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I. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 
ЗОНИТЕ МЕХЕДИНЦИ – ВИДИН  

 
 
I.1  Обща информация за туристическата зона Мехединци  

 
I.1.1 Географско положение  
Окръг Мехединци е разположен в югозападната част на Румъния, на 

левия бряг на р. Дунав,  на югоизток граничи с окръг Долж, на запад с окръг 
Караш-Северин, на север с окръг Горж, а на юг със Сърбия и България. 
Общата площ на Мехединци е 4900 км 2, (2,1% от общата площ на страната), 
населението на окръга е 306 601 жители (1,5% от населението на страната).1 

Мехединци се появява в края на XVв. и според историка Богдан 
Петричеику Хашдеу, в своят труд с името „История  критика на Румънците”, 
името Мехединци идва от Мехедински2, славянски термин означаващ ”мястото 
от Мехадиа”, град, който се намира в окръг Караш-Северин, на границата с 
окръг Мехединци.  
 

I.1.2 Релеф 
Комплексна геоложка структура и диференцираната дейност на външни 

фактори са допринесли за образуването на разнообразния релеф  на 
територията на Мехединци, групирани зони от планини,  хълмове и равнини.3 

Релефът на Мехединци е формиран от планини, хълмове, плата и 
равнини, представлява естествен амфитеатър, разположен на стъпала, 
ориентиран в посока Север-Запад-Север и в посока Юг-Юг-Изток.  Етажната 
подредба на релефните форми с разлика в надморската височина от 1400м, 
между Връх Стан, с надморска височина 1466м и Балта Аскунса (в превод 
Скрития Язовир) с надморска височина 50м, разкрива голямото разнообразие 
от релеф, разнообразие, което е характерно за цялата страна.  Най – високото 
стъпало се намира в западната и в северозападната част на окръга, в 
планините на  Алмаж  и в планините на  Мехединци, следващото ниво е по-
ниско, 400-500м  надморска височина, познато под името Подишул Мехединци 
(в превод Плато Мехединци), географска зона, която продължава към юг и 
югоизток с хълмовете Кошущей и Мотрулуй, както и с Плато Бъклешулуй и 
Къмпиа Аналта а Бълъчицей (в превод Високата Равнина на Бълъчица).  От 
тук, една денивелация от няколко десетки метра преминаваща към най-
ниското ниво от релефа на окръга, равнината, разделена от течащите води в 
Къмпиа Блахницей ( в превод Равнината на Блахница), Къмпиа Пунгини (в 
превод Равнината  на Пунгини) и една по-малка част от Къмпиа Пленицей(в 
превод Равнината на Пленица) (Бъйлещулуй).4 

 
I.1.3 Климат 
Със своето разположeние в югозападната част на Румъния, окръг 

Мехединци има умерено-континентален климат, в който се чувства 
средиземноморско влияние. В някои периоди на зимата над нашият окръг има 
нахлувания  на топъл и влажен въздух, със средиземноморски и океански 
произход, а по някога през летния сезон има нахлувания  на горещи и сухи 
въздушни маси, произхождащи от Сахара. 

                                                 
1 Стратегия за развитие на окръг Мехединци 2014-2020г. , http://www.informatiadeseverin.ro/is/wp-

content/uploads/2015/06/Strategia-de-dezvoltare-CJ-Mehedinti-2014-2020.pdf 
2 Б.П. Хашдеу, История критика на ромънците, 1984, 659pp. 
3 В.Куку, Ана Попова Куку, окръг Мехединци,  Публикувано от Академия на науките на Социалистична 

Република Румъния, Букурещ, 1980, стр.17   
4 Стратегия за развитие на окръг Мехединци 2014-2020г 

http://www.informatiadeseverin.ro/is/wp-content/uploads/2015/06/Strategia-de-dezvoltare-CJ-Mehedinti-2014-2020.pdf
http://www.informatiadeseverin.ro/is/wp-content/uploads/2015/06/Strategia-de-dezvoltare-CJ-Mehedinti-2014-2020.pdf
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 Микроклимата в Мехединци е повлиян и от 830 км² езерна площ,  
представена от двата баража и хидроелектрическите системи на Железни 
Врати.  Други влияния върху микроклимата по долината Черна  оказва  и 
баража на р. Черна, до Иван. 

Специфичният климат на окръг Мехединци позволява  растежа и 
развитието, както в дивата природа, така и култивирането на смокини и 
бадеми, често се срещаната магнолия, Tulipa hungarica, храсти и растения 
считани за живи фосили.  

За да защити флората и фауната характерни за средиземноморският 
климат, на горе от Железни Врати I, както и карстовата зона в Северен  
Мехединци са обявени регламентирани защитени зони „Национален Парк 
Железни Врати ” и „ Национален Геопарк Плато Мехединци”. 

 
I.1.4 Хидрографска мрежа 
Основните реки в окръг Мехединци са р. Дунав, между Свиница и 

Салчиа, мехединския сектор на р. Дунав обхваща 220 км, р. Черна, течаща в 
западния край на окръг Мехединци, р.Тополица, р.Кошущеа, р.Мотру и 
р.Блахница. 

Река Дунав е най-важната хидроартерия на територията на окръг 
Мехединци. В следствие на вариращата тенктоника  и литология в тази зона, 
променя  посоката на реката, водеща до появата на големите дунавски 
острови: Ада Келах, намиращи се във водите на Железни Врати  I, Остров  
Голу, Остров Шимиан, Остров Корбулуй и Остров Маре. На горе от  населеното 
място Гура Въий е построен  баража Железни Врати  I, а на горе от  Остров 
Маре, Железни Врати  II.5 

Дунавските притоци са разделени по форма на релефа: в планинският 
сектор притоци на Дунав са с нисък дебит, по-важните, от които са 
р.Мракониа, р.Ешелница и р. Черна. От плато Мехединци, р. Дунава събира 
следните притоци: р.Бахна и нейните притоци, р. Раковъц и р.Таровъц, 
р.Жидощица и р. Тополница. От  равнинната зона на окръга в р. Дунава се 
вливат реките: Блахница и Дринчеа, извиращи от Пиемонте Гетик. 

Река Мотру, втората по важност  хидроартерия, тече по източния край 
на окръга в продължение на 90 км и заради високия си дебит  е смятана за 
най-значителния приток на р. Жиул. Най-важните притоци на р.Мотру са: 
Мотрул Сек, Мотришорул, Бребина, Кошущеа и Хушница. 

На територията на окръга има много езера, в зависимост от това как са 
образувани могат да бъдат: събирателни езера образувани в следствие на 
построяването на баражите: Железни Врати I, Остров Маре (Железни Врати  
II.), езерото Мотру; естествено образувани язовири: езеро Винтилеа, в зона 
общ.Иловъц; езерата по продължението на р.Дунав: Вадулуй, Гърла Маре, 
Фънтъна Банулуй; карстови езера от  плато Мехединци: Затон, Балта, които са 
с постоянен характер, Поноареле и Горновица -  с временен характер; езерни 
депресии: Жиана Маре, Ротунда, Букура. Всички тези езера имат важна роля в 
пейзажа и развъждането на риба. 

Окръг Мехединци има богата мрежа от пещери и карстови феномени, 
както  и  истинска система от подземни води с дълбочина между 2 и 40 м, с 
чистота близка до съдържанието на соли в минералната вода. Хидрогравската 
подземна мрежа предлага важни ресурси, намиращи се в различни релефни 
форми.  

В окръг Мехединци са идентифицирани хидрогеоложки басейни със 
значително използваеми  подземни запаси на питейна вода: басейн Стрехаиа, 
Поиана Груий, Жиана Маре-Вънжу Маре, а термичните и минералните води са 
басейна Скела Кладовей-Гура Въий, Бала-Крайничи. 

                                                 
5
 Стратегия за развитие на окръг Мехединци 2014-2020г 
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Също така на територията на окръг Мехединци се намира богата мрежа 
от минерални извори разположени по поречието на р. Черна, но и на Балта, 
Върчиорова, Скела при контакта си с Плато Мехединци и депресия Гетика, в 
зоната Балта, Крайничи, Комънещи, и в близост до Северин. Минерални 
извори са открити  в населените места: Колибаши, Лапша, Баиа де Арама, 
Балта, Върчиорова, не са изследвани. 

 
I.1.5 Ресурси 
Окръг Мехединци се характеризира не само с разнообразието си от 

релефни форми, но и с голямо разнообразие на почви. Тук се срещат кафяви 
кисели почви и жълтопръстица на север и на северозапад в окръга, чернозем 
типичен за южната и югозападната част на окръга. В окръга преобладават 
кафявите и червено кафявите почви, представляващи благоприятна среда за 
отглеждане на сортове лозя за производството на висококачествено вино. 
Тези характеристики са довели до развитието на зоните лозарски площи : 
Бълъчица, Опришор, Владиа, Корлъцел, Пунгина, Вънжу Маре, Рогова, 
Северин, Коркова.6 

Между подземните богатства на окръг Мехединци  най-разпространени 
са строителните материали.7 Има големи запаси на варовик, използван  в 
циментовата промишленост, химическата индустрия, металургия, или просто 
за производство на вар или в строителството, но също така и като декоративен 
камък. Най–важните резерви от юрски варовик се намират в Свиница, Дубова, 
Въръник, Гура Въий, Фиризу и др. 
Планинска зона, плата и равнини, заради това си разположение, окръг 
Мехединци се характеризира с геоложки структури, които водят до 
съществуването на полезни изкопаеми от голяма икономическа важност. За 
използването като декоративен камък се изкопава юрски варовик от Въръник-
Гура Въий (Хълмовете Въръник и Спинеану). Използвани са и като строителни 
материаили. 

За Мехединци са характерни масивните запаси от варовик (използван 
във фабриката за вар), мергел и глина ( използвани във фабриката за 
цимент). Запасите от юрски варовик в платото Мехединци е било изваяно от 
водите и е дало началото на истински комплекси от карстови феномени, 
каквито са Пещерата Тополница, Пещерата Епуран, Зътонул от Поноареле, 
Подул луй Домнезеу ( в превод Моста на Господ), Лапиезуриле от Поноареле и 
др. 

Запаси от мергел и глина се намират в хълмовете на Кошущей и 
Мотрулуй, но и в зоната на Оршова и Хинова.  Запаси от пясък и чакъл се 
намират по поречията на реките, но и по терасите на поречията. 

В подземията на окръга са намерени находища на: цветни минерали, 
черни, цветни метали, въглища (кафяви и лигнитни въглища), природен газ, 
термални и минерални води,скали с промишлен характер, строителни камъни, 
естествени агрегати. От всички използваеми минерални вещества, само една 
малка част са експлоатирани и се експлоатират (въглища, цветни метали, 
термални води, строителни камъни, естествени агрегати), а по- голямата част 
от експлоатираните резерви са хомологирани или нехомологирани, или само 
проучени. Голяма част от мините са спрели своята дейност по различни 
причини: заради трудни геоложки условия, поради наводнения от водите на 
езерото Железни Врати I и др. 

Едно от големите богатства на окръг Мехединци представляват 
минералните води. В последните години са установени лечебните свойства на 
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няколко извора (Блата, Бала, Маловиц и Върчиорова). На Скела Кладовеи е 
открит хидротермално находище с артезиански характер. Тук е организиран 
басейн за балнеоложки лечения. 

 
I.1.6 Околна среда 
Околната среда има важна роля  за живота на обществото, заради 

интерферентните природни елементи, почва, въздух, вода, климат, биосфера 
с елементи създадени от човека, имащи като резултат бъдещо социално 
развитие. 

 

I.1.6.1. Защитени местности  и  зони с обществено значение 

В окръг Мехединци площта на защитените зони е 174.897хектара, 
включваща територията на двата парка в окръга (67805 хектара), съответно 
Природен Парк Железни Врати и Национален Парк Домоглед –Валеа Чернеи, 
площта на Национален Парк Геопаркул Плато Мехединци (106.000 хектара), 
защитена зона Блахница (47.764), От Дунав до Гърла Маре- Маглавит (зона 
намираща се между Гърла Маре – Салчиа)8, както и 3 горски резервата с обща 
площ от 132,5 хектара (Горите Стърмина, Лунка Вънжулуи и Бунгет). Тази 
площ представлява 35,7% от общата площ на окръга ( 490.000 хектара).9 

Съвкупността от защитени природни територии в страната, от  
националния  значение, в зависимост от годината на обявяването им като 
такива съгласно Закон 5/2000, Решение на Правителството 2151/2004, 
Решение на обкръжния съвет номер 23/1980,  nr. 26/1994, Решение на 
обкръжния съвет. nr.13/2000, са следните: 

- 33 защитени местности обявени на национално ниво (съгласно Закон 
5/2000). 

- 2 Защитени местности обявени на окръжно ниво. 
- 2 Два природни парка и един национален парк (зони свързани с 

окръга) 
Доброто състояние на защитените зони - парк Железни Врати и 

Национален Парк Домоглед-Валеа Чернеи, Национален Парк Геопарк Плато 
Мехединци, се дължи на горското стопанство, местните кметства. 

Натура  2000 
В окръга има 10 одобрени зони по критериите на Натура 2000, от които 

7 са разположени  и в съседните окръзи Горж, Караш –Северин и Долж. Една 
част от тях се намира в други защитени зони: 

- Дунав-Базиаш, Планините Алмъжулуи-Локвеи  и Железни Врати 
включително Природен Парк „Железни Врати” 

- Плато Мехединци, попада в зоната на  Национален парк „Геопарк 
Плато Мехединци” 

- Домоглед – Валеа Чернеи, е част от Национален Парк „Домоглед –
Валеа Чернеи”. 
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Таблица I.1 Зони в Натура 2000 

 
Забележка: SPA - Специална орнитоложка защитена зона; SCI - Зона от 
обществена важност;Окръг-MH-Мехединци, GJ-Горж, DJ-Долж, CS-Караш-
Северин 

 
Зелени площи в градската среда играят жизненоважна роля за 

подобряване на околната среда и повишаването на качеството на живота. 
Вегетацията обогатява атмосферата с кислород и намалява количеството на 
въглеродният диоксид в нея,  в същото време са и филтър за замърсения 
въздух и намаляват ефектите от токсичните газове. 

Общините и градовете в окръга са притежавали през 2013 обща площ на 
зелените площи  от 214 хектара, разположени 154 хектара в Дробета Турну 
Северин, 25 хектара в Оршова, 16 хектара в Стрехаиа, 5  хектара Баиа де 
Арама, 14 хектаре в  Вънжу Маре.10 
 
 

I.2 Обща информация за туристическа зона Видин 
 

I.2.1 Географско положение 
Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща 

3022 км2, което представлява 2,7%  от територията на Република България. 
Географското разположение на областта векове на ред е благоприятна за 
развитието на транспорт, търговия, култура. 

Област Видин е вход и изход от Република България към Европа и 
останалия свят. Граници: на север – Румъния, запад – Сърбия, юг - Стара 
планина и изток - област Монтана. На северната граница, р.Дунав прави 
възможна директна връзка със страните от поречието на р.Дунав.  

През Видинска област минава трансевропейския коридор: № 4 
Крайова/Румъния – Видин – София - Кулата и № 7 Рейн - Майн – Дунав. 

Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, 
Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново Село, Ружинци, 
Чупрене.11 
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Nr. 
Crt. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗОНАТАОТ НАТУРА  2000 ВИД ОКРЪГ 

1. Блахнита (47.764  хектара ) SPA MH 

2. Коридору Жиулуй SCI GJ, MH, DJ 

3. Дунав  -Базиаш – Железни Врати SPA CS, MH 

4. Домоглед –Валеа Черней SPA CS, MH, GJ 

5. Домоглед –Валеа Черней (8220  хектара ) SCI CS, MH, GJ 

6. От Дунав до Гърла Маре-Маглавит ( 9422 
хектара  ) 

SCI MH, DJ 

7. Планините Алмъжулуй-Локвей   SPA CS, MH 

8. Горите Стърмина (114,9  хектара ) SCI MH 

9. Плато  Мехединци ( 53.927,6  хектара ) SCI MH 

10. Железни Врати SCI CS, MH 

http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/oblast_vidin/istoriq.html
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I.2.2 Релеф 
Разнообразният релеф на област Видин включва обширни зони от 

равнини, хълмове и малки гори. От североизток към северозапад, са 
разположени следните релефни единици: Дунавска хълмиста равнина, 
Предбалкан и Главна старопланинска верига, като постепенно нараства 
надморската височина в тази посока. Крайбрежните низини Видин-Арчар-
Орсойка са най-плодородните земи, превърнати в селскостопански земи за 
отглеждането на различни култури. Района предбалкани започва от Връшка 
Чука и продължава до подножието на Стара планина.  Най-известното 
възвишение е хълма Рабишка (461м) и рида Белоградчишки венец (1125м), 
формирана от твърд варовик прорязан на различни места от притоците на 
р.Лом. В тази част на Предбалкани на повърхността  и под земята са 
разположени много карстови форми (пещери - около 30 на брой)  заедно с 
тяхната подземна карстова хидрография. Пещера Магура - една от най-
красивите пещери в страната, е разположена на северозапад от село Рабиша 
до Рабишката могила (общ.Белоградчик). Стара планина е климатична 
бариера, която въздейства на режима на оттока на реките.12 
 

I.2.3 Климат  
Заради географското си положение областта има умерено –

континентален климат, с много студени зими и горещи лета с недостатъчни 
дъждове. Средната годишната температура  е 11,20C, най-топло е през месец 
юли със средна температура 23,10C, а най - студено е през януари със средна 
температура - 1,70C. Валежите са добре разпределени по сезони, в ниските 
зони на Видинска област са около 550-600мм/м2, а в по високите - 750мм/м2.  
През годините е имало и дълги и тежки суши. През зимата има около 50 дни 
сняг, задържа се по-трайно в планинските зони, където е влажен климата и 
дава възможност за развитие на горска растителност. Преобладават ветрове 
от северозапад, а зимата от изток-север-изток.13 
 

I.2.4 Ресурси 
Почви: в област Видин разпределението на почвите се определя от 

физико-географски характеристики. В Дунавската равнина са предимно 
варовикови и чернозем. На юг, в северната част на Предбалкана са тъмно сиви 
почви, а на юг - сиви горски и кафяви горски. В карстовите зони са хумус 
карбонатни почви. По  поречията на реките са алувиално-ливадни. Основните 
проблеми със замърсяването на почвите идва от местното население от 
строителните и битовите отпадъци. 

Биоразнообразие: В област Видин има голямо биоразнообразие от 
богата флора, заради условията за местообитание. На тази малка територия се 
срещат почти всички типове местообитания. В някои места са се създали 
условия за развитие на така наречените ендемити, местни видове, които се 
срещат само в тази област. Такъв вид ендемит се среща само в западната част 
на Стара планина и никъде другаде - Eranthis bulgaricus. 

Фолра: от най-интересните едемитни форми в Стара планина са : 
Simphyandra wanery, Melisa altissima и Ramonda serbica, която е терциерен 
реликт. Освен, че е  вид реликта, Ramonda serbica представлява един 
интересен биологичен феномен. Това растение е познато под името Феникс от 
Сърбия, и може да се възстанови изцяло след като е стояла година и половина 
без вода и без почва. Може би тази способност на растението да изпада в 
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анабиоза го е съхранило в условията на континенталния климат с горещи и 
сухи лета и много студени зими. 

Разнообразния релеф и климатичните условия в тази област позволяват 
развитието на различни  растелни видове. На пример: Биосферния резерват 
Чупрене е създаден за да съхрани една от най-големите естествени гори от 
обикновен смърч (Picea abies) в България. В този резерват се намират най-
северното находище на клен (Pinus mugo)  в страната, но и в буферната зона 
могат да се видят букови гори (Fagus sylvatica). 

Характерен за зоната е бука (Fagus sylvatica) и обикновения габър 
(Quercus- Carpinus betulus). Горската растителност е важна за тази зона. 

Фауна: Фауната е представена от 179 вида птици, 53 вида бозайници, от 
които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Най-много 
представители имат птиците. Тук се срещат застрашени видове на глобално 
ниво. Такива са: Белошипата ветрушка (Falco naumanni) и Ливадният 
дърдавец(Crex crex). Голяма част от птиците са от голямо значение на 
европейско ниво – черен щъркел(Ciconia nigra),червена каня (Milvus milvus), 
полски блатар (Circus cyaneus),  Ловен сокол (Falco cherrug),  Планински 
кеклик (Alectoris graeca) и др. Между тези видове се броят и едни от най-
привлекателните птици от България - Земеродното рибарче (Alcedo atthis),  , 
Синята гарга (Coracias garrulus)   и Синият скален дрозд (Monticola solitarius). 
Разнообразието на птици е такова, защото, това е миграционният път на 
птиците - Via Aristotelis и разнообразен хабитат. 14 
 

I.2.5 Околна среда 
Видин се характеризира със запазен природен потенциал, заради 

липсата на  големи производствени предприятия. 
Въздух: Замърсяването на въздуха идват главно от промишлеността, 

горивните инсталации и автомобилния транспорт. 
Основните източници на замърсяване са концентрирани във Видин, а в 
останалите общини замърсяването идва от битовите отпадъци, чрез горивата 
за отопление и автомобилния транспорт. Източниците на замърсяване са с 
местно влияние и без съществено въздействие върху качеството на въздуха. 

Води: Водните ресурси на територията на областта са формирани от 
подземни води и повърхностни води. Такива са: Тимок и Дунав са естествени 
граници на с  Р.Сърбия и Румъния. През областта минават реките Тополовец, 
Арчар, Лом, Чичилска, Коматица, Грамадска, Статевска и Скомпля,  
характеризиращи се с изразено пролетно пълноводие и стабилно есенно-
зимно маловодие.  

Подземните водни ресурси имат карстов произход. Езерото Рабиша с 
най - голям басейн, намиращ се в близост до пещера Магурата, има 3250 
хектара обща площ.  Подхранва се от подземен карстов извор, както и от 
реките Арчар и Видбол.  Подземните води са формирани от чакълесто-
песъчливия хоризонт, и има директна връзка с водите на р. Дунав и тяхното 
ниво е повлияно от водите на реката. 

Река Дунав е главният източник за захранване на подземните води в 
месеците май и юни, а от септември до декември се дренират. 

На територията на област Видин и зона Видин-Сланотрън-Кошава са 
открити термални извори с висока концентрация на минерали. Намерени са 
големи стойности на минерални елементи: йод, бром и др., Композицията на 
водата в тази зона представлява ценен ресурс. 

В област Видин, качеството на водите на река Дунав отговарят на трета 
категория, те са много замърсени и могат да бъдат използвани само за 
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селското стопанство. Водите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, 
Скомля, Лом са първа категория до първото населено място и втора категория 
до момента на вливане в р. Дунав - средно замърсяване. Главният проблем за 
състоянието на водите в област Видин е липсата на пречиствателни станции за 
отпадъчни води в големите населени места и липсата на канализационни 
системи в малките населени места.  

Отпадъци: Най-големият проблем на околната среда в област Видин са 
отпадъците. В същото време системата за управление на отпадъците на 
територията на общината, не отговаря на европейските изисквания и 
стандарти.  
 Дейността за събиране на отпадъците за рециклиране е ограничена. 
Голяма част от битовите отпадъци се изхвърлят на голям брой 
нерегламентирани сметища.  
 В този момент в област Видин се правят проекти по програмата ИСПА, 
за техническа помощ за изграждането на регионално депо за твърди битови 
отпадъци. Предвижда се съоръжението да обслужва всички 11 общини от 
областта.  
 Построяването на едно регионално депо е само част от мерките, които 
ще бъдат реализиране в следващите години за постигане на поставените цели 
и прилагане на европейската политика по управление на отпадъците.15 
 

I.2.5.1. Защитени територии и зони с общински интерес  

Връшка Чука е обявена защитена зона, защото е единственото място в 
света, където живее растителният вид Eranthisbulgaricus и е единственото 
място в България където се среща Тъмнопурпурна Метличина, Томасиниев 
минзухар и защитените видове Понтийски пелин, Ничичово прозорче, Розов 
божур, Червена липа и др. Тази защитена зона се намира на границата с 
Република Сърбия, зоната на село Извор махала, общ.Кула и е с обща площ от 
67,6хектара. 

Защитена местност Чупренски буки е обявена  през 2007г., при 
прекатегоризиране на буферната зона на резерват “Чупрене”, като обхватът, 
границите и режимите на опазване не са променяни.  
Остров Кутово  обхваща едноименния Дунавски остров и се намира на км 
801 на реката, до село Кутуво, общ. Видин. Обявена е за защитена зона, за да 
защити местообитанието на редките видове растения и водни птици сива 
чапла, малка бяла чапла, розов пеликан, къдроглав пеликан, лопатарка, голям 
и малък корморан и др. 

 
НАТУРА 2000  
На територията на област Видин попадат 18 одобрени зони по 

Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна и 2 зони по Директивата за опазване на дивите птици.  

Във Видинска зона най-голямата и важна площ от гледна точка на 
биоразнообразието е защитената зона Западна Стара планина и Предбалкани, 
съгласно директива за местообитанията. Площта на зоната е 219 715 хектара и 
обхваща части от териториите на областите Видин, Монтана и София. В 
рамките на обл. Видин защитените зони обхващат и Белоградчик, Димово, 
Какреш, Ружинци и Чупрене.     

Реките в Западна Стара планина и Предбалкани са запазени в 
естествено или полуестествено състояние. В по-голямата си част следват 
естествените си корита, както и териториите на речните им тераси, които са 
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по-слабо фрагментирани. Приоритетните за ЕС крайречни гори от Черна елша 
и върби формират едни от най-добрите крайречни галерии в страната. 

Реките имат богата ихтиофауна, която представлява важна хранителна 
база за видрите. Срещат се 9 вида риби, 5 от които са включени в приложение 
II към директива 92/43ЕЕС. Това прави защитена зона Западна Стара планина и 
Предбалкани, една от най-ценните за опазване на ихтиофауната.  

На територията на Западна Стара планина се намира най-голямата площ 
обявена за защитена зона по директивата за птиците – Западен балкан. Общата 
й площ е 146820 хектара и се срещат 60 вида птици, от които 31 вида са 
включени в Червената книга и от европейска значимост са 22 вида птици. Тук 
могат да бъдат наблюдавани Черният и Белият щъркел, Керкенез, Черношипа 
въртушка, Лещарка, няколко вида орли, кълвачи и др.16 

 
 
I.3 Природно и културно наследство на зона Мехединци  

I.3.1 Морфологичен туристически потенциал  

Релефа е фундаментален елемент за създаването на привлекателния 
потенциал на окръга. Планините Мехединци  представляват една от най-
атрактивните точки. Разположени в югозападните Карпати Меридионали, 
разположени в продължение на 50 км, от югозапад до североизток.  

Високи са до 1200 м, най-висока точка е Връх Стан (1466м), а най-
големите се групират в централната част. Имат разнообразен петрографски 
състав. Седиментарните образования са представени от варовик, глина шисти, 
мергел, слюдести пясъчници и др. На юг и по стръмните източни склонове се 
срещат метаморфни скали:  гнайс, слюда, серпентина, всички разположени 
върху седиментни скали. Варовиковите масиви, подводни скали, образуват 
скалния релеф в Питра Клошанилор и Кулмеа Домоглед- Връх Стан. 

Любителите на планински туризъм и на геоложките изследвания, могат 
да преминат масивите с лекота по маркираните пътеки, въпреки, че някои от 
зоните на пръв поглед изглеждат недостъпни.  

На места по хребетите, местините преминават за да стигнат до 
овчарници.  

В полите на планините Мехединци се намира плато Мехединци, със 
специални характеристики; структурата и релефа му са подобни на тези на 
планината, а височината му е като на  хълмовете. Това е плато съставено от 
кристални шисти и варовик, с надморска височина между 400 и 600м. 
Върховете над 600м се наричат Корнете. Присъствието на варовик 
благоприятсват за появата карстови образование на повърхността, а в 
дълбочина: много красиви дефилета, пещери, долини, естествени мостове, 
подземни води, сухи долини,  всички, който ги посещават им се възхищават. 
Най-известните забележителности от този вид са: 

Карстов комплекс Тополница, намира се в един резерват с площ от 50  
хектаре, където се срещат многобройни карстови форми с оригинален вид. 
Сред най-важните е пещера Тополница, с изключителна научна стойност, тук 
са проследени всички стадии на образуване на една пещера, от копателната 
дейност до деформация. Общата дължина на галериите е 12.000м, на 5 етажа. 
Галерия  Раковица е дълга 1.570м, тя е най-впечатляващото пещерно 
образование в Карпати. Този комплекс обхваща пещерите Фемеилор и Ерупан, 
с галерии разположени на два етажа, но и Пояна Лунка Чирешулуй.  
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Дефиле Тополница също е част от карстовия комплекс с дължина от 
20 км. Дефилето е много тясно и склоновете му са покрити с богата 
растителност. 

Карстовите феномени от Исверна обхващат: Пещера Исверна, 
която подслонява богата пещерна фауна и извора Исверна под хълма Корнету. 

Карстовите образувания от Балта: Пещера Балта- с дължина от 
600м, пещера Куречеа- с дължина 2.200м, с варовикова концентрация, течаща 
вода, пещерна фауна, Къмпул Пещерей (в превод Пещерна равнина)- едно 
варовиково плато , плоско с множество дупки като сито.  

Карстови феномени от Булба:  пещера Булба е смесена пещера 
формирана от мрежа от галерии разположени на 3 нива: активно ниво, 
субфосил и фосил. В галериите има много зали. Активната галерия е 
пресечена с поток, имаща няколко сифона. Има богата фауна с важно 
находище на гауно. Дефиле Булба представлява интересен варовиков канион  
с високи стени, пещери и изворните  води  Булбе. 

Пещера Гура Пониковей е изваяна от водите на потока Поникова. 
Общата дължина на пещерата е 1.666м и надморска височина 60м. Пещерата е 
формирана от 3 галерии с височина около 30м.  Разположена на 3 нива, 
орнаментирана със сталактити и сталагмити. Има многобройни големи зали 
блокирани от срутвания, големи пещерни образования, висящи от тавана на 
пещерата и запаси от гауно. Пещерата е топла, не надвишава 11 °С. С богата 
фауна представена от прилепи, паяци, пеперуди. Тук се намират и останки от 
скелети на пещерни мечки (Ursus spelaeus). 

 

I.3.2 Туристически потенциал на климата 

Климатичните и биоклиматичните  ресурси  са от голямо значение за 
развитието на туризма в окръга, познавайки тези особености се популяризира 
туризма за отдих, свободно време и почивка. 

Географското положение на окръг Мехединци, разположен  в 
югозападния ъгъл, във вътрешността на дъгата между Карпати и Стара 
Планина и в полите  на тези планини, подчертават специфичния климат. Най-
голямо влияние оказва суб-средиземноморския климат, който преобладава на 
фона на умерено – континенталния климат в цялата страна.17 

Атмосферните маси се характеризират със средиземноморски и 
океански произход, донасящи топли и влажни въздушни маси, особено в 
студения период. Зимите са топли, с валежи от суграшица. Снеговалежи и 
замръзвания се срещат по рядко. По източните склонове на плато Мехединци 
среща феномена Pheon. Този процес води до увеличаване на температурата на 
въздуха, липсват валежи и преобладава ясно време. 

Етажността на релефа, от равнини към планини, определя нюанса на  
планински климат. 

На територията на окръга преобладават западни ветрове и северно-
източни - посоки насочвани от големите релефни единици. В Дунавското 
дефиле преобладава западния и североизточния вятър, в равнините  –  
западния и източния вятър. Средната скорост на вятъра е 4 - 6 m/s, а 
максималната надвишава 20 m/s. 
Климатичните условия трябва да бъдат опознати от страна на туристическите 
оператори за да могат да адаптират офертите си в зависимост от най-
благоприятните периоди, по такъв начин, да бъде поддържана жизнеността на 
туризма, и по този начин да има  социално-икономически ползи за местното 
общество и  за подобряване туристическия опит.  
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I.3.3.Туристически потенциална хидроложката мрежа 

В хидроложката мрежа на течащите води в окръга, доминира р. Дунав, 
втората по големина река в Европа, след р.Волга. Дължината и е 2860 км, а 
водосборния басейн е  817 хил. км2, от които 221,7 хил. км2 са в Румъния. 

Река Дунав влиза в страната през гр. Базиаш, образува граница е със  
Сърбия до р.Тимок и с България до гр.Силистра, от където до сливането си с  
р.Прут тече само на румънска територия, а от тук до устието на ръкава Килия 
образува граница с Украйна. Долният сектор на р.Дунав (румънския), с 
дължина 1075 км, започва с впечатляващото дефиле Железни Врати, с 
дължина 144 км, минаващо през югозападните Крапати Меридионали, имащи 
участък с дължина 9 км, резерват Казаните, характерни за  напречната 
долина, със стръмни варовикови склонове. Тук е построен хидроенергиен и 
навигационен възел Железни Врати I, които обхващат бараж Железни Врати I 
и голям ВЕЦ с инсталирана мощност  от 2100 MW. 

В Дунав се намират няколко острова, които не се наводняват 
(Островите Курбулуи, Маре и Симиан).  Между Западният Бряг на Остров Маре 
и гр. Михаиловак (на сръбския бряг) са построени язовир и хидроцентрала 
Железни Врати II, с инсталирана сила 216 MW. Присъствието на р.Дунав в 
територията на окръга има значителен принос за разнообразяване на 
туристическия район, и могат да бъдат наблюдавани  множество форми на 
туризъм.18 

Река Черна, приток на р.Дунав с дължина 84 км и водосборен басейн от 
1433км2 извира  от масива  Годеану, на 2070 м надморска височина, тече по 
стените на тектоничната линия между планините Годену и Черна (на запад) и 
Вълкан и Мехединци ( на изток), а след като премине през Бъиле Топлец, се 
влива в язовира Железни Врати I, нагоре по течението на Оршова.  По горната 
част на долината на р.Черна е образувана от варовикови масиви, със стръмни 
склонове и извисяващи се  хребети, наречени Чучевеле Черней, разположени 
от север на юг, невероятно красиви. 

Река Мотру приток на р. Жиул, се намира на територията на 
общ.Бутоиещи (окръг Мехединци). С дължина 120 км и водосборен басейн  от 
1900 км2. Извира  от югозападната част на планини Вълкан, под връх Слеа, на 
1230м надморска височина, първо преминава през зона съставена от 
кристални шисти и гранит, разделяща планините Вълкан от Мехединци, 
навлиза във варовикова зона на плато Мехединци, след това разделя  
Пиемонтул Кошущеи от хълмовете на Жиул, преминава през градовете Мотру 
и Стреахаеа,  и дренира всички водите от миньорската зона на Олтениа. 
Средния годишния дебит е 14,3 м3/s. Главните и притоците са Мотру Сек, 
Кошущеа, Хушница.  

Езерата в окръга представляват голям интерес за акватуризъм и 
спортен риболов, и  се разделят на следните категории: 

- Естествени езера, към които спадат карстовите езера Зътон, Поноаре 
и Горновица разположени в северната част на окръга, но и езерата по 
поречието на Дунав - езерата Вадулуй, Гърла маре; 

- Изкуствени езера:  езерото Остров Маре (40 000 хектара) – първото по 
голямо на национално ниво, в  зоната на хидроцентралата Железни Врати II; 
езерото Железни Врати I (10 000 хектара) е второто по големина на 
национално ниво, то се намира на гърба на баража със същото име. 

От туристическа важност е зоната Дунавски клисури, намираща се в 
зоната на Казаните, името идва от разширенията и стесненията на скалите 
(клисури). 

В подземията на Мехединци, под различните форми на релеф се 
намират много подземни води : 
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 В планините и платата, водните ресурси са разположени по 
повърхността на големи скали, в мрежа от пукнатини, срещащи се като 
сълзене по скалите или малки поточета по тях. При експлоатиране на  извори 
и влажните зони чрез дренажи, може да се използват като важен източник на 
питейна вода и за централизирано водоснабдяване на населените места в 
района. 

 В хълмистите части и високите равнини, подпочвените води са 
разположени на различни нива с дълбочина 20-80м, излизат на повърхността 
по слоевете обхванати от ерозията.  Чрез сондиране и чрез улавяне на 
изворите, могат да водоснабдяват с питейна вода населените места в зоната  
и да се направи канализация. 

 В равнините от южната част на окръга водите се разположени в 
пясъчни и чакълни слоеве  с различни дълбочини, в зависимо от надморската 
височина: Поречието на р.Дунав 0-2м, I-ва тераса  2-8 м, II-а тераса 8-12 м, III –
а тераса 12-20 м, IV -ва тераса е по-малката 20м. По всички тези равнинни 
зони, на граница между две тераси, се появяват извори с голям дебит, които 
могат да бъдат използвани за водоснабдяване на населените места (с. Груиа, 
Гърла Маре, Обършиа де Къмп и др.). 

Въз основа на хидроложки сондажи и изследвания извършени от 
специализирани фирми, в окръг Мехединци са идентифицирани хидроложки 
басейни с важни резерви от подпочвена питейна вода: Басейн Стрехаиа, 
Поиана Груии, Жиана Маре-Жънжу Маре, а с минерална и термална вода – 
басейните в Скела Кладовеи-Гура Въии, Бала- Краиничи.19 

На регионално ниво съществуват извори с неизследвани минерални 
води, те са идентифицирани в населените места: Колибаши, Лупша, Баиа де 
Арама, Балта, Върчиорова. 

В Бала е развит балнеоложки курорт със същото име, с голямо 
значение за зоната, с извори със серни минерални води, олигоминерали, 
термални води (23,5-29,5 °С) терапевтична кал, подходящи за лечението на 
ревматизми, гинекологични заболявания и заболявания на опорно-
двигателната система, както и за лечение на гастрити, чернодробна 
недостатъчност, или бъбречни заболявания. Зоната има голям потенциал за 
развитие на балнеоложки туризъм, като се има в предвид, че съществуват 
минерални басейни, които още не са използвани на пълен капацитет. 

 

I.3.4 Биогеографски туристически потенциал 

Мекия суб-средиземноморски климат на окръга позволява развитието 
на различни растителни видове специфични за южните зони, каквито са някои 
редки растителни видове. В равнината Блахница на пример, се намира космат 
дъб, сив дъб, цер, бряст и благун.20 

Топлолюбиви растителни видове са открити в дефилето на р. Дунав и 
във варовиковите зони на Планини Мехединци и Плато Мехединци: Люляк,  
Мъждрян, Бял Ясен, Келявият габър, Черна калина, Турска леска, както и 
някои редки видове растения, каквито са: Маклен,  Обикновен тис, Лалета. 

В южно-централната част на окръга се намират гори от цер и дъб, 
редувани с пасища и земеделски терени, а в полите на планините Алмаж и в 
южната част на планините Мехединци, преобладават горите със скален дъб, 
цер и благун. В централната и северната част на плато Мехединци се срещат 
гори от зимен дъб, бук, а по склоновете на планините Мехединци се развиват 
букови гори. 

                                                 
19

 Стратегия за развитие на окръг Мехединци 2014-2020г 
20

 Стратегия за развитие на окръг Мехединци 2014-2020г 
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Фауната в окръга е представена от много топлолюбиви видове: 
сухоземна костенурка, усойница, карпатски скорпион, бръмбар рогач, ивичест 
гущер. Горската фауна е представена от: глиган, сърна, мечки (от голям 
ловен интерес) , белка, рис, лисица, катерица, дива котка, кълвачи и др. 

Защитените зони и природните резервати заемат голяма част от общата 
площ  на окръга и представляват туристически забележителности: 

Национален парк Железни Врати се намира в югозападната част на 
Румъния, на границата със Сърбия и Черна гора, обща площ от 115 655 
хектара, заема частично и територии принадлежащи на окръзите Караш-
Северин и Мехединци в южната част на планините Локвеи и Алмъйулуй, и на 
югизапад – плато Мехединци.21 

Национален парк Железни Врати е защитена зона обявена за такава 
чрез закона № 5/2000г. за одобряване на плана за уреждане на национални 
територии- Трети раздел – Защитени зони, в която се забелязват красиви 
пейзажи, биологично разнообразие и могат да бъдат оценени при условие, че 
се запазят непроменени традициите, а подобряването на качеството на живота 
на обществото да идва от икономическата дейност на местните,  проведена в 
хармония с природата. 

Площта на Национален парк Железни Врати  представлява 0,48% от 
общата площ на Румъния,  в този парк се срещат половината от познатите 
растителни видове в страната, което обяснява престижа, който е придобил. 
22Разнообразието благоприятства за развитието на богата фауна представена 
от различни видове риби, влечуги, птици и бозайници, редки за източна 
Европа, който са много важни за екологичното равновесие. Тази зона е най-
важната в Румъния от гледна точка на геология, уникален морфологичен, 
палеонтологичен и структурен  характер.23 

Съгласно закон № 5/2000г. за одобряване на плана за уреждане на 
национални територии- Трети раздел – Защитени зони, на територията на 
Национален парк Железни Врати съществуват 14 природни защитени зони с 
национално значение обявени чрез решение на Окръжните Съвети на Караш-
Северин и Мехединци в годините 1973г. и 1994г., изключение прави 
Местността с фосили Бахна, обявена през 1955г. чрез решение на министерско 
ниво. Към нея спадат 4 защитени зони обявени чрез решение № 2151/2004 на 
Правителството.24 

 
Таблица 2.В Национален парк Железни Врати са включени следните 

защитени зони (резервати)  
 

Nr. 
Crt. 

Наименование на защитената 
зона 

Вид резерват В рамките 
на IUCN 

Площ  
хектари 

1 Балта нера-Дунав смесен IV  10,0 

2 Базиаш смесе IV 170,9 

3 Остров Калиновъц орнитоложки IV 24,0 

4 Ръпа ку Лъстуни смесе IV 5,0 

5 Дивичи–Повевена орнитоложки IV 498,0 

6 Валеа Маре ботанически IV 1179,0 

7 Пещера с Вода от Валеа  
Полевии 

смесе IV 3,2 

                                                 
21

 http://www.pnportiledefier.ro 
22

 Матаке Сорина Щефания, 2005: Национален Парк Железни Врати. Флора, вегетация и защита на 

природата, Издателство Университета в Крайова, 550, Дробета Турну Северин. 
23

 http://www.pnportiledefier.ro/management.html 
24

 http://www.pnportiledefier.ro/management.html 
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8 Остров Стара  
Молдова 

орнитоложки IV 1627,0 

9 Местност с фосили  Свиница палеонтоложк
и 

III 95,0 

10 Големите и малки 
Казани 

смесе IV 215,0 

11 Местността с фосили Бахна палеонтоложк
и 

IV 10,0 

12 Хълм Духовна горски IV 50,0 

13 Гура Въии - Върчиорова смесе IV 305,0 

14 Фаца Вирулуй ботанически IV 6,0 

15 Кракул Кручии ботанически IV 2,0 

16 Хълм Въръник смесе IV 350,0 

17 Валеа Оглъничулуй ботанически IV 150,0 

18 Кракул Гайоара ботанически IV 5,0 

Източник : Стратегия за развитие на окръг Мехединци 2014-2020г. 
 
Съгласно решение на правителството 1284/2007г., са обявени на 

територията на Национален парк Железни Врати и две защитени орнитоложки 
зони, като част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в Румъния, 
съответно: 
-ROSPA0026  Дунав-Базиаш-Железни Врати, în suprafaţă de 10124.4 хектара; 
-ROSPA0080   Планините Алмъйулуй-Локвей,  с площ  118141,6 хектара. 

Също така, съгласно Наредба № 1964/2007г на Мнистерството на 
Околната среда и Устойчивото развитие са обявени като местности с 
обществен интерес, ROSCI0206 Железни Врати, част от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000, с обща площ 124293 хектара. От 2011г. Природен парк Железни 
Врати  и  местността RAMSAR, са обявени за зони с международно значение. 

Релефа на  Природен парк Железни Врати е отражение на геоложките 
структури и петрографичния състав, предизвиква туристически интерес. 
Разнообразието на литологията ( кристални, магмени и седиментни скали ) са 
довели до индивидуализирането на един комплексен  пейзаж, с много 
впечатляващи елементи (Казаните на Дунав, хребети и варовикови скали, 
проломи, пещери, дефилета, водопади, вулканични земни форми-Тресковац, 
депресии и т.н.).25 

Образуванието  Главчина и Мунтеана  представено от варовик, 
желязосъдържащи пясъчници, с богато съдържание на фосили на миди, 
раменоноги,  бодлокожи и др. Това находище  генерира в южната зона на 
Монтеана една красива гънка  наречена „Спряната гънка от Думбръвица”, на 
която можем да се възхитим  от сръбския бряг. 

Връх Тресковъц - това е забележителна вулканична скала (Долен Перм 
280-240 мил.год.) с невероятна морфология, виждаща се от двата бряга на 
р.Дунав. Между върховете Зелище и Велиган, над общ.Свиница, по долината 
Циганулуй се намира един забележителен амфитеатър генериран от юрски 
конгломерати (200-176 млн. години). Този амфитеатър е един от най-
впечатляващите по протежението на Дунавското дефиле . 

Долината Сараорски, позната под името Палеонтоложки резерват 
Свиница. В тази зона е  запазено много ценно палеонтоложки съдържание и е 
един от най-важните палеонтоложки резервати от Карпати Меридионали. 
Местността е представена от юрски червен варовик богат на амонити  и  
ременоноги. 

                                                 
25

 Попа М.Е. 2003:  Geological heritage values in the Iron Gates Natural Park, Romania, Proceeding of the 

First International Conference on Environmental Research and Assessment, March 23-27, p. 742-750, Bucharest. 
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 Амфитеатър Зелище – Велиган,  над общ. Свиница, по долината 
Циганулуй – впечатляващ амфитеатър образуван от конгломерат от долната 
юра с континентален произход. Конгломератите принадлежат на 
образуванията Чоака Бори, образувани от детритни запаси от Долен прим, със 
специална морфология. Този амфитеатър е един от най-зрелищните по 
протежението на р.Дунав. 

Трикуле, по течението на Свиница, същите образувания Чоака Бори, 
генерират една дебела Куеста,  което е резултат от неправилна стратиграфия. 
На тази куеста се развива забележителния черен бор от Банат. 

Големите Казани  заедно с Малките Казани образуват зрелищен 
пейзаж по дефилето на р.Дунав. Варовикова зона, която се характеризира с с 
върешен и външен кастов релеф в различни еволюционни стадии. Във 
варовиковите масиви  на  Голмите Казани  са идентифицирани 7 пещери от 
които най-важната и посещавана е пещерата Поникова. Предоставя 
информация за местообитателите на Клисурите в горния палеолит и каменната 
ера. 

Палеонтоложки резерват Бахна се намира на територията на общ. 
Бахна, между Иловица и Бахна. Тази местност е запазила своята миоценна 
фауна(16 млн.години)  (двучерупчести мекотели, коремоноги и гръбначни). 
Фосилите са запазени по поречията на Роковъцулуй, Леспези и Куркиеи. Тук 
се срещат варовик тип Leitha  от варовикови червени водорасли богати на 
останки от корали, ракообразни(Venus, Turitella, Conus, Pecten), echinideа şi 
foraminifere. 

На територията на парка се срещат растителни и животински видове 
важни както за Румъния така и за Европа. На пример, лалето от Казаните е 
ендемичен вид, расте само в местността Казане Маре, заради което е 
защитено чрез закон. 

Открита от престижни бутаници, уникалната флора е дала на 
Дунавското дефиле признание на Европейско ниво.26 Разнообразието и 
уникалността на флората по стръмните склонове на Дунавските Казани 
постоянно привличат вниманието на специалистите, което позволява 
развитието на научен туризъм. Други защитени растителни видове 
изброяваме: бодил, скален дъб, Stipa pennata в Железни Врати ( от Кракул 
Гъиоара, единственото място в света, на което расте това растение),  
Campanula crassipes. 

И фауната в парка е доста разнообразна, по-голямата част е 
представена от влечуги, земноводни и птици, защитени на национално и 
международно ниво. Представители от животинският свят са: скорпион, 
сaламандър, сухуземна костенурка, змия усойница, различни видове  
прилепи, птици и др. 

В следствие на строежа на баража на Железни Врати I, са се 
образували водни зони в които обитават многообразие от водоплаващи птици. 
Забелязани са много водоплаващи птици върху повърхността на езерото в 
зимно-пролетния период и граничещите водни зони: корморани, чапли, патици 
и др. Най-интересните представители на парка са инсектите и пеперудите. 

Геопарк плато Мехединци е разположен в югозападна Румъния, на 
север от Дробета Турну Северин, общата му площ е 106.000  хектара, този 
парк е в категорията природен парк и е защитена зона с национално 
значение.27 

Умерено-континенталният климат  с суб-средиземноморско влияние и 
многообразен релеф създават условия за развитието на много видове 

                                                 
26

 Матака Сорина Щефаниа, 2005: Природен парк Железни Врати . Флора, вегетация и защита на 

природата , Идателство 25, Крайовския Университ   , 550 pp., Дробета Турну Северин. 
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растения и животни. Уникална е геоложката структура  с многообразие от 
геоложки и пещерни образувания. Голяма част от тези ценности са защитени в 
над 17 защитени зони. 

Плато Мехединци представя два вида релефни единици разположени 
межди върховете на Планините Мехединци на запад и Пиемонтул Гетик на 
изток, и се характеризират със своята близка геоложка и географска 
еволюция. Дунавския варовик е разположен в две паралелни линиии 
отговарящи на епохите Юра и Креда.Заема само 5% от общатат площ, словете 
варовик  са образували многобройни карстови форми, който правят плато 
Мехединци известно. 

Почти всички реки, които идват от запад, от непромокаеми формации, 
навлизат в варовикови зони през които влизат под земята. След като навлязат 
под земята, долините пресъхват и с течение на времето се образуват 
противоположни стъпала, каквито са и тези на реките Тополница, Поноръц, 
Понорел и др. Най-типичния феномен от този вид е хидрокарстовата 
система до общ. Поноареле, която е образува депресиите Зътон и Поноареле. 
Изключвайки депресията, другите ексокарстови форми са слабо представени в 
палто Мехединци. Забележителни са и карстовите дупки на запад от град 
Балта и Марга, както и варовикови форми и Естествения Мост от Поноареле 
(Моста на Господ).28 

Подземните води са прокопали пещери, известни със своите размери и 
орнаменти, на пример пещерите: Тополница, Епуран, Булба, Грамеи, Исверна 
и др. 

Голяма част от варовиците в платото и планините  Мехединци са 
обезлесени или са покрити с глог, дрян, Prunus spinosa, смрадлика, хвойна, 
люляк, изолирано се среща и дъб. На много места, по специално по корнетите 
Исверна, Наданова или Поноареле, дивият люляк образува истински 
гори,които са много известни. Всяка година, в началото на месец май, когато 
разцъфтява люляка се организира Празника на люляка. 

Индивидуалния географски характер на плато Мехединци идва от 
съвкупността на планини и хълмове. 

Може да бъде оприличена с планината, с която си прилича 
литологически ( кристални шисти и мезозойски варовик), релефните аспекти ( 
стръмни долини, дефелита), пещери и тенктонични фрагменти и в същото 
време може да бъде оприличен с хълмове (ниски, плоски върхове, и много 
населени места). 

Уникалността на плато Мехединци се характеризира чрез 
разпространението на растителността. Заради географското си положение в 
зоната се срещат гори от дъб и бук. Умереният климат със суб-
средиземноморско влияние  и надморска височина от 500-600м, труден терен, 
в близост до Балканският полуостров и големи варовикови площи са имали  
важна роля за сегашната растителна структура. По варовиковите скали  се 
срещат храсти от суб-средиземноморски тип, представени от бял дъб, див 
люляк, мъждрян, Келявият габър и др., познати под името шиблеакури, 
образувани от комплекс от суб-средизмноморски карпато-балкански елементи 
и южно-европейски топлолюбиви растения. Растителния състав на пасищата е 
подобен, с изобилие от южни и субсредиземноморски елементи. По поречията 
на Кошуще и Тополница има изобилие от люлякови храсти, което кара 

                                                 
28
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местните хората да уважават традицията да честват ежегодно празника на 
люляка, в началото месец май, в Поноареле, Балта и Наданова.29 

В следствие на разнообразната среда, растителността е богата и 
хетерогенна, с различен произход, но с преобладаващи южни елементи. 

Поради мекият климат и специфичната флора тук могат да бъдат 
наблюдавани много влечуги и инсекти. Характерни за зоната са  усойницата и 
костенурката (Testudo hermanni) – суб-средиземноморски видове защитени 
чрез закон, които се срещат често по варовиковите скали в югозападната част 
на платото. Срещат се още отровни и не отровни змии, а по варовиковите 
повърхности се срещат рядко и малкия отровни скорпиони. 

В една такава географска единица като платото Мехединци са събрани 
най- разнообразни природни резервати.  Обявени са над 17 защитени зони, 
между които: Карстовия компекс от Поноареле, Гората от люляк  Поноареле, 
Дефилето Кошуще, Корнетул Бабелор и Чербоаней, Корнетул Бълции, 
Дефилето Топлещи и пещерата Тополница, Корнетул Въий и Валеа 
Мънъстирии, Извор и каменните масиви от Камъна, варовикови скали от 
извора Кошуще и пещера Епуран. 

Заради разнообразието от карстови форми  и подземната мрежа, 
Геопарк плато Мехединци е смятан за една от най-важните карстови зони в 
Румъния. В геопарка съществуват над 200 пещери (от които 4 над 3км, 
всичките обявени за резервати), кулминацията е пещера Тополница, която със 
своите 25км е в топ 10 на пещерите в Румъния.   

 
Природни забележителности: 
- Корнетул Бъии и Жаля Мънъстирулуй - ботанически резерват 

разположен на юго-изток от град Баиа де Арама, където се срещат лешникови 
гори, тръни и хвойна.  

- Корнетул Бълции,  ботанически резерват разположен на североизток 
от общ. Балта, с обща площ от 30 хектара, със субсредиземноморски храсти, 
представляващи интерес за научния туризъм.  

- Дефиле Кошущей, ботанически резерват разположен на юго-изток от  
общ.Балта и има обща площ от 50 хектара., представляващ интерес за научния 
туризъм.  

- Корнетул Бабелор и Чербоаней, е ботанически резерват разположен 
на юг от общ. Изверна, площ- 40 хектара. Варовикови скали от извора 
Кошуще, е ботанически резерват разположен наюго-източната от общ. 
Изверна с площ от de 60 хектара. И двете зони представляват научен и 
туристически интерес, заради екосистемите от суб-средиземноморски тип. 

- Гората Боровъц, горски резерват разположен в община Годеану, на 
2,5 км северо-запад от село Балотещи, по левия склон на долината Тополница. 
30 хектара е площа върху, която са добре развити  бук и черен бор от Банат, 
които произлиза от естествена регенерация, уникален факт за този вид от 
окръг Мехединци. 

-Пещера Епуран е едно най интересните спеологични открития от 
последната четвърт на XXв. Намира се в Жупънещи, общ. Чирешу. 

- Пещера Тополница е прокопана от реки: Тополница, Гръуринци, и 
Поноръц. Тополница е една топла пещера (8,2°С-10,8°С), представлява 
интерес за разнообразието от местообитанията и елементи, които съставят 
съответната биоценоза. Срещат се Троглобионтите, скелети на месоядни, 
насекомоядни и преживни животни и фосили пещерна мечка.  
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- Дефиле Тополница, ботанически резерват, с площ от 60 хектара, 
разположен на юг от общ. Годеану. Срещат се карстови форми, по които има 
гори от Бук, горун,  цер, Келяв габър, смрадлика, люляк, турска вишна, а на 
излизане от пещерата растат редки видове лалета (Fritillaria montana), смятан 
за природна забележителност. 

- Пещера Исверна, пещерен резерват разположен в южната част на 
общ. Изверна. От тази пещера започват най-големите карстови извори от 
Мехединци. 

- Гората от планината Дръгичеану, ботанически резерват 
разположен на югоизток от общ.Исверна, с асоциирана растителност 
съставена от турски лешник, орех, мъждрян, люляк.  

- Средиземноморски храсти от Исверна, ботанически резерват 
разположен на северо-запад от община Исверна.  Предизвикват научен и 
туристически интерес. 

- Корнетул Пиатра Инкълеката, ботанически резерват, разположен 
на северо изток от общ. Исверна, с екосистеми от субсредиземноморски тип.  
Представлява научен и туристически интерес. 

- Карстов извор с каменните масиви от Камъна, ботанически 
резерват  разположен на северо-изток от общ.Подени. Представлява интерес 
за туристите и любителите на зрелищни пейзажи. 

- Гора от люляк от Поноареле, представлява уникална, съхранена 
зона, мекият  и влажен климат е запазен, защото върховете на Мехединци 
защитават депресията. 

- Карстов комплекс от Поноареле, смесен резерват намиращ се на 5 
км юго-източно от  Баиа от Арама. Тук се срещат най-различни и най-
оригинални карстови феномени: пещери, слепи долини, полета от варовикови 
релефи, естествен мост Полоареле. Резервата от Поноареле има обща площ от 
100 хектара и заради своята научна важност  е обявен за природна 
забележителност. 

 
Национален парк Домоглед-Валеа Черней30 създаден през 1990г. е 

разположен в юго-западна Румъния, разположен на три окръга- Караш- 
Северин, Мехединци и Горж. В Мехединци заема площ от 8222 хектара. 

От географска  гледна точка, парка е разположен от извора на река 
Черна до сливането и с река Беларека, по десния склон на планинските 
масиви Годеану и Черна, и по левия склон на планините Вълканулий и 
Мехединци. 

Разнообразния пейзаж (стръмни варовици с Черен бор от Банат, 
каменен каньон с висок дебит, варовикови върхове със субсредиземноморска 
растителност, обширни гори от стар бук), алпийски клен, планински 
събирателни езера, дефилета и пропасти, изолирани планини, пасища), 
термални пещери уникални за Румъния, термални извори, ендемити и редки 
растителни и животински видове, предоставят на всички любители на 
природата уникално преживяване. 

Парка се характеризира със забележително растително  разнообразие,  
представено от 1110 вида висши растения. Някои от тях се срещатат само тук 
и никаде другаде в страната: Vicia truncatula, Tragopogon balcanicus, Cerastium 
banaticum, Lamium bithynicum. Заради биогеографските, биологичните и 
климатичните елементи, парка подслонява една много богата и интересна 
фауна, срещат се животни с голяма научна стойност, някои уникални за 
страната, други за целия свят, изявени чрез разнообразието на инсектите. В 
тази зона се срещат най-разнообразните видове пеперуди, почти 1500 видове 
пеперуди(1463), 45% от видовете пеперуди от страната, се срещат тук. 
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Защитена зона  ROSPA 0011Блахница.Площта на защитената зона  е 
съвкупност  от защитените зони: ROSPA 0011 Блахница,ROSCI0173 Гора 
Стърмина, ROSCI0306 Жиана, зоната се припокрива  частично с ROSCI0306 
Жиана и ROSPA0046 Груиа - Гърла Маре, защитени зони с национален интерс: 
2.605.Гора Бунгет и 2.612. Фора Стърмина и влажна зона Хинова-Остров 
Корбулуй със защитен режин на окръвно ниво, обявена чрез  Решение 
№13/10.07.2000г.  относно допълнението на Решение № 26/1994г. На 
Окръжничт съвет на Мехединци. От 2013г. ROSPA 0011 Блахница записана като 
местност Рамасар31 

Гора Бълвънещи е залесена зона  със социален и развлекателен 
интерес, в нея се срещата черен бор от Банат, защитен чрез закон. 

Гора Стърмина, защитена зона с национална важност котегоризирана 
като резерват от горски тип, разположен на територията на общ. Хинова 

Природен резерват Лунка Вънжулуй - гората е съставена от дъб, 
ясен, татарски явор.  

Ценностите от защитената зона Блахница, Гора Стърмина, Джиана, Гора 
Бунгет са много важни, тяхното поддържане гарантира нужните ресурси за  
развитие на местното население. Въпреки, че района е добре заселен, с общи 
усилия на местните и минимални ресурси, за поддържане на забележителния 
пейзаж, характерен за тази част на страната, ще осигури  естествения процес 
на развитие на зоната 

 

I.3.5. Антропогенен туристически потенциал 

Всички туристически ресурси създадени от човека в културно-
исторически  и технико-икономически план, които имат туристическа стойност 
или са съществуваща база за туризъм, представляват антропичен потенциал. 

Днешните туристически обекти, преди са имали друго предназначение, 
поетапно са станали исторически, културни, социални или технически 
символи за определен район.  

 Ролята на тези туристически обекти е да носи спомен за миналото.  
Такъв представител са хидроенергийните системи и системите за 

навигация Железни Врати  I и II. Хидроцентралата от Железни Врати  I е най-
голямата в Румъния, и произвежда 50% от хидроенергията в страната. 

Антропогенното наследство е запълнено с исторически паметници, 
археологични находки, архитектурни паметници известни в окръга, общо 569 
обекти от наследството съгласно Министерство на Културата. 

Дробета Турну Северин е окръжен град на окръг Мехединци. Градът  е 
разположен в югозападната част на окръга и в най-западната част на Олтения, 
на левия бряг на р.Дунав, на излизане на реката от дефилето. На горе по р. 
Дунав, реката  свързва Северин с Белград, Будапеща и Виена, а надолу по 
течението с Черно море. Прозорците  на Северин са отворени към всички 
хоризонти. Градът  е събирателна точна на коридора Тимиш-Черна, на Плато 
Мехединци, подкарпатските олтенски депресии с Олтенската равнина.  

 Дробета Турну Северин е модерен град с почти нова история в 
сравнение с други градове в Румъния.  За първи път се появява на картата на 
страната и на света в следствие на постановлението на генерал Павел Киселев 
на 22 април 1833. Града получава своето име по името на величествените 
руини на крепостта Северинулуй, която се разполага по крайбрежието на 
р.Дунав и околностите. Понеже града е създаден на 22 април, около 
религиозният празник Св.Георги (23 април), хората от Северин са избрали 
Св.Георги за пазител на града. 

Исторически дадености:  
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- Средновековната крепост на Северин – била е най-важната и 
стратегическа  крепост по р.Дунав, нейното падане означавало отваряне на 
възможности за нови завоевания. В края на XIIIв. Унгарския  крал Щтефан  е 
водел 5 воини с българския цар за с защити крепостта Северинулуй. 

- Романската крепост в Дробета - е първата издигната крепост от 
камък раманска Дачия. Паметника Колоната на Траян представя сцена от 
откриването на моста (през пролетта на 105г.) и ни показва вече построената 
крепост. 

- Моста на Траян от Дробета – е бил  най-големия мост строен в 
античния свят. Величеството и изобретателността на строителната техниката 
изумяват и до днес. Построен за рекордно време, в рамките на три години 
(103-105) в мирното време между двете датски войни. Най-успешната 
реконструкция на моста на Траян от Дробта е направена от френския инженер 
Едгар Дюпе през 1906г. 

-   Терми Дробета -  са най-сложните термални инсталации на Дачиа. 
Свикнали с удобството на термите, каквито са стаята с огъня (praefurnium),, 
парна баня (laconicum), баня (caldarium), стаята със студена вода (frigidarium) 
и други, в северните части са се намирали и зали за четене и спортни зали за 
упражнения спортни състезания, палестра (зала гимнастика и тренировки). 

- Руините на Църквата на Митрополията в Северин (XIVв) - запазени 
са само основите на църквата с форма на правоъгълник завършена с 
многоъгълна абсида с пет основи. На северната страна на кораба е добавена 
криптата на църквата. 

Културни институции:  
- Музея на региона  Железни Врати - модерна организация и 

съхранение  на експозициите, открит е на 15 май 1972, когато градът празнува 
и 1850 години от обявяването му като община. Първоначално са отворени само 
две секции, водни науки и историко археологични науки, щи има и постоянна 
експозиция на народно изкуство и етнография на Мехединци (1982) и 
пластични изкуства, в отделна сграда, която представлява северинската 
архитектура(1890).  

От 2010г. музеят на региона Железни Врати  е обхванат в изпълнението 
на проекта „Рехабилитация, модернизиране на Музея на региона Железни 
Врати и подобряване на туристическия продукт” и е затворен за посетители. 

- Музей на изкуствата – построен през 1890г., в стил барок и екликтик, 
той е секция на Музея на региона Железни Врати, най-представителния 
архитектурен  мономент  на града Дробета Турну Северин. Сградата 
подслонява богата колекция от  картини, скулптури и съвременно декоративно 
изкуство, показващи стойността им чрез многобройни експозиции на тази 
тема.  

- Двореца на културата Т. Костеску -  емблематична архитектурна 
сграда е града Дробета Турну Северин, основан и построен с усилията на 
Кооперативното общество „Театъра на град  Т.Северин” за да подслони 
институции от този профил, но и не само. 

- Окръжна библиотека И.Г. Бибическу - основана е през 1921 г. с 
дарения от страна на И.Г.Бибическу, син на Мехединцулуи,  човек на 
културата и губернатор на Националната Банка през 1914-1924г. Има най-
богатата библиотечна  колекция дарявана от румънец, над 30.000 книги и 
периодични издания,  към  които дарителя добавя и една много рядка 
нумизматична колекция. 

- Хала Раду Негру – през 1903г . кметството на гр. Турну Северин   е 
представило книгата със строителни спецификации за построяването на  хали 
на Пазара Раду Негру, проект заверен от Висши технически съвет на Букурещ, 
от Ангел Салигни. 
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- Национален колеж Траян - през 1862г.  общинският съвет на града 
решава да построи гимназия. Открита е на 1 септември 1883г., и е започнала 
работа с 79 ученика и двама учители ( М.Н.Хергот и Щефан Бодиу). 

Паметници на изкуството: 
- Замъкът на водата - построен в средновековен стил,  емблематичен 

паметник за жителите на Северин, който и днес дава идентичност на града, 
разположен  на главния път в града, използван като кръгово. Замъка на 
водата, е емблематична сграда,  на Дробета Турну Северин, построен е по 
проект на инжинера Елие Раду, за да захранва  с вода целият град. Сградата е 
направенa съгласно проекта одобрен от Общинският съвет, на 10 юни 1910г. 
Постройкатa е завършена през 1913г., но откриването ѝ е направено през 
1914г., когато са пуснали системата за захранване с вода на града, 
захранването се прави директно от р.Дунав. Сградата има най - различни 
функции, направена е с поредица от зали, разположени по вертикала, където 
се намират един туристически информационен център, изложбен център и 
худовествена галерия, музей „ История на захранването с вода на община 
Дробета Турну Северин“, изложба на снимки  и скулптори, литературно 
кафене и място, от което да се насладим  на невероятна  гледка.  
- Паметник  на героите от първата световна война е открит на 4 юни 
1933г. Намира се в парка на розите, постройката е реализирана през 1928-
1933г. и е издигната в чест на румънските войници загинали през Първата 
Световна  е Война. 

-  Бюста на Дечебал и Бюста на император Трян са разположени в 
Централния парк пред Административната палата. 

- в памет  на личностите , допринесли за развитието на населените 
места по поречието на р. Дунав са поставени техните бюстове на ул.Кришан. 

 Места за богослужение: Църква Греческу, Църква Майореаса, Романо 
- католическа Катедрала, Новата църква, Синагога. 

Паркове: Парка на розите, Градина”Гегенал Драгалина”(с крепоста 
Северинулуй), парк археологичен комплекс Дробета. Парковете са пълни с 
елегантни алеи, кестени по протежението на булеварда Карол I, централния 
парк е в английски стил и украсен с паметници и фонтани. 

Антропогенното наследство на Национален парк Железни Врати.   
Това място е със стратегическа важност, от която зажисят  културните 

обекти с регионално и национално значение.32 
Манастир Водица е построен между 1370-1372г. на 500м от р.Дунав, в 

близост до границата между Австро-Унгарската Империя и Румънската 
държава. 

Руините на старата църква се виждат и днес.през 1995г. до тях е 
построена дървена църква, която е представлява туристически интерес. 

Манастир Св. Ана. Построен е от известния журналист Памфил 
Шеикару, кавалер на Ордена Михай Витеазул, разположен в непосредствена 
близост до общ. Оршова на хълма Мошулуй.  

Манастира Стрехаиа: затворен след влизането на  Закона  за 
Секуларизацията на манастирните имоти през 1863г., манастира Стрехаиа е 
останал само като църква до 1958г., когато са поснали за изплозване новата 
църква на града. 

Манастир Стрехаиа, образуван от църквата, която е историюески 
паметник, избите на двореца,  основи на старите килии и вътрешните стени на 
средновековната крепост, защитена със закон 5/2000, Раздел III, защитени 
зони, като исторически обекти с национален интерес и висока ценност. 

                                                 
32

 Матака Щефаниа Сорина, Дякону Флорина, Крачунеску Г., Маринеску Роксана, Флореску Г, 2008: 

Трансгранични дунавски пейзажи. Туристически гид, 150пп, Дробета Турну Северин   



 

 

25 

 

Манастира се намира на няколко десетки метри от европейския път 
Е70, който свързва Тимишоара с  Букурещ. 

 
Манастир Мракониа. По националния път Оршова - Молдова Нова, в 

Долината Мракониа, е бил разположен стрият манастир, наречен „Мръкуна”.  
Старият храм „стои” срит в живописно място по стария път Траян на сръбския 
бряг, където се намира „Табула Траян”. Днес е издигнат новият манастир 
Мракониа. 

Романо-католическата катедрала от Оршова – намира се в 
централната част на града Оршова, в близост до „Пиаца 1800”, имаща 
доминираща позиция, която и позволява да бъде забелязана. Построена е през 
1972-1976г. 

Крепостта Три Кули- построена през XVв., и днес се виждат руините и 
в близост до Свиница. Крепостта  е представлявала три кули разположени на 
дунавския бряг под формата на триъгълник. Крепостта Три кули  е била 
наводнена след построяването на баража Железни Врати I, на повърхността на 
водата се забелязват две кули. 

Крепостта Ладислау - е била построена на левия бряг на р.Дунав, 
поддържана още от XIVв., със стратегическа роля, имала за цел контрола на 
речния трафик по р.Дунав. Такава крепост има и на сръбския бряг, наречена 
Крепост Голубак, много по-добре запазена  от крепостта Ладислау. 

Образа на Дечебал - издълбан в скала намираща се мястото на вливане 
на р. Мраконей с р.Дунав, с височина 40м и ширина 25м. Инициативата за 
реализирането му е на мултимилиардера Йосиф Константин Дръган, 
основател на Европейска Фондация Дръган. 

Пещера Гаура Киндией II. В стръмният пролив Коронини-Алибег се 
отваря пещерата Гаура Киндиеи II, археологически резерват, където са 
открити следи от пещерно изкуство от палеолит и неолит, както и следи от 
времето когато са живели протодаки и даки. 

Пещера Ветерани е позната от древни времена, като свята за даките, 
светилище на бог Замолкси. 

Крепост и селище на даките в село Дивичи  представлява 
доказателство, че даки са обитавали това пространство, и за това местността 
има национално значение, и е призната за елемент от националното 
наследство, със Закон № 5 от 2000г., за одобряване на плана за уреждане на 
национални територии- Трети раздел – Защитени зони. 

За това място са забележителни колекцията от икони и религиозни 
предмети Ешелница, Етнографска колекция Ешелнеца, Етнографския музей 
Гърник и Музеят хидроцентрала Железни Врати I. 

Музеят хидроцентрала Железни Врати I - отваря врати през 1976г. и 
представя общите характеристики на р.Дунав, хидроложки данни, писмени 
сведения за селищата в зоната. В експозицията са показани една част от 
проучванията на колектива от Румънската академия на науките направени в 
зоната на бъдещият бараж Железни Врати I. 

Зоната на дефилето Железни Врати е била населена още от палеолита. 
Проучванията показват, че тук открити следи от две археологични култури: 
Скела Кладовей  от епипалеолит и Остров Банулуй от първата желязна епоха. 
Експозицията показва, че тези човешки общества за живели в зоната преди 
30.000 години, доказано чрез различните керамики, принадлежащи на 
различни археологични култури. Огнестрелни оръжия, присъстващи в 
изложбата показват, борбата, водена от местното население, подпомогната от 
множество укрепления срещу нашествениците. 

Една част от зоната Железни Врати е била  оспорвана от двете велики 
империи на онова  време: Хабсбургската империя и Османската империя. 
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Австрийците са построили на остров Ада-Келех укрепление тип Ваубан, 
но острова е върнат на Османската империя, и се създало турско общество. 
До наводнението на острова от баража Железни Врати, населението се е 
занимавало с туризъм, най-търсените продукти били слодко о т рози, турски 
локум, цигари. В памет на острова Ада-Калех е подредена изложба, която 
представя турския народ от острова намиращт се в конфликтната зона между 
Хабсбургската империя и Османската империя. 

В музея са изложени народни носии от зона Железни Врати и една 
водна мелница, предшественик на сегашната модерна турбина Пелтон. 

Дефилето Железни Врати е считано за геоложки музей на открито. 
Забележителните скали, типични за местността Железни Врати, каквито са: 
пясъчника от Гура Въии, ургонския варовик от Дунавските Казани, гранит от 
Оградена, Габроул, габроул юте, серпентина от Тисовица и Плавишевица. 
Заради богатството си от птици, по поречието на р. Дунав в зоната на Железни 
Врати е обявена като защитена зона по НАТУРА  2000. Обиколката на музея 
свършва с обиколка на турбинна зала. 

Антропогенно наследство на Геопарк плато Мехединци. В платото 
Мехединци имаме възможността да съберем материалния ритъм на времето. 
По време на археологически разкопки са открити следи от цивилизация 
датираща от неолита и принадележаща на културата на Коцуфените ( Чиреш, 
село Буноайка, Жупънещи). В много зони от плато Мехединци са открити 
следи на селища на даки, датиращи от IV-Iв. Пр.Христа (Балта, Бала де Сус, 
Маловъц), сведения за романски селища (Шишещи, село Кръгуйещи)  и 
средновековни (Крепоста Гръдецулуй, от XIIIв, на 2 км източно от село 
Балотещи). 

Най-старите писмени сведения за селище от палто Мехединци датира 
от 1581г, Баиа де Арама, където се намира Паметника Тудор Владимиреску, на 
скулптура Константин Бълъческу. На всякъде, във всяко селище могат да 
бъдат видяни архитектурни национални паметници: църкви, троици, 
традиционни къщи и мелници.   

Големия брой църкви, повечето построени от дърво,  доказва 
необходимостта на жителите на зоната да бъдат близо до Господ. Най- старото 
свято място е отшелническа хижа Тополница построена през XVIв, и 
изрисувана през 1673г. 

Най-старата дървена църква датира от 1757г. и се намира в село 
Бребина от зона Баиа де Арама ( дървената църква с храм „Св. Апостоли”, е 
построена през 1757г. ,  преправена през 1845 г.); други стари църкви могат 
да се видят в : Годеану- дървена църква с храма  „Св. Николае”(1766г.), 
дървената църква и храма Св. Воиевози(1783-1786г.), Горновица -  дървена 
църква с храм „Св.Стефан”(1796-1799), Прежна - дървена църква с храм 
Адормиреа Майчи Домнулуй” построена по заповед на Тудор Владимиреску 
(1808г.) и др. 

Селото, е основен елемент на Геопарк Плато Мехединци и е 
спечифичен резултат от социалната и историческа еволюция. Запазване във 
времето традиционния начин на живот може да бъде реализирано чрез 
консервацията на селата. В плато Мехединци съществуват етнографски зони в 
селата: Балта (XVIII-XIXв), Костещи (XIXв), Прежна (XIXв). Също така се срещат 
множество от къщи с традиционна архитектура, обявени за паметници, 
датиращи от XIX и XXв, такива са къща Унтару Думитру (1885г.) и къща 
Попеску К.(1940г.) от Жупънещи, къща Пътру Ницу от Кайници (1898г.), къща 
Николеску Йон от Балта (1898г.), къща Епуран Георге (1870г.), къща Думитру 
Андрей (1850г.), къща Замфироиу Георге (1860г.)- от Чирешу, село Буноаика, 
къща с мазе Брехуй Гица от Шишещи, село Чиовърнъшани (1880г.) и др.  
 



 

 

27 

 

Зоната между Шимиан и Салчиа по поречието на река Дунав се срещат 
много археологични паметници от железната ера, от романския период до 
средновековието. 

Срещу  Шимиан, на 2 км от Дробета Турну Северен, на пътя за Крайова 
се намира, в средата на Дунава, Остров Шимиан, където е била преместена 
турската крепост от XVIIв. от Остров Ада Калех, и е преместена преди да бъде 
наводнен острова от баража Железни Врати. 

На левия бряг на Дунав, в периода след оттеглянето на Аурелиан, се 
появяват поредица от укрепления тип quadriburgium, който включва 
населените места Хинова (раманска крепост), Батоци, Тисмана, Изворул 
Фрумос, Извоареле. Важно е да се подчертае факта,че всички тези крапости 
са високи постове на късните романските владетели в бившата провинция 
Дачиа.  

Селската Вила от Гърла Маре, романска ферма основана след 
създаването на провинция Дачиа, намира се в южната част на селото. След 
археологични проучвания се предполага, че собственика на фермата може да 
е ветеран от дако-романската война. Фермата изглежда като икономическа 
единица, която е предоставяла нужните керамични, железни и оловни 
продукти, животни за храна, както и селскостопанска дейност. 

Архитектурните паметници от Зеления коридор на р.Дунав са 
концентрирани в селището Чернеци, бившата столица на окръга до 1833г.: 
Църквата Св.Трейме, Църквата Св.Николае и Св Спиридон, Кула Тудор 
Владимиреску. Последната е почти квадратна постройка (12,50 х 11,50м) на 
две нива, партер и етаж, построена от Тудор Владимиреску, който е имал 
внушителна собственост в Чернеци - лозя, ливада с плодордни дървета. Кула 
е играла важна ролята в революционните събития от 1821г., тя е пригодена за 
място за оттегляне и продължение на борбата в случай на поражение и 
сблъсъци с турци. 

- Паметника на Тудор Владимиреску - е издигнат на 29 юни 1914г. по 
инициативата на Обществото на учителите и учителките в Румъния.  Плана 
принадлежи на Владимир Миореску, а скулптурата на И. Йорданеску.  
Елементите  на паметника са направени в Дробета Турну Северин , а бронза е 
лят в ателието на Румънски държавни железници Турну Северин. Блоковете 
на пиедестала са тежки 3000 кг всеки и взети от Гура Въии. 

В тази зона се намират и Църквата Св. Апостоли Петру и Павел 
(Ергевица); Църквата  Извисение господне (Бистрица); Църквата Св. М.М. 
Георге (Хинова); Бисерика Св. Георге (Дунареа Мика); Църквата Св. Погоръреа 
Св. Дух (Гърла Маре); Църквата Св. Мученица Екатерина и Св. Иерарх Калиниц 
(Салчиа). 

 В източната част на окръга се намира град Стрехаиа, и руините 
Главния Двор (XVIIв.)  и църквата Манастир  Стрехаиа, построена през 1645г. 
по нареждането на Матеи Басараб, върху стари основи с неизвестен произход. 

 
I.3.5.1. Обичаи, традиционни занимания и инсталции 

- традиционални обичаи:  риболов с кош, сръкме и мрежи 
- Специфични традиционни занимания: земеделие, животновъдство 

(кози, овци, крави), риболов, бране на плодове (смокини, диви ягоди, 
боровинки, къпини, шипки).  

- Традиционни инсталации: мелница с кофа от Цигански Огаш, 
Воденички Огаш, Повалина, Старищеа, Валеа Юцулуй, Елишова изглеждат 
уникално със запазени камъни с различна дебелина, едновременно сменяни с 
кофа. 

В плато Мехединци, занаятчииството все още съществува: тъкане на 
вълнени килими, боядисване на вълната с естествени бои, грънчарството 
(глина от Шишещи, Неоптша) и др.  Много от селищата са известни още от 



ТД АН & AН КОМПАНИ ООД                                                                    Маркетингово проучване 

 

 

28 

 

древността със залежите си от цветни метали. Експлоатирането на мините се 
прави още от времето на Мирчеа чел Бътрън. Юрския варовик – Чиреру, Баиа 
де Арама, Поноареле, Балта, се използва в циментовата фабрика, за 
производство на вар и за направата на строителен камък. 

I.3.5.2. Календара със събитията 
В повечето от населените места в окръг Мехединци се правят годишно  

събития, свързани с различни религиозни или светски събития: Бала на 
мартениците (Иловица 28 февруари); Бала на Турците (Белобрешка, Свиница 
27 февруари, Сикевица-2 март); Бал на Изменелор (Иловица -28 февруари); 
Синовете селото (Иловица, последната недея на юли); Фестивала на 
смокините(Свиница); Фестивала на дунавските села (Свиница,1-2 май); 
фестивала на спорта (Свиница 1-2 май); Фестивала на музиката на 
малцинствата (Свиница /август); Денят на училището в Любкова (Любкова, 
септември); Фестивала на малцинствата(Бигър); Фестивалът Поноаре,Поноаре,  
фестивалът Плианулуй Клошани, фолклонирния фестивал Планина, планина – 
хубава елха; фестивал-конкурса за народна музика „Константин Гергина“, 
фестивал за олтенското грънчарство „Оале ши сърмале“, фестивалът Лозята и 
виното, празникът на салкъма, празникът на пещера Тополница. Конкурс на 
куклен театър за деца(Белобрешка);  религиозните празници, който се 
организира в различни дни за всяко населено място и е свързан с църквата и 
други. 

Балът Изменелор е един парад-конкурс, на който се дава награда за 
най-красив народен костюм, най-красива двойка и най-красива кралица на 
бала. Наименованието идва от олтенските панталони, които носят всички 
участници. Това събитие се е появила през 1996г. в Иловица след като е била 
превзета Банацианската зона, Иловица е разположена между Банат и 
Мехединци.33 

В Плато Мехединци са многобройни и оригинални традициите и 
обичаите на хората от Мехединци. Те са свързани с различни моменти от 
живота: раждане - сватба – погребение. Останалите традиции са свързани с 
честването на светците от православното християнство, на които населението 
им отдава голямо значение: Йордановден (6 януари),  Св. 40 мъченици 
Севастийски (9 март), Св. Мъченик Георги(23 април), Великден и др. Всеки  
църковен празник е отразен  със специфичен ритуал. 

По поречието на Кошуще и Тополница растат огромни люлякови 
храсти, което е накарало местните  да направят традиция празнуването на 
празника на люляка, в началото на май, в Поноареле, Балта и Наданова. 

Най-познатото културно събитие в област Дробета Турну Северин е 
празника на града, организиран около Гергьовден (23.04) – духовен пазител на 
града и през есента на град Северин в началото на месец октомври.  

Други възможности за популяризиране на местните ценности и 
традиции могат да бъдат изразени при организирането в празниците на 
населените места, организирани от местните власти. 
 

I.4. Културно и природно наследство на обл. Видин  

 I.4.1.Морфологичен туристически потенциал  

Туристическият потенциал на обл. Видин е осигурен от разнообразният 
релеф, който обхваща хълмиста дунавска равнина, Предбалкана, Стара 
планина и зоната Видин-Арчар-Ошойка. Рабишката могила и Белоградчишкият 
хребет  са образувани от варовик, набразден от притоците на р. Лом, най-
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познати от гледна точка на туризма. Белоградчишките скали  е една от най-
известните природна забележителности в България. Може да бъде 
практикуван спортен туризъм, разходки сред природата, велотуризъм, 
пейнтбол. В зоната съществуват две туристически екопътеки, които включват 
посещаването на няколко забележителности 

От карстовите форми най-привлекателни са тези от Предбалкана, 
Пещера Магура, с уникална красота на каменните образувания и културната 
стойност на праисторията. Пещерата е един от 100-те туристически обекта в 
България и заедно с горите в тази зона, представляват забележителен 
туристически обект. 
 

I.4.2 Туристически потенциал на климата 
Географското разположение на обл.Видин е под влиянието на умерено-

континентален климат, със студени зими и горещи лета с намалено 
количество на валежите. 

През месец юли температурите са максимални,а през януари 
минимални, а средната годишна температура е 11.20C. През зимата снега се 
запазва за по-дълъг период от време по планинските части, което води до 
развитието на горска растителност. 
 

I.4.3 Биогеорафски туристически потенциал 

Биосферен резерват "Чупрене" Намира се на територията на общините 
Белоградчик и Чупрене, и заема площ от 1439.20 хектара. Резерватът е 
изключителна държавна собственост и се стопанисва и охранява от органите 
на МОСВ. 

През 1977г. Световната оргазнизация за въспитание, наука и култура 
към ООН – ЮНЕСКО, го включва в своите списъци на защитените природни 
територии като "неделима част от международната мрежа на биосферни 
резервати, съставена от територии за оценка на човешкото въздействие върху 
околната среда". 

Основна цел е запазването на единствените компактни смърчови 
дървостои в Западна Стара планина в първичното им състояние. В резервата 
могат да се наблюдават бук, ела, планински божур. Представители на 
животинските видове са усойница, глухар, кръсточовка, лещарка, благороден 
елен, вълк и др.  

В района на резервата се забраняват всякакви дейности, нарушаващи 
самобитния характер на природата. 

Природна забележителност Белоградчишки скали - Обявена с цел 
запазване на уникалните геоморфоложки образувания, както и на 
местообитанията на редки и застрашени видове от флората и фауната. 
Обхваща обширна територия с дължина около 30км и ширина 3км в Западна 
Стара планина, около гр.Белоградчик. Множеството скални форми (червени 
пясъчници), които природата е ваяла с векове, за да ги превърне в 
причудливи форми от приказките, в синхрон с многообразието на растителния 
и животински свят около тях (над 23 вида защитени растения и над 15 вида 
защитени животни), превръщат Белоградчишкият район в неповторим по 
красота и уникалност.  Чрез положените усилия за популяризиране на 
природните ресурси в тази зона, включително и в международен аспект, както 
и повишаване на екологичната култура и образование. 

Природна забележителност Пещера Магурата - Пещерата е природна 
забележителност с интересни образувания и праисторически находки. 
Разположена е в землището на с.Рабиша, община Белоградчик. ПЗ "Пещера 
“Магурата" е една от най-големите (над 30 000 м2,) и най-красиви български 
пещери. В нея могат да се наблюдават естествено образувани "зали", 
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множество галерии, причудливи форми от сталактити, сталагмити и 
сталактони с величествени размери (до 20 м височина и над 4 м диаметър) 
наподобяващи хора, водопади, животни и т.н. Известна е и с 
праисторическите си скални рисунки, датиращи от епипалеолита (10 000 
г.пр.н.е.) до ранната бронзова епоха, с които пещерата е под специалната 
егида на ЮНЕСКО с международен статут като паметник на културата. Подобни 
на скалните рисунки в пещера “Магурата” са открити само на още три места в 
света – Франция, Испания и Сибир.  
Изпълнена с тайнствена красота, идваща от вековете, тя е и убежище на 
защитени фаунистични видове – над пет вида прилепи, пещерни 
безгръбначни. В нея са намерени фосили, свидетелстващи, че районът е бил 
обитаван от праисторически животни – пещерна мечка, хиена, див кон и др.  

Природна забележителност Боров камък – водопад Скално 
образувание от червен пясъчник, разположено на площ от 1,3 хектара в 
едноименната местност, в землището на с.Боровица, граничещо с природна 
забележителност "Белоградчишки скали". Обявено за природна 
забележителност с цел запазване на забележителните геоложки и 
ботанически обекти, представляващи интерес за науката, културата и 
развитието на туризма.   

Природна забележителност Леви и десни сухи печ - пещера: 
Разположена е в землището на с.Долни Лом, община Чупрене, с обща площ 
0,2 хектара. Характеризира се с множество образувания на синтрови езера, 
пещерни кари, прилепови колонии. Затворена  за посетители с цел запазване 
на природните дадености.  

Природна забележителност Венеца- пещера:  Намира се в местността 
“Чукара” до с.Орешец, община Димово, в преустановила действието си 
кариера. Изключително красива със скалните си образувания.   

Природна забележителност Водопад на р.Станкевска в местността 
Бялата вода: се намира сред борова гора в местността "Бялата вода", в 
землището на с.Стакевци, община Белоградчик, на площ от 1,6 ха. Скътан 
високо сред дебрите на Стара планина, красивият водопад допълва пейзажа 
на девствената природа в този район.  

Природна забележителност Петков церак: Водопад “Петков церак” е 
разположен в близост до с.Бойница. Височината му е над 6 метра. Водопадът е 
рядкост за района и се отличава на фона на обкръжаващата го среда с 
естествената си красота.34 

 

I.4.4 Антропогенен туристически потенциал 

Едни от най-важните културно - исторически туристически обекти в 
обл.Видин са: 

Крепостта Баба Вида е едно от най-запазените средновековни 
отбранителни съоръжения в България. Основите на средновековния замък са 
положени в края на Х век върху останки от крепостните стени на античната 
Бонония. Основният му градеж се отнася към епохата на Второто българско 
царство (края на XII-XIV в.). През периода на Османско владичество крепостта 
е неколкократно преустройвана, като от края на XVII до началото на XIX в. 

Крепостта е достъпна само от север, където се намира входната кула, а 
от другите страни е изкопан дълбок и широк ров. Тя заема площ 9.5 дка. 
Замъкът е заобиколен с ров, който в миналото се пълнел с вода от река 
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Дунав. Над него се е спускал подвижен дървен мост, охраняван от стражева 
кула при входа.  

От 1958 г. замъкът е отворен за посещения, като в него е устроен и 
музей. В крепостта се намира и летен театър (350места). Замъкът е естествен 
декор за заснемане на филми (в замъка и района около него са заснети над 50 
български и чужди филми) и театрални представления, както и за други 
културни прояви.  

Крепостта "Баба Вида" е паметник на културата с национално значение и 
е сред 100-те национални туристически обекти на Република България.  

Крепостни стени Калето - Поради необходимостта от допълнително 
укрепване на град Видин, който след 1718г. става граничен за Османската 
империя, за период от 30 години (1690-1720) се изгражда т.нар. "Кале" - 
крепостни стени, които са ограждали града от всички страни. Те 
представляват полукръг с диаметър 1 600м по р.Дунав и двойна каменна стена 
откъм реката.. 

Откъм сушата е прокопан ров с дълбочина 5-6м и широчина 18м, 
облицован с камък и запълван в миналото с вода. "Калето" е имало 9 входни 
врати (капии). Днес са запазени част са крепостните врати, северната 
половина от рова и малка част от стените. Запазени са Флорентин капия, 
Еничар капия, Пазар капия и Стамбол капия (главната порта на Видинското 
Кале). Те представляват засводени проходи, в чиито стени има караулни 
помещения. Затваряли са се с двукрили порти от дъбови греди, обковани с 
желязо. Над рова се е преминавало по дървени мостове. Към р.Дунав се е 
излизало през други 5 врати: Аралък капия, Топ капия, Сарай капия, Телеграф 
капия и Сюргюн капия (първата и последната от тях са зазидани). Крепостната 
стена е запазена до Телеграф капия.  

След построяването на "Калето", Видин не е бил превземан от 
противник по време на военни действия.  

"Калето", заедно със запазените врати (капии) е паметник на културата 
с национално значение.  

Романската Крепост Калето – Белоградчик -  от руините се виждат 
следи от три строителни периода:  римски и византийски – от І до VІв., 
византийски и български – от VІІ до ХІVв., османски – от 1805 до 1837г.  

Когато римляните се установяват трайно по южния бряг на Дунав, 
създават тук крепост, като вплитат в стените й и труднодостъпните 
Белоградчишки скали. Използвайки естествената непристъпност на скалите, 
те издигат само две стени от северозапад и югоизток. В другите посоки два 
скални масива, високи от 80 до 100м, обгръщат крепостта. В сегашния вид на 
крепостта преобладават градежите от последния строителен период, 
осъществени при султан Махмид ІІ. Тогава са оформени три крепостни двора 
(всеки с възможност за автономна защита).  

Създадени били фактически две крепости: Голямата, с форма на 
правоъгълник, и Малката, до която се стигало по стръмна пътека. На 
крепостните стени (с височина 10 м) са изградени амбразури за пушки. 
Крепостта разполага с 15-16 оръдия. В нея са изградени казармени и складови 
помещения, арсенали, затвор, мелници за сол и жито, 4 водохранилища. Като 
военно съоръжение крепостта се използва за последен път през Сръбско - 
българската война през 1885г. 

Римска крепост Кастра Мартис – кула - е късноримска крепост, чиито 
останки се намират в центъра на град Кула. Построена е в края на ІІІ – 
началото на ІVв. като част от отбранителните съоръжения на Дунавската 
граница на Римската империя. Крепостта е заемала ключови позиции през 
най-западния старопланински проход Връшка чука и е охранявала важния 
римски път за Сингидунум (Белград).  Тя се състои от две части, които не са 
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замислени и осъществени едновременно Днес в съседство до руините на 
крепостта е уредена музейна сбирка с експонати, открити при разкопките. 

Турски конак Колука- построен е през втората половина на ХVІІІ век. 
Турците използвали сградата за полицейско управление, през 70-те години на 
ХІХ век в нея се настанила българската църковна община. След 
Освобождението тя е преустроена, като в нея са вмъкнати елементи от 
българската възрожденска архитектура. От 1956 г. сградата е превърната в 
музей, в който се проследява историята на Видин и Видинския регион от 
дълбока древност до Освобождението (1878г.). 

 Джамията на Осман Пазвантоглу - се намира в крайдунавския парк 
срещу Видинската митрополия. Строителството й е завършено през 1800-
1801г. Джамията е масивна каменна постройка с ориенталска архитектура. 
Предверието й е оформено като открита галерия. Молитвеният салон е голям 
и украсен с летвен таван. Минарето завършва със стилизиран връх на пика.  
Тя е паметник на културата с национално значение.  

Библиотеката на Осман Пазвантоглу - се намира  до Джамията на 
Осман Пазвантоглу. Строителството й е завършено през 1802-1803г. 
Представлява четиристенна призма на квадратен план, покрит с купол и 
предверие. Посветена е от Осван Пазвантоглу на баща му, убит по заповед на 
султана. Книгите в нея са били 2 664 на брой, от които 2014 са били 
предадени на Турция, а 650 се намират в Националната библиотека "СВ. Св. 
Кирил и Методий" в София.  

Крастатата казарма - построена е през 1800 -1801г. за нуждите на 
османските войски в града и е била свързана посредством покрит дървен мост 
с намиращата се в съседство оръжейна работилница. По-рано там е била 
градината на Стария сарай и се е използвала за конак на еничарите. Тя е 
масивна каменна сграда със застроена площ от 1 260кв.м. Има форма на 
равнораменен кръст. След Освобождението тя е била съд и казарма на 
българската войска. През 1965-1967г. сградата е реставрирана и адаптирана за 
музей. През 1969г. в нея е уредена етнографска експозиция, представяща 
традиционната култура на населението от Видинска област от края на XIX до 
20-те години на XX век.   

Maвзолия на Антим I  - Мавзолеят на първия български патриарх Антим 
І се намира в двора на Видинската митрополия. Помещението е изографисано 
и има каменна седяща скулптурна фигура на първия български екзарх. В 
подземието е разположен саркофага, в който са положени останките на екзарх 
Антим I.  

Църквата Св. Пантелеймон - се  намира  в двора на Видинската 
митрополия. Църквата съществува от първата половина на ХVІІ в., като 
през1644г. е изографисана. Църквата "Свети Пантелеймон" е национален 
художествен паметник.  

Църквата Света Петка - съществува от първата половина на ХVІІв. По 
силата на османски граничен закон за конфискация и приспособяване за 
военни цели на всички християнски постройки и поради близостта й до военни 
обекти, тя е превърната в склад и се използва като такъв до няколко години 
преди Освобождението.  

Катедрала Св. В. М. Димитър -  е построен през ХVІІ в. предимно от 
дървен материал, храмът просъществувал около 240 г. На 6-ти декември 
1868г. в него за първи път се е служило тържествено от български архиерей 
на български език. Оттогава този храм става катедра на видинския български 
митрополит Антим, който по- късно е избран за първи български екзарх. През 
1889 г. храмът е срутен поради овехтялост на дървената конструкция и 
започва строеж на новия храм. През 1926г. храмът е тържествено осветен от 
видинския митрополит Неофит. Катедрала Св. В. М. Димитър е втора по 
големина след храм - паметника Св. Александър Невски  в София. 
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Тя е паметник на културата с национално значение.  
Синагогата -   намира се в близост до Крайдунавския парк. Сградата е 

построена за една година - през1894г., със съдействието на евреите от всички 
краища на България. Тя е втората по-големина след тази в София, а главната 
й фасада е внушителна. От 1950г. постройката е загубила основната си 
функция и е използвана за склад, което е довело до лошото й състояние в 
момента. 

Тя е паметник на културата с национално значение.  
Старата турска поща -  построена е през втората половина на ХІХв. 

специално за пощенски нужди. Вероятно е завършена през 1859г., когато 
Видин е свързан чрез телеграф с различни европейски градове. Тя е масивна 
двуетажна сграда с трезор в подземието си. Това е единствената запазена 
стара поща в България. Намира се в Крайдунавския парк до джамията и 
библиотеката на Осман Пазвантоглу.  

Видинския общински театър - сграда с два етажа,  построена е през 
1891г. и е първата сграда в свободна България, предназначена специално за 
театър. Намира се на входа на Крайдунавския парк.35 

 Добридолския манастир – основан е през XIв. И е опожарен през XVв.   
Била е реставрирана през 1860. Църквата на манастира е итересна сграда е 
ренесансов стил. Сградата е във форма на кръст. Църквата няма стенопис. 

Скален манастир в местността Албутин - намира се на 21 км. от 
гр.Видин, наименованието идва от изчезналото селище със същото име. 
Манастира и неговите части са разположени верижно. 

Изворски манастир - Намира се на 2 км южно от село Извор, Община 
Димово. Смята се, че е основан през ХІІв. от руския княз Извор Таворски. 
Понастоящем е действащ манастир.  

Раковишки манастир - бивше средище на комитети през 
Възраждането. Запазена е старата църква, където съзаклятниците през 1850 
год. вземат решение за началото на въстанието в северозападна България.36 

I.4.4.1. Култура, обичаи и занимания   

Историята на област Видин. В първото хилядолетие пр.н.е. тук живеят 
тракийските племена Мизи и Трибали, покорени и включени в пределите на 
Римската империя през I-ви век от н.е. Многобройни паметници, архитектурни 
фрагменти, скулптурни фигури, произведения на бронзолеярството и 
грънчарството свидетелстват и днес за възхода на античните Рациария (с. 
Арчар) и Бонония (гр. Видин) в епохата на Римското владичество. 

Бонония продължава своето съществуване и през Средновековието под 
името Бдин. Бурна и превратна е историческата съдба на Бдин през Втората 
българска държава. Към 90-те години на XIII век Бдинската област съществува 
като самостоятелно феодално княжество с владетел деспот Шишман, избран 
през 1323 г. за български цар. 1371 г. Бдин отново става център на независимо 
феодално княжество, начело с цар Иван-Срацимир.  

През XIII - XIV век Бдин е не само политически, но и важен стопански 
център на северозападните български земи със силно развити занаяти и 
приложно изкуство, голям производител на Бдинската крепост пада последна 
под властта на османските нашественици  зърнени храни и наред с това 
център на оживена книжовна дейност. 

Самоотвержената и героична  борба на българското население, 
допринася за освобождението на Видин от турско робство през 1878г. 
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В продължение на 2 хилядолетия областта е била важен военен, 
транспортен и търговски център. 

 
Читалища 
Читалищното дело има дълбоки корени във Видинския край. Днес в 

областта има общо 76 читалища, като в тях са заети повече от 150 души.  
Първото читалище в областта е основано през 1870г. Това е Читалище 

“Цвят” - гр. Видин, което неотменно и трайно е свързано с културното 
развитие и традициите на града и се е превърнало в средище за изява и 
съхранение на духовното и културно богатство на Видинския край. Във всички 
тези школи и състави участват над 320 деца и младежи Основни дейности в 
структурата на Читалище “Цвят”са:  

- Представителен фолклорен ансамбъл “Цвят”, носител на множество 
национални и международни призове и награди от Италия, Сърбия, Турция, 
Полша, Унгария, Македония и др.;  

- Детска школа по народни танци;  

- Детска вокална група “Щурче”;  

- Детска балетна школа и Балет “Амадеус”- 1960;  

- Школа по джаз танци и джаз състав “Фейм”- 1991;  

- Детска езикова школа- 1940;  

- Школа по изобразително изкуство “Дъга”- 2001;  

- Музикална школа ( класове по народни и класически инструменти) – 
1955г.;  

- Смесен хор Видин.  
 
Разпределение на читалищата по общини:  
- Общ.Белоградчик – на територията на общината са разположени 6 

читалоща.  
- Общ. Бойница - на територията на общ.Бойница са останали само 4 

фукциониращи читалища. 
 - Общ Брегово –  всеоще съществуват и фукционират по едно читалище 

във всяко насело място в община Брегово- общо 9.  
- Общ.Видин -  в тази община иам 20 читалища. През 2012 г. открити 2 

нови читалища.  
- Общ.Грамада – само 2 читалища . 
- Общ. Димово - общо 7 Читалища 
- Общ.Кула - 5 читалища, които функционират 
- Общ.Макреш - 4 читалища. 
- Общ. Ружинци- на територията на общината са останали 6 читалища  
- Общ. Чупрене- 5 читалища. 
Културна Програма: Област Видин се отличава с богата културна 

програма. Ежегодно областта е домакин на изложби по живопис със 
скулптура, дърворезба, областни и международни фестивали за народни 
песни и танци и др. 

Международния фолклорен фестивал “Танци край Дунава” се 
провежда за пръв път през 1997 г. в град Видин. В него участват фолклорни 
ансамбли от различни страни, които демонстрират националното си богатство 
и традиции в областта на народното творчество.  

Събора за автентичен фолклор “Дунавски ритми” се провежда за 
пръв път през 1998 г. В него участват фолклорни певчески и танцови групи, 
групи за народни обичаи, индивидуални изпълнители - разказвачи, баячи и 
т.н. от читалищата в областта и региона. Целта е да се съхранява, 
популяризира и предава от поколение на поколение богатото фолклорно 
наследство на видинския регион. Международния фестивал на ромската 
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песен и танц “ЗА МИР” се провежда за пръв път през 2000 год. В него вземат 
участие ромски изпълнители от страната и чужбина.  

В областта ежегодно се провежда и Международен фестивал на 
българо-румънския фолклор “Фестивал на влашката песен и танц”.  

Други популярни празници, които се организират в зоната са: 
- Събор на народното творчество “От Тимок до Миджур”;  
- Международен панаир Салаш – Ново Корито;  

- Ежегоден Видински Панаир;  

- Димитровден – Ден на град Видин;  

- Ежегодно организиране на панаири във всяка от общините;  

- Международен пленер “Дунав АРТ”;  

- Майсторски клас за диригенти;  

- Честване на годишнина от рождението на Жул Паскин (в гр. Видин);  

- Цветница;  

- Майски празници “Дунавска пролет” – включват чествания и празници 
от национален и местен характер;  

- Отбелязване на международния ден на детето;  

- Ежегодно се изготвя Културен календар на област Видин за 
популяризиране на международни, национални, регионални и местни прояви в 
сферата на културата, който се включва в Националния културен календар.37 

- В областния център гр. Видин се намират и всички най-важни 
културни институции:  

- Общински драматичен театър;  

- Държавен куклен театър;  

- Симфонията - Видин;  

- Художествена галерия;  

- Регионална библиотека “Михалаки Георгиев”;  

- Ансамбъл за народни песни и танци “Дунав”;  

- Читалище “Цвят”;  

- Градски духов оркестър.  

I.4.4.2. Календар на културните събития 

Календара на културните събития в област Видин е тясно свързан с 
традициите, обичаите, местните и национални български празници( виж анекс 
1 и 2) . 

 
 

I.5  Туризъм практикуван и който може да бъде практикуван в 
окръг Мехединци  

Разнообразното и богато природно наследство и етно-култура на окръг 
Мехединци предлага условия за развитие на различни видове туризъм, 
започвайки с почивен туризъм, терапевтичен туризъм, пещерен и научен.38 

Научен туризъм -  това е алтернатива за развитие на туризъм, появила 
се като резултат от многото геоложки  и палеонтоложки местнисти, флора, 
фауна, ендемити и редки видове, археологични разкопки и архитектурни 
паметници, които будят интерес са привлекли много учени специалисти. 
Такава зона е палеонтоложката местност  Свиница, наречена зона от научно 
международно значение, и палеонтоложката местност Бахна, смятана за една 
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от най- интересните и богати зони на фосили в страната. Пещера Поникова и 
Пещера Тополница, обявени за природна забележителност, резервата 
Дунавските  Казани, растителния резерват Гура Въии-Върчорова, Карстовия 
комплекс  от Поноареле с Естествения мост и гората с люляка единствени в 
страната, етнографската местност от Плато Мехединци и др. 

Културен туризъм - Могат да бъдат посетени археологични обекти от 
античния период - крепостта на даките от Дивичи и Стънка Любкова, 
Романската крепост и крака на моста на Аполодор, Романските терми, 
средновековие (пещера Ветерани, Хидроенргиен и навигационен комплекс  
Железни Врати I), включително и важните за идентичността на румънския 
народ ( табула Траян, Бюста на цар Децебал). 

Монашеско- вселенски туризъм -  появил се още през средновековието 
и се развил силно и до днес. След 1989г., заедно с възстановяването на 
свободната вяра, в окръга се появява нарастване на интереса към духовното, 
чрез посещаването манастирите Св.Ана, манастира Водица, Катедралата в 
Оршова, манастира Мракония и др. 

Туризъм за почивка и отдих - за възстановяване на психиката и тонуса 
загубени през годината, на фона на градската забързаност, често се 
практикува защото природата на окръга предлага условия за развитие на този 
вид туризъм. Не е много скъпо да се практикуват всички видове туризъм, 
независимо от образование, възраст, религия или финансови ресурси. 
Големите и Малките Казани са най-зрелищните и привличат с невероятният си 
пейзаж по протежението на р. Дунав, както и  плато Мехединци и Естествения 
мост. 

Селски туризъм - това е форм на туризъм мотивирана от желанието да 
се върнем към природата, обичаите и традициите. Това предполага 
пребиваване в чифлика (селскостопански или селски райони) или в къща за 
гости.  За да бъде по-благоприятен агро-туризма, селски райони, трябва да се 
намират в естествена среда, която съдържа народни ценности, селска култура 
и традиция, с богата история и с други туристически ресурси, които 
позволяват разнообразни и персонализирани оферти. 

Плато Мехединци представлява една от зоните в страната, в която  този 
вид туризъм е развит. Съществуват много села, в които все още са запазени 
живи традициите, културата и народните празници (етнограска местност от 
село Балта, Прежна, Дълбочица, Ансамбъла от водни  мелници от Поноареле, 
др.)  

Екотуризъм - това е форма на туризъм, в който главната мотивация на 
туриста е да наблюдава и оцени природата и местните традиции, свързани с 
природата. 

Може да се практикува, като се посещават зони, които не са повлияни 
от човешката дейност, и са с минимално въздействие върху околната среда и 
културата. Такива зони можем да срещнем в Плато Мехединци, където 
туристите могат да се радват на екологични продукти и имат възможността да 
видят традиционни къщи, могат да вземат участие, ако желаят, в 
домакинската работа ( в Поноареле, Исверна, Иловица, Болотещи, Годеану). 

Наблюдаване на птици - е друга форма на туризъм която е насочена 
към запалени фотографи, които се интересуват от проследяването на 
поведението, храненето, мътенето и полета на различни видове птици. Тази 
форма на туризъм може да бъде практикувана в специално обосновани места  
каквито са кулите и обсерваториите за птици, или директно в  характерните 
местообитания, без специално подредени зони, в мокрите местности на брега 
на р. Дунав, обявени за естествени орнитоложки зони. 

Горски туризъм - това е друг вид туризъм от познатия до сега. Този 
вид се основава на природните ресурси, които вече съществуват и трябва да 
бъдат оценени. В този вид туризъм се показва стойността и красотата на 
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горските пейзажи, добре познатото разнообразие от структури, форми и 
цветове. Горският туризъм може да бъде извършва безопасно, под 
ръководството на госки гидове или гидове от природни и национални 
паркове.Горския туризъм има като подформи: лов и спортен риболов.39 

Пещерен туризъм -  това е форма на туризъм, която показва 
стойнастта на геоложки  потенциал, пещерна фауна. Най-познати и 
посещавани пещери са: Тополница, Изверна, Поноареле, Поникова, Гаура ку 
Муска, Пещера с вода от долината Полевии, Замоница, Ветерани, всяка от тях 
има собствена легенда. 

Велосипеден туризъм -  туризъм с велосипед, е все по популярна 
форма на туризъм  и може да донесе големи ползи с минимални инвестиции, 
и винаги има намалено негативно  въздействие върху околната среда. 

Mountaine-bike (планинско колоездене) – това друг вид спортен туризъм 
сроден с велосипедния туризъм, но се използват специални трасета, 
планински маршрути и добре оборудвани велосипеди. В парковете на брега на 
р.Дунав тази форма на спортен туризъм  може да се практикува по много 
трасета. 

Воден туризъм - съществуването на баража Железни Врати I позволява 
развитието на всички форми на спортен и развлекателен туризъм. 

 Круизен туризъм - Туристическите зони Железни Врати и Дунавските 
казани са свързани с р.Дунав, круизния потенциал на реката е голям, но не 
достатъчно развит.   Зоната клисури има всички качества за развитие на този 
вид туризъм, за защо не круизите организирани от други европеиски държави 
от поречието на р. Дунав да не започват своето пътуване от тук. 

 Балнеоложки туризъм представлява една от най-стабилните форми на 
туризъм и с постоянна клиентела.  Зоната има успокояващ климат, 
присъствието на хидроресурси с минерален характер, които определят 
развитието и локализирането на балнеоложки курорти, каквато е Бала която 
има забележителни резерви от минерални води и терапевтична кал, те са 
профилирани за вътрешно и външно лечение. Курорта Бала е признат със 
своите серни, олигоминерални ( хипотонни), термични (23,5-29,50C) извори и 
терапевтична кал, посочени за лечение  на ревматични, гинекологични 
заболяваия, заболявания на опрно – двигателната система, както и гастрит, 
холестерол, чернодробна недостатъчност и бъбречни заболявания. 
Балнеоложкия комплекс Бала обхваща и още две населени места(Балта и 
Негоиещи), които заедно с мекия климат предлагат и балнеоложки потенциал, 
но заради липсата на адекватна инфраструктура, не са предпочитани като 
туристическа дестинация. 

Shopping туризъм – среща се най - вече в трансграничните зони и 
реномираните туристически зони, в малки магазини, известни с техните 
трдиционни продукти. Продукти от смокини (сладко и ракия), туристите могат 
да присъстват на Фестивала на Смокините, организиран в Свиница и на 
череши от населеното място Чиреша, плато Мехединци. 

Всичко изложено по-горе  представлява покана за практикуването на 
някои от видовете туризъм, които са подходящи за всеки, туризма е подходящ 
за поддържането на физическия,  психическия тонус, за да подсигури условия 
за развитието на човешката дейност.40 

 

                                                 
39 http://www.pnportiledefier.ro/forme_turism.html 
40

 http://www.pnportiledefier.ro/forme_turism.html 
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I.6. Туризъм практикуван и който може да бъде практикуван в 
обл. Видин  

Видове туризъм практикувани в обл.Видин са: екотуризъм, ловен и 
риболовен туризъм.41 

Биосферен резерват – Чупрене с площ 1439 хектара. Същият е включен 
в списъка на ЮНЕСКО към ООН. В област Видин се намират редица защитени 
местности, видове и природни забележителности. Тук влизат световно 
известните скални образувания – Белоградчишки скали, Боров камък, 
Чутурите, и пещерите Магура и Венеца.  

Ловно - дивечовъдно стопанство "Миджур" – намира се в близост до 
гр. Белоградчик. Стопанството предлага отлични условия за лов на редки 
видове животни, което го прави привлекателно място за чуждестранните 
туристи.  

Рабишко езеро – то е най-голямото в северозападна България с площ 
3250 дка. На 100м. на южният му бряг е разположен къмпинг.  
   Язовир с. Полетковци – подходящ за развитие на спортен риболов и лов, 
един от най-чистите язовири в региона. 

Зона за отдих Божурица – разположена е на 18 км югозападно от гр. 
Видин. Зоната за отдих разполага с над 600 легла на ведомства, стопански 
предприятия, обществени организации и частни бази. Съществуват добри 
условия за краткотраен и дълготраен отдих в лесопарковата среда и водна 
площ – плуване, гребане и риболов. Големи са възможностите за излети и 
разходки в околностите. Изобилстват гъби, горски плодове и билки. 
Наличието на едър и дребен дивеч предоставя условия за практикуване на 
ловен спорт. Транспортната достъпност до зоната е много добре осигурена.  
         Зона за отдих Белоградчик – Обхваща едноименния град с уникалния 
природен феномен Белоградчишките скали и Белоградчишката крепост. Един 
приказен свят от хора, животни, вкаменени гори и крепости, изваян от 
природата в продължение на милиони години. Зоната за отдих е посещавана 
от много български и чуждестранни туристи поради уникалната красота и 
стойност на туристическите обекти. Има много добри условия за пешеходен и 
познавателен туризъм. Разполага с уютни семейни хотели, туристическа хижа, 
удобни транспортни връзки.  

Зона за отдих Рациария – Намира се на 17 км. южно от Видин на брега 
на р. Дунав. Обрасла с акации, цер и ясен, тя разкрива панорамни изгледи 
към реката. В зоната има добри условия за краткотраен отдих край водно 
течение с риболов, пешеходен и познавателен туризъм, индивидуален вилен 
отдих. В непосредствена близост е археологическия обект Рациария – останки 
от времето на римското владичество. 

 Воден туризъм -  Река Дунав предлага условия за развитие на воден 
туризъм. Всяка година през месец август Видин е домакин на традиционната 
международна регата ТИД, която през 2005г. навърши 50 години от 
създаването си.  

Река Фалковец предлага отлични условия за развитието на воден 
слалом, както и екстремни спортове.  

Културен туризъм - се развива в културно историческите центрове. 
Крепостта Баба Вида във Видин е културен паметник с национално значние е е 
един от стоте национални туристически обекта в България. Във вътрешността 
на крепостта е направен малък музей. Калето заедно със своите порти(капии) 
представлява културен паметник от национално значение.  

                                                 
41

 Стратегия за развитие на област Видин 2014-2020, 

http://www.raris.org/bazaznanja/download/bugarska/opstadokumenta/Regional%20development%20strategy%20

of%20region%20Vidin%202014-2020.pdf 

http://www.raris.org/bazaznanja/download/bugarska/opstadokumenta/Regional%20development%20strategy%20of%20region%20Vidin%202014-2020.pdf
http://www.raris.org/bazaznanja/download/bugarska/opstadokumenta/Regional%20development%20strategy%20of%20region%20Vidin%202014-2020.pdf
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Пещерен туризъм . Пещера Магура Oбхваща Рабишката могила. Тя е 
една от редките по своята красота и разнообразие природни 
забележителности в България. Пещерата е благоустроена. Подземните й 
лабиринти имат дължина около 2.5 км с импозантни зали, сталактити и 
сталагмити и редки пещерни образувания Скалните рисунки запазени в нея, 
датират от IX-VIII в. пр. Хр., са уникални шедьоври на праисторическото 
изкуство в Югоизточна Европа. Към настоящият момент пещерата е 
електрифицирана и в нея има обособена  зала за дегустация на уникалното 
вино Магура.  

Балнеоложки туризъм. На територията на област Видин в близост до с. 
Сланотрън е открито находище на високо минерализирани термални води, с 
високо съдържание на йод, бром и др. подходяща за добив на химически 
компоненти за фармацевтичната промишленост, добив на геотермична 
енергия и използването им за балнеолечение. Прогнозните експлоатационни 
ресурси на източника са 5.00 л/сек или 158 680 м3/год. при температура на 
водата 41°С.  
            Селски туризъм .Областта разполага с разнообразни природни 
ресурси и забележителности за развитие на туризма, но въпреки тези 
предпоставки селският туризъм е развит много слабо.  
 
 
 
 
 
 
 

I.7. Туристически природни и културни ресурси и туристически 
дестинации в Мвхвдинци - Видин   

 
Табица I. 3 Сходни туристически обекти в туристическите зони Мехединци -

Видин  
 

Вид туристически 
обект 

Туристически обекти в 
Мехединци 

Туристически 
обекти във Видин 

Вид 
туризъм 

I. ПРИРОДНИ     

Защитени зони Природен парк 
Железни Врати 
Природен Геопарк  
плато Мехединци 
Национален парк 
Домоглед-Валеа Чернеи 
Хинова – Остров 
Корбулуй и Гърла Маре 
– Салчиа включени в 
Натура 2000 Блахница 
Гора Стръмнина , Гора 
Лунка Вънжулуй и Гора 
Бунгет  

Връшка чука 
Чупренски буки 
Остров Кутово 
2 специални 
орнитоложки 
защитени зони 
(SPA) 

Научен 
екотуризъм  

Натура 2000 Блахница, Домоглед-
Валеа Черней, Планини 
Алмъжулуй-Локвей, 
Гора Стръмнина, Плато 
Мехединци, Железни 
Врати  Коридора 

„Западна Стара 
планина и 
Предбалкана” 
”Западна Стара 
планина” 
19 местностни от 

Научен 
екотуризъм 
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Жиулуй, Поречието на 
Дунав –Базиаш-Железни 
Врати  

Мрежата Натура 
200, 17 местности 
с обществено 
значение  (SCI)  
 

Резервати Големите и Малките 
Казани, Местност с 
фосили Свиница, 
местност с фосили 
Блахна, Хълма  Духовна 
, Гура Въий-Върчорова 
Фаца Вирулуй, Кракул 
Кручии, Хълма 
Въръник, Валеа 
Оглъникулуй, Кракул 
Гъиоара   
Корнетул Бъии и Валеа 
Мънъстирии  , Корнетул 
Бълции, Дефиле 
Кошущей, Корнетул 
Бабелор, Гора Боровъц 
и Чербоанеи, пещера 
Епуран, Пещера 
Тополница, Дефиле 
Тополница, Пещера 
Изверна, Горато от 
Планина Дръгичеану, 
Средиземноморските 
храсти от Изверна,   
Корнетул Пиатра 
Ънкълеката, Карстовия 
извор от скалите 
Камъна ,  Люляковите 
гори от Поноареле, 
Карстовия комплексот 
Поноаре- Езеро Зътон,   
Лапиезуриле и 
Естествения мост от 
Поноаре (моста на 
Господ, пещерата под 
Моста)  
 

Биосферен 
резерват Чупрене 
Езерото Рабиша 
Белоградчишки 
скали 
Пещера Магура 
Природна 
забележителност 
Боров Камък-
водопад 
Природна 
забележителност 
Леви и Десни Суши 
печ-пещера 
Природна 
забележителност 
Венеца-пещера 
 Природна 
забележителност 
Водопада на река 
Стакевска в 
местността Бяла 
вода 
Природна 
забележителност 
Петков Церак -
водопад 
 

Научен 
екотуризъм 

Други  природни 
забелевителности 

Р.Дунав 
Плажа клисура Дунарии 
 
 

Р.Дунав 
Плажа на Ново 
Село 
Плажа Кошава 
Плажа остров 
Голиа 

Забавление 

II. 
АНТРОПОГЕННИ 

   

КУЛТУРЕН Средновекивната 
крепост Северинулуй 
Романскита крепост от 
Дробета 

Крепостта Баба 
Вида 
Музея на крепостта 
Баба Вида 

Научен 
екотуризъм 
културен 
пещерен 
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Моста на Траян от 
Дробета 
Термеле Дробетеи 
Руините на църквата на 
Митрополията 
Северинулуй (XIVв.) 
Музея на Района 
Железни Втари 
Музея на изкуствата 
Двореца на културата 
Т.Костеску 
Хали Раду Негру   
Национален колеж 
Траян  
Замъка на Водата 
Крепостта три кули 
Обеаза на Дечебал 
Пещера Гаура Киндией 
II. 
Пещера Ветерани 
Музея на 
хидроцентралата 
Железни врати I 
Крепостта Гръдецулуй  
Къщи традиционна 
архитектура  
Крепостта Ада-Калех 
преместена на остров 
Шимиан  
Кастел Хинова  

Музея  на 
Романската 
крепост Кастра 
Мартис-Кула 
Музея на Турския 
конак Колука 
Музея на Крастата 
казарма 
Крепостните стени 
Калето 
Романската 
крепост Калето-
Белоградчик 
Романската 
крепост Кастра 
Мартис-Кула 
Турския конак 
Колука 
Библиотека на 
Осман Пазвантоглу 
Синагога 
Старата турска 
поща 
Общински театър 
Видин 
Държавен театър 
Симфония Видин 
Галерия 
Регионална 
библиотека 
Михалаки Георгиев  
Читалище Цвят 
Фонтана на града 
 

селски 
круизен 
 
 
 
 
 

паметници на 
изкуството 

Замъка на водата 
Паметника на героите 
от Първата Световна 
Война Бюста на 
Децебал 
Бюста на император 
Траян 
Кръга на Личностите 
Паметника Тудор 
Владимиреску 

Мавзолея на Антим 
I 

Екотуризъм  
културен 
 

духовни 
 

Църква Греческу 
Църква Маиореаса; 
Романо-католическата 
Катедрала, Новата 
църква,Синагога 
Манастира Водица 
Манастира Св.Ана 
Манастира Стрехаиа 
Манастира Мракониа 
Романо-католическата 
катедрала в Оршова 

Църква Св. 
Пантелеимон 
Църквата света 
петка 
Катедрала 
Св.В.М.Димитър 
Добридолски 
манастир 
Скален манастир в 
местността 
Албутин 

екотуризъм 
културен 
духовен 
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Скитул Тополница 
Дървената църква с 
храма на Св .Апостоли 
Дървената църква с 
храма Св.Николае 
Дървената църква с 
храма Св.Воиевози 
Дървената църква с 
храма Св.Щефан 
Дървената църква с 
храма Адормири майчи 
Домнулуй 

Изворски Манастир 
Раковишки 
Манастир 
Църквата от Ново 
Село 

Архитектурни 
паметници 

Църква Св.Треиме, 
Църква Св.Николае и 
Св. Спиридон, Църквата 
Св. Йоан Кръстителя, 
Църква Адормири 
майчи Домнулуй, 
Кулата на Нистор, Кула 
Тудор Владимиреску, 
Църква Св.Апостоли 
Петру и Павел 
(Ергевица); Църква 
извисение господне 
(Бистрица); Църква 
Св.М.М.Георге(Дунареа 
Мика);Църква 
Погоръреа Св.Дух 
(Гърла маре);Църквата 
Св.Мученица Екатерина 
и Св.йерарх 
Калиник(Салчиа). 

Джамията на 
Осман Пазвантогли 
Крастата  казарма 
 

Културен 
Духовен  
 

Паркове Парка на розите; 
Градина Генерал 
Драгалина (с крепостта 
Северинулуй), парк 
археологически 
комплекс Дробета, 
Централен парк(в 
английски стил)   
украсен с паметници и 
фонтани. 

Дунав парк Отдих 

Културни събития 
 -балове  
 
 
 
 
- Фестивали 
 
 
 
 
 
 

 
Бала на 
мартениците,Турския 
бал, бала Изменелор, 
Синовете на селото  
 
Фестивала на 
смокините; Фестивал на 
Дунавското село;  
Фестивал на спорта; 
Фестивал на музиката 
на малцинствата; 
Фестивал на 

 
 
 
 
 
 
Международен 
фолклорен 
фестивал Танци 
край Дунав  
Автетичен 
фолклорен 
фестивал Дунавски 

Културен и 
за отдих 



 

 

43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- празници 

 
 
 
 
 
 
 

- конкурси 
 

 
 

- религиозни 
празници 

 
 
 

- търгове 
 

малцинствата; 
Фестивала 
Поноаре,Поноаре; 
Фолкорен фестивал 
Панина,планина, хубава 
елха; 
Фестивал-конкурс за 
народна музика 
Константин Гергина; 
Фестизал на олтенското 
грънчарстео Оале ши 
сърмале; 
 Фестивал на лозята и 
виното  
 
Традиционални 
празници на люляка; 
празника на сакъма; 
празника на пещера 
Тополница; празник на 
градовете: празник на 
Северин; Есента на 
Северин 
 
 
Конкурс накуклен 
театър за деца 
 
 
Религиозните празници, 
които имат различни 
дати за всяко населено  
място и са свързани със 
църквата и др. 
 
 

ритми 
Международния 
фестивал на 
ромската песен и 
танц "ЗА МИР"  
Международен 
фестивал на 
българо-
румънския 
фолклор 
“Фестивал на 
влашката песен и 
танц”.  
Събор на 
народното 
творчество "От 
Тимок до Миджур  
 
 
 
Честване на 
годишнина от 
рождението на 
Жул Паскин (в гр. 
Видин);  
 Цветница  
Майски празници 
“Дунавска пролет”  
 Международния 
ден на детето 
Виенски бал 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международен  
панаир Салаш – 
Ново Корито;  
  

Фолклорни 
ансамбли , школи 
за музика и танци  

Фолклорен ансамбъл 
Данубис ( Дробета 
Турну Северин)  
Фолклорен ансамбъл  
Люляк от Поноаре 
(общ.Поноаре)  
Фолклорен ансамбъл  
Дунав (Свиница) 
Фолклорен ансамбъл 
Люляк(Баиа де Арама)  
 
 

Фолклорен 
ансамбъл Цвят  
Школа по танци за 
деца 
Певческа група за 
деца Щурче 
Школа по балет за 
деца Амадеус 
Джаз Школа Феим 
Школа за чужди 
езици за деца 
Школа  

Културен и 
за отдих 
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Школа по 
изобразително 
изкуство Дъга 2001 
Музикална школа 
Смесен хор Видин 

читалища   В обл.Видин има 
76 читалища 

 

 
Заключения  
Заради своето стратегическо разположение окръг Мехединци, намиращ 

се  между  Балканите и Карпатите, с  директен достъп до големи европейски 
пътища, железопътен и воден транспорт с една завидна географска местност, 
пресечен от река Дунав, Мехединци предлага голям потенциал за развитие на 
туризма. 

За да се покаже туристическото наследство на този уникален район, с  
голямо разнообразие от природното и културното развитие на туристическата 
дейност, трябва да се спазват принципите на устойчивото развитие, като се 
има предвид хармонизиране на туристическите дейности в контекста на 
регионалното  и местно икономическо развитие и съгласно  изискванията на 
законодателството и опазването на околната среда. Съществуват 3 
възможности за трайно развитие на нашата страна и това са: екотуризъм, 
постоянен туризъм и екологичен туризъм. Фактории, които влияят на 
развитието на екологичния туризъм са: Природен потенциал, селското 
население, богати традиции и атрактивно географско положение. 

Окръг Мехединци има впечатляващ природно и културно наследство, 
концентрирано в трите големи защитени зони, разположени в близост до гр. 
Дробета Турну Северин, където има информационни туристически центрове  и 
други туристически обекти в окръг Мехединци. 

Природен парк Железни Врати  е защитена зона, която има изобилие от 
ресурси, които могат да бъдат приспособени като атрактивен туристически 
пункт, чрез геоложки коплекси, разнообразието от растителни и животински 
видове, климатични условия- субсредиземноморски климат, както и богато 
етно-културно и религиозно-историческо наследство. 

Умерено-континенталния климат с субсредиземноморско влияние  и 
разнообразие от релеф в Геопарк плато Мехединци са създали условия за 
развитие на различни  редки растителни и животински видове. Този парк е 
богат на мнгобройни културни и исторически обекти, а традициите и 
занаятчииството все още се практикува. 

Юго-западната част на окръг Мехединци е населена зона от най - стари 
времена, намерени са археологични доказателства, както и палеонтологични 
доказателства, които са съхранили, исторически сведения, орнитоложки 
защитени зони и паметници на традиционната архитектура. 

Природното и културното наследство на окръг Мехединци позволява 
възможността  за развитие на всички видове туризъм: научен, културен, 
духовен, екотуризъм и др. Преминавайки през туристическите маршрути в 
природните паркове на Мехединци, туриста среща различни природни и 
културни обекти, някои от които се срещат само тук и никъде другаде в 
Европа. 

В обл.Видин съществуват три от най-важните национални  туристически 
обекта в България (100 национални туристически обекта). Туристическите 
природни ресурси на Видинска област са богати и разнообразни. Съществува 
част от Биосферния резерват Чупрене, няколко защитени зони, 19 защитени 
зони по програмата Натура 2000, 17 защитени зони от обществена важност 
(SCI)   и 2 защитени орнитоложки зони (SPA). 
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Област Видин има с много важно историческо наследство. На 
територията на областта съществуват 56 паметници на културата 
(археологични паметници от древността и средновековието, църкви, джамия, 
манастири датиращи от XV-XIXв. сгради от 1880г. до 1925г.). 

Регион Видин има голям потенциал за развитие на няколко видове 
туризъм. Главните туристически форми са културен, градски и бизнес 
туризъм. След отварянето на моста Видин - Калафат се смята, че ще се развие 
и отдих туризма. 

Природните и културно - историческите ресурси, езера, гори, пещери, 
възхитителни пейзажи наблюдавани от р.Дунав, както и климата предоставя 
условия за развитие на приключенски туризъм. В градските центрове може да 
бъде развит културно-исторически и бизнес туризъм; в селските райони: 
агротуризъм, тематичен (местни традиции, гастронимие и др.) и екотуризъм. 

Културните институции в зоната не предоставят достатъчно атрактивни 
и забавни програми. Липсата на средства е препятствие за читалищата, за да 
организират национални и интернационални събития. За по-голямата част от 
малките градове, читалищата представляват главен източник за културни 
събития и съхраняване на месните традиции. 
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II. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СРЕДА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 
ЗОНИ МЕХЕДИНЦИ И ВИДИН 

 
II.1. Анализ на маркетинговата макросреда. Aнализ PEST 
Този анализ обхваща външните сили, които влияят  от страна на 

макросредата и микросредата, стимулирайки или спирайки туристическата 
дейност.Тези фактори упражняват постоянно по-слабо или по-силно влияние 
върху туристическите дестинации, които са в постояна промяна. Елементите 
на макросредата, които са предмет на анализ PEST, обхващат: политическа и 
правна среда, икономическа среда, социална и културна среда, техническа 
среда, демографска среда, природна среда. Заедно с тези елементи, могат да 
бъдат изучавани и демографските фактори (структура на населението по 
възраст, етнос, движение, общият брой на населението и др.) и природни и 
екологични фактори. 

 
II.1.1. Политическа и правна среда 
Политическа среда - образувана е от социалните структури, 

политически сили, които въздействат върху здравата връзка между тях. 
Всичко това определя стабилният или пък по - малко стабилният политически 
климат с директно влияние върху бизнес срадата в един регион, както и 
степентта на държавна намеса в икономиката и общото отношение на 
администрацията към икономическия живот на обществото. 

Правна среда - обхваща ансамбъла от правни и нормативни актове, 
които регулират търговската дейност на фирмите и оказват пряко влияние 
върху туристическата дейност. 

Правна и институционална среда включват не само вътрешното 
търговско законодателство, но също така и правилата, установени от 
международните органи. От гледна точка на туристическата дейност, тя се 
регулира от нормативните актове с правен характер, имайки предвид 
особеното естество на туристическите дейности, сфера от особено значение 
по отношение на развитието на икономиката на страната. 

Окръг Мехединци 
Нормативни актове които регулират развитието на туристическата 

дейност в Румъния са: 
- Наредба на правителството nr. 58/1998 за организирането и 

провеждането на туристическата дейност в Румъния; 
- Закон nr. 755/ 2001 за одобряването на Наредбата на правителството  

nr. 58/1998 за организирането и провеждането на туристическата дейност в 
Румъния;  

- Наредба на правителството nr. 5/2003 за изменението на чл.33 от  
Наредбата на правителството  nr. 58/1998 за организирането и провеждането 
на туристическата дейност в Румъния; 

- Закон nr. 229/2003 за одобряването Наредба на правителството nr. 
5/2003 за изменението на чл.33 Наредбата на правителството  nr. 58/1998 за 
организирането и провеждането на туристическата дейност в Румъния;  
Решение на правителството nr. 238 /2001 за условията за отпускането на 
лицензи и патенти в туризма.  

- Заповед на Министерство на туризма nr. 170/2001 за одобрявяне на 
нормативните разпоредби по отношение на критериите и методологията за 
лицензиране и патенти за туризъм;   

-  Заповед на Министерство на туризма nr. 691/2002 за изменението и 
допълнението на Нормативните разпоредби по отношение на критериите и 
методологията за лицензиране и патенти за туризъм, одобрен чрез Заповед на 
Министерство на туризма nr. 170/2001.    
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- Заповед на Министерство на туризма nr. 910/2002 за измениение на  
Нормативните разпоредби по отношение на критериите и методологията за 
лицензиране и патенти за туризъм, одобрен чрез Заповед на Министерство на 
туризма nr. 170/2001.    

- Решение на Правителството 1328/2001 за класификация на приемните 
туристически структури.  

- Решение на Правителството 1412/2002 за изменение и допълнение на 
Решение на Правителството 1328/2001 за класификация на приемните 
туристически структури.   

- Наредба на Министерство на туризма nr. 510/2002 за одобряване на  
Нормативните разпоредби по отношение на класификация на приемните 
туристически структури.  

-  Заповед  на Министерство на туризма nr. 911/2002 за изменение и 
допълнение на Заповедта на Министерство на туризма nr. 510/2002 за 
одобряване на  Нормативните разпоредби по отношение на класификация на 
приемните туристически структури.   

- Заповед  на Министерство на туризма nr. 188/2003 за одобряване на  
Нормативните разпоредби по отношение на класификация на приемните 
туристически структури.   

- Решение на Правителсвото nr. 305/2001 относно сертифицирането и 
използването на екскурзоводите.    

- Решение на Правителсвото nr. 631/2003 за изменение и допълнение 
на Решение на Правителсвото nr. 305/2001 относно сертифицирането и 
използването на екскурзоводите 

-  Заповед на Министерство на транспорта, строителството и туризма  nr 
. 637/2004 за одобряването на Нормативните разпоредби по отношение на 
условията и критериите за  подбор, записване, сертифициране и използване 
на екскурзоводите.   

- Решение на правителството nr. 511/2001 относно мерките за 
организиране на развлекателни курорти.  

- Решение на Правителството nr.452/2003 за извършването на воден 
туризъм.   

-  Заповед на Министерство на транспорта, строителството и туризма  
nr. 292/2003 за одобряването на Нормативните разпоредби по отношение на 
извършването на воден туризъм.    

-  Извънредната наредба на правителството nr. 152/2002 относно 
организацията и функционирането на търговските дружества в балнеотуризма 
и възстановяването. 

- Закон nr. 143/2003 за одобряване на Извънредната наредба на 
правителството nr. 152/2002 относно организацията и функционирането на 
търговските дружества в балнеотуризма и възстановяването.   

- Решение на правителството nr. 77/2003 г. за създаване на мерки за 
предотвратяване на инциденти в планините и организиране на планинска 
помощ.  

-  Решение на Правителството nr. 559/2001 относно някои мерки за 
търговията с хранителни и нехранителни стоки в туристическите курорти.  

- Решение на Правителството nr. 237/2001 за одобряването на 
Нормативните разпоредби по отношение на достъп, запис и защита в 
приемните туристически структури.  

- Решение на Правителството nr. 306/2001 за практиката от страна на 
бизнеса в областта на туризма и културните институции на 
недискриминационни тарифи и цени за румънски и чуждестранни туристи и 
посетители.  

- Решение на Правителството nr. 805/2001 за някои мерки за 
информиране за максималните тарифи за услугите за настаняване в 
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приемните туристически структури с функция туристическо настаняване в 
неорганизиран туризъм.  

- Решение на Правителството nr. 1.185/2001 относно увеличаване на 
лимитите за глоби, предвидени в някои нормативни актове в областта на 
туризма.  

-  Обща Заповед на Министерство на туризма, министерство на 
здравеопазването и семействата, министерството на публичната 
администрация и министерството на водите и защита на околната среда nr. 
330/262/109/327/2002 относно дезинсекция и дератизация на приемните 
туристически структури в черноморските курорти.  

- Наредба на Правителството nr. 107/1999 относно пускането на пазара 
на туристически пакети.  

- Закон nr. 631/2001 за одобряване на Наредба на Правителството nr. 
107/1999 относно пускането на пазара на туристически пакети   

- Заповед на министъра на транспорта, строителството и туризма nr. 
516/2005 за одобряване на рамковия договор за продажбата на туристически 
пакети 

-  Заповед на Министерство на туризма  nr. 235/2001 относно 
осигуряване на туристите в случай на неплатежоспособност или фалит на 
туристическите агенции.   

- Решение на Парламента  nr. 867/2006  относно одобряване на нормите 
и критериите за лицензиране на туристическите курорти.   

Област Видин 
- Нормативните актове, регламентиращи дейностите в областта на 

туризма в България са: 
- Закон за туризма в сила от 1 октомври 2002, закона е приет на 39 

Общо събрание от 23 май 2002г.  
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма, Приет с 

ПМС № 447 от 23.12.2014 г., обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2014 г., в сила от 
1.01.2015 г. 

- НАРЕДБА за лицензиране на туроператорската и туристическата 
агентска дейност, приета с ПМС № 223 от 27.09.2002 г. 

- Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата 
подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на 
правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“ 

- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения, в сила от 07.01.2005 г., 
приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г. 

- Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма 

- В сила от 01.10.2002 г., Приета с ПМС № 220 от 25.09.2002 г., Обн. ДВ. 

бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.29 

от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г. 

- Постановление № 217 от 17 август 2015 г. за приемане на Наредба за 

изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, 

спиране  и прекратяване на категорията 

- НАРЕДБА за организацията на Единната система за туристическа 

информация,  Приета с ПМС № 23 от 9.02.2015 г 
- НАРЕДБА № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата 

подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на 
правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“. 

- Наредба № 2 ОТ 29 Януари 2016 Г. за условията и реда за 
сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", 
"уелнес център" и "таласотерапевтичен център" Издадена от Министерството 
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на туризма и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.11 от 9 
Февруари 2016г. 

- Закон за дейностите по предоставяне на услуги, Обн. - ДВ, бр. 15 от 
23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 24.09. 2013 г  

- Закон за защита на потребителя, в сила от 26.03.2013 
- Закон за достъп до обществена информация, Обн.ДВ , бр. 104 от 

5.12.2008 г., изм., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.201 
-Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за 

организацията на дейността на туристическите информационни центрове 
(ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центрове в 
сила от 04.05.2016 г. 

-Постановление номер 306 от 21.12.2013 за приемане на Наредба за 
условията и реда за сключване на задължителна застраховка „Отговорност на 
туроператора”, обн. в ДВ бр.2 от 02.01.2014 

- Наредба № 16-1399/11.10.2013 г. за изискванията за 
местоположението, пригодността и оборудването на помещението за 
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за 
образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, Издадена от 
министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г. 

Наредба № 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и 
оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги 
допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или 
забавяне на полет, независимо дали полетът е по редовна или по нередовна 
въздушна линия. Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 62 от 
1.08.2006 г. 

 
 

II.1.2. Икономическа среда 
Включва всички фактори от икономиката, които влияят върху 

капацитетът на туристическите дестинации да се конкурират в туристическата 
сфера, но и възможността и желанието на потребителя да купува различни 
стоки и услуги. Между факторите, които влияят върху силата на купуване са: 
инфлация, еволюция на цените, модел на потребление на населението и 
др. Други фактори от анализa за състоянието и икономическата тенденция на 
туристически зони са: структуриране на икономиката по сектори, 
съществуващи средства за настаняване, туристически посещения, средна 
продължителност на престоя, сезонността на туризма. 

Тези аспекти на икономическото състояние на района се отразяват 
директно или индиректно, за да се определи обема и структурата на 
търсенето на услуги, приходите от туристическа зона, размера на търсенето, 
равнището на конкуренция и движение на цената. 

Инфлация 
Инфлацията има значително въздействие върху маркетинговите усилия 

за насърчаване на туристическите зони, защото висок процент на инфлация  
означава икономика в затруднено положение и следователно по-нисък пазарен 
потенциал. Също така, когато номиналните доходи надвишават инфлацията се 
появява повишаване на реалните доходи и потребителите могат да закупят по-
големи количества от стоки и туристически услуги. 

 
Taблица II.1. Инфлацията в Румъния за периода 2010-2015г. 

Години  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Инфлация 
(%) 

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

Източник: INSSE, (http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date) 
 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2015-02/zdpu.pdf
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/zakoni/zakon-za-dostup-do-obshtestvena-informaciya
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Tаблица II.2. Инфлацията в България за периода 2010-2015 

Година  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Инфлация 
(%) 

2,4 4,2 3,0 0,9 -1,4 -0,1 

Източник :Република България – Национален статистически институт,  
(http://www.nsi.bg/en/content/6063/annual-average-cpi-previous-year-

100) 
 
Еволюцията на инфлацията е нестабилна, с тенденция за понижаване. В 

икономическата среда е желателна стабилна инфлация, защото 
нестабилността дава предпоставка за различни тарифи на туристическите 
услуги (за настаняване и др.) и цените на предлаганите туристически 
продукти, и тези чести промени в размера на таксите за туристически 
продукти могат да имат негативен ефект върху търсенето на туристически 
услуги и по този начин да окаже влияние върху туристическите дейности в 
района. 
Въпреки това, обаче, тенденцията на спад на този икономически показател 
има положителен ефект върху покупателната способност на хората може да 
генерира увеличаване на търсенето на туристически услуги и продукти. 
 

Моделите на потребление на населението 
За да се подчертае тенденцията на потреблението на населението, е 

използван индекс на потребителските цени, който измерва изменението на 
цените на стоките, купени и тарифите на услугите, използвани от населението 
в даден период (текущ период), в сравнение с предходния период (базисен 
период или препратка) се изключва от изчислението: консумация от собствени 
ресурси, разходите за инвестиции и натрупване, платените лихви по кредити, 
застрахователни ставки, глоби, данъци и т.н., и разходи, платени за 
земеделските производствени домакинства. 

 
 
Окръг Мехединци 
Може да се забележи в таблица II.3 тенденцията на потреблението на 

населението, както към хранителните стоки, така и към  закупените 
туристически услуги  сравнено с тенденцията на потреблението което се 
повлияша от туристическата сезонност. ( около зимните празници 
консумацията на стоки и услуги, туристически услуги, нарсатва.) 

 
Таблица II.3. Индекси на  цените на основни стоки и услуги 

Категории на  
закупените стоки и  

услуги 

Месеци 

Януар
и 2001 

Август 
2015 

Ноември 
2015 

Декември 
2015 

Януари 
2016 

Февру
ари 

 2016 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Общо хранителни 
стоки 103,8 99,21 100,06 100,24 100,47 100,34 

Общо нехранителни 
стоки 102,2 99,46 100,5 99,89 98,44 99,73 

Общо услуги 107 100,02 100,31 100,4 98,88 98,86 

- Плащания на места 
за настаняване и 
хотели 102,1 99,94 100,07 100,17 100,13 100,09 

Източник: Национнален статистически институт - Индекси на цени на 
основнити  стоки и услуги 

http://www.nsi.bg/en/content/6063/annual-average-cpi-previous-year-100
http://www.nsi.bg/en/content/6063/annual-average-cpi-previous-year-100
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Що се отнася до тенденцията на потреблението на туристически услуги 

(Таблица II.4), и тя се е променила с течение на времето и се дължи на 
промените в икономическите обстоятелства (икономическа криза) и промяна 
на културните ценности на населението (традиционни структури за 
настаняване -хотели- по-малко конвенционални структури, по-евтини и по-
екологични, които отговарят на кратки и средно дълги почивки). 

 
 

 
Taблица II.4. Индекси на търговски услуги на населението за туристическите 

дейности 

Национална икономическа дейност 
(групи) 

Години  

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

(%) (%) (%) (%) 

Хотели и други подобни места за 
настаняване 80,7 101 112 93 

Места за настаняване за краткосрочни 
ваканции 45,1 84,3 129 106,5 

Паркове за каравани, къмбинги и 
лагери 75,1 155,9 97,8 47 

Други средства за настаняване 198,5 112,9 109,8 161,6 

Ресторанти 95,4 95 104,3 111,4 

Кетъринг за събития и други услуги  
64,5 116,2 95,6 96 

 Дейността на туристически агенции и 
туроператори  74,1 102,7 111,9 115,4 

Други услуги за резервации  и 
туристическа помощ 143,3 72,2 183 118,2 

Източник: Национален статистически институт - Индекси на търговски 
услуги на населението за туристическите дейности 

 
 
Окръг Видин 
Както се вижда от Таблица II.5, тенденцията на потребление на 

населението се движи към продукти и туристически услуги, повече от 
половината (почти 70%) от косумираните продукти са туристически, в това 
число най-търсени са хранене и настаняване, но развитието на потреблението 
е осцилира в  период на анализа. 

 
 
 
 

Taблица II.5. Вътрешното потребление по туристически продукти и видове 
туризъм (млн.лв.) 

 

  2010г.  2011г 

Продукти 
Потребителските 

разходи на 
посетители 

Общо  
Вътре
шно 

Разходи за 
консумация на 
посетителите  

Общо 
Консу
мация 
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(в брой) потре
блени
е на 

туриз
ма 

(в брой) от 
вътре
шен 

туриз
ъм 

Консумаци
я туризъм в 

чужбина 

 
Консумац
ия от 
вътрешен 
туризъм 

Консомаци
я  туризъм 
в чужбина 

Консумац
ия 

вътрешен 
туризъм 

Общо потребление 
на продуктите 5838,30 776,34 

6614,6
4 6058,10 1015,65 

7073,7
5 

Потребление на 
туристическите 
продукти 3945,32 703,65 

4648,9
7 4148,69 901,45 

5050,1
4 

  Настаняване  1182,86 187,97 1370,84 1260,83 211,53 
1472,3

6 

  Туристически 
храни и напитки 1550,07 166,25 1716,32 1627,47 275,73 

1903,2
0 

Транспорт , 
пътувания 675,64 264,77 940,41 707,11 318,67 

1025,7
8 

  Туристически 
агенции, резервации 
и други услуги  0,00 10,34 10,34 0,00 13,87 13,87 

  Култура 479,57 63,84 543,41 490,68 67,08 557,76 

  Спорт и отдих 57,17 10,48 67,65 62,60 14,57 77,17 

Консумация на 
други продукти 1892,98 72,69 

1965,6
7 1909,41 114,20 

2023,6
1 

Делът на 
потреблението на 
туризма в общото 
потребление (%) 67,58 90,64 70,28 68,48 88,76 71,39 

 
 
 
 

      (милион лева) 

 2012г. 2013г. 

Продукти 

Потребителските разходи 
на посетители 

(в брой) 
Общо  

Вътрешното 
потребление 
на туризма 

Потребителските разходи 
на посетители 

(в брой) 

Общо 
Консумация 

от 
вътрешен 
туризъм 

Консумация  
туризъм в 
чужбина 

Консумация 
вътрешен 
туризъм 

Консумация  
туризъм в 
чужбина 

Консумация 
вътрешен 
туризъм 

Общо 
потребление на 
продуктите 6248,00 1044,50 7292,50 6578,55 1144,20 7722,76 

Потребление на 
туристическите 
продукти 4278,74 951,03 5229,77 4524,75 1008,68 5533,43 

 Настаняване  1300,36 238,24 1538,60 1345,01 250,75 1595,76 

  Туристически 
храни и напитки 1678,48 324,26 2002,74 1931,30 322,27 2253,57 

  Транспорт, 
пътувания 729,27 282,90 1012,17 627,67 306,85 934,52 
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  Туристически 
агенции , 
резервации и други 
услуги  0,00 14,34 14,34 0,00 15,12 15,12 

  Култура 506,06 76,80 582,86 544,90 97,27 642,17 

  Спорт и отдих 64,56 14,49 79,06 75,87 16,42 92,29 

Консумация на 
други продукти 1969,26 93,46 2062,73 2053,80 135,52 2189,33 

Дял на 
потреблението 
на туризма в 
общото 
потребление (%) 68,48 91,05 71,71 68,78 88,16 71,65 

Източник: Република България – Национален статистически институт, 
Tourism Satellite Accounts 

  
 
 
Структура на икономиката по сектори 
Окръг Мехединци 
През 2014г. най-голям брой на действащи икономически единици в 

Мехединци (1360) са в сектора на Търговия на едро и дребно; ремонт на 
автомобили и мотоциклети. Следващите сектори с голям брой представители 
е Транспорт и депозитиране(490) и Преработваща промишленост(320) 

Сектор туризъм, включва сегмента Хотели и ресторанти и представлява 
199 действащи икономически субекти, представлява 5,76% от активните 
икономически единици в окръга. В рамките на сегмента, 87,44% са малки 
икономически субекти (с най-много 9 служители). О всички 199 действащи 
икономически субекти в този сектор, само 4542 от тях развиват туристическа 
дейност за настаняване, което представлява 1,30% от общия брой действащи 
икономически субекти, процент, който подсказва намалена кокурентност 
между местата за настаняване. 

 
 

Taблица II.6. Местните единици активните сектори от националната 
икономика, през 2014 

Окръг  
Дейности(раздел КИД, Rev. 2) 

Общо  

От които: по класи, по 
големина, по брой 

служители 

0-9 
10-
49 

50-
249 

250
и 

над 
250 

            
Мехдинци 3457 3022 369 52 14 
Търговия на едро и дребно;  ремонт на 
автомобили и мотоциклети, 

1360 1223 129 8 - 

Транспорт и депозитиране 490 456 28 5 1 
    Преработваща промишленост  302 217 61 18 6 

Строителство 270 221 44 3 2 
Професионални, научни и технически 
дейности 

228 219 9 - - 

                                                 
42

 Национален статистически институт – приемни структури с функция място за настаняване 

към 31 юли 2014г. 
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Хотели и ресторанти 199 174 23 2 - 
Земеделие,  горско стопанство и 
риболов 

129 109 18 2 - 

Административни услуги и услуги за 
подпомагане 

99 72 19 7 1 

Финансови  застрахователни 
посредници 

74 73 1 - - 

Информации  и комуникации 65 59 5 1 - 
Други услуги  63 60 2 1 - 
Здравеопазване и социално 
подпомагане 1) 

46 40 6 - - 

Водоснабдяване; чистота, управление 
на отпадъците,  обеззаразителна 
дейност 

36 24 8 3 1 

Сделки с недвижими имоти 32 28 4 - - 
Образование1) 20 17 3 - - 

Културна дейност, спектакал, 
самодейност  

19 12 6 1 - 

Добивна промишленост 15 14 - - 1 
Производство и доставка на 
електрическа енергия и газ, топла вода 
и климатик 

10 4 3 1 2 

 
Източник: Национален статистически институт - Местните единици 

активните сектори от националната икономика, раздел КИД  Rev.2,  по 
класи, по големина, по брой служители, през 2014 

Област Видин 
За Периода 2007-2011 год. най-голям брой активни субекти има в 

отрасъл “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ” - 1513 броя или 
47.53 % от всички субекти, като този отрасъл е водещ във всички общини. 
Следващите отрасли с по-голям брой активни субекти са: “Хотелиерство и 
ресторантьорство” – 261бр. (8.20%) “Преработваща промишленост” – 223 бр 
(7.01%), «Селско, горско и рибно стопанство» - 183 бр. (5.75%) и 
«Здравеопазване и социални дейности» - 176 бр. (5.53%). Най-малък брой 
субекти са в отраслите “Добивна промишленост” -8 бр. (0.25%), 
«Образование» - 24 бр. и «Култура, спорт и развлечения».  

Тази тенденция към бързо ликвидни отрасли е обусловена от факта, че 
дейностите в тях може да се осъществяват като семеен бизнес и да се 
използват различни форми за самонаемане.43 
 
 

Taблица II.7. Предприятия в област Видин към 31.12.2011г. 

 Предприятия (брой) Предприятия (%) 

Общо за област Видин 3.183 100 % 

Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети  
 

1.513 47,53 

Хотелиерство и 
ресторантьорство  
 

261 8,20 

Преработваща 223 7,01 

                                                 
43

 Областна администрация Видин, стратегия за развитие на областта 2014-2020г., стр. 27-30 
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промишленост  
 

Земеделие,  горско 
стопанство и риболов 

183 5,75 

Здравеопазване и 
социално подпомагане  

176 5,53 

Транспорт, складиране и 
пощи  
 

159 5,00 

Професионална и научна 
дейност  

159 5,00 

Сделки с недвижими 
имоти 

127 3,99 

Други дейности  110 3,46 

Строителство 91 2,86 

Създаване и 
разпространение на 
информация и творчески 
продукти; 
далекосъобщения  
 

39 1,67 

Административни и 
спомагателни дейности  
 

35 1,23 

Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и   
газообразни горива  
 

25 0,79 

Образование  24 0,75 

Култура, спорт, 
забавление 

24 0,75 

Добивна промишленост 8 0,25 

Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци 
и възстановяване  

8 0,25 

Източник: Областна администрация Видин – Стратегия за развитие на 
областта 2014-2020, стр.27-30 

 
 
Фискална политика 
Туристическия пазар, както в Румъния, така и в България е засегнат от 

високото данъчно облагане и съществуването на незаконна дейност особено 
по отношение на настаняване на туристи, особено в селските райони (където 
регистрираните икономически субекти са по-малко от тези, които 
действително предлагат настаняване или са  рекламирани в интернет). 

За да се подобри положението, бяха приети повече съоръжения, 
целящи развитието на туристическия сектор ( напримр : в Румъния, Наредба 
на правителството nr. 63/1997 за създаване на условия и развитие на селски 
туризъм са допринесли за развитие на селския туризъм, давайки  облекчаване 
на данък общ доход за период от 10 години на къщите за гости и къщите за 
агротуризъм с капацитет 10 стаи; плащат на определена тарифа за домакинско 
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потребление, електроенергия, газ, телекомуникационни услуги използвате от 
къщи агроъуризъм с пацитет 5 стаи)44 

Гама на туристическите услуги 
Туристическата инфраструктура (техническа и материална) се състои 

от: 
- Капацитет за настаняване и в заведенията за хранене; 
- Мрежа от услуги, свързани с туризма; 
- Средства за отдих и лечение; 
- Средства за комуникация; 
- Техническа инфраструктура (електрическа мрежа и топлинна 

енергия, вода, канализация); 
- Пощенски услуги, банкиране, медицинска помощ и т.н.45 

Качеството на туристическата инфраструктура зависи от: 
- Оценката (ниско / високо) за финансиране на туризма; 
- Степен на удовлетвореност (пълно / непълно) на търсенето на 

туристически услуги за различни туристически оферти; 
- Осигуряване на потреблението на туризма (по-ниска / по-висока). 

46 
Туристическият пазар на  зона Мехединци - Видин е уязвима по 

отношение на доставките на стоки и туристически услуги, тъй като те не 
отговарят на качеството и търсенето на разнообразие за почивки и бизнес 
пътувания (дейността на повечето туристически агенции се ограничава до  
продажби на билети  или туристически пакети в чужбина, липсват 
туристически пакети, с които  да се популяризират  местния туристически 
потенциал). 

Всички канали за разпространение, чрез които туристическите 
продукри са на разположение на потребителя включват: туристически 
агенции, регионални бюра по туризъм/ информационни туристически 
центрове, центрове за резервации, интернет или самите места за наемане. От 
тях най-често се използват туристическите агенции и местата за настаняване. 
Въпреки, че интернет представлява предпочитан източник за намиране на 
туристическа информация, за съжаление резервациите за румънския Дунавски 
бряг (имаме предвид само тези, които  налагат и онлайн плащане) не 
надвишават 3-5% от общият брой на резервациите47. Относно България, онлайн 
продажбите на туристически продукти и за маста за настаняване, коли 
поднаем и други транспортни средства за жителите на страната  остават доста 
ниски, тъй като повечето оператори в областта на туризма или са въвели 
системи за резервации онлайн или да посетите предпочитат да резервират по 
телефона или лично на място48. 

Друг недостатък на предлаганите услуги е малкото квалифицирани 
екскурзоводи.  

                                                 
44

 Проучване7. Туристическа дейност и инфраструктура (2014г.), част от Териториалната 

стратегия на Румъния, бенефициент Министерство на на регионалното развитие и публичната 

администеация, стр.44-45 
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 Кочеан,П, География на туризма, Издателство Фокул виу,2004, стр.15 
46

 Мазилу Мирела, География на туризма, Издателство Дидактика и Педагогика, 2007г.,стр.118 
47

 АДР Олтения – Проучване относно развитието на туризма на регионално ниво, стр 177 

http://www.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2014/05/STUDIU-TURISM-FINAL.pdf 
48

 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Sector: Tourism, September 2014, pg.7, 
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 Въпреки, че областта е ценена заради големия броя на разнообразие и 
неповторими забележителности, броят на специализирани екскурзоводи е 
много малък. 

Туристическият  персонал, особено в селските райони има много малко 
информация за това как да управлява на мястото за настаняване, а именно 
създаването на нови туристически продукти, повечето къщи за гости, 
предлагат само основни услуги (настаняване, в някои случаи и вечеря или 
закуска).49 

Туристически агенции, действащи в края на 2012 г. в окръг Мехединци 
наброяваха 12, а през месец април 2016 г., те наброяват 18. 

Анализът на териториалното разпределение на туристически агенции, 
показва, Румъния е силно поляризирана и небалансирано: от 18-те активни 
агенции, 16 са били разположени в окръжният град (виж Анекс 4), 
концентриране само около 0.4% от общия брой на туристически агенции, 
работещи в Румъния, което се  обяснението, с това че населението е 
предимно от възрастни хора, селски райони и хора с ниски доходи.50 

Що се отнася до ролята на туристически агенции в развитието на 
туризма в региона могат да бъдат отнесени към общата липса на иновации в 
създаването на местни туристически продукти и специализация в 
изпълнението на сегмент " outgoing ", заради  по-високата доходност.51 

 
 
 
Туристически трафик 
С цел да се покаже оптималното ниво на туристическо търсене на 

туристическа зона Мехединци - Видин, туризъм регистрирана активност се 
анализира през 2010-2015г. 

Турисическото движение изразява истинското търсене под различни 
форми  и трябва да бъде анализирано по индикаторите: пристигания и 
нощувки в местата за настаняване. Тези индикатори ще бъдат представени на 
нивото на проучената зона и за местата за настаняване, а еволюцията им ще 
бъде анализирана за периода 2010 – 2015г.  

 
 Пристигащи / нощувки в места за настаняване 

 
Таблица II.8. Еволюцията на броя на туристите, броя на пренощувалите 

и туристическия  прием  в зависимост от местата за настаняване в окръг 
Мехединци и област Видин 

  
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.  2015г. 

Пристигания 

М
Е
Х

Е
Д

И
Н

Ц

И
 

Общо за 
страната 

6.072.757 7.031.606 7.686.489 7.943.153 8.465.909 
9.930.4

96 

Мехединци 54.942 54.778 53.684 52.323 51.818 81.003 

                                                 
49
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 Проучване7. Туристическа дейност и инфраструктура (2014г.), част от Териториалната 
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% 
Мехединци 

Общо в 
страната 

0,90% 0,78% 0,70% 0,66% 0,61% 0,82% 
В
И

Д
И

Н
 

Общо за 
страната 4.411.899 5.045.332 5.494.014 5.847.289 5.945.908 

6.279.0
36 

 
Видин  27.025 33.515 30.978 35.212 31.317 30.810 

% Вдин  
Общо за 
странат 

0,61% 0,66% 0,56% 0,60% 0,53% 0,49% 

ПРЕНОЩУВАЛИ 

М
Е
Х

Е
Д

И
Н

Ц
И

 

Общо за 
страната 

16.051.135 17.979.439 19.166.122 19.362.671 20.280.041 
23.519.

340 

Мехединци 135.869 137.129 119.972 117.103 112.185 165.641 

% 
Мехединци 

Общо в 
страната 

0,85% 0,76% 0,63% 0,60% 0,55% 0,70% 

В
И

Д
И

Н
 

Общо за 
странат 16.261.170 18.855.331 20.252.038 21.617.474 21.698.391 

21.397.
816 

Видин  44.344 54.659 52.249 58.229 46.478 46.451 

% Вдин  
Общо за 
страната 

0,27% 0,29% 0,26% 0,27% 0,21% 0,22% 

Източник: НСИ, Честотата на туристическия прием в зависимост 
от местата за настаняване 2010-2015г. и НСИ България, Места за 
настаняване по зони, региони, области, обновен през 24.02.2016г, 
http://www.nsi.bg/en/content/7067/annual-data                                              
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Фигура II.1. Еволюцията на броя на туристите, броя на пренощувалите и 

туристическия  прием  в зависимост с местата за настаняване в окръг 
Мехединци  

 

 

 
Фигура II.2. Еволюцията на броя на туристите, броя на пренощувалите и 

туристическия  прием  в зависимост с местата за настаняване в област Видин 
 
Анализ на туристическия трафик в туристическа зона Мехединци-Видин 

за периода 2010-2015г. е направен с цел да се улови обема, динамиката и 
структурата, с които да се идентифицира главният поток от туристи в тези 
зони. След анализиране на данните изложени по-горе могат да се направят 
следните заключения: 

- Туристическият трафик показва, че за периода на анализа 
еволюцията осцилира  ( брой на настанени туристи на румънския бряг на 
р.Дунав, както и броя на пренощувалите е спаднал за периода 2010-2014г., 
последван от повишение през 2015г.;  на българския бряг на р.Дунав 
еволюцията е колеблива за целия период, с повишения и спадове от година на 
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година, както броят на настанените туристи, така и броят на пренощувалите); 
- Също така се забелязва осцилация с тенденция към намаляване на 

броя на нощувките на двата Дунавски бряга, което показава може би загуба на 
интерес към туристическите продукти и оферти или недоволство от 
качеството на услугите ;  

- За да имаме общ поглед върху туристическите потоци от окръг 
Мехединци и област Видин те са  сравнени със ситуацията на национално 
ниво.  

- Вижда се, че и окръг Мехединци и обл.Видин не надшишава  1% от 
общият брой на туристите и от общият брой на регистрираните нощувки в 
страната ( окръг Мехединци има около 0,80% от общият брой туристи и около 
0,70% от общият брой пренощували, а в обл.Видин са разпределени така : 
0.49% от общият брой туристи и 0,22% от  общият брой нощувки). 

 
 
II.1.3. Социална среда 
Окръг Мехединци 
Като териториална организация, окръг Мехединци принадлежи на юго-

западния регион Олтения, която обхваща и окръзите: Долж, Горж, Олт, 
Вълчеа.  

Структурата на местните власти са представени  от окръжния съвет, 
местните, общински, градските съвети. 

Окръг Мехединци има обща площ от 4.933 км2, територията обхваща 5 
градски единици( 2 Общини и 3 града) и 61 селски комуни и 344 села. 

 
Taблица II.9. Структура на населението на окръг Мехединци  

A n  Р е г и о н
/  
О б л а с т  Общо/хора/ г р а д о в е  С е л а   

к а т о  
п р о ц е н т  о т  
о б щ и я  

ж и т .
/ k m 2  

Г р а д о
в е   

С е л а   

2 0 1
1 г .  

о б щ о  2 1 . 3 5 4 . 3
9 6  

1 1 . 7 2 7 . 1
5 3  

9 . 6 2 7 . 2
4 3  

5 4 , 9  4 5 , 1  8 9 , 6  

Ю г о з а п
а д н а  
О л т е н и
я  

2 . 2 2 5 . 1 0 8  1 . 0 6 8 . 2 8 1  1 . 1 5 6 . 8 2
7  

4 8 , 0  5 2 , 0  7 6 , 2  

Мехединц
и 

288.775 140.889 147.886 48,8 51,2 58,5 

2 0 1
2  

О б щ о  20.060.182 10.823.218 9.236.964 53,95 46,05 84,17 

Ю г о з а п
а д н а  
О л т е н и
я  

2.058.288 
 

946.672 1.111.616 4 5 , 9 9  5 4 , 0 1  7 0 , 4
9  

Мехединц
и 

263.061 121.817 141.244 46,31 53,69 53,33 

2 0 1
3  

T O T A L  19.985.814 10.770.879 9.214.935 53,89 46,11 83,86 

Ю г о з а п
а д н а  
О л т е н и
я  

2.041.275 

 
 

938.112 1.103.163 45,96 54,04 6 9 , 9
1  

Мехединц
и 

260.388 120.062 140.326 46,11 53,89 52,78 

2 0 1 T O T A L  19.913.193 10.726.149 9.187.044 53,86 46,14 83,55 
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4  Ю г о з а п
а д н а  
О л т е н и
я  

2.025.070 
 

932.978 1.092.092 4 6 , 0 7  5 3 , 9 3  6 9 , 3
5  

Мехединц
и 

257.679 119.230 138.449 46,27 53,73 52,24 

Източник: НСИ, Населението към 1 юли 2014г. 
 
Анализ на статистическите данни показва, че Мехединци, с население 

от 257.679 жители, представлява 12,73% от населението на югозападна 
Олтения и съответно 1,3% от населението на страната. По време на анализа, 
броят на жителите спада, и това намаляване на броя на жителите  е обща 
тенденция както на национално ниво така и региона и окръга, но този спад е 
силно изразен в окръга, 10,77% в Мехединци, в сравнение с 8,99% в региона и 
6,75% за страната. Тенденцията за намаляването броя на населението е 
потвърдено и от преброяването през 2011г., което показва от преброяването 
през 2002г. до 2011г. населението на окръга е намаляло с 41,342 жители. 
Гъстотата ннаселението също е в спад, 53,8 жит./км2  през 2011, а през 2002г. 
са били 62,2жит./км2. 

Намаляването броя на населението се дължи главно на високата 
смъртност, ниската раждаемост, което образува естествен негативен прираст, 
както и феномена миграция на населението към други зони. 

Разпределение по местоживеене на населението в окръга показва че 
по-голям процент живеят в селата 138.499 жители(53,73%), а в градовете 
живеят 199.230 жители(46,27%). 

От анализ на динамиката за периода от 2011-2014г., се вижда по 
засилено намеление на броя на жителите в градските райони. Можем да 
заключим че в окръг Мехединци по голямата част от населението живее в 
селсите райони,  това има позитивен ефект за развитието на селски туризъм, 
с преки последици в повишаване на жизнения стандарт. 

От общият брой от 257.658 жители към 01 юли 2014г.,  жените в 
Мехедици представляват 50,70%(130.638 жители). От които повече от 
половината живеят на село. 

 
Tаблица II.10 Структура на населението към 2014г., по възраст и пол 

Възраст  Общо Мъже Жени Градове Села  

Окръг Мехединци 

Общо 257658 127020 130638 119230 138428 

0 – 4г. 11152 5654 5498 5150 6002 

5 – 9г. 12841 6639 6202 5820 7021 

10 – 14г. 13844 7143 6701 5851 7993 

15-19г. 14785 7649 7136 6668 8117 

20-24г. 13496 7312 6184 6261 7235 

25-29г. 14354 7712 6642 7115 7239 

30-34г. 15526 7908 7618 7952 7574 

35-39г. 19869 10119 9750 10451 9418 

40-44г. 20671 10670 10001 10710 9961 

45-49г. 20054 10429 9625 10903 9151 

50-54г. 16338 8515 7823 8972 7366 

55-59г. 19199 9491 9708 10321 8878 
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60-64г. 17553 8205 9348 8074 9479 

65-69г. 14912 6712 8200 5447 9465 

70-74г. 11100 4657 6443 3397 7703 

75-79г. 11099 4291 6808 3096 8003 

80-84г. 6764 2487 4277 1889 4875 

85г. и над  4101 1427 2674 1153 2948 

Източник: обработка на база данни- Темпо-онлайн , НСИ, живеещо 
население към 1 юли по възраст, пол, област на пребиваване, 
макрорегиони, развиващи се региони и окръзи. 

Анализ за броя на населеието по възрастови групи (Анекс 6) -  
наблюдава се лек прираст на младото население (0-14години) от общия брой 
жители. За разлика от възрастното население, намаляването на броя на 
жители се изразява в рамките на възрастовите групи 15-19г., 20-24г., 25-29г. 
Заедно с това, сегмента 30-64 години регистрира постоянен прираст, старто 
наление (над 65 години) нараства. 

Всички тези показатели в структурата на населението в окръг 
Мехединци показват появата на бавен, но постоянен процес,  застаряването на 
населението е с отрицателно влияние върху икономиката и обществото, 
феномен, характерен за целия регион югозападна Олтения, който води след 
себе си промени на субпопулацията (училища, жени в продуктивна възраст, 
работна сила и др.) 

Също така, миграцията представлява друг остър феномен във всички 
окръзи на старната и представлява един от факторите, които влияят на спада 
на броя на населението. В градските райони, броят на хората, които са 
напуснали, надвишава броя на хората, които пристигат, докато в селските 
райони, явлението е обърнато. Поради тази причина, се вземат необходимите 
мерки, за да се  привлекат  хора, както в градските, така и в селските райони. 

Една от дейностите, които генерират работни места могат да бъдат 
създадени в областта на развитието на туризма чрез по-добро използване на 
съществуващите туристически ресурси и развитие на нови форми на 
туризъм.52 

Окръг Видин 
Област Видин обхваща територия от 3 033 кв. км, или 2,73 % от общата 

територия на Република България. Териториите по общини са както следва: 
(Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин ,Грамада, Димово, Кула, Маркеш, 
Ново Село, Ружинци, Чупрене) които обхващат 140 населени места, от които 7 
града и 133 села. 

Населението на областта по данни от последното преброяване на НСИ 
през февруари 2011 година е 101 018 души, от които 63 907 са в градовете и 37 
111 – в селата. 

Област Видин е най-малката област по брой на населението в 
Република България. Населението в областта е 1,4 % от населението на 
страната. Резултатите от преброяването през 2001 и 2011 година, са, че 
населението във всички общини на областта намалява. Населението в област 
Видин е намаляло близо с 24% в периода между двете преброявания. 
Относителният дял на населението в областта на възраст над 65 години е 
25,5%. Това определя областта като регион с лоша демографска структура. 

Населението в областта е неравномерно разпределено. Гъстотата на 
населението в област Видин варира от 6,4 души на кв. км до 126,2 души на кв. 
км. Средната гъстота на населението в областта е 25,8 човека на кв.км. Това е 
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най-ниската стойност в Северозападния район, където средната гъстота на 
населението е 44,42 д/кв.км. 
В област Видин има 7 града – Видин, Белоградчик, Брегово, Димово, Дунавци, 
Грамада и Кула. Към февруари 2011 година в градовете живеят 63 907 жители, 
а в селата 37 111.  

Градското население в областта е 63,3 % от общото население, като 
бележи ръст от 3,4 % в сравнение с 2009 година, когато градското население е 
било 59,9 %. Населението в селата представлява 36,7% от общото население.  

Въпреки увеличаването на градското население в областта с 3,4 %, 
сравнено с 2009 година, област Видин се отличава с ниска степен на 
урбанизация. Причината е, че пет от седемте града, се отнасят към 
категорията на най-малките /под 5 000 души/ градове и един е с население 
между 5 000 и 10 000 души. В областния град Видин, са съсредоточени 
приблизително 77% от цялото градско население на областта. 

В област Видин, разпределението на населените места е 
неравномерно, предвид природогеографските характеристики на областта - 
разнообразния релеф, включващ Дунавската равнина, Предбалкана и Западна 
Стара планина. Като цяло разстоянията между населените места не са големи. 
В зависимост от релефа селищата са равнини и планински, като преобладават 
планинските. Планинските селища принципно имат достъп до Републиканската 
пътна мрежа, но част от пътищата са трудно достъпни, поради лошото 
състояние на пътната мрежа.  

Територията на област Видин е предимно земеделска. Съществена 
промяна се наблюдава по отношение на поливните площи, които драстично 
намаляват. Предвид неблагоприятното състояние на областта, необходима е 
целенасочена подкрепа и визия за преодоляване на задълбочаващите се 
социално-икономически тенденции на територията на област Видин. 
Действията следва да бъдат насочени към създаване на местни производства, 
които да повишат заетостта, квалификацията на работната ръка и 
производителността на труда.53 

През 2004г. населението е било разделено по пол така: мъже 58051, 
жени 62141. През  2011г. така:  48568 мъже и  50913 жени. 

 
Таблица II.11.Разпределение на населението по възраст към 31.12.2011 

Възраст Общо Мъже Жени Градове Села 

Видин 99481 48568 50913 63054 36427 

0 – 1 682 344 338 495 187 

1-4 3077 1572 1505 2218 859 

5-9 4044 2115 1929 2906 1138 

10-14 4100 2082 2018 3054 1046 

15-19 4706 2447 2259 3519 1187 

20-24 4191 2232 1959 2962 1229 

25-29 4891 2561 2265 3624 1202 

30-34 5431 2809 2622 4130 1031 

35-39 6609 3490 3119 5034 1575 

40-44 6964 3686 3278 5256 1708 

45-49 6024 3229 2795 4400 1866 

50-54 6346 3350 2996 4480 1866 

55-59 7478 3711 3767 4967 2511 

60-64 9229 4274 49550 5320 3909 

65-69 8003 3591 4412 3915 4088 

70-74 5950 2539 3411 2486 3464 
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75-79 5660 2233 3427 2168 3492 

80-84 3766 1466 2300 1325 2441 

85-89 1950 680 1270 647 1303 

90-94 398 138 260 135 263 

95-99 44 17 27 12 32 

100+ 3 2 1 1 2 

Източник: Стратегия за развитие на област Видин 2014-2020г., стр.7-13 
Последното преброяване през 2011г.  показва, че голяма част от 

населението  има средно  образование (45,4%).  На второ място е населението 
със завършен осми клас (27,55%), и на последно място с висше образование са 
13,86%  от населението. 
 
 

II.1.4. Техническа среда 
 

Транспортна инфраструктура 
Окръг Мехединци 
Окръг Мехединци е пресечен от приоритетни оси на европейската 

транспортна мрежа  (TEN-T): Приоритетна ос 7 (пътна) – бившият 
Паневропейски Коридор IV; Приоритетна ос 18 ( водоплаватлна по р. Дунав) – 
бившият Паневропейски Коридор VII; Приоритетна ос 22 (железопътна линия). 

 Европейските пътища, които пресичат окръга са: E70 (който свързва 
окръг Мехединци с българската граница) и Е771. 

Съгласно официалните статистически данни за 2013г окръг Мехединци 
има дължина на  публичните пътища от 1872км, от които: национални пътиша 
(449км), окръжни пътища 9702км) и  общински пътища (721км).   Гъстотата на 
общинските пътища, сравнена с площа на окръга е 37 км на 100 км2  от 
територията, малко под регионално ниво, където е 38 км. 

Развитието на транспортната инфраструктура представлява голяма 
необходимост за развитието на икономиката и туризма в окръга. 
Общата дължина на функциониращите  железопътни  линии в окръг 
Мехединци през 2013г. е била 124км, гъстотата на линиите е 25,1км на 
1000км2 

Сравнено с региона, където са 33,9км., железопътните линии в окръга са 
изцяло електрифицирани. Трудностите в железопътния транспорт идват от 
много лошото състояние на инфраструктурата, постоянната деградация или 
много остаряла мрежа в сравнение с новите стандарти, а в някои случаи тя 
дори несъществува. Инфраструктура с липса на железопътни линии в 
равнините, намаления приток на пътници и на товарни превози е главният 
проблем, който е довел до дисфукцията на железопътният транспорт. 

По отношение на инфраструктурата за въздушен транспорт, 
провинцията няма своя собствена инфраструктура за въздушен транспорт. 
Най-близките летища са в Крайова (112 км от Дробета) и Тимишоара (218 км). 

Окрък Мехединци - две пристанища: пристанище Оршова разположено 
на км 955 на левия бряг на р.Дунав и пристанище Дробета Турну Северин( на 
левия бряг на р.Дунав между км 930 о км 934). Пристанищата Дробета Турну 
Северин и Оршова, които са част от Европейската транспортна мрежа  TEN-T и 
ще се възползва от подобряване на пътищата за достъп. 

През 2013г., мрежата на градските пътища е с дължина от 317 км. 
Степента на модернизация на пътната инфраструктура е доста висока, 83,91% 
от общия брой пътища са модернизирани, съответно 266 км. 

Ощественият транспорт е изграден само от автобуси и микробуси, на 
окръжно ниво не се използват екологични обществени транспорти (трамваи, 
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тролейбуси).  Броят на държавните транспортни средства  в окръга са много 
малко, за 2014г. са 26, съгласно статистиката  през 2013 са били 29. 

По отношение на инфраструктурата на телекомуникациите - през 2013г. 
в окръга броя на пощите и стационарните телефони е 149, по-голямата част са 
разположени по селата, а по – малката в градовете. Разликата между 
градските и селските райони  са условията, в които потребителите на 
стационарни телефони от селските райони  почти на всякъде имат само един 
доставчик, а в градските райони потребителите могат да избират от няколко 
доставчика. 

Област Видин 
Област Видин се намира на 200км от столицата на България – град 

София. Областа граничи с двете държави : Румъния и Сърбия. 
Разположението на облластта има голямо значение за националния и 

европейският транспорт. Транспортната система в област Видин е представена 
от сравнително добре развита пътна мрежа, воден, железопътен транспорт, и 
потенциална възможност за развитие на въздушен транспорт. 

В областта се намират КПП:   Връшка Чука, Брегово, Пристанищна гара 
Видин, ферибот Видин, Мостта Видин – Калафат. На 6км от гр.Видин 
съществува летище, което може да поеме самолети с капацитет до 50т. През 
1999г., по нареждане на Министерство на транспорта, е затворено летището. 

Областта има голяма гъстота на пътищата, но качеството им е 
незадоволително. Голяма част от пътищата са четвъртокласни в много лошо 
състояние.54 

Инфраструктура за настаняване 

Структура на туристическия прием в зависимост от местата за 
настаняване в окръг Мехединци  

Развитието на туристическата дейност е свързана както с антропогенни 
така и с природни ресурси, както и със съществуването на добре развита 
технико материална база, която да предлага удовлетворение и конфорт на 
туристите. 

В окръг Мехединци по поречието на р.Дунав с годините са построени 
много места за настаняване. 

Анализ на развитието на места за настаняване за периода на 2010-
2015г. е представена в таблиците по-долу. 

 
Tаблица II.12. Структура на туристическия прием в зависимост от 

настаняването на туристи 

  
Окръг Мехединци 

  

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 2015 

  
Общо 

  
27 

  
35 

  
42 

  
42 

  
45 55 

Хотели, Хотели за младежи и 
мотели 

12 15 15 15 16 22 

Лагери за ученици - - - - - - 
Туристически къщи за гости 5 8 12 12 12 14 
Къщи за гости за агротуризъм 9 12 15 15 16 19 
Вили 1 - - - - - 
Хижи - - - - 1 - 
Източник: Национален статистически институт – Структура на 
туристическия прием в зависимост от туристическите настанявания към  
31 юли 2014г. 
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Фигура II.3. – Еволюция на броя на структурите за настаняване в Окръг 

Мехединци, по вида на структурата 
        
 
Tаблица II.13.Eволюция на броя на местата за настаняване в окръг Мехединци  

 
Общо Хотели Хостели Мотели Вили Бунгала  

Къщи 
за 

гости 

Къщи за 
гости за 

агротуризъм 

2010 1524 836 281 74 34 : 123 176 

2011 1587 894 267 74 : : 171 181 

2012 1772 928 286 74 : : 247 237 

2013 1768 928 286 74 : : 243 237 

2014 1804 962 299 : : 18 249 276 

2015 2118 1072 334 43 : : 279 390 

                 Източник: НСИ, Капацитета на туристическите места за 
настаняване по вида на туристическия прием, по обласи и населени места 
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Фигура II.4. – Еволюция на броя на местата за настаняване в туристическите 
единици в окръг Мехединци, по вида на туристическите единици   
По време на проучването, капацитета на местата за настаняване в 

окръга са в растеж ( от 27 на 55 места за настаняване и от 1524 на 2118 легла), 
а този прираст се дължи на множеството появили се къщи за гости и къщи за 
агротуризъм. От друга страна се вижда важна промяна в местата за 
настаняване в окръга. Хотелите са притежавали през 2010г. 54,86% от броя на 
местата за настаняване, а през 2015г.  само 50,61% от броя на местата за 
настаняване. 

За да видим като цяло капацитета на местата за настаняване в окрък 
Мехединци  сравнен с цялата страна . 

 
Taблица II.14. Туристическия капацитет на местата за настаняване в окръг 

Мехединци в сравнение с цялата страна 

                       
Индикатори  

 2010г.  2011г.  2012г.  2013г.  2014г.  2015г. 

Общо за страната  311.698 278.503 301.109 305.707 311.288 328.313 

Окръг Мехединци 1524 1587 1772 1768 1804 2118 

% Мехедици в цялата 
страна 0,49 0,57 0,59 0,58 0,58 0,65 

      Източник: НСИ, База данни Tемпо-online, Капацитета на 
туристическите места за настаняване по вида на туристическия прием, 
по области и населени места 
 
 

Румъния
99%

Мехединци
1%

брой на местата за настаняване

 
 

Фигура II.5. – Процент на класифицираните места за настаняване в 
окръг Мехединци в сравнение с цялата страна 

 
 
Анализирайки представените данни, се вижда че само 0,65% от броя на 

местата за настаняване от общия брой на национално ниво се  намират в 
Мехединци,  окръгът е надминат от окръзите Констанца, Брашов, Вълчеа и 
дори окръг Караш Северин. 

За да анализираме средставата за настаняване в окръг Мехединци, са 
анализирани класифицирани средстава за настаняване, които се намират в 
данните на Министерството на регионалното развитие и туризма( Анекс 7)  
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     Фигура II.6. – Структурата на класифицираните места за настаняване в 

окръг Мехединци, по населени места 
 
 
Така към 31.12.2012г., в окръг Мехединци, са записани 54 средства за 

настаняване с общ брой от 1985 места, голяма част от тях (62,81%) са в 
Дробета Турну Северин, а в неселените места с туристически потенциал са: 
Бала(10,48%), Ешелница(10,63%), Оршова (5,89%) (виж Анекс 8). 

 
 

Средства за настаняване с функция за настаняване в област 
Видин 

Анализ на развитието на места за настаняване по време на 2010-
2015г. е представена в таблиците по-долу. 

Taблица II.15. Структура на туристическия прием в зависимост от 
настаняването на туристи 

  
Област Видин 

  

  
2010г. 

  
2011г. 

  
2012г. 

  
2013г. 

  
2014г. 2015г. 

Общо 33 45 33 36 36 32 
 
1 – 2 звезди 
 

 
20 

 
32 

 
22 

 
22 

 
22 

 
18 
 

3 звезди  
 
4 – 5 звезди 

12 
 
1 
 

12 
 
1 

10 
 
1 

13 
 
1 

13 
 
1 

13 
 
1 

Източник: Национален статистически институт Република България, 
Места за настаняване по зони, региони и области, обновен 24.02.2016г., 
http://www.nsi.bg/en/content/7067/annual-data 
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Фигура II.7. – Еволюция на броя на структурите за настаняване в област Видин, 

по вида на класифицираните структури 
        
 

Tаблица II.16. Еволюция на броя на структурите за настаняване в област 
Видин, по вида на класифицираните структури 

Година 
Общо 

1 – 2 
звезди 

3 звезди 4 – 5 звезди 

2010г. 895 362 446 87 

2011г. 1012 517 408 87 

2012г. 891 435 369 87 

2013г. 955 362 496 97 

2014г. 960 362 507 91 

2015г. 889 298 500 91 

                Източник: НСИ, Република България,  Места за настаняване по 
зони, региони, и области, обновен на 24.02.2016г., 
http://www.nsi.bg/en/content/7067/annual-data 

 

 
 

Фигура II.8  – Еволюция на броя на местата за настаняване в туристическите 
единици в обл.Видин, по вида на класифицираната еденица 
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През периода на анализа, капацитета на местата за настаняване 
отбелязва колебаеща се еволюция, най-висок прираст през 2011г. (от 33 на 45 
единици, от 895 на 1012 места), а този прираст се дължи главно на местата за 
настаняване 1-2 звезди.  

Капацитетът на местата за настаняване в област Видин сравнено със 
цялата страна. 

   
Tаблица II.17. Туристическия капацитет на местата за настаняване е област 

Видин в сравнение с цялата страна 

                       
Индикатори 

 2010г. 2011г.  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо за 
страната  283.641 283.251 301.140 302.433 314.257 322.465 

Обл.Видин 895 1012 891 955 960 889 

% Видин в Цялата 
страна. 0,32% 0,36% 0,30% 0,32% 0,31% 0,28% 

Източник: НСИ,Република България,  Места за настаняване по зони, региони, 
области, обновен на  24.02.2016, http://www.nsi.bg/en/content/7067/annual-
data 
 

България
99%

Видин
1%

Места за настаняване

 
ФигураII.9. – Процента на класифицираните места за настаняване в 

обл.Видин в сравнение с цялата страната  
 
Анализирайки представените данни, се оказва, че през 2015г., в обл. 

Видин се намират 0,28% от броя на леглата сравнено с цялата страна, областта 
е надмината от други области, местата за настаняване са концентрирани 
главно в град Белоградчик и град Видин (виж Анекс 9). 

 
 
II.2. Анализ на  слабите и силните страни, на  възможности и 

заплахите в  туристическите дестинации (Анализ SWOT) 
 
Вземане на стратегически решения, относно определянето на мисията 

за развитие на туристическия сектор в окръзите Мехединци и Видин, 
определяне на стратегически цели и стратегия, необходими за постигане на 
мисията, изпълнението на плана за реализиране на стратегията, се основава 
на цялостен анализ и оценка на средата, в която туристическа дестинация 
Мехединци - Видин е  разположена. 

Наименованието SWOT анализ идва от думите Strengths (силни страни), 
Weaknesses(слаби страни), Opportunities (възможности) и Threats (заплахи). 
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Първите две се отнасят до туристическата дестинация и отразява 
позицията си, а последните две се отнасят за да се отрази на неговото 
въздействие върху околната среда и туристическите дестинации. 

 
Според изследване, направено в тази област, туристическа зона 

Мехединци - Видин изтъква следните аспекти55: 

Силни страни Слаби страни 

o Благоприятен климат за развитие на 
туризма. 

o Благоприятно географско 
положение и разнообразен релеф 
(планини, плата, равнини); 

o Обл.Видин представлява  
стратегическа точка за 
националната транспортна мрежа; 

o  Присъствието на 2 европейски пътя 
в окръг Мехединци и 
модернизираните национални 
пътища  

o Мостовете над р.Дунав  в Дробета 
Турну Северин и Видин; 

o Пристанищата на територията на 
Мехединци и на Видин  

o Природни забележителности и 
антропогенни забележителности с 
висока стойност и голяма 
привлекателност;  

o Културно и историческо 
наследство; 

o Етнография и фолклор; 
o Добри трансгранични връзки със 

съседна Сърбия; 
o  Чиста околна среда и възможност 

за екотуризъм; 
o Съхраняване на традициите и 

обичаите; 
o Благоприятни почви, лозя, туризъм 

наречен „пътя на виното”; 
o Уравновесена структура на 

населението по пол в окръг 
Мехединци, с лек прираст на 
младото населението (0-14г.); 

o Положително салдо на вътрешната 
миграция  в окръг Мехединци, от 

o В окръг Мехединци и обл.Видин не 
съществуват магистрали ; 

o Ниск брой  на обществените 
пътища сравнено с площа на окръг 
Мехединци и обл.Видин; 

o Лошо състояние на  
инфраструктурата в обл.Видин  ; 

o  Неадекватен достъп от 
националните пътища към 
населените места, общините, и 
градовете в окръг Мехединци; 

o Окръг Мехединци и обл.Видин 
нямат собствен въздушен 
транспорт; 

o Броят на държавния обществен 
транспорт в окръг Мехединци е 
много нисък; 

o Технико-материалната 
туристическа  база е недостатъчна 
или частично изхабена; 

o Много малко чуждестранни 
инвестиции в областта на туризма; 

o  Неравномерно развитие между 
градовете и селата; 

o Неблагоприятна демографска 
структура; 

o Високо ниво на безработицата; 
o Ниските доходи на населението с 

висок риск за бедност; 
o Липса на опит и капацитет за 

усвояване на средствата от ЕС; 
o специфична концентрация на 

туристическа инфраструктура в 
общините и окръжните центрове; 

o Лошо управление на 
дестинациите;  

o Зависимост от големите 

                                                 
55

 1)Република българия, областен управител на област видин, областна стратегия за развитие 

2014-2020г., http://www.raris.org/bazaznanja/download/bugarska/opsta-

dokumenta/Regional%20development%20strategy%20of%20region%20Vidin%202014-2020.pdf 

2)Стратегия за развитие на окръг Мехединци 2014-2020г., 

http://www.informatiadeseverin.ro/is/wp-content/uploads/2015/06/Strategia-de-dezvoltare-CJ-

Mehedinti-2014-2020.pdf 

3)Станислав Иванов и Мирослава  Димитрова, European Tourism Planning and Organisation 

Systems, Vol.II. National case studies, Channel View, 2013, Chapter 4 Bulgaria, C. Costa, E. Panyik 

& D. Buhalis (eds.), pg. 5 

4) Ministry of Foreign Affairs of Denmark -The trade council, Tourism sector – Bulgaria,  

 prepared by the Danish embassy in Sofia, september 2014 
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градовете в селата, дава 
възможност за агротуризъм ; 

o Конкуретни цени на туристическите 
дестинации в сравнение с 
Европейския съюз; 

o Членство в ЕС; 
o Работа за развитие Румъния и 

България като туристическа марка; 
o Р.Дунав,  Паневропейски Коридор, 

осигурява условия за развитие на 
круизи или спортен риболов. 

чуждестранни туристически 
оператори; 

o Ниско представителство на 
местните туристически оферти в 
националните и местни 
туристически агенции; 
Малък брой на  туристически 
агенции и тяхната концентрация в 
окръжния град  ; 

o Неадекватно поддържане на 
туристическата местност;  

Възможности  Заплахи 

o Модернизиране на железопътната 
линия Видин –София  и пътят E 79; 

o Подобряване на пътната мрежа; 
o Стимулиране развитието на малкият 

и среден бизнес и създаване на 
работни местта в областта на 
туризма;  

o Развитие на различни видове 
туризъм, екотуризъм, селски 
туризъм, културен и биологичен 
туризъм; 

o Привличане на чуждестранни 
инвестиции; 

o Европейски фондове за развитие на 
туризма; 

o Развитие на човешките ресурси в 
туризма чрез квалификация и 
преквалификация; 

o  Големият брой на жители в 
селските райони дава възможност 
за развитие на селския туризъм, 
изпълнение на програми за местно 
развитие, за да се увеличи 
привлекателността на селските 
райони; 

o Изпълнение н аняколко проекта за 
инфраструктурата на румънския 
участък на р.Дунав, в рамките на 
Дунавската стратегия;  

o Появата на мобилните оператори, 
насърчава развитието на 
телекомуникационната 
инфраструктура; 

o Нарастващо  търсене на специални 
форми на туризъм, проявявена най- 
вече в страните, които предлагат 
туризъм ; 

o Бизнес туризъм,  конференции и 
изложби представляват 
възможности за развитие; 

o Интересът към създаване на 
клъстери; 

o Плитическата нестабилност на 
Балканския полуостров; 

o Продължаване на негативните 
демографски тенденции 
(застаряване на населението, 
обезлюдяване, отрицателен 
прираст на населението) с 
негативни последици за 
икономиката и обществото; 

o задълбочаване на зависимостта 
(съотношение на възрастни хора и 
активни хора), причинена от 
застаряване на населението; 

o Прогнозирани спадове на броя на 
жителите от всички възрастови 
групи в окръг Мехединци през 
2050г.; 

o Миграции и емиграции на 
населението; 

o Нестабилна политика; 
o Данъчна и финансова политика, 

която не стимулира малкия и 
среден бизнес; 

o Тромава администрация и 
бюрокрация на национално ниво; 

o Силна национална и 
международна кокуренция в 
туризма; 

o Ниска предприемаческа дейност; 
o Трудна интеграция на различни 

професии, които са били 
съкратени; 

o Нежеланието на търговците да 
наемат млади хора без опит и хора 
над 45 години. 
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o Стратегия на Европейския съюз за 
региона на река Дунав предлага 
възможността да има директни 
връзки по-добри и по-бързи с други 
крайдунавски страни; 

 
Заключения 
От гледна точка на законодателството, туристическата дейност е добре  

регулирана в двете области, изследванията показвват осигуряването за 
развитие на туристическата дейност, но постоянните промени в закона за 
организацията на Министерство на туризма, както в Румъния, така и в 
България, са засегнали туризма в зоната Мехединци-Видин.  

 Въпреки, че от няколко години, в политико-правното ниво се чувства 
подобрение и стабилност по отношение на туризма в Румъния и България, 
прекомерната бюрокрация все още съществува и представлява сериозна 
заплаха за гладкото протичане на туристическите дейности  и за напредъка на 
туризма в района Мехединци - Видин. 

От гледна точка на икономиката, туристическият пазар от проучваните 
зони е повлиян от цялостната национална икономика, проявена с нестабилна 
инфлация, която създава множество промени в уточняването на тарифите и 
цените на туристическите услуги и оферти, а нестабилните цени могат да са 
фактор за забавяне на туристическото търсене.  Когато е в спад  този 
икономически фактор, се създават  позитивни ефекти върху  силата на 
купуване на населението, този факт представлява  потенциален фактор за 
развитие на туристическата дейност в проучваната зона, чрез повишаване 
търсенето на туристически услуги и продукти.  

Що се отнася до предпочитаното потребление на населението,  
сегмента туристически услуги заема сходно място с това на хранителните 
услуги, фактор, който влияе на еволюция на сезонността на туризма. 

Конкуренцията в туристическия сектор е спаднала както в окрък 
Мехединци, така и в обл.Видин, икономическите субекти действащи в този 
сектор не надвишават 2% от общия брой на икономическите субекти 
действащи във всяка област. 

От гледна точка на демографията, обл.Видин представлява регион със 
слаба демографска структура. Разгледана на фона на цялата страна, областта 
е слабо населена, с обезлюдени територии. 

Област Видин следва тенденцията за покачване броя на жителите в 
градовете и намаляване на населението по селата (типично за цялата страна). 
В сравнение с пропорцията на селското население в страната (27,5%), област 
Видин е над сред средното ниво (което представлява 36,7%). 

Причините за нарастване на градското население в зоната са свързани 
с с възможностите за намиране на работни местта. 

 Скоростта на урбанизация е намалена в областта, пет от седемте града 
са малки (под 5000 души) и само в град Видин са концентрирани около 77% от 
общото градското население на региона. 

Разпределението на населените места в цялата област е неравномерно, 
но разстоянията между населените места не са големи. Въпреки че повечето 
населени места са планински имат достъп до републиканската пътна мрежа, 
макар да е в лошо състояние. 

От анализа на динамиката на населението на окръг Мехединци за 
периода 2011-2014г., показва спад в броя на жителите в градовете сравнено 
със спада на броя на жителите в селата, окръг Мехединци е окръг със селки 
потенциал, това е положително за развитието  на туризма в селските райони. 

Турисстическият потенциал е разнообразен, но за съжаление голяма 
част от местата за настаняване са с категория 2 и 3 звезди, местата за 
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настаняване с висока категория (4-5 звезди) са малко. Също така можем да 
забележим растеж в агротуризма, по растежа броя на къщите за гости за 
агротуризъм. 

Туристическата инфраструктура в региона (включително 
инфраструктура за отдих и качество на настаняване) отразява нисък качествен 
стандарт в сравнение с европейските стандарти за конкуренцията. 

Въпреки това, туризма е икономически сектор с ценен потенциал за 
развитие, все още достатъчно неизползван и може да се превърне в източник 
за привличане на инвеститори и за туристи (румънски и чуждестранни). 

Река Дунав представлява важен ресурс за индустрията и туризма, а 
оценяването на туристическия потенциал на р.Дунав може да допринесе за 
увеличаването на броя на чуждестранните туристи, които посещават зоната, в 
този момент техния е брой е много малък. 

Една възможност за привличане на чуждестранни туристи в региона, 
представлява по-доброто сътрудничество между операторите на  въздушния 
транспорт и туристическите агенции. 

Инвестициите за модернизиране на курортите и на туристическата 
инфраструктура  със сигурност може да съживи туризма в този регион, а това 
на свой ред може да допринесе за повишаване  икономиката на региона.56 

Други аспекти на туристическата зона на Мехединци - Видин са:57 

 Липса на специализиран персонал и услуги по европейски стандарти; 

 намаляване на икономическите ефекти (фискален дефицит и 
финансови измами). 

 Забележителностите не са интегрирани, всяка забележителност има 
индивидуална стойност, която е слабо развита; 

 Трудния достъп до туристическите точки, се дължи на транспортната 
инфраструктура, както и местоположението на туристическите обекти (виж 
Анекс 5). 

 Централизирането на туристическите агенции и информационните 
центрове влияят на туристическите оферти; 

 Насърчаванетo на Румъния и България като туристическа дестинация 
е недостатъчнo; промоция на туризма в същото положение; ориентирана 
култура в това отношение липсва (например, почти пълната липса на 
туристически информационни центрове) 

 Летищната инфраструктура е недостатъчно развита както в Румъния 
така и в България: в Румъния съществува само едно голямо международно 
летище, в Букурещ, летищата в Крайожа и Тимишоара са малки. В България 
съществуват само 4 летища: София, Пловдив, Варна и Бургас. На 6км от 
гр.Видин съществува малко летище, което може да поема самолети до 50 
тона, но е затворено от 1999г., по нареждане на Министерство на 
транспорта.58 

  отношение на инфраструктурата – в транспортната мрежа и 
териториалната концентрация на туристическите ресурси, се 
индивидуализират следните разлики: транспортната инфраструктура към 
туристическите природни и антропогенни ресурси е лоша; което прави достта 
трудно посещението на туристическите забележителности. 

 Туристическите обиколки на тур-операторите се ограничават до 
няколко маршрута и не включват туристическите зони от това проучване. 

                                                 
56

 План за развитие на югозападна Олтения 2014-2020г., юни 2014г., 

http://www.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2014/07/PDR-SV-Oltenia-2014-2020-1.pdf 
57

 Проучване7. Туристическа дейност и инфраструктура (2014г.), част от Териториалната 

стратегия на Румъния, бенефициент Министерство  на регионалното развитие и публичната 

администеация, стр.55-56 
58

 Стратегия за развитие на обл.Видин 2014-2020г., стр.113-126 
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Ограничаването на туристически маршрути, в повечето случаи, показват 
дисфункции по отношение на пътната инфраструктура и настаняване в близост 
до населените места, в които да се настанят  големи групи.  
 

Като се има предвид социално-икономическото състояние на областта 
са необходими стратегии и действия, насочени към създаване на местната 
промишленост и експлоатация на неизползвания туристически  потенциал , за 
да увеличи уменията и заетостта на работната сила и производителността. 
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III. ПОСТАВЯНЕ НА ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ. 
ПРОПОРЪКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ОБЩИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ   

 
 
Анализирайки вътрешната и външната среда на туристическата зона 

Мехединци - Видин, можем да заключим, че туристическия потенциал на 
зоната е доста висок, но за развитие и оценяването на природните и 
културните й туристически дестинации, има нужда от програма за 
популяризиране. Целите на маркетинга се уточняват в зависимост от 
резултатите от анализите SWOT și PEST. 
 

III.1 Общи цели  
Общите цели на тази маркетингова  програма са популяризиране на 

туристическата зона Мехединци - Видин като дестинация за ваканция и 
пътувания по вътрешния  и външния  туристически пазар. 
 

III.2 Специфична цел 
 Специфичните цели на тази маркетингова програма могат да бъдат 
обобщени до: 

1. Устойчив принос за развитие на икономиката, социалната политика и 
културата в зона Мехединци-Видин; 

2. Повишаване броя на пренощувалите туристи в зона Мехединци –Видин; 
3. По – добро информиране на обществото за наследството на 

туристическата зона Мехединци –Видин; 
4. Създаване на стабилно партньорство между окръг Мехединци и 

обл.Видин като инструмент за устойчиво трансгранично Румъно-
Бългаско сътрудничество със цел да преодолее физическите и 
социално- културните бариери и да могат да бъдат по-добре оценени 
вътрешните възможности. 
 
 
III.3 Маркетингова стратегия 
Маркетингова стратегия уточнява начина по който се постигат 

маркетинговите цели59: 
Tаблица III.1. Маркетингови цели и стратегии  

Маркетингови цели Маркетингови стратегии 

1.  Устойчив принос за развитие на 
икономиката, социалната политика и 
културата в зона Мехединци-Видин; 

Общи действия за създаване на  
специални туристически продукти и 
услуги,  който се основават на 
природното и културното 
наследство, съживяване на 
традициите с цел  популяризирането 
на местния туризъм и да се създаде 
възможност за развитие на 
икономиката  

2.  Повишаване броя на 
пренощувалите туристи в зона 
Мехединци –Видин; 

Общи действия за подобряването 
видимостта на туристическата 
дестинация Мехединци – Видин 
подобряване представата на 
потенциалните туристи за тази 
туристическа зона, обогатяване на 
рекламата, създаване на специални 
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Маркетингови цели Маркетингови стратегии 

маршрути до туристическите 
забележителности, трансгранично 
сътрудничество между Румнъно-
Българските туристически 
структури.   

3.  По – добро информиране на 
обществото за наследството относно 
туристическата зона Мехединци –
Видин; 

Орагизация на събития за 
информиране. 
Организация на събития за 
популяризиране на сходното 
занаятчийство и  традиции. 
Публикуване и разпространение на 
рекламни материали. 
Представяне в интернет. 
Реклама в медиите. 

4. Информиране на жителите на 
зоната Мехединци – Видин (в Румъния 
и в България), че е туристическа 
дестинация  

Публикуване и разпространение на 
рекламни материали. 
Реклама в медиите.  
Участие в регионални, национални и 
международни борси за туризъм. 
Представяне в интернет...... 

5. Информиране на чуждестранните 
туристи за туристическата зона 
Мехединци -Видин ( извън Румъния и 
България) 

Публикуване и разпространение на 
рекламни материали. 
Участие в борси за туризъм. 
Представяне в интернет. 
Реклама в медиите. 

6. Информации относно достъпни 
трансгранични  маршрути  основайки 
се на уникалното природно и културно 
наследство: 

- туристически маршрут 
„Залено- Синьо“ 

- туристически маршрут 
„Култура и история” 

- туристически маршрут 
„природа” 

Създаване на специални маршрути 
до туристическите 
забележителности в зона 
Мехединци-Видин.  
Публикуване и разпространение на 
рекламни материали.  
Участие в борси за туризъм. 
Представяне в интернет. 

7. Възстановяване и подобряване 
видимостта на туристическата 
дестинация Мехединци – Видин  

Публикуване и разпространение на 
рекламни материали.  
Участие в национални и 
интернационали борси за туризъм. 
Представяне в интернет. 
Реклама в медиите. 

8. Оборудване на каналите за 
дистрибуция с рекламни материали  

Публикуване и разпространение на 
рекламни материали към 
компаниите за дистрибуция.  
Представяне в интернет. 

9. Премахване на негадивната 
представа за туристическата зона, 
която я имат потенциалните туристи  

Публикуване и разпространение на 
рекламни материали. 
Участие в борси за туризъм. 
Представяне в интернет. 

10. Въстановяване и подобряване на 
рекламата  

Публикуване и разпространение на 
рекламни материали. 
Участие в  борси за туризъм. 
Представяне в интернет. 
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Маркетингови цели Маркетингови стратегии 

Реклама в медиите. 
 

11. Създаване на стабилно 
партньорство между окръг Мехединци 
и област Видин  

Трансгранично Румъно - Българско 
сътрудничество  между 
туристическите структури.  
Преодоляване на физическите и 
социално – културните бариери.  
По - добро оценяване на вътрешните 
възможности 
 

 
 

III.4 Препоръки за туристически атракции и дейността за 
популяризиране за развитие и оценяване, по начин, по който да покаже 
стойността на сходните природни и културни туристически 
дестинации на Мехединци и Видин  

 
Препоръчани туристически атракции за единно оценяване на 

туристическите дестинаци Мехединци - Видин  
Усилията за популяризирането на туристическата дестинация 

Мехединци – Видин се състои  в "концептуализация" на туристическите 
дестинации. Идентичността на туристическта зона Мехединци - Видин трябва 
да бъде представена по уникален начин, през призмата на туристическия 
потенциал, на природните ресурси, на историята и съществуващата 
цивилизация.  

Анализа на данните събрани от проучването, проведено чрез 
прилагането на въпросник60 на туристическите структури за настаняване от 
окръг Мехединци и обл.Видин, разкриват  най-важните и обичайни 
туристически забележителности и заради, които зоната,  предмет на 
проучването регистрира голям брой посетители.   

Отговорите на въпроса ,, Посочете туристическите забележителности 
(природни, антропогенни, културни, фолклор и фестивали), които ще бъдат 
посетени от вашите туристи в Мехедици / Видин” - посочените туристически 
обекти са:  

- в окръг Мехединци: Двореца на културата Теодор Костеску (Дробрта 
Турну-Северин); Замъка на водата (Дробрта Турну-Северин); Средновековната 
крепост Северинулуй (Дробрта Турну-Северин); музеи; Манастира Св. Ана 
(Оршова); Манастира Стрехаиа(Стрехаиа); круиз по р.Дунав (зона Казаните); 
Крепостта Трикули, Пещера Ветерани, Казаните на Дунав, Дефилето на Дунав, 
статуята на Дечебал (зона Казаните); Карстовия комплекс на Поноареле 
(Естественият мост на Поноареле- наречен още Моста на Господ, Пещерата 
под моста, Лапиезури, езеро Затон), зона Исверна – пещера Исверна; 
Природните защитени зони- Гърла Маре – Маглавит и Блахница; 

- в обл.Видин : в гр.Видин ( Крепостта Баба Вида, Джамията на Осман 
Пазвантоглу, Турският конак Колука, Кръстовата казарма, Синагогата, Старата 
турска поща, общинския видински театър), Кула Кастра Мартис, църквата на 
Ново Село, Крепостта в Белоградчик, кану каяк по р.Дунав, плажа в Ново 
Село, плажа Кошова, плажа на остров Голия, Белоградчишките скали, 
Биосферния резерват Чупрене, езерото Рабиша, Пещера Магура;  

Посочените туристически забележителности са главната причина за 
пътуване до тази зона : Река Дунав  с нейните тихи води, които „ врят „ във 
варовиковите „казани“ са уникален живопис, но и със съблазнителни 
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слънчеви плажове; градове пълни с  история и култура, както на Българския, 
така и на Румънския бряг на Дробета и на Видин, Белоградчик, Поноареле или 
Исверна; Биосферния резерват Чупрене и Защитените природни зони  Гърла 
Маре – Маглавит  и Блахница; Езерата Рабиша  и Исверна. 

В следствие на отговорите на запитаните, посочените туристически 
забележителности имат най-голяма степен на привличане ( степентта на 
привличане  пресмята туристическите ресурси, на базата на технически 
материали и обща инфраструктура), и са предложени за популяризиране чрез 
специфични дейности, следните зони в окръг Мехединци, съответно 
обл.Видин: 

I. Река Дунав с нейните тихи води, които „ врят „ във варовиковите 
„казани“ са уникален живопис, но и със съблазнителни 
слънчеви плажове; Тези зони предлагат: 

1. Туристически маршрут „зелено – синьо“ в окръг 
Мехединци със следните туристически забележителности: 
круиз по р. Дунав, посещавайки крепостта Трикули, 
„казаните“ на Дунав, Дефилето на р.Дунав, образа на 
Дечебал, Пещера Ветеран; 

2. Туристически маршрут „зелено – синьо“ в област Видин 
със следните туристически за бележителности: кану-каяк 
по р. Дунав, посещавайки плажовете на Ново Село, 
Кошава, плажа на остров Голия; 

II. Заредените с история и култура градовде. В тази зона се 
практикува културен туризъм и се предлагат следните 
маршрути: 

1. Туристически маршрут “Култура и история в окръг 
Мехединци“ със следните туристически 
забележителности: в гр. Дробета Турну Северин (Замъка 
на водата, Средновековната крепост, Двореца на 
културата Теодор Костеску); Манастира Св.Ана ; 
Манастира Стрехаиа; музеи; 

2. Туристически маршрут “Култура и история в обл.Видин“ 
със следните туристически забележителности - гр.Видин 
(Крепостта Баба Вида, Джамията на Осман Пазвантоглу, 
Турският конак Колука, Кръстовата казарма, Синагогата, 
Старата турска поща, общинския видински театър), Кула 
Кастра Мартис, църквата в Ново Село, крепостта в 
Белоградчик, музеи. 

III. Природните пейзажи, които ти спират дъха - за да бъдат показани 
те се предлага: 

1. „Маршрут сред природата на окръг Мехединци“ с 
посещение на следните забележителности: Карстов 
Комплекс Поноареле, (природен мост Поноареле - 
наречен и моста на Господ, пещерата под Моста, 
Лапиезури, езеро Затон); зона Исверна; Природни 
защитени зони Гърла –Маре – Маглавит и Блахница. 

2. „Маршрут сред природата на обл.Видин“ с посещение на 
следните забележителности: Белоградчишките скали; 
биосферен резерват Чупрене; езерот Рабиша; пещера 
Магура. 
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Специфични действия за популяризиране 
Оценяване на атрактивните елементи на ландшафта е правено до сега 

диференцирано според близостта и достъпността до главните центрове с  
туристически интерес. 

За да заеме по-добро място на туристическия пазар, се полагат усилия 
за реклама за популяризирането на сходните туристически забележителности 
на зоната Мехединци – Видин. В този смисъл, трябва да се предприемат най - 
ефективни действия за популяризиране, действия, които да доведат до:  
увеличаване броя на румънските и чуждестранните туристи до 
популяризираните забележителности; осигуряване на устойчиво развитие на 
туризма в зоната Мехедици - Видин, чрез което културното и природното 
наследство да бъдат еднакво ценени днес и запазени за бъдещите поколения; 
опознаване на специфичността на раойона, и създаване на обществена 
отговорност; благоприятно развитие на туристическите продукти;  
информиране на населението на Румъния и България за туристическото 
богатство което могат да разделят с гостите си. 

Действията за популяризирането в областта на туризма включват както 
привличането на нови клиенти така и на подържането на вече 
съществуващите. 

За главен проблем се смята ефективността на действията за 
насърчаване на туризма, т.е. избора на метода с най-значително въздействие 
върху обществеността. 

Изпратеното съобщение трябва да следва три главни точки: привличане 
на внимание, поддържане на вниманието и убеждаване на обществото61. 
Рекламата е много важна за насърчаването на туризма, защото се занимава 
със създаването на положителен образ на туристическите забележителности, 
дестинации и привличането на потенциални туристи. 

Туристическата реклама се състои от дейности за предаване  на 
съобщения с конкретна насока: информиране на потенциалните туристи в 
зоната, информиране за важните забележителности за посещение, създаване 
и подобряване образа на туристическите дестинации, привличане на нови 
туристи. 

От анализа на данните събрани чрез анкета62, излизат няколко важни 
аспекта за туристическата дестинация Мехединци – Видин: мотивация за 
избора на зона като туристическа дестинация, средна продължителност на 
престоя в зоната, известността на туристическата зона Мехединци- Видин, 
важността на насърчаването  на туризма в района, начина на популяризиране 
предпочитан местата за настаняване, за информиране на  туристите,  
рекламиране на туристическата зона. 

От получените отговори от анкетата, се вижда, че важността на 
природния и антропогенния  потенциал  мотивира туриститите да посетят 
зоната Мехединци – Видин като туристическа дестинация, почти 80% от 
отговорилите посочват туристическият потенциал, като главен критерии за 
избора на туристическата дестинация, следващата категория туристи (8%) 
посочват, че посещават зоната заради специфичността на зоната. 

Причината за посещението на туристите ( преобладава посещение и 
опознаване на природното и културното наследство, почти 84% от 
отговорилите), това  влияе върху средната продължителност на престоя от 2-
3дни (84% от туристите престояват в местата за настаняване на зона 
Мехединци – Видин не повече от 2-3 дни), а тези които идват за отдих и 
възстановяване ( 10% от туристите) прекарват, най-вече в летния сезон до 7 
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дни ( по специално в зоната до р.Дунав или в планинската част), престой от 1 
ден ( най-вече  за бизнес срещи) заема предпоследно място с 5 % процента. 

Действията за популяризиране имат ролята да съживят туризма в 
региона, те са много важни за всички туристически структури в зоната 
Мехединци –Видин. 

Анализирайки получените отговори на въпроса кои са  основните 
медийни канали, използвани от туристическите структури за настаняване, да  
информират туристите и насърчаване на техния бизнес в туристическата зона, 
най-предпочитанато средство за реклама е интернет ( оценка 8),  други 
предпочитани източници за реклама  са рекламни материали ( пътеводители, 
карти, сувенири и др., които получиха оценка 7) и туристически агенции (със 
средна оценка 5), и събития по темата( борси / експозиции за туризъм, 
получават оценка 6). 

За това трябва да се настоява за насърчаване на туристическата 
дестинация Мехединци – Видин, в следните посоки:  

 Медийни канали за информиране: интернет, масмедия, реклама тип 
outdoor 

 Безплатна дистрибуция на рекламни материали ( пътеводители, 
карти, филми, брушури) най-вече на туристите, които участват на борси и 
фестивали и също така, на тези, които действат на пазара (на пример:  
Местните поблични администрации, туристическите информационни центрове, 
и др.) за добро популяризиране и привличане на по-голям брой на туристи към 
рекламираната туристическита зона. 

 Информационни филми. 

 Организиране информационни събития и уведомяване на местното 
общество за културното и природното наследство и насърчаването му за 
развитие на икономиката. 

 Популяризиране на занаятчийството и сходните традиции. 
От гледна точка на съдържанието на съобщенията и графичният вид, 

рекламните материали трябва да отговарят на изискванията: 

 Запомнящи се - разбираеми и убедителни съобщения; 

 Емоционален подход; 

 Оригнални, творчески, хармонизиране на цветовете; 

 Достъпни; 

 Цялостно въздействие – използване на символични елементи 
предствителни за рекламираната зона. 

 
 

A. Интернет 
Заради вътрешните характеристики, за бързото разпространение на 

информацията, интернет е използван като средство за масово общуване. 
Основният канал за общуване в тази среда е уеб сайта, определен като 
съвкупност от уеб страница видима в браузер, имаща разнообразно и 
равномерно съдържание, и привлича своята аудитория  чрез уникално име. 

Уеб страницата е документ (по принцип HTML) специфична за интернет, 
която може да бъде гледана от потребител по средством браузера и може да 
бъде разгледана на компютър. 

Развитието на технологиите, появата на онлайн маркетинг и 
експлозията от инфомация по Интернет, направиха революция в 
туристическото посредничество, днес все повече туристи търсят туристически 
информации в Интернет, защото е удобно и бързо. 

По – големият достъп до Интернет, растежа на онлайн търговията, и 
доста евтиното място за реклама,  са само няколко от причините за 
препоръчване на този вид реклама. В тази посока е препоръчително да се 
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направи портал за представяне на туристическата дестинация Мехединци – 
Видин. 

Сайтовете за представяне са много важни, защото един път пуснати, 
стават „лице“ на туристическата дестинация Мехединци - Видин и представя 
образа на туристическите оферти. 

В тази насока се препоръчва да се включат видео  материали с 
презентация на туристическата дестинация и на рекламираните туристически 
забележителности. Като цяло трябва да се използва интерфейс лесен за 
използване от потребителя, който да дава колкото се може повече 
информация за популяризираните забележителности. Препоръчително 
туристическият портал на туристическата дестинация Мехединци – Видин да 
бъде рекламиран чрез включването на адреса по рекламните материали. В 
този случай, за да има по–голямо въздействие върху обществото, може да се 
направи по един от следните начини:  turism-mehedinti-vidin.ro, mehedinti-
vidin-turism.ro, portal-turistic-mehedinti-vidin.ro, turism-in-mehedinti-vidin.ro, 
turism-vacante-mehedinti-vidin.ro, destinatie-turism-mehedinti-vidin.ro, 
destinatie-vacanta-mehedinti-vidin.ro, mehedinti-vidin-turism-destinatii.ro, 
descopera-mehedinti-vidin.ro, vizitati-mehedinti-vidin.ro, descoperiti-mehedinti-
vidin.ro  

Масмедия 
Публикуване чрез канала масмедия ( вестници, радио и телевизия) е 

доста ефикасен начин за реклама на туристическатра зона Мехединци – Видин. 
За да има очакваният ефект е препоръчително да се публикуват прес-
съобщения, във местни / регионални  вестници, както и предаване на 
съобщения по радиото и телевизията. По този начин се прави  реклама на 
проекта, програмата за финасиране, популяризира се туристическата зона 
Мехедици–Видин (туристически забележителности, туристически маршрути, 
т.н.).  

Реклама тип Outdoor 
Реклама тип Outdoor е форма на реклама, която може да бъде гледана 

„ извън къщи“. Реклама тип Outdoor обхваща множество форми и формати, 
чрез които предава рекламни съобщения. Най - често използваните материали 
за реклама тип Outdoor са рекламните материали,  използвани във 
вътрешните и външните части на сградите, на обществени места: афиши, 
билбордове, банери, знаци. Това предствява ефикасен начин за предаване на 
рекламни съобщения. В усилията си за насърчаване на туристическия 
потенциал на района Мехединци-Видин се препоръчва: лепене, показване на 
плакатите главно в населените места в зоната на покритие на проекта, 
съответно Мехединци – Видин, на местата с видимост и висока посещаемост. 

 
B. Печатни рекламни материали 
Естеството на туристическите услуги отдава особена важност на 

печатни рекламни материали. Практически няма промишленост в областта на 
физически стоки, която да използва такъв обем на  печатни материали 
(пътеводители, карти, брошури), както е в туристическата индустрия, 
създаването, разпространението и широкото използване на печатни материали 
е една от отличителните черти на туризма. Рекламата чрез печатни материали 
е метод, използван от много туристически фирми чрез издаването на 
пътеводители, карти, брошури, т.н., с информации и снимки, които да 
привличат вниманието на потенциалните туристи. 

Можем да идентифицираме седем главни функции на печатните 
материали ( по Виктор Мидълтон): 

 Създава известност ( най-много потенциални клиенти получават 
първите информации от разглеждането на туристически оферти от брушури в 
хотели, в туристическа агенция или на летище; рекламиране на туристически 
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продукти или услуги, използвайки промоционални съобщения и символи за да 
стимулират купуването.); 

 Улесняване на закупуването (позволява на клиента  да се свърже с 
доставчика или производителя веднага след като вземе решение да закупи); 

 Замества туристическия продукт (може да се каже, че на мястото 
на копуване, брошурата е самия туристически продукт  особенно за начинаещи 
потребители); 

 Представлява доказателство за покупката и е елемент за 
бъдеща удовлетвореност (пътеводители, карти, брошури са заместители на 
продукта в периода  между закупуване и използване, и може да бъде 
препрочитана през това време, което стимулира чакането и надеждата на 
туриста, който ще покаже на роднини и приятели и по този начин расте 
известността на туристическата дестинация); 

 Улеснява използването на продукта (няма как туриста, който 
пристига на дестинацията да не е подсигурен с цяла гама от печатни 
материали, които го информират за различни услуги и начина, по който могат 
да бъдат използвани, показва на туриста как  да се възползва максимално от 
времето на престоя си, ще му покаже специални оферти, както и всичко, 
което му е полезно или може да му донесе удовлетворение в периода на 
престоя му). Дистрибуцията на печатните рекламни материали в случаите на 
участие в туристически борса, фестивали или експозиции ще имат важна роля 
в привличането на туристи към тези дестинации, за които в някои случаи 
никой не е чул за тях. 

 Учи клиента  (образователната функция на печатните материали е 
много важна когато става въпрос за серия от атракции като музеи, 
експозиции, природни резервати, фолклорни фетивали, т.н.). 

Липсата на информациони материали, слабата реклама на национално 
и международно ниво на туристическите оферти, е направило така, че 
туристическата дестинация Мехединци – Видин  да не се радва на популярност 
сред туристите. 

Първото нещо което правят тези материали е да привлечат вниманието 
на читателя, чрез специалната си графика, избраните изображения, 
непредставени гледни точки, качеството и точността на снимките 
придружаващи текста, качеството на хартията използвана, защото само 
няколко аспекта за създаването на рекламния материал карат потребителя да 
ги чете. 

За създаването на печатните рекламни материали (например: 
пътеводители, карти, брошури т.н., със снимки и информации), такива 
препоръки ще се имат в предвид. Рекламните материали се комбинират с 
молбата за финансиране със заключенията от извършеното на маркетингово 
проучване. 

 Туристическият пътеводител запознава читателя с туристическия 
потенциал на туристическата дестинация Мехединци – Видин. Трябва  да 
предтавя убедителни  информации, които да отговарят на забележителностите 
(изчерпателни и убедителни съобщения);   емоционален подход, 
оригиналност, креативност, хармонични цветове и достъпност. Фото албум ще 
допълни туристическия пътеводител, идвайки от поговорката „една снимка е 
повече от хиляда думи“. 

 Един елемент, който не трябва да липсва от един туристически 
пътеводител е карта с туристическите забележителности. Каратата трябва да 
изобразява туристическите забележителности. 

 Брошурата, която рекламира местния туризъм, занаятчиите и 
местните занаяти, трябва да бъде направена колкото се може по 
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привликателна от визуална гледна точка, със снимки които да събудят 
интерес в туристите за този сектор. 

 Промоционални филми са също ефикасен метод  да се направи 
реклама на трансграничната зона Мехединци – Видин с цел привличане на 
повече туристи  и да информира за туристическите оферти на зона Мехединци 
– Видин. Препоръчва се създаването на динамични филми, със силно влияние 
и по този начин да стимулира интереса на туристите да посетят зоната.  

 
Предлага се разпространението на печантите рекламни материали 

реализирани в рамките на проекта да бъде безплатно,  към колкото се може 
повече  хора, предимно по участия в борси, изложвния, фестивали и също 
така тези, които действат на пазара ( на пример:  Местните поблични 
администрации, туристическите информационни центрове, и др.) за по-добро 
популяризиране и привличане на по-голям брой туристи в рекламираната 
туристическа дестинация. 

 
 
C. Организиране на информационни и разяснителни мероприятия: 
Организирането на информационни и разяснителни мероприятия е част 

от рекламирането на туристическата зона Мехединци – Видин. Препоръчително 
е организирането на подобни събития в областта на изпълнението на проекта, 
за да се информират гражданите, относно туристическия потенциал на зоната, 
за развитието и равномерно оценяване  стойността на природата и културата 
сходни за зоната, върху културното и природно наследство на туристическата 
зона Мехединци – Видин справедливото им оценяване и запазването им за 
бъдещите поколения.  

 
 
D. Популяризиране на сходното занаятчийство и традиции 
Развитието на туризма, като икономическа дейност е тясно свързана  

със сувенирите, които успяват да пресъздадат емоцията  от посещението. 
Насърчаването на туристическата зона Мехединци – Видин се препоръчва да се 
прави  чрез създаване на сувенири. Туристите могат да имат предмет, който 
да им напомня за  историята на посетеното място или пейзаж, който ги е 
впечатлил. Направата на автентични сувенири, ръчно изработени, могат да 
донесат приходи на местните производители, а тяхната оригиналност  може да 
стане една от причините за привличане на посетители в туристическата зона. 

Благодарение на специфичните условия, характеризиращи се с 
уникален ландшафт, богата фауна и голямо богатство от исторически 
символи, зоната може да стане уникална туристическа дестинация, пълна с 
автентичност.  Всичко е пресъздадено в автентичните сувенири, които са 
свързали историческото наследство, традициите и културата.  

Тръгвайки по предложените маршрути в това проучване, но и по 
предпочитанията на туристите да посетят определена туристическа 
забележителност в зоната Мехединци – Видин, предлагаме да бъдат направени 
под форма на сувенири следните забележителности:  

- Замъка на водата (Дробета Турну Северин –окръг Мехединци) – 
туристическа забележителност представителна за окръжния град, Дробета 
Турну Северин. 

- Естествения мост на Поноареле (Поноаре – окръг Мехединци) – 
природна забележителност, най-големия естествен мост в странта и втория в 
Европа. 

- Образа на Децебал (Бубова – окръг Мехединци) – природна 
забележителност представителна за Румъния, това е най-високата каменна 
скулптура в Европа. 
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- Крепостта Баба Вида (Видин – обл.Видин) – туристическа 
забележителност, представителна за град Видин. 

- Белоградчишките скали (Белоградчик – обл.Видин) – природна 
забележителност, представителна за България. 

- Пещера Магурата (Магура – обл. Видин) – туристическа 
забележителност важна за България, с уникална стойност за праисторическата 
култура. 

 
 
E. Участие на борси и изложения за туризъм 
За успеха на популяризирането на зона Мехединци – Видин като 

туристическа дестинация е важно участието в такива събития. Имайки 
предвид, че такива събития (борси, експозиции, фестивали) се провеждат  в 
различни региони на Румъния и България, и че имат местно влияние, 
регионално и национално, можем да заключим, увеличаване на 
популярностите на рекламираните туристически забележителнсти. 

Редом с местния, регионалния или националния характер на тези 
събития, трябва да припомним популярността, на която се радват, защото са 
широко рекламирани и регистрират голям брой гледания, а високото ниво на 
рекламиране, в кампанията за популяризиране на туристическата дестинация 
Мехединци - Видин, заема първо място.  

Значителното предимство на участието на местни/регионални/ 
национални борси  за туризъм е, че участниците в изложенията имат 
възможността за развитие на бизнес контакти, да навлязат на нови пазари, 
като същото време са видяни от посетителите. Изложенията са в помощ на 
доставчиците на туристическите услуги и връзката с клиентите, посредством 
директен контакт. Участниците в изложенията могат да бъдат институции, 
сдружения, компании, който работят в областта на туризма и бизнеса, 
представители на сдружения за популяризиране на туризма, туроператори, 
аерокомпании, туристически агенции, хотели, балнеоложки курорти, къщи за 
гости за агротуризъм, оргнизации специализирани в селския туризъм, 
екотуризъм, духовен, лов и роболов, бизнес туризъм, и доставчици на услуги 
в сходни сфери. 

За увеличаване броя на туристите в туристическата зона Мехединци- 
Видин, се препоръчва, участието  в такива мероприятия на 
местно/регионално/национално ново, за да могат да се предоставят на 
посетителите рекламни материали и информации: пътеводители, брушури, 
филми, книга за занаятите. 

С възможността за участие на туристически борси, за по – добра 
реклама, освен традиционни рекламни материали се преопоъчва и обща 
Румъно - Българска реклама. Тези традиции могат да бъдат по ефикасни за 
реклама на туристическата зона, а тяхната реклама може да се увеличи 
привлекателността на района, следователно броят на туристите в Мехединци - 
Видин. 

 
 
Заключение 
Увеличаването на броя на румъските и чуждестранните туристи в 

зоната Мехединци –Видин е реализирана, в момента, само чрез реклама на 
туристическия потенциал и на забележителностите в зоната.  

Река Дунав и нейните тихи води, които „врят“ във варовиковите  
„казани“  и уникален пейзаж, но и слънчевите и приветливи плажове; 
градовете пълни с история и култура  както на Българския , така и на 
Румънския бряг на р.Дунав, както Видин, Белоградчик, Дробета Турну – 
Северин; природни пейзажи, които ти спират дъха от Белоградчик, Поноаре и 
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Исверна; Биосферния резерват Чупрене и Защитените зони Гърла Маре – 
Маглавит и Блахница, езерата Рабива и Затон или пещерите Магура и Исверна 
са главните мотиви, заради които се посещава зоната Мехединци – Видин. 

За това са препоръчителни рекламите чрез специфични действия за 
туристическите дестинации:  

1.Туристически маршрут „зелено – синьо“ в окръг Мехединци със 
следните туристически забележителности: круиз по р. Дунав, посещавайки 
крепостта Трикули, „казаните“ на Дунав, Дефилето на р.Дунав, образа на 
Дечебал, Пещера Ветеран; 

2.Туристически маршрут „зелено – синьо“ в област Видин със следните 
туристически за бележителности: кану-каяк по р. Дунав, посещавайки 
плажовете на Ново Село, Кошава, плажа на остров Голия; 

3.Туристически маршрут “Култура и история в окръг Мехединци“ със 
следните туристически забележителности: в гр. Дробета Турну Северин 
(Замъка на водата, Средновековната крепост, Двореца на културата Теодор 
Костеску); Манастира Св.Ана ; Манастира Стрехаиа; музеи; 

4.Туристически маршрут “Култура и история в обл.Видин“ със следните 
туристически забележителности - гр.Видин ( Крепостта Баба Вида, Джамията 
на Осман Пазвантоглу, Турският конак Колука, Кръстовата казарма, 
Синагогата, Старата турска поща, общинския видински театър), Кула Кастра 
Мартис, църквата в Ново Село, крепостта в Белоградчик, музеи. 

5. „Маршрут сред природата на окръг Мехединци“ с посещение на 
следните забележителности: Карстов Комплекс Поноареле, (природен мост 
Поноареле - наречен и моста на Господ, пещерата под Моста, Лапиезури, 
езеро Затон); зона Исверна; Природни защитени зони Гърла –Маре – Маглавит 
и Блахница. 

6.„Маршрут сред природата на обл.Видин“ с посещение на следните 
забележителности: Белоградчишките скали; биосферен резерват Чупрене; 
езерото Рабиша; пещера Магура. 

За по - голямо въздействие на действията за рекламиране те трябва да 
бъдат направени на местно регионално или национално ниво, както в 
Румъния, така и в България. За тази цел трябва да бъдат използвани познати и 
достъпни източници за реклама: рекламни материали, интернет, масмедия, 
местни/регионални/национални борси за туризъм в Румъния и България.  

Борсите, изложенията и фестивалите представляват много ефикасен  
маркетингов инструмент, заради предимствата които предлага: директен 
контакт с потребителите на туристически услуги, изучаване на офертите, дори 
продажба на продуктите в рамките на събитието, т.н. 

Популяризирането на туристическата дестинация Мехединци- Видин 
чрез споменатите  специфични действия, Румъния и България, има за цел 
устойчивото развитие на туризма в тази зона и може да е водеща сила в 
прогресивното нарастване на интереса към рекламираните продукти. 
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АНЕКС 1 
 

Културен календар на гр.Видин за 2016 година 
 

Вид мероприятие Дата, 
месец 

Място 

Продукция на класовете по пиано Януари  Салон ІІ ет. 

Участие на Джаз-състав ”Фейм” в концерт за Св. 
Валентин 

Февруари   

Национален празник на Р България - участие в 
концертна програма 

3 март пл.”Бдинци” 

Осмомартенски литературен салон Март  Салон ІІ ет. 

Участие на ПФТА „Цвят” в концерт в с. 
Жеглица  

8 март с. Жеглица 

Празничен концерт по повод Благовещение, съвместно 
с Видинска Св. Митрополия 

Март Драматичен 
театър 

Участие в Национален конкурс за рисунка „С очите си 
видях бедата”  на Школа “Дъга”  

Април  Видин 

Празничен концерт-спектакъл на Джаз-състав „Фейм”, 
“Фейм джуниър” и Школата по джаз-танци /25 години 
от основаването на школата по джаз танци 

Април  Драматичен 
театър 

Празничен спектакъл на ПФТА „Цвят” Април  Драматичен 
театър 

Концерт на школата по народни танци /15 години от 
създаването на школата/ 

Април   

“ЦВЕТНИЦА”- концертна програма Април  Открита 
сцена 

Участие на Школа „Дъга” в конкурса „Ваканция с 
Кока-Кола”  

Май  Благоевград 

Участие на Школа „Дъга” в конкурса „ПриказкиТЕ”   Май  ОДК Варна 

Празничен концерт на школите и съставите при 
читалището по повод 1 юни – Международен ден на 
детето 

Май  Открита 
сцена 

Ден на славянската писменост, българската просвета и 
култура 
- участие в концертна програма 

Май  Открита 
сцена 

Празничен концерт по повод отбелязване деня на 
Европа  

Май   

Закриване на учебната година в Школата по английски 
език  

Май  Читалището 
Салон ІІ ет. 

Годишна изложба детски рисунки на Школа „Дъга” Юни  Салон, ІІ ет. 

Годишна продукция на класовете по пиано Юни  Салон ІІ ет. 

Годишен концерт на Детската школа по изкуствата Юни  Открита 
сцена  

9-ти Събор за автентичен фолклор „Дунавски ритми” Юни  Открита 
сцена 

Откриване на новата творческа година в читалището Октомври  Читалище 
“Цвят” 

Димитровден – духовен празник на гр.Видин – участие 
на ФТА”Цвят” и ДТС в тържествата, организирани от 
Община Видин 

26 
октомври 

Открита 
сцена  пред 
Общината 
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Ден на християнското семейство и християнската 
младеж, съвместно с Видинска митрополия 

- Младежка дискусия 
- Празничен концерт 

21 ноември  
 
Салон ІІ ет. 
Драматичен 
театър 

Посещение на Коледарска група при НЧ”Цвят 1870” в 
държавни и общински служби 

Декември  

Участие на Коледарската група в „Бъдник”, 
организиран от Община Видин 

Декември  

Коледни и новогодишни празници 
- коледна художествена изложба 
- коледен литературен салон 
- детско коледно шоу  “Звезди край елхата” 

Декември   
Салон ІІ ет. 
Салон ІІ ет. 
Зала 
“Филхармон
ия” 

Източник: Читалище Цвят 1870, гр.Видин- Културен календар за 2016г.  
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АНЕКС 2 

Културни събития в гр.Белоградчик. за 2016г. 
 

Месец Дата Събитие Организатор Място на 
провеждане 

 
     
Януари 

01.01.
2016г. 

Честване на 
Васильовден в кв. 
„Карловица” 

НЧ „Развитие” 
Младежки дом 

Младежки дом 

06.01.
2016г. 

 Поетична вечер 
посветена на 
годишнината от 
рождението на 
Хр.Ботев 

Исторически 
музей, 
СОУ„Хр. Ботев” 

 НЧ„Развитие” 

06.01.
2016г. 

Ритуал по изваждане 
на Светия 
Богоявленски кръст от 
водите на река 
Стакевска 

Община 
Белоградчик 
НЧ "Развитие-
1893г." 

с. Горен Чифлик 

 
 
 
 
 
 

Февру
ари 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

01. 
02. 

2016г. 
/14.02
.2016 

Народно веселие по 
повод „Деня на 
лозаря”                                           
„Истинското вино е 
горчиво”  

Община 
Белоградчик,   НЧ 
„Развитие”, 
Детски комплекс 
Младежки дом 

Централен 
площад 

Февру
ари 

2016г. 

Тържествено честване 
на патронния празник 
на НУ „Васил Левски” 

НУ „Васил 
Левски”,          
НЧ „Развитие” 
Детски комплекс 
Исторически 
музей 

НЧ„Развитие” 

     
Трето 
десет
дневи
е 
 . 

Във връзка със 138 
години от 
Освобождението на 
Белоградчик /25 
февруари/, 
организиране беседи 
под надслов: „Взех 
участие в Свещената 
война”  

Исторически               
музей 

Младежки дом,  
СОУ”Хр.Ботев”    
 

19.02.
2016г. 

Отбелязване Деня на 
българската 
археология 

Исторически 
музей 

Исторически 
музей 

февру
ари – 
март 
2016г. 

Обход на вътрешните 
водоеми с цел 
преброяване на 
водоплаващи птици и 
заснемането им. 

Исторически 
музей 

Водоемите 

 
 

 

  
01.03.
2016г. 

 Провеждане на 
народния обичай „Баба 
Марта” 

 НЧ „Развитие” и 
Детски комплекс 

По улиците на 
града  
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Март 
 
 
 
 

 
 
03.03.
2016г. 

Освобождението на 
България - 
Тържествено честване 
на Националния 
празник на Р. България 
– 3-ти март 

Община 
Белоградчик,     
НЧ „Развитие”, 
Детски комплекс 
Младежки дом, 
Исторически 
музей 

 
Младежки дом 

 08. 
03.201
6г. 

Честване 
Международния ден на 
жената – 8-ми март, 
под мотото „Чуй ме, 
виж ме, аз идвам”    

НЧ „Развитие”, 
Детски комплекс 
Исторически 
музей 
Читалище 
„Развитие” 

Младежки дом 

 
19.03.
2016г. 

Празнуване на 
Тодоровден и 
организиране на конни 
надбягвания 

Община Б-чик 
Читалище 
"Развитие-1893г." 
Кметство с.Салаш 

Кметство 
с. Салаш  и 
община 
Белоградчик 

  
м. 
март -  
м. 
април 
   
2016г. 

 
Изложба на гоблени 

 
Исторически 
Музей 

 
Художествена  
  галерия 

 
 
 
 
 
  
Апр
ил 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начал
ото на 
месец  
Април 

Отбелязване 
Седмицата на гората 

Община 
Белоградчик 
Исторически 
музей 

Младежки дом 

08.04. 
2016г. 

Откриване на новия 
туристически сезон  

Община 
Белоградчик,    
НЧ „Развитие” 
Детски комплекс 
Младежки дом 

Централен 
площад 
 
 
 

 
22.04.
2016г. 

 
Концерт и еко-арт по 
повод Деня на земята 

Община 
Белоградчик 
НЧ "Развитие-
1893г." 
Детски комплекс 
Младежки дом 

 
Младежки дом 

Велик
и 

четвъ
ртък 

28.04.
2016г. 

 

Представяне на есе по 
общинското радио „На 
Великден, всичко е 
шарено” 
 

Исторически 
музей 

Общинско радио 
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Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Май 
 
 
 

 
01.05.
2016г.     

 
Организиране на 
Великденски празник 

Община 
Белоградчик 
НЧ "Развитие-
1893г." 
Детски комплекс 
Младежки дом 

 
Централен 
площад 

 
06.05.
2016г. 

 
Честване на Храмовия 
празник „Гергьовден” 

Община 
Белоградчик,      
НЧ „Развитие” 

Централ площад 

09.05.
2016г. 

Тържествено честване 
на Деня на Европа и 
Деня на Победата  

Община 
Белоградчик,      
НЧ „Развитие” 

Централплощад 

 
17.05.
2016г. 

  
Спортен празник 

Община 
Белоградчик, 
Училища 
  

Централ площад 
Младеж   дом 
Стад. 

Второт
о 

десет
дневи
е на 

месец 
Май 

Във връзка с 
международния ден на 
музеите – посещения 
на деца от НУ”Васил 
Левски” в исторически 
музей – с тема на 
дискусията  „Аз 
помня”.  

Исторически 
музей 

Исторически 
музей 

  
24.05.
2016г. 

Дни на културата 
посветени на 24 май – 
Ден на славянската 
писменост и 
българската култура 

Община 
Белоградчик,     
НЧ „Развитие” 
Детски комплекс 
Младежки дом 
Училищата 

Централен 
площад 

30.05.
2016г. 

Тържествено честване 
на 166 години от 
Белоградчишкото 
въстание от  
1850 г.   

Община 
Белоградчик,     
НЧ „Развитие” 
Исторически 
музей, Училища  

  
Белоградчишка 
      крепост 

  
м. 
май - 
м.юни
, 
2016г 

 
Изложба на  участници 
от школа 
по изобразително 
изкуство към ЦРД 

 
 Исторически 
музй и Детски    
комплекс 

 
Художествена  
 галерия 

  
 
 
 
 
 

01.06. 
2016г. 

Празнична програма за 
Международния ден на 
детето 

Община 
Белоградчик 
Детски комплекс 

Централен 
площад 

 
25.06.
2016г. 

 
Изложба - живопис на 
Цецка Нешева 

 
Исторически 
музей 

Художествена 
гал-я 
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Юни  
 
      
 
                                                       

25-
29.06. 
2016г. 

„Петровден” – Празник 
на град Белоградчик и 
провеждане на 
традиционния 
Белоградчишки панаир 

Община 
Белоградчик,      
НЧ „Развитие” 
Детски комплекс 
Младежки дом 

Местността 
„Панаирище” 

 
25 

юни 
2016г. 

 
Фолклорен фестивал 
„От Тимок до Искър”   

Мин-во на култ., 
Областна адм., 
Община Б-чик, 
Младежки дом, 
Детски к-с,  
НЧ „Развитие” 
Ист.муз.  

 
Местността 
"Панаирище" 

   
  

 
      
Юли 

 
01.07.
2016г. 

Откриване на 
археологически сезон 
за 2016г. 

Исторически 
музей 
 

Исторически 
музей 

22 - 
24.07г

. 
2016г. 

Международен събор 
на прохода „Къдъбоаз” 
с.Салаш – с.Ново 
корито, 
предпоследната събота 
и неделя на месец юли 

Община 
Белоградчик 
Община 
Княжевац, 
Културни 
институции 

Местността 
„Кадъбоаз” 
 

 
Aвгуст 

 
06.08.
2016г. 

Празник на с. Рабиша – 
традиционен събор 

Община 
Белоградчик          
НЧ „Напредък” 

с. Рабиша 

 м. 
август 

- 
м. 

септ.2
016г 

Изложба - живопис - 
Николай Пенков 

Исторически 
Музей 

Художествена 
гал-я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септе
мври 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трета
та   

събот
а  на 

месец 
Август 

Празник на гората и 
туризма 
       в Стакевския 
балкан  

Община 
Белоградчик,       
 НЧ 
„Кр.Бъчваров” 
с.Стакевци,      
 НЧ „Развитие” 

Местността 
„Бела вода” 
 
 

06.09.
2016г. 

Тържествено честване 
на 131-тата годишнина 
от Деня на 
Съединението  

Община 
Белоградчик ,    
 НЧ ”Развитие”,        
Детски комплекс, 
Младежки дом 
Исторически 
музей  

Централен 
площад 

15.09.
2016г. 

Тържествено 
откриване на новата 
учебна година 

Община 
Белоградчик 
Училищата  

Училищата 

22.09.
2016г. 

Честване на Деня на 
независимостта на Р. 
България 

Община 
Белоградчик ,     
НЧ ”Развитие”, 
Детски комплекс, 
Младежки дом 

 
  Централен   
      площад 
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Октом
ври 

03.10.
2016г. 

     Поетическа 
обсерватория 

Община 
Белоградчик, 
НЧ "Развитие- 
1893г.", Детски 
комплекс 

 Астрономич. 
обсерватори 

14.10.
2016г. 

Презентация за 
резултатите от 

археологическото лято 
– 2016 г. 

Исторически 
музей 

Музея 

 м. 
октом
ври - 
м.ное
м.201

6г 

Изложба - живопис на  
Димитър Вецин 

Исторически 
музей 

Художествена 
галерия 

 
 
   
Ноемв
ри 

01.11.
2016г. 

1 ноември – Ден на 
народните будители  

НЧ ”Развитие” 
Детски комплекс 
Училищата, 
Младежки дом 
Исторически 
музей 

Младежки дом 

21.11.
2016г. 

Празник по случай 
„Деня на 
християнското 
семейство"  

 Детски комплекс  
   Младежки дом 

Младежки дом 

 
  
Декем
ври 

09 – 
31.12. 
2016г. 

Коледни и 
Новогодишни 
тържества 
 

       Община  
      Белоградчик  
        Културни  
       Институции 

Младежки дом,            
НЧ„Развитие”, 
Централен 
площад 

     Източник: Туристически Информационен Център,Tourist Information Centre, 
Municipality of Belogradchik 1 A, Poruchik Dvorianov Str., BG-3900 Belogradchik 
mailto:tourism@belogradchik.bg 
http://www.belogradchik.bg 

mailto:tourism@belogradchik.bg
http://www.belogradchik.bg/
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АНЕКС 3 

 
Населението на област Видин след преброяване на населението през 

2001г.  и 2011г. , по общини  
 

Община Населени
е   2001г. 

% От 
общият 
брой на 

населениет
о в 

областта 
2001 

Населени
е   2011г. 

% От 
общият 
брой на 

населениет
о в 

областта 
2011г. 

Тенденциит
е на 

населениет
о 

Белоградчи
к 

8.217 6,3 6.602 6,5 -1.615 

Бойница 2.270 1,7 1.341 1,3 -929 

Брегово 7.515 5,8 5.514 5,5 -2.001 

Видин 77.500 59,6 63.257 62,6 -14.243 

Грамада 3.196 2,5 2.007 2,0 -1.189 

Димово 8.783 6,8 6.514 6,4 -2.269 

Кула  6.792 5,2 4.717 4,7 -2.075 

Макреш 2.550 2,0 1.630 1,6 -920 

Ружинци 6.061 4,7 4.374 4,3 -1.687 

Ново село  4.206 3,2 2.979 2,9 -1.227 

Чупрене 3.004 2,3 2.083 2,1 -921 

 
Обл.Видин 

130.094 - 101 018 - -29 076 

Източник: Стратегия за развитие на област Видин  2014-2020г., стр.129-133 
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АНЕКС 4 

 
Списък на лицензираните туристическите агенции в окръг Мехединци 

Наименование 
на агенцията  

Седалище на 
агенцията 

Икомонически 
оператор 

Населено 
място 

WEB SITE 

A & S 
TRAVELLERS 

Бул. Т. 
Владимиресу 68Б 

SC A & S 
TRAVELLERS SRL 

Др.Турну 
Северин 

  

AVA TRAVEL 
Ул. Траян, NR.85, 

крило Б бл.C1 
SC AVA TRAVEL 

2015 SRL-D 
Др.Турну 
Северин 

www.avatravel.ro 

BIROUL DE 
TURISM 

DROBETA 
Ул. Бибическу, NR. 

4, ет 1, Aп.3 

SC BIROUL DE 
TURISM 

DROBETA SR 

Др.Турну 
Северин 

  

CLASS TOUR 
Ул.Киселев, NR 68, 
бл KA6, вх.3, Aп 1 

SC ERO IMPEX 
SRL 

Др.Турну 
Северин 

  

CORTINA 
TRAVEL Ул.Орли, NR 9 

SC SENZA PAURA 
SRL 

Др.Турну 
Северин 

  

DANUBIUS 
TOUR 

Пл. Базинълуй, 
NR.3 

SC BUCOVINA 
PROD COM SRL 

Др.Турну 
Северин 

www.danubiustour.com 

DROBETA 
Бул.Карол I, NR 2 

SC SIND 
DROBETA SRL 

Др.Турну 
Северин 

  

EDUTOUR Ул. Траян, NR 129 SC EDUTOUR SRL 
Др.Турну 
Северин 

  

FILADELFIA 
Ул. Каломфиреску 
NR 283, бл Б7, Aп 1 

SC FILADELFIA 
SRL 

Др.Турну 
Северин 

www.filadelfiaturism.ro 

HERCULES 
TOUR 

Ул. Хориа, NR 12, 
Търговски център 

Дечебал. На партер  

SC HERCULES 
GROUP SERVICES 

SRL 

Др.Турну 
Северин 

  

MAGIROM TOUR 
Ораш Баиа де 
арама NR 287 

MAGIC TRAVEL 
TOUR SRL 

Марашещи   

MILLENNIUM 
TOUR 

Бул.Революция 
1989, NR 17, бл. F4, 

бх A, Aп 1 

SC EMMA HARTE 
SRL 

Др.Турну 
Северин 

www.milleniumtour-
drobeta.ro 

PHEONIX 
TRAVEL 

ул. Кришан, NR 17Б 
SC PHEONIX 

CLARIMA TRAVEL 
SRL-D 

Др.Турну 
Северин 

www.pheonixtravel.ro 

ROYAL YON 
VACANCY Ул. Чичеро, NR 30 

SC ROYAL YON 
VACANCY SRL 

Др.Турну 
Северин 

  

SAGITARIO 
TRAVEL 

Ул.Чнтру Чивил , 
NR. 1 

SC SAGITARIO 
TRAVEL SRL Оршова 

www.sagitariotravel.ro 

SEVERIN TOUR ул. Кришан NR 19 
SC MAGIC 

MOMENTS SRL 
Др.Турну 
Северин 

www.severintour.ro 

TOUR PARADIS 
Ул.Георге Ангел, 

NR 78 

SC TOUR 
PARADIS 

CONSULTING SRL 

Др.Турну 
Северин 

  

TOURING 
EUROPABUS 

Бул. 
Т.Владимиреску  
NR.78, на Пратер 

SC TOURING 
EUROPABUS 

ROMANIA SRL 

Др.Турну 
Северин 

www.eurolines.ro 

 
Източник:База данни на Национална институция за туризъм (обновен на 
14.04.2016г.), http://turism.gov.ro/informatii-publice/ 
 
 

http://www.avatravel.ro/
http://www.danubiustour.com/
http://www.filadelfiaturism.ro/
http://www.milleniumtour-drobeta.ro/
http://www.milleniumtour-drobeta.ro/
http://www.pheonixtravel.ro/
http://www.sagitariotravel.ro/
http://www.severintour.ro/
http://www.eurolines.ro/
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АНЕКС 5 

Връзката между природни и антропогенни туристически ресурси и 
туристическа инфраструктура и техническа специфика 

Източник:Министерство на регионалното развитие и публична администрация, 

План за териториалното устройстево, раздел VI –туристически зони   
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-
cu-resurse-turistice 

http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice
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АНЕКС 6 

 
Е в о л ю ц и я  н а  с т р у к т у р а т а  н а  н а с е л е н и е т о  в  о к р ъ г  

М е х е д и н ц и ,  п о  в ъ з р а с т  и  п о л   
 

Възраст и 
възрастови 

груби 
пол местоживеене 

Години  

2012г. 2013г.  2014г. 

0- 4 г. Мъжки  Градове 2812 2721 2653 

- - Села 3361 3194 3001 

- Женски Градове  2666 2570 2497 

- - Села 3211 3106 3001 

5- 9 г. Мъжки  Градове  3055 3021 2979 

- - Села 3836 3751 3660 

- Женски Градове  2872 2862 2841 

- - Села 3553 3428 3361 

10-14 г. Мъжки  Градове  3141 3032 2974 

- - Села 4290 4218 4169 

- Женски Градове  3028 2940 2877 

- - Села 3936 3891 3824 

15-19 г. Мъжки  Градове  3610 3554 3436 

- - Села 4203 4233 4213 

- Женски Градове  3315 3294 3232 

- - Села 3854 3900 3904 

20-24 г. Мъжки  Градове  3572 3359 3282 

- - Села 4148 4094 4030 

- Женски Градове  3247 3017 2979 

- - Села 
3377 3216 3205 

25-29 г. Мъжки  Градове  3839 3780 3717 

- - Села 3759 3907 3995 

- Женски Градове  3753 3592 3398 

- - Села 3265 3298 3244 

30-34 г. Мъжки  Градове  4533 4196 3928 

- - Села 4327 4186 3980 

- Женски Градове  4706 4344 4024 

- - Села 4078 3844 3594 

35-39 г. Мъжки  Градове  5241 5231 5120 

- - Села 5132 5119 4999 

- Женски Градове  5347 5364 5331 

- - Села 4453 4474 4419 

40-44 г. Мъжки  Градове  6081 5546 5230 

- - Села 5953 5710 5440 

- Женски Градове  6426 5856 5480 
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Възраст и 
възрастови 

груби 
пол местоживеене 

Години  

2012г. 2013г.  2014г. 

- - Села 4887 4697 4521 

45-49 г. Мъжки Градове  4216 4793 5307 

- - Села 4002 4564 5122 

- Женски Градове 4475 5062 5596 

- - Села 3094 3572 4029 

50-54 г. Мъжки Градове 4945 4649 4399 

- - Села 4392 4292 4116 

- Женски Градове 5132 4823 4573 

- - Села 3702 3497 3250 

55-59 г. Мъжки Градове 4982 5026 5005 

- - Села 4453 4546 4486 

- Женски Градове 5207 5292 5316 

- - Села 4689 4616 4392 

60-64 г. Мъжки Градове 3551 3645 3820 

- - Села 4850 4668 4385 

- Женски Градове 4063 4138 4254 

- - Села 5575 5391 5094 

65-69 г. Мъжки Градове 2011 2186 2443 

- - Села 3899 4103 4269 

- Женски Градове 2400 2661 3004 

- - Села 4811 5013 5196 

70-74 г. Мъжки Градове 1552 1440 1434 

- - Села 3600 3379 3223 

- Женски Градове 2148 2044 1963 

- - Села 5181 4761 4480 

75-79 г. Мъжки Градове 1195 1217 1212 

- - Села 3105 3116 3079 

- Женски Градове 1844 1845 1884 

- - Села 4892 4943 4924 

80-84 г. Мъжки Градове 609 621 638 

- - Села 1789 1826 1849 

- Женски Градове 1185 1226 1251 

- - Села 2893 2934 3026 

85 г.и  над Мъжки Градове 336 349 349 

- - Села 950 1018 1078 

- Женски Градове 722 766 804 

- - Села  1744 1821 1870 

Източник: НСИ, база данни Teмпо-online, Населението към 1 юли по 
възрастови групи, пол, местоживеене, макрорегиони, развиващи се региони и 
окръзи  
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АНЕКС 7 

 
Списък на туристическите структури на класифицираните места за 

настаняване от окръг Мехеденци   
(31.12.2012) 

Наименование Вид еденица Nr. места Категория  

Дробета Турну Северин 

AAS Къща за гости 29 2 звезди 

ADA Хостел 16 3 звезди 

AMBIENT Къща за гости 16 3 звезди 

ANDRA Къща за гости 37 3 звезди 

BELVEDERE Къща за гости 30 3 звезди 

BULEVARD Хотел  48 3 звезди 

CLIPA Хотел  29 3 звезди 

CLUB G Хотел  76 4 звезди 

CONTINENTAL Мотел 74 3 звезди 

CONTINENTAL Хотел 230 3 звезди 

EUROPA Къща за гости 16 3 звезди 

FLORA Хотел 64 3 звезди 

HIP Хостел 26 1звезда 

MIRAJ Къща за гости 16 3 звезди 

MIRCEA Къща за гости 23 3 звезди 

MON CHERI Къща за гости 10 3 звезди 

PETROM Хотел  46 3 звезди 

SEVERIN Хотел  36 2 звезди 

TINERETULUI Хостел 45 2 звезди 

TRAIAN Хотел  183 2 звезди 

TUDOR Хотел  52 3 звезди 

YAKY DROBETA Хостел 146 3 звезди 

Общо за Дробета   1248  

Баиа де Арама 

IZVORUL RECE Хостел 43 3 звезди 

Общо Баиа де Арама   43  

Бала 

CERES Хотел 208 2 звезди 

Общо Бала  208  

Дубова 

DECEBAL Къща за гости 30 4 цветя 

DELFINUL бонгало 10 3 звезди 

DUBOVA Стаи под наем 6 2 звезди 

HERCULES Къща за гости 6 2 звезди 

MELBA Къща за гости 20 4звезди 

Общо Дубова  72  

Ешелница 

ANA SERENA Къща за гости 4 2 звезди 

CASA CU SMOCHINI Стаи под наем 16 3 звезди 

DANUBIA Къща за гости 15 3 цветя 

DOINA Къща за гости 11 3 цветя 

IOVANOVICI ELISABETA-MYLE Къща за гости 8 2 цветя 

IULIA Къща за гости 8 2 цветя 

LA PONTON Къща за гости 24 3 звезди 
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MARIA Къща за гости 8 3 звезди 

MRACONIA Къща за гости 20 3 цветя 

SEPTEMBRIE Къща за гости 20 4 звезди 

SEPTEMBRIE Къща за гости 20 4 звезди 

STEAUA DUNARII Къща за гости 28 3 цветя 

TRANSENE Къща за гости 16 3 звезди 

YUPPY Къща за гости 13 3 звезди 

Общо Ешелмица  211  

Груиа 

GRUIA Къща за агротуризъм 18 3 цветя 

Общо Груиа  18  

Хинова 

SAN&GINO Къща за гости 6 2 звезди 

Общо Хинова  6  

Иловица 

MARIA (Иловица) Къща за гости 10 2 звезди 

MARIA Блахна) Къща за гости 8 2 цветя 

Общо Иловица  18  

Шимиан 

CAMBERA Къща за гости 24 3 звезди 

SMILE Къща за гости 20 3 звезди 

Общо Шимиан  44  

Оршова 

DAMIRO Къща за гости 23 3 звезди 

MANEA Хостел 14 3 звезди 

MERIDIAN Хотел  44 3 звезди 

OLIVER Къща за гости 20 4 звезди 

TAKA Къща за гости 16 3 звезди 

Общо Оршова  117  

Общо  1985  

   Източник: база дате на Министерство на регионалното развитие и 
публична администрация 
(http://www.mdrap.ro/turism/unitati-clasificate) 
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АНЕКС 8 

 
Разпределение на местата за настаняване в окръг Мехединци  
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АНЕКС 9 

 
Списък на туристическите структури на класифицираните места за 

настаняване  в Обл.Видин 
(12.12.2011) 

 

Община  Тип  Наименование Категория 
(звезди) 

 

Белоградчик Самостоятелни  
Стаи 

Рай 1 Ул.  Цар Иван 
СрацимирАдрес  3 

Белоградчик Самостоятелни  
Стаи 

При Невена 1 Ул.Хр. Ботев 16 

Белоградчик Вила Джун 2 Общ. Белоградчик 

Белоградчик Самостоятелни  
Стаи 

При Сашо 1 Ул.Пуручик 
Дворянов   27 B 

Белоградчик Къща  Aлбасита 1 До 
Астрономическата 
обсерватория 

Белоградчик Къща  Мадона 2 Ул.Христо Ботев 36 

Белоградчик Къща  Aлекс 2 Общ. Белоградчик 

Белоградчик Къща  POD LIPITE 1 Зона Маркашница 

Белоградчик Къща  Уест хаусе 1 Ул. Пуручик 
Дворянов   29 А 

Белоградчик Къща  Генчеви 1 Ул.Васил Левски 8 

Белоградчик Къща  Зора 2 Ул. Хаидут Велко 2 

Белоградчик Къща  Бедрок 1 Ул. Хаджи  13 

Белоградчик Къща  ПримаВера 1 Ул.Петко Казанджи 9 

Белоградчик Самостоятелни  
Стаи 

Към рокс 1 Ул. Отец Паиси 1 

Белоградчик Къща  Aртес 1 Ул.Полковник 
Кантили  6 

Белоградчик Къща  До Даба 1 Общ. Белоградчик 

Белоградчик Къща  Ина 1 Ул. ЦарАсен I 6 

Белоградчик Къща  Драките 1 Ул. Трети март 37 

Белоградчик Къща  "CASTLE COTTAGE" 2 Ул.Цоло Тодоров 36 

Белоградчик Средство за 
подслон 

Към рокс 1 Пл.Г.Бенковски 3 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

При Ваня 1 Ул.Хр.Ботев 3 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Герика 1 Ул. Петко Ковача 2 

Белоградчик Къща Его 2 Ул. Трети март 14 

Белоградчик Хотел Далиа 2 Бул.Съединение  1 

Белоградчик Къща  Вила Маджарови 1 Вилна зона 
Маркашница 

Белоградчик Къща  Марината Къща 1  

Белоградчик Къща  Берчината къща " 1  

Белоградчик Къща  Метериз 2 Вилна зона 

Белоградчик Къща  Незабравка 1  

Белоградчик Къща "Маркашница" 1 Вилна зона 
Маркашница 

Белоградчик Средство за 
подслон 

"Миджур 1 Ул.Стара планина " 8 
вхА ет. 4 
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Община  Тип  Наименование Категория 
(звезди) 

 

Белоградчик Вила " Разсадника " 1 Разсадника "Селища" 

Белоградчик Къща "Скалолазак" 2 str. "Порунчик 
Чолаков" 13 

Белоградчик Самостоятелни  
Стаи 

Вико 1 Ул. "Княз 
Александър 
Батенберг " 21 

Белоградчик Самостоятелни 
Стаи 

Вико Хоетел 2 Ул.Цар Иван 
срацимир" 5 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи  

Бялата черница 1 ул. "Капитан 
Кръстьо " 6 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Фамилия Бакалиеви 1 Ул. Пейо Яворов 15 

Белоградчик Самостоятелни  
Стаи 

"Tеменуга" 1 Ул."Миджур" 8 

Белоградчик Casa Джая 2 str. "Пехо Яворов 12 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Скална легенда 1 Село Извор 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

При Теди 1 Str. Stara Planina 2 
sc.А еt.4 аp.12 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Рабиша 1 Ул.Пета 24 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Гето 2 Ул.Трети Март 47 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Двата кипариса 1 Ул. "Княз 
Александър 
Батенберг " 3 

Белоградчик къмпинг Мадона 1 Белоградчик 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Дубравия 1 Общ. Белоградчик 

Белоградчик Къща Релакс 1 Общ. Белоградчик 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Бел вио 1 Ул.В.Левски 1 вх.B 
ет.3 

Белоградчик Къща Горски кът 1 Село Гранитово 

Белоградчик Самостоятелни 
стаи 

Поли 1 Ул.Пета № 8 

Белоградчик Къща Анината къща 1 Стакевци 

Видин Къща за гости Tангра 3 
Ул.Цар Александър  
II, №89А 

Видин 
Къща   2 

УПИ ХХІІ-123, 
квартал.12 

Видин Хотел Дна  1 Ул.Баба Вида 15 

Видин Къща за гости Чокалакис  2 Ул.Г.Димитров 1А 

Видин 
Къща за гости Меркурии 2 

COMPLEX 
"KR.BACHVAROV", 
кв.5 

Видин Хотел Бонония 1 Ул.Бдинци, 2 

Видин 
Хотел Аврамов 3 

ул, Цар Александър 
II, 63 

Видин Къща за гости 
Дилижанс 3 

зона "Малкия Чеир 
СИПЗ 
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Община  Тип  Наименование Категория 
(звезди) 

 

Видин Къща за гости Зора 3 ул.Найчо Цанов 3А 

Видин Пансион Стария град 3 Ул.Княз Борис I 2 

Видин Хотел Дунав 1 Ул.Еделвайс 3 

Видин Къща за гости Йоана  3 Бул.Понония, 64 

Видин Къща за гости Видин 3 0887/942816 

Видин Къща за гости Зора  2 3 Ул.Гора, 2 

Видин Къща за гости Вивал 1 Ул. А.Х.Спасов, 20 

Видин Къща за гости 
Видин 3 

Ул.Княз Дондуков, 
15 

Видин Хотел ДНА 1 Ул.Баба Вида, 15 

Видин 
Къща за гости Тангра  3 

Ул.Цар 
АлександровII, 89 

Видин 
Къща за гости Меркурии 2000 2 

Комплекс 
Кр.Бъчваров, кв.5 

Видин Къща Палома 1 Ул.Рабишка", 8 

Видин Къща  Старите борове 1   

Видин Пансион Стария град 3 Ул.Княз Борис І", 2 

Димово Средство за 
подслон 

Комплекс от Мотели 
с 5 бонгала 

1 Зона Скелето 

Димово Място за 
настаняване  

Къща за гости 
Мадона 

2 Махала Фалковец 

Димово Място за 
настаняване  

Къмпинг Мадона 
1 

Махала Фалковец 

Димово Място за 
настаняване  

Къща 1 
1 

 

Димово Място за 
настаняване  

Къща 2 
1 

 

Димово Място за 
настаняване  

Къща  3 
1 

 

Източник: база данни от официалният туристически портал в България, 
http://bulgariatravel.org/en/dynamic_page/125 și Registrul locurilor de cazare, 
alimentație publică și divertisment, http://ntr.tourism.government.bg/ 

Министерство на туризма,Република България, 
http://www.tourism.government.bg/       

 

http://ntr.tourism.government.bg/
http://www.tourism.government.bg/
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Tуристическа  сувенири - модел 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Образа на Децебал                                                                    Крепостта Баба Вида 
Мехединци                                                                                          Видин 

 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
Замъка на водата                                                                           Пещера Магурата 

Мехединци                                                                                            Видин    

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
Естествения мост на Поноареле                                               Белоградчишките скали        

Мехединци                                                                                Видин 
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АНКЕТА 
 

 
1. Туристите, които използват вашите услуги,  идват в туристическта 

зона Мехединци/Видин за:  
□ ваканция  
□ Туристическа трафик (движещи се последователно в няколко 

туристически центрове / места) 
□ транзит(преминават през региона зада достигнат 

дестинацията) 
 

2. Какъв е мотива на туристите, които използват вашите услуги, за да 
посетят туристическата зона Мехединци/Видин  

□ отдих и почивка 
□ опознаване и посещение 
□ научен и екологичен туризъм 
□ посещение на приятели и роднини в района 
□ бизнес 

 
3. Туристите, които използват вашите услуги, пътуват през 

туристическата зона Мехединци/Видин със:  
□ пеша 
□ влал 
□ автомобил 
□ велосипед 
□ други: ……………………………………………………………….. 
  

4. Туристите предпочитат да посетят туристическата зона 
Мехединци/Видин заради:  

□ репутацията на зоната 
□ туристическия потенциал 
□ социално-икономическия живот в зоната 
□ специфичността на зоната 
□ местно гостоприемство 
  

5. Какъв процент от вашите туристи, чиято средна продължителност на 
посещение в туристическа зона Мехединци / Видин е: 

□ 1 ден: 
□ 2 – 3 дни: 
□ 4 – 7 дни: 
□ над 7 дни: 
 

6. Посочете туристическите забележителности ( природни, антропогенни, 
културни, фолклор и фестивали), които вашите туристи искат да 
посетят в туристическа зона Мехединци / Видин : 

□ ......... 
□ .........  
□ ....... 
□ ......  
 

7. Колко важно е за вашия бизнес  популяризирането на туристическа 
зона Мехединци / Видин: 
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□ не е важно 
□ важно е 
□ много е важно  
 

8. Дайте оценка от 1 до 8 на туристически информационни източници, 
необходими за насърчаване на туристическата зона, в зависимост от 
доверието (1: минимално доверие, 8: максимално доверие): 

□ вестници и списания 
□ туристически агенции 
□ интернет 
□ радио/телевизия 
□ промоционални материали  
□ борси / излижения за туризъм  
 

9. Какъв е процент на туристите (които използват вашите услуги), чието 
семейно положение е: 

□ женен:  
□  неженен: 
 

10.    Какъв е процент на туристите (които използват вашите услуги), 
чиято възраст е: 

□ 18 – 25 години 
□ 26 – 40 години 
□ над 40 години 

 
11. Какъв е процент на туристите (които използват вашите услуги), чиято 

пол е: 
□ женски: 
□ мъжки: 
 

12. Ако сте съгласни, моля да ни предоставите вашите данни за контакт: 
□ Тур оператор........................................................ 
□ Местоположение.................................................... 
□ Име. ................................................................. 
□ Tелефон............................................................. 
□ E-mail................................................................ 
 

Благодарим Ви! 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име на проекта: 6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци-Видин 
ИЗдател  на материалa:  Асоциация „Про-Мехединци“ 
Дата на публикуване:  Май 2016 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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