм с висока добавена 

стойност и устойчиво развитие на местната общност. Туристическата 

индустрия в световен мащаб инвестира все повече в модели на устойчив 

туризъм като начин да бъде синхронизиран с динамиката и 

предизвикателствата на 21 век и да отрази новата ценностна нагласа  и 

интересите на съвременния турист.  

Районът Тервел – Крушари разполага с безценен и неоползотворен 

ресурс и потенциал за развитие на устойчив туризъм. Двете общини ясно и 

категорично са заявили своето намерение да фокусират усилията си върху 

устойчивия туризъм чрез залагане на приоритетни мерки в свои стратегически 

документи, свързани с визията и развитието на своите територии. 

Ползите от налагането на устойчив туризъм са свързани със следните 

принципи и модели на поведение: 
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1. Съхраняване и развитие на културно-историческото наследство и 

неговите ресурси; 

2. Опознаване и уважение към местната култура; 

3. Купуване и промотиране на продукти - местно производство; 

4.  Спестяване на енергия и ресурси; 

  

Налице е техническа свързаност със съседните румънски общини, което е 

предпоставка за поемане на туристопоток от съседна Румъния, както и от 

международните летища в обсега на дестинацията. 

 

Развитието на устойчив туризъм е заложено в стратегическите документи 

на двете общини. Той следва да се разглежда в контекста на значителните 

приходи, които би могъл да донесе на регионално ниво. 

По данни на НСИ на България за 2017г., приходите от туризъм в област 

Добрич, възлизат на 119 милиона лева, което е 10% от приходите от туризъм в 

страната. През 2017г. България е била посетена най-много румънски туристи – 

близо 2 млн., което е ръст с 11% спрямо 2016г. Данните показват, че от април 

до септември броят на посещенията е устойчиво висок в порядъка между 

150 000 и 280 000 посетители.  

Наличният исторически, природен и културен потенциал на двете общини 

следва да доведе до целенасоченост в местните политики, свързани с : 

1. Изготвяне на  Обща маркетингова стратегия с конкретни дейности и 

мерки; 

2. Реализиране на комплекс от мерки за подобряване инфраструктурата 

за предоставяне на туристически услуги; 

3. Подобряване капацитета на общинските администрации и останалите 

социално-икономически партньори за прилагане на съвременни 

подходи за развитие на местния туризъм; 

Стратегията следва да дефинира три маркетингови цели : 

1. Налагане на единна обща марка на региона и присъствие в 

дистрибуторската туристическа мрежа; 
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2. Разширяване на информацията за региона като дестинация, 

предлагаща добро качество на туристическите ресурси и услуги; 

3. Увеличаване на средната продължителност на престоя и разходите 

на посетителите в региона; 

Освен „морските“ общини от област Добрич, няма други подобни общи 

територии, които притежават толкова богато културно и историческо 

наследство, природни дадености, които биха могли да са само от полза за 

местната общност. 

В този смисъл, необходимостта от изготвяне на нова обща стратегията, 

следва да е приоритет пред общинските власти на двете добруджански 

общини . Тази стратегия трябва да е насочена към вътрешните и външните 

спрямо двете общини целеви групи. Като вътрешни групи се идентифицират 

жителите на общините Тервел и Крушари, местния бизнес, общински 

служители. Външни са потенциалните туристи и външните инвеститори. 

Двете групи биха имали определена полза от реализацията на изводите, 

идеите и възможностите, които анализът предлага. 

Най-благодатна група за развитие на историческия туризъм са децата и 

учениците от двете общини и областта. При тях възприятията за учене чрез 

игра и пряка визуална среща е най-силно изявена.  

Възможност и свободна за това ниша настоящия анализ открива в 

провеждането на еднодневни или двудневни зелени училища, открити уроци 

по история и цивилизации на открито, край самите исторически 

забележителности. Децата-пътешественици могат да бъдат първите 

„откриватели“ на маркираните общи за двете общини исторически маршрути.  

Чрез организиране на такива уроци, исторически възстановки, в които герои 

са самите те, интересът към историческите забележителности на територията 

на МИГ Тервел – Крушари, ще нарасне неимоверно. Способността на детския 

разказ и въображение от видяното и изживяната емоция би могло да се 

превърне в най-добрия посланик и реклама на съществуващите исторически 

забележителности, които те да преоткрият впоследствие със своето семейство, 

близки, познати, приятели. Възстановки на римски боеве с мечове, стрелба с 

лъкове, „откриване“ на артефакти сред руините, са само част от възможните 

начини за привличане, задържане и развитие на детския интерес.  

За целта обектите от историческото наследство трябва да се 

социализират – да се осигури нормален транспортен достъп до тях, да се 
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адаптират програми за обучение, да се изработят туристически карти с 

маршрути на социализираните исторически забележителности. Като част от 

достъпа до историческите забележителности би могло да се предвиди 

общините да закупят и предоставят велосипеди за велопоходи.  

Читалищата в двете общини следва да влязат в ролята си на естествен 

партньор на общинските администрации и местния бизнес при реализирането 

на съвместната стратегия. Във всяко от тях следва да се обособи малък 

туристически-информационен център, оборудван с мултимедия за 

представянето на видеофилми, популяризиращи културно-историческото 

наследство на региона. Тези читалищни центрове следва да разполагат с 

достатъчно като брой туристически карти, дипляни, рекламни брошури. 

Персоналът, зает в читалищни дейности следва да бъде обучен в 

основни познания по екскурзоводство и умения да представя пред публика 

най-характерните забележителности на региона. 

Местното население и местния бизнес могат да намерят своята ниша за 

повишаване на семейните и фирмени доходи. Увеличаване на заетостта, макар 

и със сезонен характер ще се отрази благоприятно във всички сфери на живота 

на общността. Общинските администрация биха могли да приложат на 

практика реализирането на общински стратегии, планове и програми директно 

и индиректно свързани с разработването и внедряването на местен 

туристически продукт и новата туристическа дестинация. 

Потенциалните туристи биха могли да бъдат облагодетелствани чрез 

разнообразяването на съответния туристически пакет, в който са включени 

вече нови туристически продукти, които превръщат обикновената почивка в 

изживяване. Част от тяхната почивка би могло да бъде включването им в 

различни фолклорни празници в двете общини. Възможността туристите да се 

запознаят с нова дестинация, включваща приключенски и опознавателен 

туризъм, обединени като исторически туризъм, също не е за подценяване. 

Външните инвеститори биха могли да бъдат привлечени, обезпечавайки 

местата за отдих, хранене, отдаване на превозни средства под наем, което би 

довело до повишаване равнищата на заетост в малките населени места. 
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ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ  

 

АНАЛИЗИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ В 

ОБЩИНИТЕ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ 

  

 

Към момента общата територия на МИГ Тервел- Крушари няма изграден 

единен образ на туристическа дестинация, въпреки реализираните съвместно 

проекти между двете общини през последните 10 години. Основните 

туристически продукти, ако може така да се определят, са съсредоточени 

върху няколко обекта с високо ниво на значимост, но липсват интегрирани 

продукти, базирани на общи туристически ресурси. Развитието на туризма е 

все още разделено между двете общини, като всяка от тях реализира различни 

дейности и проекти, без да търси естественото партньорство и надграждане 

при съседа. Районът предлага развитие на различни форми на туризъм – 

екотуризъм, исторически, образователен – биология, археология, етнография, 

кулинарен туризъм, поклоннически /религиозен/ туризъм, велотуризъм. 

В момента, независимо от наличието на атрактивни исторически и 

природни обекти, те сами по себе си не могат  и не са в състояние да осигурят 

по-дълъг престой и търсеното преживяване  на посетителите на двете общини. 

Именно тази причина налага интегрирането в един общ туристически продукт, 

който да се наложи на пазара със своята уникалност и разпознаваемост. 

Изграждането на единен специфичен образ на дестинацията следва 

глобалните тенденции в туризма, които налагат търсенето на автентичен и 

уникален продукт, който да е различен от традиционния. 

Богатият културно-исторически и природен ресурс на двете общини 

предоставя възможност за много добра симбиоза в предлагането и 

използването на конкурентните предимства на всяка от тях. Като резултат 

устойчивият туристически продукт Тервел – Крушари може да се превърне в 

дестинация, предлагаща многопластово преживяване и презареждане на 

сетивата.  

Общините Тервел и Крушари се намират в особено конкурентен регион 

от гледна точка на разнообразието на туристически продукти, които се 

предлагат в съседните, и особено в морските общини на област Добрич. На 

изток-североизток се намират редица курортни градове (Шабла, Каварна, 

Балчик, Варна), както и модерни курортни комплекси по Северното 
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Черноморие – Албена, Златни пясъци, Свети Константин и Елена и др., които 

са с дългогодишни традиции в предлагането на традиционни туристически 

продукти на базата на природната даденост море-слънце. 

На запад-югозапад големи областни и общински центрове предлагат 

туристически продукт, акцентиращ върху културно-историческия туризъм – 

Добрич, Шумен, Мадара, Плиска, Преслав. 

Присъствие на туристическия пазар имат и активни центрове на 

тематичния туризъм в общините Балчик и Каварна, свързани съответно с 

Двореца на румънската кралица Мария, Ботаническата градина, нос Калиакра, 

множество изградени и достъпни за туристите голф-игрища с прилежащите им 

комплекси. 

Като извод, който се налага от прегледа на предлагането в съседните 

общини, е наличието на разработени туристически продукти, свързани с 

морски и ваканционен туризъм, културно-исторически, събитиен и конгресен 

Сравнително слабото развитие на селския туризъм, съчетан с еко-

туризъм дава отлични възможности за развитието на туристически продукт в 

този пазарен сегмент, а съчетаването му с исторически маршрути, би оформил 

един съвсем нов за региона облик. 

По отношение наличните маста за настаняване следва да се отбележи, че 

те не са много на брой и в двете общини, легловата база не е в състояние да 

поеме големи туристически групи.  

 

В община Тервел работят целогодишно три къщи 

за гости : „Мария – Невена“ в с. Безмер, „Куртеви“ и 

„Рубин“ в гр.Тервел. Освен тях общинския център – гр. 

Тервел предлага хотелско настаняване в два хотела 

„Алгара“ с 15 места и „Адамови“ с 20 места.  

При един синхронизиран процес за организиране 

на групови пътувания, местата за настаняване в 

общината биха могли да се окажат достатъчни. 
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В община Крушари целогодишно 

работеща е къща за гости „Хан Телериг“ 

в с. Телериг. Като локация населеното 

място е идеално разположено за начална 

точка на еко-маршрут „Суха река – 

Скални манастири“.  

Селото отстои и на около 

петнадесетина километра от с. Оногур, 

край което през 2020г. стартираха разкопките на древноримската крепост 

Палматис. 

 

 

В непосредствена близост до разкопките на крепостта 

Залдапа в община Крушари се намира хотел „Наяда“, 

разполагащ с около 30 места, собствен ресторант, лятна 

градина.  

Хотелът предоставя възможност за почивка, съчетана 

с посещения на разкопките на крепостта и риболов на 

язовира, граничещ с хотела. 

 

 

Разработването на интегрирани туристически продукти и атракции 

следва да има за цел предлагането на унифицирани и допълващи се 

туристически продукти, които да задържат туристите на територията на 

общините за 2-, 3-, 5-дневни туристически пакети. Престоят на туристите ще 

генерира нощувки и потребление на местни продукти и услуги. 

Логиката на създаване на съвместен туристически продукт между двете 

община може да се приложи чрез следните приоритети и мерки и мерки :  
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Приоритет 1 – Развитие на съществуващата туристическа 

инфраструктура и свързаните с нея услуги 

Мярка 1. Създаване на шест интегрирани туристически продукта 

Тези продукти се основават на наличните културно-исторически и природни 

забележителности в региона, които най-бързо могат да се обособят като 

туристически продукти, а именно: 

• Културно-исторически туризъм 

• Религиозен туризъм 

• Пещерен туризъм 

• Тематичен туризъм (орнитоложки, ловен и риболовен) 

• Фестивален туризъм 

• Културно-опознавателен туризъм – събитиен (по повод различни празници), 

кулинарен 

 

Продуктите следва да 

обхващат местоположенията на 

обектите, начините за реализация на 

почивката с цел запълване на 

времето на туристите – както за 

разглеждане на обектите, така и за 

допълнителни преживявания (местна 

кухня, участие в местни събития, 

занаяти и т.н.). 

 

 

Мярка 2. Възстановяване, маркиране и развитие на туристическите 

продукти и маршрути 

• Възстановяване, реставрация и опазване паметниците на културата и на 

местното културно-историческо наследство; 

• Облагородяване на достъпните пещери и отварянето им за посещение от 

страна на спелеолози и туристи; 
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• Експониране на обектите; 

• Поставяне на табели за обозначаване на маршрутите; 

• Предоставяне на информация за местата за настаняване по пътя на 

маршрутите, възможностите за транспорт и т.н.; 

• Изграждане на велосипедни алеи; 

 

 

Мярка 3. Развитие на туристическата инфраструктура 

• Изграждане на нова или рехабилитация на довеждащата и свързващата 

туристическите обекти инфраструктура – пътища, места за отдих, 

туристически пътеки и т.н.; 

• Развитие и подобряване на ВиК инфраструктурата в туристическите 

локации; 

• Изработване на подробни устройствени планове за нови места за отдих, 

извънградски паркове и защитни територии; 

• Проектиране и изграждане на маршрути за специализиран автобусен 

туристически транспорт, места за техния престой (паркинги); 
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Мярка 4. Изграждане на места за 

настаняване и забавления в 

региона 

• Насърчаване изграждането от 

страна на местното население на 

места за нощувка и храна със 

стандарт 1, 2  звезди; 

• Изграждане на микро-атракционни 

развлекателни центрове: 

- Спортни площадки (волейбол, баскетбол, футбол, 

тенис на маса и др.) 

- Зали за спортни игри (напр. тенис на маса, билярд, 

дартс и др.) 

• Изграждане на тематични атракционни паркове, 

напр. мини голф игрище и площадки за пейнтбол, 

площадки за стрелба с лъкове); 

• Изграждане на сезонни пазари за местни 

селскостопански продукти; 

    

 

Приоритет 2: Развитие на човешките ресурси 

Този приоритет има за задача да осигури достатъчно и добре квалифициран 

управленски и изпълнителски персонал, който да предоставя услуги на 

настоящите и бъдещите туристи. Към него се обособяват следните мерки :  

Мярка 1. Обучение на специалисти в интерпретиране и маркетинг на 

културно-историческото и природното наследство 

• Запознаване на участниците в туристическото предлагане с характеристиките 

на интегрираните туристически продукти 

• Провеждане на обучения за управление на туристически обекти, за 

привличане и за обслужване на клиенти – за собствениците, мениджърите и 

работещите в местата за настаняване и в заведенията за хранене на туристите  

• Провеждане на курсове за чуждоезиково обучение 
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• Въвеждане на програма за професионална квалификация, обучение и 

сертифициране на интерпретатори и екскурзоводи 

 

Мярка 2. Подобряване на ресурсната обезпеченост с кадри 

• Привличане на студенти от колежите и университетите в региона, които 

предлагат специалности в сферата на туризма (напр. Добрич, Албена, Варна) 

за провеждане на практики в общините;  

• Привличане на средно- и висококвалифициран трудов ресурс от съседни 

общини в периодите с най-висока туристическа натовареност; 

 

Мярка 3. Насърчаване на уменията в сферата на предприемачеството; 

• Насърчаване на предприемаческата инициатива чрез реализацията на 

проекти, които да подпомагат създаването и развитието на бизнес от страна 

местното население 

• Предоставяне на редовна и актуална информация на местното 

население/предприемачи за финансиращи програми в сферата на туризма и за 

развитието на селските райони, както и за национални/европейски нормативни 

актове, регулиращи туристическите обекти; 

 

 

Приоритет 3: Промоция на дестинацията  

Макар и трети в настоящото подреждане този приоритет е от 

изключително значение. 

Местоположението на туристическите обекти (продукти) в пограничен 

район поражда изолираност и трудно приобщаване към централните 

туристически маршрути, които се рекламират чрез национални кампании. 

Следователно е необходимо създаването на собствен имидж в сферата на 

туризма и използване на мрежови (междурегионални/трансгранични) връзки 

за подсилване на местната познаваемост в сферата на туризма и инвестициите. 

Този приоритет трябва да се съсредоточи върху изпълнението на следните 

мерки : 
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Мярка 1. Реализация на кампания 

за повишаване на осведомеността 

• Създаване на единно рекламно 

послание и лого на региона; 

• Създаване на информационен 

Интернет портал, който да представя 

възможностите за туризъм и 

инвестиции в целевия регион – на 

няколко езика (български, 

английски, румънски, руски и др.); 

• Разработване на промоционални 

материали – брошури, каталози, карти и т.н. за представяне на интегрираните 

туристически продукти; 

• Участие в публични прояви (конференции, изложения и др.) за представяне 

на продуктите – както в България, така и в чужбина; 

• Провеждане на действия за повишаване екологичното съзнание на 

населението за въвеждането на Бизнес схемата за “зелен” туризъм; 

• Професионална промоция и реклама на туристически продукти за 

привличане на инвеститорски 

интерес; 

 • Подобряване информираността на 

населението относно възможностите 

за развитие на туризъм и стартиране 

на собствен бизнес; 

• Създаване на междуобщински 

център за предлагане на 

туристическа и инвестиционна 

информация и услуги; 
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Мярка 2. Създаване на мрежови връзки 

• Установяване на контакти с туроператори, организиращи регулярни 

маршрути за туристи и предлагане включването на местните интегрирани 

туристически продукти в общи туристически пакети за региона 

• Засилване на междурегионалното сътрудничество в сферата на туризма и 

свързаните със сектора инвестиции – България-Румъния със съседни общини и 

курортни комплекси. 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПОПУЛЯЛИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ 

 

Поради идентифицираните в ситуационния анализ съществени липси по 

отношение на инфраструктурата, легловата база, човешкия ресурс и нивата на 

осъзната необходимост сред местната общност, силната конкуренция от вече 

утвърдените дестинации със сходно „обещание“, налагането на дестинацията 

Тервел - Крушари като единен продукт е изключително предизвикателство. В 

този смисъл избраният подход трябва да бъде основан на ясна идея и 

екстремно интегриране на продуктите за предлаганите специфични услуги, 

което да създаде усещането на уникалност и неповторимост. 

Предлаганият подход за изграждане на единен туристически продукт е 

базиран на централизация и интегрираност на продуктите и услугите към 

туриста. В центърът му следва да залегне единната леглова база с възможност 

за изхранване, изградена на принципите на устойчивия туризъм, която да е в 

синхрон с претенцията на съвременния турист – жител на големия град, с 

екологична нагласа, социално отговорен, дигитално свързан, изискващ 

индивидуален подход и безкомпромисен по отношение на качеството. 

Наличието на един „еко-оазис“ на територията на дестинацията, който 

да помогне на налагането й, и да вдъхне идентичност е първият етап от 

разработването и налагането на бранда. Като втори етап след утвърждаването 

на дестинацията Тервел – Крушари като атрактивна дестинация или паралелно 

с това, е необходимо да се изградят благоприятни предпоставки за 

разкриването на още няколко къщи за гости. Налична леглова база 

съществува, тя е модерна и добре поддържана, но и в двете общини е 

необходимо да се изгради поне по още едно място за подслон и пребиваване. 
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Като възможност може да се разглеждат мерките по новите оперативни 

програми за периода 2021 – 2027г. Общините, освен частните предприемачи, 

могат да потърсят възможности за изграждане на сезонни домове, тип голяма 

фамилна къща, която да предоставя в определени сезони /пролет, лято, есен/ 

възможности за настаняване, изхранване кратки пребивавания, от порядъка на 

2-3 нощувки за индивидуални или групово организирани туристи. Като 

възможност може да бъде потърсен и рекламиран варианта за ползването на 

тези семейни къщи /сезонни домове/ в разгара на археологическите разкопки в 

двете общини, които обикновено започват през м.юни и приключват средата 

на октомври. 

Този вид туризъм е напълно възможно да се съчетае с провеждането в 

този времеви диапазон и в двете общини на регионални фолклорни празници, 

кулинарни фестивали и други значими събития от културните календари на 

двете общини. 

При всички случаи обаче, изборът на подход за реализиране на общи 

стратегии, дейности, изпълнение на цели и мерки от стратегически документи 

следва да се съобрази с обективно съществуващите тенденции в национален и 

европейски план и реалистичното им прилагане на територията на общините 

Тервел и Крушари. 

 

 
МАКРО ТЕНДЕЦИИ В 

ТУРИСТИЧЕСКОТО ТЪРСЕНЕ  

СЪОТНОСИМОСТИ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕСТИНАЦИЯ 

ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ 

Нарастване на търсенето на по кратки 

(в рамките на 1-3дни), но по-чести 

пътувания 

Възможност за организиране на 

„плаващ“ туристически сезон, според 

предпочитанията, като акцент се 

търси и се поставя върху уикенд 

туристите – семейства, младежи и 

индивидуални посетители. Нова ниша 

– еднодневни зелени училища за деца 

и ученици от областния град и всички 

съседни общини с акцент върху 

занятия по история на открито. 

Унифицираната градска култура и 

високите нива на стрес в големите 

градове карат градското население да 

Общините Тервел и Крушари са в 

отлична позиция да предложат 

спокойствие и чиста околна среда. 
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търси „презареждане“ в по-чиста и по-

автентична среда. 

Районът има огромен потенциал да 

развие и първи да позиционира 

набиращата популярност концепция 

за „бавна храна, бавен живот“, която 

стои в основата на новото разбиране 

за качество на живот. 

Повишаване на пътуванията „в 

последния момент“. Спонтанно 

организиране на пътувания през 

почивните дни в края на седмицата. 

Възможност за пренасочване на част 

от туристопотока вместо към 

морските курорти към алтернативни 

дестинации, каквито са Тервел и 

Крушари. 

Нарастване на броя на пътуванията 

при хора от третата възраст, търсещи 

лечение, профилактика, 

рехабилитация и възстановяване 

Привличане на туристи от третата 

възраст в неактивните сезони с 

„обещание“ за спокойствие, 

презареждане и автентична чиста 

храна. 

Предпочитания от страна на 

туристите към дестинации, свързани с 

конкретни форми на алтернативен 

туризъм – велотуризъм, орнитоложки 

туризъм, фестивален, религиозен, 

исторически, кулинарен и др.  

Позиционирането на Тервел – 

Крушари сред по-специфично нишов, 

но ориентиран към туристи с по-

високи доходи и образование, 

базирайки се на богатия природен и 

исторически ресурс на  региона. 

Развитието на местни културни 

системи, в които се комбинират 

различни елементи от потенциалната 

туристическа оферта, разработена за 

конкретна целева група, в  зависимост 

от съществуващите ценности и 

ресурси. 

Интегриран туристически продукт 

Тервел – Крушари, който предлага 

многопластово цялостно преживяване 

на туристи – ценители на 

автентичната, чиста и неподправена 

среда. Това включва чиста храна и 

напитки /местно производство по 

автентични рецепти/, чист въздух, 

опознаване на природата и историята 

на региона. 

Нарастване на пътуванията на 

семейства с деца от вътрешността на 

страната към двете общини. 

Тервел и Крушари да предложат 

подходящи форми за семейни 

забавления, с достатъчна като брой и 

комфорт леглова база и сигурност. 

„Еко оазисът“ да предлага всичко 

необходимо за семейства с деца – 
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настаняване, изхранване на място, 

аниматорски програми за децата, 

възможности да кратки походи до 

исторически или природни 

забележителности.  

 

 

SWOT Анализ на туристически потенциал за развитие на туризма в 

регион Тервел - Крушари 

 

  
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Отдалечен и тих район, сравнително 

недокоснат от глобализацията, 

урбанизацията и масовия туризъм 

До много интересни места няма 

довеждаща инфраструктура, 

наличната в много случаи е 

амортизирана, в лошо техническо 

състояние; 

Автентична и неподправена природа, 

спокойствие, подходящо място за 

бягство от градското ежедневния; 

Липсва изградена мрежа от услуги, 

както и преференции за частни 

предприемачи. Това води до слаб 

инвеститорски интерес. 

„Празно платно“, несъществуващ 

бранд и репутация; Тервел и Крушари 

започват на чисто, с умерени 

обещания 

Недостатъчна леглова база по „пътя 

на приключенеца“; 

Осигурен финансов ресурс по 

Европейски програми за подобряване 

на транспортния достъп, 

рехабилитация на пътната 

инфраструктура до населените места 

и историческите забележителности; 

Няма разработен съвместен 

туристически продукти, респ. обучени 

кадри, които да го рекламират, 

предлагат и организират. 

 

Добри предпоставки за свързаност и 

достъп до дестинацията; Наличие на 

четири ГКПП в близост до обектите 

на дестинация 

Състоянието на туристическата 

инфраструктура е незадоволително. 

Приемливи и преодолими за час-два 

отстояния от големите областни 

градове Варна, Добрич, Силистра 

Системата за визуална информация 

(указателни и информационни табели) 

е недоразвита. Липсва информация в 
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интернет пространството, електронни 

платформи, туристически сайтове и 

др. 

Уникални и богати природни ресурси, 

флора и фауна, пещери, птици, гори, 

дивеч, билки; 

Намира се в сянката на сходни и/или 

по-добре развити и утвърдени 

дестинации в областта – 

черноморските курорти. 

Взаимно допълване на ресурси и 

атракции между Тервел и Крушари с 

акцент върху Общото : римска, 

византийска, османска цивилизации и 

култури, характерен ланшафт, флора 

и фауна на Добруджа и Суходолието, 

Добруджански фолклор и кухня, вяра, 

религии. Характерното – исторически 

забележителности от близки епохи, 

фолклор, вино, храни,  

Слаба или несъществуваща 

идентичност като дестинация за 

посещение; 

 

„Бяло петно“ в радара на вътрешен и 

външен посетител, липса на всякаква 

осведоменост, асоциации и 

туристически нагласи и настроения. 

Ниско образователно равнище на 

населението по отношение на 

познанията им за туристически 

ресурси и тяхното използване и 

управление; 

Защитена територия Суха река, с 

включени в Натура 2000 участъци 

Липсват информационни материали, 

никакво присъствие в популярни 

дигитални пътеводители, 

информационни платформи като 

booking и trivago. 

Тервел и Крушари – с неразработен 

потенциал за приключенски туризъм 

благодарение на съществуващите 

комплекси от пещери; 

Недостатъчно изследвани са голяма 

част от културно-историческите 

паметници, местни истории, легенди.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Възможност за капитализиране на 

ресурса в други сектори като 

земеделие, животновъдство, 

реализиране на инвестиции в зелена 

енергия като съставни части на 

формулата за устойчивост. 

Застаряващо население, демографска 

криза; 

Зле развит сектор на услугите, силна 

зависимост от земеделие и селското 

стопанство – липса на 

диверсификация; 

Създаване на малки и средни 

биоферми от европейски тип 

Липса на устойчива заетост на 

местното население; Отлив на 

човешки ресурс към по-добре 

развитите региони; 

Възобновена ключова пътна 

инфраструктура 

Влошаване на инвестиционния и 

предприемаческия климат; 

Ефективно усвояване на средства по 

оперативните програми с цел 

утвърждаване на дестинацията като 

устойчива и атрактивна; 

По-бързо адаптиращи се дестинации, 

които се утвърждават като зелени и 

спокойни и бележат положителен 

ръст; 

Дигитализация и социални медии – 

възможности за бърза реклама и 

включване на дестинацията като се 

използва бързината и икономичната 

ефективност на новите дигитални 

платформи за туризъм и пътешествия; 

Опит за постигане на „всичко за 

всички“ подход, вместо остро 

фокусиран  таргет към желаната 

целева група и сегмент; 

Разработване на цялостна 

икономическа стратегия за 

устойчивост на региона и интегриране 

на туризма като ключово звено. 

Невключване и неангажиране в ранен 

етап на обществеността, бизнеса, 

регионалните медии и бизнес-

партньори; 

 

  

Без да претендира за детайлна прецизност, така предложения SWOT 

Анализ на туристически потенциал за развитие на туризма в регион Тервел – 

Крушари може да послужи на двете администрации при планирането и 

изпълнението на стратегии, мерки, инициативи, свързани с разработването и 

предоставянето на туристически продукт за крайния потребител.  

 

Развитието и предлагането на културно-историческото наследство 

„облечено” в атрактивна опаковка за туристическо потребление трябва да бъде 
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балансирано с отговорност и необходимата сериозност, спрямо историята и 

националните ценности. Глобалният характер на туризма създаде 

последователност от предизвикателства пред много общности. С 

нарастващото унифициране на хотелската архитектура, веригите ресторанти, 

уличното обзавеждане и други, общностите трябва да съхранят местните 

идентичности и в същото време да отговарят на очакванията на туристите по 

отношение на качество и стандарти. Важно е да не се правят компромиси със 

съхранението на културните ценности и да се балансира между социо-

културните потребности и икономическите придобивки. 

В действителност културата може да бъде изобразена чрез два 

концентрични кръга: 

• вътрешният кръг, който представлява културното сърце, т.е. по-

традиционните или базовите елементи на културата, разбирана като това, 

което хората правят или произвеждат като култура; 

• външният кръг представлява начина на живот или стила на живот на 

населението на дадено място. 

Вътрешният кръг представя главните елементи на културния туризъм, които 

могат да бъдат разделени на две части, тоест туризъм на художественото 

наследство (културни блага, свързани с изделия от миналото) и туризъм на 

изкуствата (свързан със съвременното културно производство като 

представянето на визуалните изкуства, съвременната архитектура, 

литературата и др.). 

Външният кръг представя вторичните елементи на културния туризъм, които 

могат да бъдат разпределени на две категории: стилът на живот (елементи 

като вярванията, кухнята, традициите, фолклора и др.) и секторът на 

креативността (мода, дизайн, уеб и графичен дизайн, кино, медии и 

забавления и др.). 

В много страни двата кръга клонят към събиране, за да формират едно единно 

културно предлагане, в което двата аспекта се допълват взаимно. 

  В тази светлина, особена роля за интеграционните връзки между 

културното наследство и туризма придобива историческата територия: частта 

от земната повърхност, която независимо от своя териториален обхват или 

топографска хомогенност, притежава като цяло културно историческа 

кохерентност и идентичност, включвайки свързани следи от миналото, 

забележителни по своя исторически, археологически, художествен, научен, 
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социален или технически интерес. Именно тази концентрация на културни 

стойности прави историческите територии интеграционно поле за култура и 

туризъм. Историческата територия представлява цялостна културна среда, 

която обхваща единични или групови културни ценности, културни пейзажи, 

исторически селища, културни маршрути, ценни природни среди и характерни 

пейзажи (в смисъла на Европейската конвенция за пейзажа). Тази културна 

среда не може да бъде териториално ограничавана - нейният териториален 

обхват зависи от логиката на културно-историческите процеси, на съответното 

локално, регионално национално или международно ниво. 

Основните фактори, обособяващи развитието на културния туризъм, 

могат да се обособят в следните три направления:  

Културният туризъм задоволява определени туристически потребности, 

които имат обективен характер и възникват на определен етап от социално-

икономическото развитие на обществото, съответстващ на настъпилите в 

начина на живот промени. Те могат да се определят като съвкупност от 

потребности, насочени към възстановяване и усъвършенстване на човешката 

личност чрез туристическото пътуване. 

Културните ценности са специфично задължително условие за развитие 

на културния туризъм. По своята същност те са съвкупност от обекти и 

явления, чийто познавателен и емоционален ефект са насочени към 

задоволяване на туристическите културни потребности. Културните ценности 

могат да бъдат групирани в три направления: (1) Културно-исторически 

паметници и забележителности - археологически забележителности, 

архитектурни паметници и комплекси, манастири и черкви, етнографски 

забележителности, музеи и др.; (2) Произведения на изкуството – подвижни 

материални културни ценности; колекции от художествени предмети, 

произведенията на живописта, скулптурата, народните художествени занаяти, 

шевиците, националният костюм, култовите предмети, шедьоврите на киното 

и литературата и др.; (3) Периодични и епизодични прояви – фестивали, 

спектакли, конгреси, панаири, тържества и др. 

Влияние върху дългосрочната жизненост на културните ценности 

оказват техния размер, уникалност, управление, способност да задържат 

интереса на туристите, конкуренция и др. Наличието на културни ценности 

обаче не означава наличие на туристически пътувания. Необходимо е те да се 

включат в икономически оборот – предлагането им на пазара на културен 

туризъм като част от туристическия продукт. 
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Туристически продукт 

В бъдеще се очаква тенденциите в туристическото търсене да се 

концентрират върху следното: 

• По-кратки, но по-чести почивки; 

• Лесни резервации и добър достъп до 

обектите на туризъм; 

• Запомнящо се посрещане и отношение 

от страна на домакините за отговаряне 

на нуждите на туристите; 

• Самостоятелно откриване на новото и 

възможността да се опитат нови неща; 

 • Автентичност – автентичен опит и 

дейности; 

 

 

 

 

 

 

4.5 ТУРИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПОПУЛЯЛИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

 

1. Развитието на културно-историческия туризъм трябва да се съобразява с 

начина на живот на местното население и да не накърнява неговата 

идентичност и култура; 

2. Развитието на културно-историческия туризъм трябва да бъде одобрено 

и възприето на местното население, като по този начин се осигурява 

автентичност и атрактивност на туристическия продукт; 
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3. Необходимо е да се спазва принципа на 

съобразеното развитие „от – със и за местното 

население“; 

4. Културно-

историческия 

туризъм се насочва 

към различията, 

които показват 

начина ва живот и 

дават възможност 

за опознаване 

автентичността на преживяването от други култури; 

Това произтича от наличието на много и често разностранни интереси на 

членовете на обществото. От друга страна, обществения интерес към 

туристическия бизнес се засилва и това важи с особена сила за общества, в 

които туризмът играе съществена роля в местната икономика или предоставя 

възможности за диверсификация на икономиката. Туризмът е вплетен в 

сложна комбинация от връзки с разнородни стопански и нестопански, частни 

и публични субекти. Подобна ситуация прави задачата на едно общество да 

програмира и реализира устойчиво развитие на туризма на дадена територия 

изключително трудна. 

Нуждата от инициатор на такава програма и контрол върху 

изпълнението й естествено извежда на преден план идеята за активната, 

лидерската роля на местната власт при прилагането на “обществения” подход 

за устойчиво развитие на туризма. Органите на местно самоуправление и 

местната администрация трябва да изградят такъв механизъм, който да не 

позволява противопоставяне между икономическата ефективност на туризма, 

съхраняването на екологичната среда и социалния консенсус на територията 

на съответната община. 

Водещ сектор в икономическото развитие на общините Тервел и  Крушари е 

селското стопанство, но то не се явява достатъчно силен двигател за техния 

растеж и устойчивост. Последствията от това са негативните социално-

демографски процеси – населението е застаряващо, малко са младите 

семейства, живота по тези места вече не е привлекателен за тях, а 

възможностите за реализация са все по-малко. Териториите на двете общини 
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се обезлюдяват. Икономическото им изоставането в съпоставка с другите 

общини от област Добрич е значително. С течение на времето това вътрешно 

регионалното различие в област Добрич се засилва. 

Ето защо, за двете общини е необходимо определянето на нов двигател 

за тяхното социално-икономическо развитие. Този двигател е алтернативния 

туризъм, за който двете общини имат богат исторически и природен ресурс. 

Обстоятелствата, поради които досега той е оставен на заден план е 

липсата на ясна визия и стратегия за туризъм в двете общини. Недостатъчен е 

натрупаният капацитет и умения у местната администрация да разработи и да 

развие активно отношение към този източник за развитие на територията. 

Приоритет пред местните власти са инфраструктурни проекти, свързани с 

пътна инфраструктура, обновяване на ползвания от училища, детски градини, 

социални услуги сграден фонд, проблеми с водоснабдяването, рехабилитация 

на водопроводна и улична мрежа. В този смисъл, възможностите, които 

туризмът дава за развитие на територията се измества от други преценени 

дефицити, за които местното население иска по-голям ангажимент от местната 

власт.  

Всичко това отговаря на постоянно повишаващата се взискателност на 

потребителите на туристически услуги. Туристите все повече търсят 

автентично преживяване по време на своята почивка или т.нар. “уникално 

предимство за продажба” на дестинацията, където преживяването има по-

голямо значение от самата дестинация. 

Уникално предимство за продажба (“Unique selling proposition”, USP) е 

характеристиката, която отличава региона от конкурентни такива като място 

за туризъм. USP представлява онези характеристики, които превъзхождат тези 

на конкурентите и биха били особено атрактивни за определени видове 

туристи. Също така, туристите предпочитат пътуването им да е направено по 

техните изисквания и да е гъвкаво (пакет преживявания, а не пакетна почивка) 

до дестинацията, която искат да посетят в рамките на 3 часа пътуване от 

основното им място на престой по време на почивката. Засилено внимание се 

обръща на почивките със специален интерес и различните преживявания, 

напр. туризъм, свързан с наблюдение на диви животни или родов туризъм 

(посещение на местата, от които произхожда семейството). 

Освен това, с широкото навлизане на информационните технологии, се 

търси добра стойност на парите. На всички нива се наблюдава стремеж от 

страна на туриста да намали разходите си чрез самостоятелно търсене на 
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възможности за почивка чрез интернет или чрез лична резервация по 

телефона. Търсят се автентични изживявания, различни от масовите 

туристически продукти, които могат да допринесат за получаването на нови 

емоции и впечатления от традиционни дестинации, така че те да изглеждат 

екзотични. 

Добрите практики и иновативни подходи за развитие на туристически 

дестинации следва да се проучат от експертите от администрациите на двете 

общини, които да предложат гъвкави модели и форми за реализирането им на 

общата територия на МИГ Тервел – Крушари. 

Анализът на европейския и българския опит в областта на 

алтернативния туризъм показва, че е напълно възможно, при правилно 

реализирани мерки на политиката, в сравнително кратък период от време една 

дестинация да се превърне в притегателен център и да започне да привлича 

значим брой туристи. Трансформацията на предпоставки за туризъм в 

туристически продукти, както и въвеждането на иновативни подходи за 

привличане на туристи се предлага както в утвърдени дестинации, така и в 

такива, които тепърва стъпват на пазара на туристически услуги с нов 

продукт. 

Добрите практики е техника/метод/процес/действие, което се счита за 

по-ефективно при предоставянето на конкретен резултат от всяка друга 

техника, метод или процес. Добрите практики могат да се определят като най-

ефикасен (с най-малко усилия) и ефективен (с най-добри резултати) начин за 

изпълнението на задача, 

При налагане на по-съвременни и адекватни подходи при разработването и 

реализирането на съвместна туристическа дестинация, двете общини биха 

могли да приложат установени в тази област добре практики. Някои от тях 

биха могли да са свързани с  Иновации и информационни технологии, тъй 

като : 

• Съвременните тенденции в развитието на туризма налагат създаването на 

иновативни продукти, основаващи се на информационните технологии, което 

дава възможности за повишаване на познаваемостта, съответно 

конукрентоспособността на дестинацията. 

• Акцентиране върху разработването не уеб базирани платформи, съдържащи 

модули за самообучение в сферата на хотелиерството и ресторантьорството; 

 



                                    
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 
Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Телефон 0887469928, Факс  05751/ 2391, e-mail: migtk@abv.bg 

 

54 
 

Диверсификацията на новия туристически продукт изисква : 

• Създаване и поддържане на разнообразна база за настаняване - различни 

продуктови и ценови категории за различните видове туристи. 

• Изграждане на тематични паркове, предоставящи редица забавления за 

посетители от всяка възраст. Практиката показва, че добавеният продукт 

(кулинария, игри, тематични преходи, музеи на открито и т.н.) може да засили 

местните природни и исторически дадености, като превърне естествения 

ландшафт в атрактивна туристическа дестинация. 

• Обособяване, разработване и активна реклама на туристически маршрути – 

съчетаване на обиколките до отделните туристически обекти и вмъкване 

между тях на добавени туристически атракции (напр. посещение на винарни, 

дегустации на местни специалитети и продукти от специфични за региона 

продукти). 

Създаване на нови продукти, независими от наличните туристически ресурси: 

Възможните идеи биха могли да бъдат, без да се изчерпват следните: 

• Изграждане на геопарк в съответствие със съвременните европейски 

тенденции в областта на еко-туризма. (Скалните манастири) 

• Въвеждане на разнообразни нови туристически продукти и съоръжения в 

областта на алтернативния туризъм - Пейнтбол, алпийска градина (известна 

още като височинен град), луда стълба и лудо колело; 

- Мини голф, мини боулинг, табла и билярд, дартс, стрелба с лъкове; 

- Лятно кино; 

- Волейболно игрище; 

- Барбекю; 

- Детски площадки 

- Езда на магаре 

- Дистанционно управление на моторни лодки в изкуствено езеро и др. 

Реализирането на повечето идеи и възможности налагат централизиране на 

туристическата политика, обща за двете общини. Процесът е свързан със 

следните стъпки : 

• Изграждане на обща система за управление на туристическата дестинация, 

координирана от единен орган с персонал и бюджет. 
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• Привличане на инвеститори за реализирането на специфични нови 

туристически проекти и за изграждането на подходяща туристическа 

инфраструктура. 

• Създаване на предпоставки от страна на общината (на ниво политика и 

икономика), така че местното население да пожелае да създаде бизнес в 

сферата на туризма (напр. финансиране от страна на общината на 

закупуването на плодни дръвчета за насърчаване на туристи, които биха 

желали да берат сами плодове). 

• Създаване на интегрирано туристическо предлагане: сътрудничество между 

фирми от различните сектори в общините – напр. туризъм, селско стопанство, 

търговия и местни асоциации. 

• Реализация на модели на публично-частно партньорство, като ролята на 

общината е да защитава интересите на местната общност и 

производителите/доставчиците на услуги. 

• Акцентиране върху активната медийна реклама при представяне на 

туристическата дестинация, тъй като съществува голяма конкуренция на 

местно и най-вече на международно ниво; Мрежови връзки и 

междурегионално (трансгранично) сътрудничество: 

• Обмен на опит между различни дестинации със сходни ресурси. 

Членство в международна туристическа мрежа предоставя материали и 

дава възможности за повишаване квалификацията на служителите, 

ангажирани в туристическите атракции, както и за използване на мрежата за 

прилагане на широкомащабни промоционални дейности на Европейско ниво. 

• Създаване на туристически клъстер за обединяване на усилията на 

различни заинтересовани страни за развитието на дестинацията. 

• Създаване на мрежови връзки с близки общини (напр. Кайнарджа, Алфатар) 

които също са осъществили или реализират проекти за развитие на туризма, 

което да улесни обмяната на опит с тях. 

• Използването на възможностите за трансграничното сътрудничество (в 

случая България-Румъния) за развитие на специализирани туристически 

продукти за разположени в географска близост клиенти. 
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Общините Тервел и Крушари следва да насочат усилията си в 

разработване на пакет за развитие, свързан с развитието на туризма на общата 

си територия и насочен приоритетно към потенциални инвеститори. 

Пакетът за развитие включва идентифициране и изброяване на 

преференциите и другите ползи, които регионът предлага на една фирма в 

замяна на инвестицията, която тя реализира. Добре разработен и представен 

пакет за развитие улеснява работата на екипа, извършващ избор на място за 

инвестиране. 

Структурата и съдържанието на пакета за развитие варират значително в 

зависимост от отделните региони, но неговият комбиниран ефект би следвало 

да бъде: 

• Намаляване на натиска на паричните потоци, особено в критичните начални 

фази при стартиране на работата; 

• Увеличаване на процента на възвръщаемост на инвестицията; 

• Ускоряване на момента за превръщането на дейността в печеливша; 

• Намаляване на бюрократичните трудности; 

• Улесняване наемането на работна ръка за по-бързо начало на дейността; 

 

Реализацията на цялостна програма за привличане на инвестиции минава през 

следните стъпки: 

• Изграждане на имидж 

• Генериране на инвестиции 

• Обслужване на инвеститорите 

Изграждане на имидж 

Веднъж щом се разработи маркетингова тема и послание за представяне на 

инвестиционната привлекателност на региона, трябва да бъдат избрани 

подходящи маркетингови средства за предаването им. Изборът на тези 

инструменти е важен, за да бъде постигнат максимален ефект от дейностите 

по изграждане на положителен имидж. Те могат да бъдат следните видове: 

• Информационни средства 

- Брошури 
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- Секторни изследвания 

- Основни данни (fact sheets) 

- Бюлетини 

- Компакт дискове 

- Интернет 

- Видео филми 

  

• Рекламна кампания – публикации на материали или реклами в печатни и 

електронни медии 

• Връзки с обществеността 

- Външна – насочена към потенциалните инвеститори 

- Вътрешна – с цел одобрение на привличането на външни инвестиции 

от страна местната общественост 

• Инвестиционни семинари и конференции 

 

Генериране на инвестиции 

Цикълът за генериране на инвестиции минава през следните фази: 

• Подготовка на бази-данни с потенциални инвеститори - това е 

информацията, която позволява поддържането на смислен диалог с множество 

клиенти/външни инвеститори и провеждането на маркетинговите дейности. 

• Първоначално се изгражда “дълъг” списък с компании и контакти - 

източници на информация могат да бъдат Българската търговско-промишлена 

палата, Българската стопанска камара, Българската агенция за инвестиции, 

чуждестранните посолства в България, бизнес организации, каталози на 

участници в изложения и форуми, Интернет и др. 

• Приоритизиране и избор на компании – оценка на съвместимостта на всеки 

сектор с целевия регион и неговите цели за развитие; 

• Разработване на “къс” списък от индустрии и компании – тези, чиито 

инвестиционни изисквания отговарят в най-голяма степен на качествата на 
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региона. Също така, елиминиране на тези сектори/фирми, които не отговарят 

на целите ни за развитие.   

• Избор на най-перспективните региони и страни-източници на инвестиции – 

идентифициране на националностите на индустриите, към които предстои да 

бъдат насочени усилията за генериране на инвестиционен интерес, както и 

конкретни фирми; 

• Подготовка и управление на програмата на посещението на потенциалните 

инвеститори – целта е потенциалните инвеститори да бъдат убедени в 

предимствата на региона пред конкурентни такива и ползите за техния бизнес 

от реализацията на инвестиция там. 

• Управление на дейностите след посещението – постоянна комуникация с 

потенциалния инвеститор и предоставянето му на допълнително съдействие и 

информация; 

• Вземане на положително инвестиционно решение; 

 

Обслужване на инвеститорите 

След започването на реализацията на инвестицията местната власт 

следва на всеки един етап от нейното изпълнение да подпомага инвеститора за 

нейното успешно завършване. Допълнителните дейности са важни, за да бъде 

гарантирано, че след като компанията реши да инвестира, процесът ще 

протече възможно най-безпрепятствено. 

След реализирането на инвестицията и стартирането на дейността на 

предприятието, също се изисква своевременното и постоянното предоставяне 

на услуги на инвеститора за неговата успешна работа. Такива са например 

услуги на инвеститорите на базата на Закона за устройство на територията, 

Закона за местните данъци и такси, Закона за достъп до обществената 

информация, Закона за преобразуване и приватизация на държавни и 

общински предприятия, Закона за общинската собственост, Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на 

околната среда и т.н., както и на базата на наредби и правилници на самите 

общини, на министерства и други държавни институции. 
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Понастоящем двете общини разполагат основно със сравнителни 

предимства за привличането на инвестиции, изброени по-долу: 

• Ниски цени на земята и имотите 

• Ниски разходи за труд 

• Наличие на свободна работна ръка 

• Неразработен потенциал в сферата на туризма 

За успешното привличане на инвестиции, фокусът следва да се постави 

върху следните сектори: 

• Селско стопанство, вкл. енергийни култури (за Крушари и Тервел) 

• Хранително-вкусова промишленост (за Тервел) 

• Възобновяеми енергийни източници (за Крушари и Тервел) 

• Туризъм (за Крушари и Тервел) 

• Инфраструктура (за Крушари и Тервел) 

 

За успешните дейности по привличането на инвестиции се изисква 

създаването на местни партньорства за: 

• Партньорство по развитието на продукта - инвестиционната дестинация 

• Маркетингово партньорство - изграждане на имидж на региона, вкл. 

неговата реклама и извършването на инвестиционен маркетинг 

• Партньорство по предоставянето на услуги (на инвеститорите) – преди, 

по време на инвестицията и след това 

• Създаване на “продаваем” туристически продукт чрез разработване на 

интегрирани туристически продукти и атракции 

• Създаване на възможности за качествено обслужване на туристите чрез 

развитие на човешките ресурси 

• Привличане на туристи чрез промоция на дестинацията 
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Двете общини следва да осъзнаят необходимостта от активно 

сътрудничество при създаването на единен продукт, който идейно, тематично, 

териториално, концептуално да ги обединява, ако в плановете им съществуват 

намерения за едновременно и синхронно развитие на цялата територия на 

МИГ-а. 

Предложените приоритети и мерки са реалистични и биха могли да се 

реализират в рамките на периода за  новия период на действие на Плановете за 

интегрирано развитие на общините 2021 -2027 (ПИРО).  

Те са подбрани с цел да не създават излишни очаквания, на които да не може 

да бъде отговорно, макар и да представляват добри намерения предвид 

настоящото състояние и наличните ресурси в общините. 

Финансирането за конкретните мерки може да бъде осигурено с наличните 

бюджетни ресурси благодарение на реализирани проекти от страна на 

потенциалните външни за региона инвеститори, както и чрез умелото и 

целенасоченото използване на финансиране по проекти, които могат да се 

реализират по Структурните фондове на ЕС и чрез Програмата за развитие на 

селските райони. 

 

Повишаване на ролята на местното население 

Потенциалът на общата територия на МИГ Тервел - Крушари предполага 

определянето на насоки и мерки за активизиране на участието на местното 

население в приоритетното развитие на културно-историческия туризъм. 

Ролята на жителите може да бъде решаваща при адаптирането на техните 

къщи към изискванията за един уникален туристически продукт, носещ 

атмосферата на стара Добруджа, както и за възраждането на ценностите на 

нематериалното наследство. Жителите от двете общини следва активно да се 

включат в дейности за развитието, интерпретирането и атрактивните 

демонстрации на дейности, които утвърждават идентичността на ценността, в 

съчетание със съвременни форми на изкуство. По този начин ще бъдат 

създадени условия за подобряване на местната икономика, за създаване на 

специфичен вид поминък, нови работни места и атрактивен целогодишен 

календар на културния туризъм. Предвижда се специална местна политика за 

приоритет на местното население в усвояването на нови работни места във 

връзка с туризма и дейностите за популяризиране на ценността. 
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      Целогодишен културен туризъм 

Сегашната сезонна асиметрия на туризма в 

двете общини, доколкото се наблюдават 

посещения от гости и туристи, да бъде 

преодоляна с помощта на атрактивен 

целогодишен културен календар. Той би 

трябвало да включва разнообразни събития, 

свър

зани с нематериалното наследство и 

живата култура и надграждащи 

сегашните общински инициативи – 

празници на местните кухня, вина, 

традиции, ритуали и др., както и 

прояви на съвременните изкуства, 

включително на техните авангардни 

форми.   

 

Интегриране на културния туризъм с други видове туризъм 

 международната практика и проведени многобройни анкети показват, че 

туристите с нагласа към културен туризъм държат не по-малко да се 

забавляват, да разполагат с добра кухня, да им се предлагат локални 

пътувания, покупки на сувенири и други удоволствия. Именно тези странични 

разходи определят истинската икономическа ефективност на културния 

туризъм (разходите от входни такси в културни ценности са едва 1% от 

общите разходи на туриста). Освен това, културният туризъм е винаги 

комбиниран с други видове туризъм в цялостен туристически пакет. За да бъде 

внесена пълна яснота върху стратегията в тази област,  съвместната стратегия 

ясно препоръчва културният туризъм в ценността да се развива приоритетно, 

като бъде интегриран с други видове туризъм в по-широкия териториален 

контекст: фестивален, рекреативен, кулинарен, събитиен, екологичен, спортен, 

поклоннически и др., в рамките на хибридни туристически продукти.   

Реализирането на предложените насоки в областта на туризма ще допринесе за 

привличането на повече и по-платежоспособни туристи в ценността, а оттам – 

и за повишаването на икономическата ефективност на туризма, 

благосъстоянието на местното население и качеството на неговия живот. 

 



                                    
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 
Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Телефон 0887469928, Факс  05751/ 2391, e-mail: migtk@abv.bg 

 

62 
 

Предложения и препоръки: 

1. Разкриване на туристически центрове, кътове, пространства във всяко 

читалище от двете общини. Центровете да разполагат с информационни 

материали – дипляни, брошури, мултимедия, кът за артефакти, 

етнографски кътове. Центровете да са на разположение на гостите, 

туристите от двете общини. Работното им време да е плаващо, 

съобразено със съботно-неделните разходки на потенциалните туристи. 

 

2. Всяко читалище да има разработена Фейсбук страница със специална 

секция в нея, посветена на туристическите забележителности и в двете 

общини. Целта на подобна „споделена“ страница е обединяване на двете 

общини в общ туристически маршрут. 

 

3. Разработване на общ Културен календар на двете общини, в които 

събитията да се допълват. Да се създаде достатъчна възможност за 

реклама и популяризиране на събития в двете общини с общ обмен – 

поток на информацията. 

 

4. Да се организират съвместни междуобщински мероприятия като част от 

единна културно-историческа стратегия. 

 

5. До сега организираните фолклорни фестивали, надпявания, събори да се 

надградят по няколко начина : информираност – всяко читалище 

изпращане покани за участие до всички читалища от двете общини, 

организиране и съвместни постановки на празници, ритуали, обичаи под 

примерен надслов „А ние така го правим“ и др. 

  

6. Да се проучи възможността за обмен на ученически групи от двете 

общини. Обменът да е свързан с провеждане на открити „зелени“ часове 

по роден край, история, природа, изобразително изкуство на 

територията на исторически забележителности от двете общини. 

Общинските администрации да са водещи в този процес инициирайки 

подобен обмен. Те следва да изготвят предложения да съответни 
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училищни ръководства, да предложат маршрути, рекламни материали и 

др. 

 

7. Подкрепа за местния бизнес, занимаващ се с туристическо предлагане – 

На регистрираните туристически обекти на двете общини да се 

предоставят информационни материали за съществуващите 

туристически обекти на територията на общините, както и 

възможностите за посещения, карти, маршрути; 

 

8. Да се организира съвместна среща с представителите на туристическите 

обекти, на която да се обсъди възможността за провеждане на 

мероприятия в съответното населено място, което освен културно-

развлекателния си характер би подпомогнал реално техния бизнес – 

осигуряване на нощувки, изхранване на гостите. 

 

9. Агресивна маркетингова кампания - Да се разработи съвместна за двете 

общини интернет платформа, чрез която да се осигури информация за 

всички налични исторически обекти, които могат да бъдат посетени, 

като информацията задължително да включва и възможности за участие 

в празници, фестивали, събори, местата за настаняване, снимков 

материал от тези места, специфичност на предлагането; 

 

10. Всичко това трябва да доведе до създаването на собствен туристически 

продукт, базиран на уникалните местни забележителности, в т.ч. от 

национално значение. 

 

11. Създаване на целогодишна дестинация чрез интегрирани инвестиции в 

културно-исторически, фестивален, религиозен туризъм, спортно-

събитиен, орнитоложки и др. 

 

12. Междуобщинска подкрепа за организиране на сезонни пленери за 

фотографи и художници, чиято основна локализация да са 

историческите забележителности на територията на двете общини. 
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Пленерите задължително да са двудневни, като по този начин ще бъде 

подкрепен местния бизнес, предлагаш нощувки, изхранване, местинет 

търговски обекти. 

 

13. Създаване на местни туристически пакети и бранд с междуобщинско 

съдържание, значение, послание и лого. 

 

14. Основната дума следва да бъде междуобщински иновации, като 

водеща е идеята за изпреварващите идеи, които ще доведат до 

изпреварващо развитие, базирано на наличния потенциал в сферата на 

историческото наследство, изпреварващи идеи, бърза организация и 

реализация, която не изисква особено голям финансов ресурс. 
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АНКЕТНА КАРТА 

Уважаеми жители на общините Тервел и Крушари, 

Във връзка с изготвяне на Туристически анализ и възможности за 

популяризиране  на историческото наследство на територията на МИГ 

Тервел – Крушари, моля да попълните настоящата анкета. 

Вашето мнение ще гарантира реалистичността на изводите в анализа, 

както и ще даде възможност на двете общински администрации, на 

представителите на местния бизнес, на хората от територията на 

МИГ-а да планират и реализират адекватни мерки, свързани със 

съхраняването и опазването на историческото наследство на 

територията на двете общини. 

В анкетата може да посочите повече от един отговор.  

Благодарим за отделеното внимание! 

 

1. В каква степен туризмът като отрасъл би могъл да се развива на 

територията на общините Тервел и Крушари : 

o Двете общини нямат потенциал за развитие на туризъм; 

o Двете общини имат потенциал за развитие на туризъм, но той не е 

разработен; 

o Двете общини имат потенциал и наличните ресурси се използват в пълна 

степен; 

 

2. Кои са най-разпознаваемите исторически забележителности на 

територията на : 

o Община Тервел (моля посочете) 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

o На територията на община Крушари (моля посочете) 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………. 

 

 Не са ми известни такива; 

 

3. Съществуващите исторически, природни и културни 

забележителности на територията на общините Тервел и Крушари биха 

ли привлекли интереса на български и чуждестранни туристи ? 

o Да, със сигурност; 

o Обектите са неразпознаваеми за български и чуждестранни туристи; 

o Не, със сигурност; 

 

4. Посочете причините, поради които съществуващите исторически 

и културни забележителности не биха представлявали интерес за 

туристите. 

o Липса на информация; 

o Липса на изградена туристическа инфраструктура – маршрути, пътища, 

места за настаняване, съпътстващи атракции, туристически информационни 

центрове; 

o Друго (моля посочете) - ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..   

 

5. Кои са най-важните места (исторически, природни, културни), 

които бихте предложили за включване в бъдеща стратегия за развитие 

на туризма в двете общини (моля посочете) ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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6. Посочете една историческа забележителност на територията на 

Вашата община, към която приоритетно да бъдат насочени усилията на 

местната власт за нейното социализиране – реставрация, осигуряване на 

достъп, реклама - ……………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………..; 

 

7. Кои са проблемите, които местната власт трябва да разреши 

приоритетно с цел осигуряване на достъп до историческите 

забележителности на територията на вашата община? 

o  Достъпна пътна инфраструктура; 

o  Разкриване на информационни центрове, поставяне на информационни 

и/или указателни табели; 

o Създаване на подкрепяща медийна/рекламна стратегия; 

o Реставрация на културно-исторически забележителности; 

 

8. Двете общини Тервел и Крушари трябва да : 

o Организират самостоятелно своята дейност по представяне и 

популяризиране на културно-историческото наследство; 

o Съвместно да изработят и реализират общ туристически продукт? 

 

9. Какви източници на информация ползвате, за да се запознаете с 

културно-историческите забележителности на територията на 

Вашата и/или съседната община? 

o Интернет страницата на общината; 

o Други сайтове и информационни портали; 

o Местни медии – вестници, радио, телевизия; 

o Презентационни материали от събития, кампании; 

o Други - ………………………………………………. 

o Не ползвам; 

 


