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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият анализ „Културно-историческото наследство на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ – 

състояние и възможности за интегрирането му туристически продукт“ е 

извършен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

ВОМР № РД 50-49/13.06.2018г. на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

Дол, Провадия“. Дейността е предвидена в съответствие с изискванията на 

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

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Туризмът е особено важен сектор на българската икономика с 

потенциал за растеж, който се доказва от приноса му към брутния 

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

работни места. Значимостта на интегрирането на културно-историческото 

наследство на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““ в туристически продукт следва да се разглежда, както в 

икономически, така и в социален аспект. Неговото състояние и 

възможности, в съчетание с разнообразяване на продукта и добър 

маркетинг на територията като туристическа дестинация – управление на 

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

компетентности, увеличават шансовете за растеж.   
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Интегрирането на културно-историческото наследство на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ в 

туристически продукт може да допринесе за развитието на вътрешния 

туризъм и изисква поемане на значителна икономическа и социална 

отговорност, което поражда потребността от съответстваща подкрепа. 

Необходимостта за това се поражда и от недостатъчните традиции в 

сферата на туризма на територията.  

В настоящия анализ се поставят следните основни задачи: 

 Извършване на анкетно проучване относно информираността за 

културно-историческото наследство на територията СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““; 

 Преглед на туристически потенциал на територията; 

 Анализиране на възможностите за интегриране в туристически 

продукт на културно-историческото наследство на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““;  

 Формулиране на изводи и извеждане на препоръки за 

стимулиране на туризма на територията. 

Настоящият анализ „Културно-историческото наследство на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ – 

състояние и възможности за интегрирането му туристически продукт“  с 

теоретико-приложния си характер си следва да служи като ръководство за 

стимулиране на туризма и да подпомогне вземането на управленски 

решения в посока  за интегрирането в туристически продукт на културно-

историческото наследство на територията на СНЦ „МИГ „Възход- 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. Като важна социално-икономическа 

дейност, с широко въздействие върху икономическия растеж, заетостта и 
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социалното развитие, туризмът може да се превърне в двигател за развитие 

и устойчива заетост на територията. 
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I. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

От ключово значение за настоящия анализ е осигуряването и 

използването на актуална информация, отразяваща точно ситуацията на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.  

Информационното осигуряване се характеризира със:  

• Събиране на изходни данни в процеса на  проучване и 

осигуряване на информационната обезпеченост за анализа, която е от 

критично значение за  качественото му извършване. 

• Определяне на потенциално заинтересовани страни 

(представители на публичен, стопански, нестопански сектор) от 

интегриране в туристически продукт на културно-историческото 

наследство на територията.  

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

даващи информация за културно-историческото наследство на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ и възможностите 

му за интегриране в туристически продукт. 

• Идентифициране на потенциални информационни дефицити в 

качеството и обема на данните и предприемане на мерки за 

преодоляването им.  

Обект на проучване е състоянието на културно-историческото 

наследство на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““.  

Предмет на анализ са възможностите за интегрирането му 

туристически продукт на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““. 
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Поставената в анализа цел е: разкриване в теоретико-приложен план 

на възможности за интегрирането на културно-историческото наследство в 

туристически продукт на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““. 

За постигане на целта се поставят за решаване няколко 

изследователски задачи: 

1. Да се извърши анкетно проучване относно информираността и 

интереса към културно-историческото наследство на територията СНЦ 

„МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ 

2. Да се извърши преглед на туристическия потенциал на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ в 

контекста на местната специфика.  

3. Да се анализират възможностите за интегриране в туристически 

продукт на културно-историческото наследство на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.  

Направено е емпирично проучване сред потенциално заинтересовани 

страни от местно развитие и интегрирането в туристически продукт на 

културно-историческото наследство на територията. Извадката се 

сформира от група, образувана чрез така наречения „метод на отзовалите 

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

достъпни за интересуващата ни съвкупност – обучения на потенциални 

бенефициенти. Предимство на онлайн изследването е, че осигурява 

покритие за потенциално заинтересовани страни от цялата територия на 

МИГ. Предимство на метода е, че отзоваването не зависи от 

психологическите нагласи на изследваните лица, а от степента им на 

заинтересованост и информираност. 
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Изследователски инструментариум  

Използвани са изследователски методи в система, която включва: 

 проучване, анализ и синтез, сравнения и аналогия, интерпретация 

на нормативни документи, статистически данни и информация от 

специализирани сайтове; 

 контент – анализ на свързани с тематиката документи; 

 създаване, провеждане, обработка, анализ и сравнителен анализ 

на данни от анкета, свързани с проучване на потенциално заинтересовани 

страни от местното развитие и в частност от интегрирането му в 

туристически продукт на културно-историческото наследство на 

територията.  

Анализът „Културно-историческото наследство на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ – състояние и 

възможности за интегрирането му туристически продукт“ се извършва в 

логическо и хронологично единство на фазите, като за постигане на целите 

се прилага припокриването им. За анкетното допитване е изготвен  

въпросник. Анкетната карта е индивидуална и се попълва от изследваните 

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

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

генериране на информация за откриването на възможности за интегриране 

в туристически продукт на културно-историческото наследство на 

територията. 

Методически подход 

С оглед на пълноценното използване на метода на анкетирането от 

изследователския екип, на екипа на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия““ също са дадени указания относно попълването на 
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анкетната карта. Така при необходимост, потенциално заинтересованите 

лица могат да получават своевременна помощ при попълване на анкетната 

карта. 

Разработена е анкетна карта (въпросите в инструментариума са 20), 

след което стартира събиране и анализиране на емпирични данни и 

информация от различни източници за територията на СНЦ „МИГ 

„Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.  

Анкетната карта съдържа въпроси, свързани с посочване на: 

 най-известният обект на културно-историческо и природното 

наследство, маршрут, атракция или събитие за всяка от партньорските 

общини – Ветрино, Вълчи дол, Провадия;  

 исторически, природни, културни или други забележителности, 

които биха представлявали интерес за туристи, има на територията; 

 обект, който туристите трябва задължително да посетят; 

 възможности за настаняване и изхранване на туристи на 

територията; 

 търговски обекти, предлагащи сувенири или специфични стоки; 

 обект, в който на туристите се предлага запознаване с приготвяне 

на традиционни храни, производство на домашни напитки, дегустация, 

отглеждане на животни, птици, плодове, зеленчуци и други; 

 организиране на посещение на мандра за производство на кисело 

мляко и сирене с дегустация, ферма за отглеждане на животни или друг 

подобен обект; 

 местна фирма, която дава поминък на населението;  
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 традиционни национални носии и такива, които могат да се 

предоставят на туристи за преобличане и снимки; 

 организиране на уроци за туристи по български танци, свирене на 

народни музикални инструменти, тъкане и други подобни занимания; 

 фолклорен или съвременен самодеен колектив, който да може да 

представя свои изпълнения пред туристи; 

 народен празник (сбор, курбан, фестивал или др.); 

 любим обект/туристически маршрут на територията; 

 описание на туристическия продукт и/или района; 

 откъде се получава информация за обект/събитие/атракция на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““; 

  и такива, свързани с образование, пол и възраст на отзовалите се 

на допитването лица. 

Отпечатани са 50 анкетни карти, които са разпространени сред 

участници в обученията. Те са използвани като подходящо място за 

разпространение на анкетата, което позволява добро качество на събраната 

информация. Изборът за тази възможност за анкетиране се определя от 

обстоятелството, че се осигурява сравнително добър достъп до 

интересуващата ни съвкупност, попълването на анкетата става в удобно 

време и място. Изследователски трудности се появиха при 

осъществяването на последващ контакт с някои от лицата и даването на 

формални отговори. Отзовалите се са 42 лица. 

Изложението на анализа обхваща въпросите от анкетната карта. 

Въпросите са поставени, съгласно целите на изследването и дават 

информация за: 
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• мнението на отзовалите се лица за най-известният обект на 

културно-историческо и природното наследство, маршрут, 

атракция или събитие за всяка от партньорските общини – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия; 

• преценката им относно това, кои са историческите, природните, 

културни или други забележителности, които биха 

представлявали интерес за туристи, има на територията; 

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

маршрут, атракции и/или събития; 

• възможностите, които знаят за настаняване и хранене; 

• провеждането на местни празници;  

• виждането им за интегрирането в туристически продукт на 

културно-историческото наследство на територията; 

• получаване на информация за обект/събитие/атракция на 

територията; 

• сектор, който представляват, образование, възраст и пол. 
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II. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА СНЦ „МИГ „ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ“ 

Фокусът на анкетата в рамките на настоящото проучване позволява 

наблюдения върху информираността, позицията, мнението и препоръките 

на изследваните лица откриването на възможности за интегриране в 

туристически продукт на културно-историческото наследство на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.  

Проведената анкета за нуждите на анализа, регистрира полово 

разпределение на отзовалите се на анкетата лица, което е показателно – по-

голям е делът на респондентите от женски пол (76%). Делът на отзовалите 

се респонденти от мъжки пол е 24% .  

Сред лицата, отзовали се на анкетата обяснимо най-много са 

представителите на публичния  сектор (57%), а  необяснимо най-малко са 

представителите на стопанския сектор (5%). Респондентите от  

нестопанския сектор  са 17%  и като „други“ са се определили 21%. 

В рамките на проведената анкета е събрана информация, която е 

използвана за очертаване възрастовия профил на респондентите. Най-

голям е делът на отзовалите се респонденти на възраст между 30 и 50 

години включително (48%), следват ги тези на възраст над 50 години до 65 

години включително е (35%), и до 30 години включително (10%). Най-

малък е делът на отзовалите се респонденти на възраст над 65 години (7%). 

Предвид това, че се наблюдава тенденция делът на гражданите на възраст 

над 50 години да се увеличава и средната възраст на населението на 
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територията се очаква да нараства, трябва да се има предвид, че на 

гражданите на възраст над 50 години следва да се гледа като ценен ресурс, 

имаш пряко или косвено отношение към процеса на интегриране в 

туристически продукт на културно-историческото наследство на 

територията. При  това следва в прилагането на политики да се отчете 

значителния дял респондентите между 30 години и 50 години включително 

(48%), спрямо този на респонденти на възраст до 30 години включително 

(10%).  

Данните показват, че със висше образование са 62% от 

респондентите, със средно образование са 31% , с основно 2% и с „друго“ 

са се определили 5%. 

На въпроса относно това, кой е най-известният обект на културно-

историческо и природното наследство, маршрут, атракция или събитие за 

всяка от партньорските общини – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, 

респондентите посочват крепостта „Овеч“, „Солницата“, Исторически парк 

и конкурса „Светослав Обретенов“. 

Крепостта „Овеч“, „Солницата“, скални манастири (Кара пещера), 

храм „Свето Благовещение“, Пробитият камък, Равненски манастир, ски 

лифт, скален манастир „Чукара“, Голямата канара са посочени от 

респондентите като исторически, природни, културни или други 

забележителности, които биха представлявали интерес за туристи. 

Историческият парк, Скални манастири, стадион „Петко Сираков“, 

ски лифта, музея в гр. Вълчи дол са обектите, които отзовалите се на 

анкетата лица, считат, че туристите трябва задължително да посетят в 

общините им. 
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В отговор на въпросите относно местата занастаняване и хранене на 

туристи на територията,  както и има ли на територията на Вашата община 

търговски обекти, предлагащи сувенири или специфични стоки, 

респондентите не открояват обекти, а отговарят че има малко и малки 

такива местата – основно се посочват къщи за гости. 

Винарска изба „Салла Естейтет“ и Ламбовата къща са посочени като 

обекти, в който на туристите се предлага запознаване с приготвяне на 

традиционни храни, производство на домашни напитки, дегустация, 

отглеждане на животни, птици, плодове, зеленчуци и други. 

Отзовалите се на анкетата лица, считат, че има възможност, за 

организиране на посещение на мандра за производство на кисело мляко и 

сирене с дегустация, ферма за отглеждане на животни на територията във 

ферма за отглеждане на животни село Бозвелийско, ферма за отглеждане 

на пъдпъдъци в с. Житница, мандрите в с. Генерал Киселово, с. Михалич, 

с. Венчан. 

Отзовалите се на анкетата лица, считат, че на територията има 

местни фирми, които дават поминък на населението и в тях може да се 

организира посещението – „Шимел“ ООД, „Квинта -М“ ООД, 

строителство, „Импресия-99“ ООД, фабика за пакетиране на подправки. 

На въпроса относно това, има ли на територията традиционни 

национални носии и такива, които могат да се предоставят на туристи за 

преобличане и снимки, са посочени  читалищата, в това число НЧ „И. 

Добрев“, с. Манастир, с. Габърница „Родна стряха“. 

Според респондентите има възможност за организиране на уроци за 

туристи по български танци, свирене на народни музикални инструменти, 

грънчарство. 
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Посочени са фолклорни и самодейни колективи, които могат да 

представят свои изпълнения пред туристи: Женски народен хор „Келара“, 

клуб народни танци „Фолклорница“, детска танцова школа „Провадийче“, 

балет „Усмивка“, театрално студио, Младежки духов оркестър, Мажоретна 

формация, Женска вокална певческа група „Теменуги“ Вълчи дол, мъжка 

вокална група „Родолюбие“, в читалищата с. Манастир, Добрина, 

Бозвелийско, Блъсково, танцов състав „Жарава“. 

Респондентите са посочили, че на територията се провеждат 

фолклорен празник „Селото на орехите пее“ с. Добрина – 22.09. ежегодно, 

празник на община Вълчи дол 04.09. ежегодно, „Свети Константин и 

Елена“ в с. Ягнило на 21.05., Празник на ромите в с. Доброплодно, „Невша 

пее и танцува“ началото на м. май, фолклорен празник „Блъсково –чисто, 

хубаво, добро“, Връбнишки панаир. 

Видно е, че всяка година на територията на СНЦ „МИГ Възход- 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ има културни прояви, свързани с различни 

чествания. Фолклорните традиции на местното население и днес се 

съхраняват чрез художествено-творческата дейност на читалищата. 

Богатото фолклорно наследство на района дава повод всяка година да 

бъдат чествани и възпроизвеждани редица обичаи. Те могат да са в 

основата на разработване на събитиен туристически продукт и да 

способстват за развитието му, както на местния пазар на туристически 

услуги, така и на международно ниво.  

Споменаването на тези събития и празници позволява да се твърди, 

че е налице положително отношение и готовност на населението да 

участва в създаването на нов туристически продукт, съобразен с наличния 
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капацитет и ресурс, който да е в съзвучие със съвременните потребности 

на туристите.  

Любими обекти/туристически маршрути на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ са Провадия-Калето, м.  

„Шашкъните“, басейнът във Вълчи дол, Крепостта „Овеч“, Хижата- Вълчи 

дол, „Кушу баир“ Вълчи дол. 

Описанието на туристическия продукт и/или район „Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия”, според отзовалите се респонденти е: 

 Културно-исторически забележителности, красива природа, лек 

маршрут. 

 Има да се работи още! 

 История, простор, емоции, извисеност, природа! 

 Уникалност,  различност, бъдеще! 

 Прекрасна гледка, който не дойде, не знае какво губи! 

 Красива природа и древно историческо минало. 

Информацията за туристическа атракция/обект или събитие, на 

територията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ се набавя 

през сайта на община Провадия, на община Ветрино и община Вълчи дол, 

сайта на МИГ, социалните мрежи, исторически музей Провадия, ТИЦ. 

Необходимо е разбирането за развитие на туризъм, базиран на 

богатото културно-историческо наследство на територията СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ да търси и намери подкрепата на 

публични, нестопански и бизнес организации, които да направят нов 

прочит на туристическите продукти и съпътстващите ги туристически 

услуги.  
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Направените проучвания сред местното население (42 души са се 

отзовали на анкетата) индикират, че: 

 Наличието на политика за идентифициране, опазване и 

подобряване на културно-историческото наследство е жизненоважно за 

усещането на региона като туристическа дестинация и гордостта  на 

жителите му. 

 Провеждането на фестивали е важно за идентичността на 

дестинацията и въздейства върху туризма.  

 Не се познават достатъчно и местата за хранене и настаняване, 

повечето от които предлагат добри, а някои и доста комфортни условия за 

гостите си. 

 Няма достъпна информация за забележителностите в региона и 

достатъчно указателни табели, необходими за развитието на туристическия 

бизнес. 

 Туроператори не проявяват достатъчен интерес за работа с 

местните местата за настаняване и хранене. 

 За продажбата на нощувки се разчита предимно на собствени 

сайтове в интернет и рекламата от уста на уста, която също да води нови 

туристи.  
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III. ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ 

„МИГ „ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ““  

3.1.  Географско положение, населени места и площ  

Община Провадия е най-голямата община във Варненска област. Тя 

заема 15% от общата площ на областта. Територията и е 573,6 кв. км 

Общинският център – Провадия е разположен в непосредствена близост до 

областните центрове – Варна (50 км) и Шумен (55км) 

Общината се състои от 25 населени места (24 села и 1 град). 

Релефът е равнинен и хълмисто-платовиден с надморска височина до 360 

м. На територията на общината има минерален извор и солни залежи – 

Мировското солно находище. 

През района преминава река Провадийска с нейните притоци. 

Почвите тук са предимно черноземни и сиви горски. Горите - 96,2% 

широколистни. На територията на общината са защитените територии 

Снежинската кория, Славейковата гора, и Голямата канара край с. Петров 

дол, както и една природна забележителност – Пробитият камък край село 

Равна. 

По скалните склонове на Провадийско – Роякското плато са 

разположени над 15 скални манастири. Тук гнездят около 118 вида птици, 

като голяма част от тях са с природнозащитно значение. 

Природните дадености, близостта на Черно море и град Варна, 

летище, пристанища, наличието на жп линия и магистрала „Хемус” са 

фактори, които благоприятстват за развитието на града и околните селища. 

 

Община Ветрино се намира в Североизточна България и е една от 

съставните общини на Област Варна. С площта си от 292,3 кв.км заема 7
-мо
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място сред 12-те общини на областта. Ветринският район е разположен на 

около четиридесет и пет км и от двата областни центъра – Варна и Шумен, 

посред пътните участъци София – Варна и Айтос – Тервел. Общината е с 

административен център с. Ветрино и се състои от десет селища. Населени 

места в община Ветрино: Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, 

Млада Гвардия, Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно село, Ягнило.   

Релефът на общината е предимно хълмист. В северната част се 

простират крайните югоизточни разклонения на Лудогорското плато с 

максимална височина връх Коруколак (355 м), разположен северозападно 

от село Доброплодно. В западната част, по границата с община Нови пазар 

от област Шумен, западно от селата Белоградец и Ягнило попадат 

източните склонове на платото Стана с височина от 441 м, разположена на 

3,3 км западно от последното. В най-югозападната част, западно от село 

Невша се издига изолираното възвишение Сараите с височина до 362 м. 

Останалата източна и югоизточна част е по-слабо хълмиста и значително 

по-ниска, като най-ниската точка е в коритото на Провадийска река – 58 м 

надморска височина. 

Близо 80% от територията на общината попада във водосборния 

басейн на Провадийска река, която протича в най-югозападната ѝ част по 

границата с община Каспичан и община Провадия. От север на юг през 

средата на общината протича левият ѝ приток река Златина. Най-северната 

част на общината, землището на село Доброплодно, се отнася към 

Дунавския водосборен басейн, като тук протича част от най-горното 

течение на река Карамандере, ляв приток на Суха река. На територията на 

общината има изградени няколко по-големи микроязовира, най-голям от 
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които е язовир „Доброплодно“ на река Карамандере, водите на които се 

използват основно за напояване на земеделските земи. 

Община Вълчи дол заема площ 472,5 кв.км, разположена е в област с 

административен център Варна, в Североизточна България. На север 

граничи с общините Тервел и Добрич, на изток с Община Аксаково и 

Община Суворово, на юг с Община Ветрино, а на запад с община Нови 

пазар. Община Вълчи дол е разположена в страни от големи транспортни 

коридори и отстои на 25 км северозападно от първокласен път Варна – 

София. Изградената на територията на гр. Вълчи дол комуникационно-

транспортна система позволява прекъснат и непрекъснат транзит. 

Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път. В 

останалите населени места от общината няма изградени обходни пътища и 

републиканската пътна мрежа преминават през тях. През общината минава 

железопътната линия Варна-Добрич-Кардам, с две гари (в гр. Вълчи дол и 

с. Оборище) и една спирка (в с. Генерал Киселово), която дава 

възможността за железопътна връзка с всички краища на България. 

Географското разположение на Община Вълчи дол е изключително 

благоприятно за достъпа до регионалните пазари на стоки и суровини на 

големите индустриални икономически центрове и гарантира ползването на 

морските пристанища в Североизточна България, Фериботен комплекс 

Белослав и летище Варна.  

3.2. Културно-историческо наследство – състояние, характеристика и 

структура 

На територията на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ се намират редица културни и историко-археологически 

забележителности. Мекият климат, плодородната земя и удобните места за 
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заселване открай време са привличали вниманието на човека. На тях се 

дължи голямото струпване на селища и култови центрове от различни 

епохи.   

Провадия е един от най-старите градове в Североизточна България. 

Той има многовековна и интересна история. Преди 7000 години южно от 

него праисторическите хора добиват и търгуват с една от най-важните 

суровина за човечеството – солта. През ІІІ век на платото Калето, което е в 

непосредствена близост до града, е изградена величествена крепост. Тя се 

използва (с прекъсвания) до края на ХVІІ век. Гърците я наричат Проват, 

българите Овеч, а турците – Таш хисар (Каменна крепост). В града живеят 

траки, римляни, византийци, българи, турци, евреи, арменци. Той е 

свързан с цар Петър ІІ, брат му – цар Калоян, движението начело с цар 

Ивайло, османското нашествие, въстанието на Константин и Фружин, 

походът на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело през 1444 г. 

Провадия е стопански, административен и военен център на региона, 

седалище на митрополия. През ХVІ–ХVІІ век тук се оформя голяма 

дубровнишка колония. Градът се разраства. По време на Руско–турската 

война (1828–1829) той е напълно разрушен и десетилетия наред се 

възстановява. 

След Освобождението за кратко Провадия е седалище на окръжие и 

в продължение на осем десетилетия – околийски град. Той се развива като 

промишлен и търговски център, създават се трайни културни традиции. 

През 1923 г. тук има силно брожение срещу Деветоюнския преврат. 

Днес Провадия е известна с производството на разсол за 

химическите заводи в Девня и с Националния конкурс за млади музикални 

изпълнители „Светослав Обретенов”.  
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През 1959 г. в къщата на опълченеца Стефан Богданов в Провадия е 

създадена музейна сбирка и е подредена експозиция. Години наред тя е 

сред най-богатите в страната. През 2005 г. сбирката получава статут на 

музей. Във фонда му са събрани около 15 000 предмета от културно-

историческото наследство на Провадия и селищата от бившата околия. 

Съхраняват се археологически находки от Праисторията, Античността, 

Средновековието, материали от Османския период, Новата и Най-нова 

история на района. Акценти в експозицията на музея са най-ранният 

солодобивен център „Провадия-Солницата”, късноантичната и 

средновековна крепост Овеч, административен, военен и духовен център 

на Североизточна България по време на Втората българска държава, 

Старобългарският манастир (ІХ–ХІ век) край село Равна с уникална 

колекция от 138 съда (най-голямата в страната) и надписи (най-

многобройни в славянската книжовна култура от Ранното средновековие). 

В музея могат да се видят предмети от градския и селския бит, носии от 

Сърта и Тракия, оръжейна експозиция, представяща хладни и огнестрелни 

оръжия в периода от средата на XVIII в. до Руско–турската освободителна 

война и др. 

Исторически музей Провадия е изходно място за посещение на 

крепостта Овеч, етнографския комплекс Ламбова къща, експозиция, 

посветена на композитора Светослав Обретенов и неговото семейство, 

Художествената галерия в града, музейните сбирки в селата Манастир, 

Добрина, Градинарово, Черноок, Равна, Петров дол, Черковна, Снежина, 

Бозвелийско и др. 

Историческият музей притежава над 1500 предмета свързани с 

праисторията на района. Те разкриват материалната и духовната култура 
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на населението живеещо около Провадия от времето на Късния неолит 

(5400–4900 г. пр.н.е.) до Ранно-желязна епоха (1200–500 г. пр. н.е.). 

Експозицията съдържа материали от Неолита, Халколита, Бронзовата и 

Ранножелязната епохи. 

Материалите са групирани хронологически и по колекции. Това са 

керамични съдове, оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог, предмети 

свързани с култа (антропоморфни и зооморфни изображения), както и 

метални оръдия на труда и оръжия. Благодарение на интензивните 

археологически проучвания в последните години на най-ранния 

солодобивен център в Европа „Провадия–Солницата”, фондът на музея е 

обогатен със стотици експонати от културите „Караново IV”, „Хаманджия” 

и „Варна”. Представени са и експонати от археологически обекти в 

местността Ерека (до Провадия), край селата Кривня, Бозвелийско, 

Тутраканци, Комарево, Снежина и Неново и др. 

Провадийския край е наситен с археологически паметници от 

античния период. Регистрирани са над 100 елинистически, тракийски и 

тракоримски селища, светилища, некрополи, около 200 тракийски могили. 

Проучени са малка част от тях. 

Материалите постъпват в музея чрез дарения и археологически 

разкопки. Те разкриват живота и бита на тракийките племена в периода V 

век пр. н. е. – III век от н. е. Това са керамични съдове, предмети свързани 

с вярванията, представени от тракийски оброчни плочки с изображение на 

Богът-конник Херос, метални оръдия на труда, оръжия. В експозицията е 

показана и нумизматична колекция, включваща елинистически и римски 

монети. 
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Интересни образци сред тях са сребърни тетрадрахми от типа 

„Александър Велики”, както и монети от римския период от градовете 

Марцианополис (Девня), Томис(Констанца), Дионисиполис (Балчик), 

Одесос (Варна) и др. Интересни са бронзова статуетка на богиня Виктория, 

която е част от украса на бойна колесница и бронзова заключалка за ракла 

с изображение на Венера Орянта.  

Във фонда на Историческият музей се съхраняват над 4000 предмета 

от Средновековието. Акцент в експозицията са късноантичната и 

средновековна крепост Проват–Овеч и старобългарският манастир край жп 

спирка Равна. Провадийската крепост съществува (с прекъсване) от III до 

ХVII век. Най-атрактивни за гостите са златен пръстен-печат с 

изображение на орел от Втората българска държава, сребърен пръстен от 

ХIV век с великолепно изрисуван орел, група християнски символи от 

същия период, както и множество предмети, от бита на обитателите на 

крепостта, византийски и български средновековни монети и др. 

Представени са експонати свързани с материалната и духовна култура от 

Средновековието: кръстове-енколпиони, керамични съдове, различни 

оръдия на труда и накити. Интересен момент в експозицията са витрини с 

въоръжение и снаряжение, които включват средновековна българска сабя – 

кумански тип от X–XI век и качулка от ризница на войн от XIV век. 

Особен интерес представляват експонатите от Равненския манастир 

– книжовна школа (IХ–ХI век). Намира се на десетина км северозападно от 

града върху речна тераса край Провадийска река. Църквата на манастира – 

„Св. Богородица”, е осветена на 23.IV.897 г. – четвъртата от управлението 

на княз Симеон I. От това духовно средище в музея е представена най-

голямата колекция от надписи и рисунки върху камък през Ранното 
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средновековие в целия славянски свят и най-голямата сбирка от керамични 

съдове в България от същия период. Изложени са различни християнски 

символи и моливдовул (оловен печат за кореспонденция) на княз Симеон I, 

мраморни детайли, писала и др. 

Етнографската експозиция в Историческия музей показва 

богатството и многообразието на традиционната народна култура на 

региона от средата на XVIII до първата половина на ХХ век. Етнографията 

на селата в Провадийско е представена с носии, накити и предмети от бита. 

В зала „Народни носии и шевици” са показани традиционните 

костюми на местното население, принадлежащо към „съртовската” 

етнографска група. Изложено е облекло и на преселници от Тракия и 

източнобалканските села. Уникално е характерното за този район „месално 

забраждане”. Впечатлява и колекцията от накити. 

В зала „Жилищна уредба” е нареден традиционния селски интериор 

за провадийските села. Изложен е макет на „пееща” каруца – визитка на 

занаятчийството в Провадия от ХIХ и началото на ХХ век. 

Експозиция „Градски бит” запознава нагледно посетителите с 

традиционната градска култура на Провадия от края на ХIХ и началото на 

ХХ век. Чрез макет е показана къщата на възрожденския деятел Панайот 

Николов, строена през 1860 г. 

Експозицията „Нова и най-нова история“ включва частична 

възстановка на градска стая от началото на ХХ век. Показани са виенски 

мебели – фотьойли и столове “Бидермайер” (австрийски ампир), маса, 

скрин, телефон от епохата. Изложени са костюми на градски “кокони”. 

Впечатлява кристално огледало с плоча от мрамор, което служи и за 

сутрешния тоалет на по-заможните хора. На стената е портрет на 
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опълченеца и депутат Стефан Богданов (1852–1922), бивш собственик на 

къщата. 

Оръжейната зала включва огнестрелно и хладно оръжие от ХVIII и 

ХIХ векове. Представени са кремъчни и капсулни пищови, кремъчни 

пушки и аксесоари за тях, револвери „Спирле”, „Смит и Уесън”, пушки 

„Крънка” 1863, „Шнайдер” 1865–1866, „Пибоди-Мартини” 1871, щикове и 

др. Сред хладното оръжие има ятагани с инкрустации, черкезка сабя, руски 

офицерски саби, кавалерийски саби, шашка азиатски тип и др. 

През 1967 г. група интелектуалци създават в Провадия 

Художествена галерия. Началото полагат писателят Вичо Иванов, дарил 

30 платна живопис и графика и семейството художници Никола и Нева 

Тузсузови, които подаряват завършените цикли платна „Тунизийци” и 

„История”. В галерията за четири десетилетия са събрани и се съхраняват 

над 320 творби – живопис, графика, скулптора. Сред изявените автори са: 

Ненко Балкански, Илия Петров, Стоян Венев, Васил Стоилов, Светлин 

Русев, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев и др. 

Художествената галерия постепенно се оформя като културен център на 

град Провадия. 

През 1976 г. в Провадия отваря врати Къща-музей „Светослав 

Обретенов”. Това е първият музей на композитор в страната. През 1998 г. 

къщата е реституирана. Експозицията е преместена в зала на Детската 

музикална школа, носеща името на композитора. Променена е и насоката 

на музейната структура. Тя отразява живота на Светослав Обретенов, 

неговите родители, както и семействата на брат му – акад. Александър 

Обретенов и сестра му – проф. Люба Обретенова. 
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На 6 км югоизточно от Провадия се намира единственото находище 

на каменна сол в България - исторически обект „Солницата“. Почти в 

центъра на солното огледало се издига праисторическа селищна могила и 

върху нея – тракийска надгробна могила. 

Археологическите проучвания на селищната могила Провадия–

Солницата започват през 2005 г. с участието на сериозен научен екип, 

ръководен от проф. Васил Николов. Досегашните проучвания разкриха 

сензационни данни свързани с праисторията на нашите земи. 

Комплексният праисторически обект Провадия-Солницата представя 

останките на най-стария солодобивен център в Европа (5500 - 4200 

г.пр.Хр.), превърнал се в първия праисторически град на нашия континент 

(4700-4200г.пр.Хр.), който се състои от укрепено с каменни стени селище 

(цитадела), производствен солодобивен комплекс, ритуално поле (ямно 

светилище) и некрополи. Заема площ от около 200 дка. Възникването и 

развитието му е свързано с Мировското солно находище, върху което той 

се намира. Изваряването на разсол в керамични съдове е най-ранният 

регистриран в Европа случай на тази технология за получаване на сол, а 

Провадия-Солницата е най-древният солодобивен център на стария 

континент. В зоната на солодобивния център засега са установени четири 

съоръжения за изпаряване на сол, датиращи към късния неолит и късния 

халколит (5200-4200 г. пр. Хр.). 

Средно и къснохалколитното селище Провадия-Солницата е 

изключително добре укрепено. Опасващите го от всички страни масивни и 

високи каменни стени  са най-добрата защита както за богатството, 

събирано в резултат на производството и търговията със сол, така и за 

живота на неговите владелци. Засега няма данни за подобна каменна 
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цитадела през V хил.пр.Хр. в Европа, която  освен всичко друго е и 

невероятно постижение на строителното изкуство. 

Къснохалколитният некропол е разположен на ок. 250 м югозападно 

от централното селище, на площ от поне 9 дка. Досега са проучени над 50 

гроба, които дават обилна нова по характер информация за погребалната 

обредност и вътрешните конфликти в общността около Варненските езера 

в края на късния халколит, т.е. около 4300 г.пр.Хр. 

Разкрити са останки от три праисторически каменни отбранителни 

съоръжения по периферията на селищната могила. Най-добре проучена е 

каменна стена 2, чиято датировка се отнася към началото на късния 

халколит. Лицевата страна на стената е проследена почти по цялото й 

протежение, с изключение на два сравнително малки неразкопани 

участъка. На места лицето на стената е запазено на височина до 2,60 м, а в 

други участъци - и до 3,50 м. Крепостната стена има неправилна 

закръглена форма с максимални външни размери 71х75 м и обхваща около 

4 дка площ. Общата дължина на втората каменна стена, измерена по 

външното лице, е около 234 м. На около половината от дължината ѝ е 

разкрито и вътрешното лице, запазено на височина от 0,80 до 1,50 м, а в 

един участък - около 1,80 м. Дебелината на основата на крепостната стена 

варира от 2,40 до 4,50 м, но най-често е между 3 и 3,40 м; това  предполага 

височина на стената между 6 и 7 м. Крепостта е изградена от необработени 

предимно варовикови камъни, като свързващо вещество е използвана 

жълта или сиво-кафява глина. 

Каменна стена 3 е последната отбранителна система, изградена през 

късния халколит. Тя включва и радиални „стени“, които са уникален 

елемент от фортификационната система и появата им в каменната крепост 
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на Солницата е първата в Източното Средиземноморие. Изградени са 

върху каменната облицовка, с която склонът на селищната могила е 

предварително укрепен. Основата им е изградена от по-големи камъни, 

върху които са натрупани малки, плътно подредени един до друг. 

Спойката между тях е от жълта плътна глина. Напречният разрез на тези 

структури е приблизително триъгълен, а височината им варира от 1,5 м 

долу до 0,70 м в горната част. Досега са разкрити 13 радиални „стени”.  

Самата крепостна стена е трудно възстановима, на места са запазени 

големи камъни от основата й, други са паднали по склона или липсват. 

Наличните обаче трябва да бъдат укрепени. 

Каменна  стена 1 е най-ранната, датира от средния халколит. Още в 

първите години от разкопките беше открита портата й и фланкиращите я 

каменни бастиони. Тогава, в рамките на два проекта, финансирани от 

Министерство на културата, беше изградено покривно покритие над 

останките. 

Исторически обект Манастир е книжовно средище от зората на 

българската писменост (ІХ–ХІ век). Намира се на 11 км северозападно от 

Провадия, до жп спирка Равна. Проучен е през 80-те години. 

Най-ценното от него е огромното количество надписи и рисунки 

върху камък. Открити са около 280 надписи на старогръцки, 

старобългарски и латински езици и четирицифрено число рисунки на 

животни, кръстове, фигури на светци и шамани, конници, кораби, 

геометрични и растителни орнаменти и др. В България, а и в целия 

славянски свят, такова количество надписи от ранното средновековие се 

открива за първи път. Намерен е и оловен печат за кореспонденция на княз 

Симеон I. 
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Най-важната сграда в манастира е църквата “Св. Богородица”, 

осветена на 23.IV.897 г. Тя заслепява с белотата на градежа си от малки, 

добре одялани варовикови блокчета, споени по фугите с червен хоросан. 

Отличава се богатата украса от мраморни детайли – бази, колони, 

капители, олтарни прегради. Други по-важни сгради са: банята с 

водопровод, канализация и хипокауст, училище, битови помещения, 

работилници, хамбар, тоалетни и др. Манастирът има оградна стена с 

крепостни кули и две порти. Той заема площ от 8 дка и вероятно е 

построен с решение на владетелския двор. 

Най-важната сграда в манастира е църквата „Св. Богородица”, 

осветена на 23.IV.897 г. Тя заслепява с белотата на градежа си от малки, 

добре одялани варовикови блокчета, споени по фугите с червен хоросан. 

Отличава се богатата украса от мраморни детайли – бази, колони, 

капители, олтарни прегради. Други по-важни сгради са: банята с 

водопровод, канализация и хипокауст, училище, битови помещения, 

работилници, хамбар, тоалетни и др. Манастирът има оградна стена с 

крепостни кули и две порти. Той заема площ от 8 дка и вероятно е 

построен с решение на владетелския двор. 

Исторически обект Крепост Овеч е построена на величественото 

плато източно от града, познато под името Калето. Тя се използва от 

средата на ІІІ до края на ХVІІ век, с прекъсване от първите десетилетия на 

VІІ до Х век. Византийците я назовават Проват, българите – Овеч, а 

турците – Таш хисар (каменна крепост). Уникалните природни дадености я 

правят трудно превземаема. Твърдината отвсякъде е защитена от скали с 

височина от 11 до 18 м. Тесен скален провлак я свързва със съседното 

плато Табиите. Между Калето и Табиите в миналото е имало дълъг дървен 
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мост. Най-високата част на крепостта е т. нар. „Цитадела” със 166 м 

надморска височина. Овеч помни времето на Петър ІІ и Калоян, 

движението начело с цар Ивайло, рицарите на Амедей VІ Савойски, 

османското нашествие, антиосманското въстание от началото на ХV век, 

походът на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело. През ХІV век е 

седалище на митрополия. 

Днес личат основите на три църкви, жилищни сгради, разположени в 

северната част на твърдината, три входа (от север, изток и запад), 

отбранителни съоръжения, кладенец с дълбочина 79 м, единадесет щерни, 

30 раннохристиянски гробници, улици и др. През 2008 г. Овеч е обявен за 

недвижим паметник на културата от национално значение. 

Исторически обект Скални манастири: Скален манастир в м. „Кара 

пещера” край с. Манастир. Намира на 2,3 км северозападно от центъра на 

селото. Приема се, че е от ХІІ–ХІV век. Обителта се състои от няколко 

надземни и подземни помещения. Впечатлява голяма пещера с 

елипсовидна форма и засводен таван, наречена Кара (черна) пещера. 

Дължината на елипсата й е около 40 м, а височината на свода й в предната 

част – 5 м. В средата на пещерата има ниша, която прилича на малък олтар. 

Обявен е за паметник на културата от местно значение (ДВ, бр. 16/1968 г.). 

Скален манастир „Св. Георги” е на 2 км югоизточно от с. Петров дол, 

в м. Таш кайнарджа, в дъното на горист дол. Състои се от дървен параклис 

и килия-костница, изсечена в скалите на височина 6–7 м. Датиран към ХІІ–

ХІV век. Обявен е за паметник на културата от местно значение (ДВ, бр. 

16/1968 г.). 

Скален манастир в м. Шашкъните. Намира се на 300 м над кв. Север 

на Провадия. Не е публикуван научно. Приема се, че е от ХІІ–ХІV век. 
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Състои се от десет килии, разположени индивидуално и на групи на 

височина около 30 м. Три килии оформят първата група, следват две 

самостоятелни и втора група от пет килии. В тях няма следи от надписи 

или християнски кръстове. През 2007 г. до обителта е изграден въжен 

мост. 

В своята многовековна история земята на община Ветрино е 

кръстосвана и обитавана от множество племена и народи: траки, елини, 

хуни, славяни, готи, българи, а също печенеги, кумани, татари, турци. 

Преди повече от 6 хиляди години – в късната каменно–медна епоха, 

древни хора са обитавали селище в границите на днешното село Ягнило. 

Тук са открити кремъчни сечива, животински кости и части от кремъчни 

съдове, някои от които се сглобяват. Късноенеолитното многослойно 

селище долната чешма в с. Ягнило, Община Ветрино се намира над 

едноименната чешма, на около 300 м източно от кметството на селото. 

Разкопките му започват по инициатива на община Ветрино през 2005 г. 

Установено е наличието на три последователни неопожарени хоризонта, 

като и трите принадлежат към класическата, ІІ-ра фаза на културния 

комплекс Коджадермен–Гуелница–Караново VІ, варианта Коджадермен. 

По време на следващи разкопки са документирани остатъци от по-горен 

хорионт, който е бил напълно унищожен при строежа на селска  улица, 

преминаваща през селището. От него е запазен само тънък слой силно 

горели мазилки и дупките от коловете от две съседни жилища, които са 

нарушили по-долния, първи хоризонт, установен в сондажа от миналата 

година.  Находките потвърждават хипотезата за по-трайно усядане на това 

място, за което свидетелстват и сравнително многобройните парчета 

стенни мазилки.   
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Предполага се, че праисторически обиталища е имало на хълма 

Бабук, в местността Кокарджа между Ягнило и Сечище, край Доброплодно 

и др. В района на село Невша е открит надгробен паметник на войн от 

раннобронзовата епоха ( средата – втората половина на ІV хил. пр. Хр.).  

Районът около Ветрино е обитаван от тракийското племе кробизи. 

Тук между Белоградец и Невша е открита надгробна статуя на племенен 

вожд. Върху схематично антропоморфно изображение се виждат детайлно 

предадени оръжия. В могилата под статуята са намерени къс меч – кинжал 

и инкрустираната със злато ножница на вожда. За пръв път при подобни 

паметници оръжията, открити при погребания в могилата, са изобразени 

върху надгробната статуя, намерена на върха на същата могила. Около 

Доброплодно е имало късноантично тракийско селище. Заедно с останките 

от строителен материал, човешки кости и гърнета-хамбари, тук са открити 

две колони с надписи на тракийски език с гръцки букви. Едната колона е 

оброчен паметник на Тракийския конник и на нея е изобразен бик, символ 

на конника. На другата колона, която е оброчен паметник на тракийското 

божество Сурегетес, се виждат по девет мъжки и женски танцуващи 

фигури. Тукашните земи крият още много могили, варовикови колони, 

керамика, монети от първи и втори век, оброчни плочки. 

През V-VІ век във ветринските земи се изграждат няколко крепости, 

част от отбранителната система на Византийската империя. Такива са 

крепостите на височините Голямото було и Голямото елеме в околностите 

на Невша, Момина могила край Белоградец и др. Ветринският край е 

заселен от българи през VІІ век и попада в люлката на новата държавност – 

разположена между столицата Плиска, Дръстър (дн. Силистра) и Одесос 

(дн. Варна). По време на Второто българско царство (ХІІ – ХІV век) 
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ветринските земи имат важно стратегическо значение за защитата на пътя 

от Варна и Провадия към столицата Търново. Поради това крепостите в 

близост до Невша се възобновяват. Тук български монаси изсичат десетки 

скални килии и скален манастир. Средновековни селища са открити 

северно от Ветрино в местността Казашки чаир, в местността Базаргян до 

Млада гвардия , на хълма Бабук и др. 

През ХV – ХVІ век става отоманизирането на този край. През 

територията на община Ветрино през 1774 година преминава с армията си 

генерал Суворов. По време на Руско – турската война от 1828 – 1829 

година сражения се водят край Белоградец и района на Габърница, тук 

временно се настанява щабът на руския генерал Дибич Забалкански. След 

края на войната българи от Източна Тракия (Ямболско и др.) напускат 

родните си огнища и се заселват в днешните села Ветрино, Неофит Рилски, 

Средно село и Момчилово. 

През деветнадесети век в по-големите села се построяват църкви и 

килийни училища. Край с. Невша преминава първата в българските земи 

жп линия Варна – Русе, открита през 1866 година След Освобождението се 

засилва притокът на българи, живели на юг от Балкана. През 1884 година 

българите от малоазийските села Мандър и Гьобел и турците от 

Доброплодно и Ягнило доброволно разменят селата и имотите си, след 

което се преселват. 

Тракийско, римско, турско и съвременно присъствие са напластявали 

култура и ценности на територията на Община Вълчи дол. Сред 

широколистни гори и богати водоизточници тук намират поминък много 

племена и народи, оставили следи от своята материална култура. Открити 

са тракийски селища и надгробни могили, много керамични съдове, 
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железни предмети – апликации и украшения. В старобългарски некропол 

край с. Караманите през 1988 г., българо-украинска експедиция, 

финансирана от община Вълчи дол, открива бронзови фигурки – 

произведения на раннобългарското приложно изкуство, огърлици от 

стъклени маниста и глинени съдове. 

Историческите данни за културното наследство в общината имат 

фрагментарен характер, липсват системни проучвания и не са провеждани 

действия за атрактивно експониране и валоризиране на съществуващите 

археологични материали. Това ограничава възможността за допир на 

съвремениците до непреходните ценности на културно-историческото 

наследство на общината. 

Предците на днешните жители на общината са траки и славяни, 

населявали тези земи около VІІІ –ІХ в. откогато датират откритите при 

археологически проучвания останки от тракийска гробница със славянско 

погребение. Разкритите саркофаг и стар водопровод от глинени тръби 

/вероятно римски/ навеждат до предположения за съществуването на 

антично селище, черпило вода от куртдеренските водоизточници. 

Плодородната земя, богата на гори и вода е била магнетична за хората от 

различни епохи, заради природната благодат. Историческите корени на 

Курт дере /Вълчи дол/ като селище датират в далечните 1853-1856г., 

когато тук след Кримската война се заселват черкези. Миналото е оставило 

своя отпечатък върху поминъка, традициите и културата на днешните 

жители на община Вълчи дол. 

 Курт дере (Вълчи дол) възниква като селище, в което първите 

жители са черкези, заселени тук след Кримската война от 1853-56 година. 

През 1864г. в Османската империя се въвежда административна реформа, 



 

36 
--------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------- 

 

Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г.,  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” 

с.Ветрино, ул.”Г.С.Раковски” 26, тел.0877107272, e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com 

                         
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

при която е направено ново административно деление. Създадени са 

вилаети (области), санджаци (окръзи), каази (околии). Някъде са 

образувани по-малки административни единици – т.н. нахии, нещо като 

малки околии. Най-малката административна единица е общината. Всяка 

община представлява отделна религиозна група – най-често християни или 

мохамедани от дадено селище. Това продължава и след Освобождението 

до октомври 1882г., когато със специален закон се образуват селски 

общини с едно централно селище и няколко съставни. Всяка община 

трябвало да има най-малко 200 къщи. При въвеждането на османската 

реформа от 1864г., между Провадийската и Варненската каази (околии) е 

образувана Козлуджанската нахия, в която влизат днешните селища 

Брестак, Вълчи дол, Войводино, Дръндар, Кипра, Марково и Падина. 

Козлуджанската нахия функционира до началото на юли 1878г. и по-точно 

– след подписването на Берлинския конгрес, когато руски войски започват 

последователно заемане на селища във Варненския санджак (Провадийска 

и Варненска каази). Тогава, до края на юли и началото на август 1878г., 

била ликвидирана турската административна власт в двете горепосочени 

каази и, разбира се, - и в Козлуджанската нахия. 

     Първите жители на с. Курт дере - черкезите били известни като 

крадливо племе. За тях било особено важно да имат хубава жена и хубав 

кон. Затова много често те си осигурявали и двете чрез кражба. 

Пропищели жителите на околните села от тях. На един ли на двама ли 

откраднали овце или коне, а в някои случаи даже и девойките им. И когато 

през 1877г. загърмели руските топовe при Добрич сред куртдеренските 

черкези настъпила небивала паника. Те внезапно напуснали къщите си, 

напуснали селото, дори и покъщнината си оставили тук, метнали се на 
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конете си и избягали, за да не се върнат никога повече. Новите заселници- 

българи в Курт дере в по- голямата си част са предимно бежанци от 

Тракия. Тук те заварили само около трийсетина черкезки къщи и една 

солидна джамия. Границите на землището не били очертани и това довело 

до спорове с почти всички съседни села. От извършените преброявания 

става ясно ,че през 1880г. Курт дере наброява 242 жители, от които 232 

българи, а 20 години по-късно техният брой почти се удвоява и в 1900 

година има 459 жители, от които 414 българи. Огромното мнозинство от 

куртдеренските селяни били неграмотни, не четели вестници, нямали 

възможност да следят политическия живот в страната, но обичали да 

политиканстват по кръчми и мегдани. Тяхна основна грижа била 

обработката на полученото от държавата парче земя, увеличаването му по 

всевъзможни начини и изхранване на многолюдната челяд. В 

административно отношение Курт дере до 1887г. се числи към 

Пашаитската община /дн. Войводино/. От 1887г. до 1891г. – към общината 

в с. Хасърджик /дн.Щипско/, след което Курт дере принадлежи към 

общината в с. Караагач /дн.Брестак/, чак до 1913г. Липсват писмени 

сведения за възрожденската епоха. 

Вълчидолци се гордеят с историята на своя град и общината, както и 

с Първата селска дизелова електроцентрала в България, построена още 

през 1929г., първият световен шампион на България по всички видове 

спортове изобщо - вълчидолецът Петко Сираков от Световното първенство 

по борба в Истанбул през 1957г., първият демократично приет герб на 

Република България - направен от Георги Чапкънов, роден и живял във 

Вълчи дол и първият в страната модерен, от европейски тип пазар за живи 

животни, изграден със средствата на ЕС по програма ФАР и др. 
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3.3. Природно богатство – състояние,  характеристика и структура 

На територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“  се намират защитени зони с ценни ресурси за пределите на 

целия регион. Те играят ролята на пазители на все още съхранената 

природна среда. За да изпълнят тези си функции достъпът и престоя на 

туристите в тях имат известни ограничения, поради което материално - 

техническата база се създава по тяхната периферия или в близки селища. 

На територията на община Провадия има три защитени местности и 

една природна забележителност. 

Защитена местност „Славейкова гора“ е обявена е през 1986 г., а 

със Заповед № РД-810 / 23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с площ 73,5 ха. 

Намира се в землището на с. Славейково. Представлява смесена 

широколистна гора със скални венци по ръба на Провадийското плато, 

постоянна гнездова територия на няколко вида дневни грабливи птици, 

защитени по смисъла на Закона за биоразнообразието: малък креслив орел, 

осояд, обикновен мишелов, голям ястреб, малък ястреб. В територията 

могат да се наблюдават и други защитени видове като сив кълвач, голям 

пъстър кълвач, обикновена чинка, голям синигер, жълтоглаво кралче, 

черен дрозд и др. 

До местността се достига по горски път, западно от с. Славейково. 

Подходяща е за орнитологичен туризъм. 

Защитена местност „Снежанска кория“ е обявена  през 1943 г., а 

със Заповед № РД-814 / 23.08.2002 г. е прекатегоризирана. Площта й е 81 

ха. Намира се в землището на с. Снежина. Представлява вековна дъбова 

гора на възраст 120-210 г. 
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Защитена местност „Голямата канара“ е обявена със Заповед №-

213 / 05.04.1979 г., с площ 33 ха. Намира се в землището на с. Петров дол. 

Представлява карстов каньон със специфичен ландшафт, гнездово 

местообитание на редки грабливи птици, включени в Червената книга на Р 

България и защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

белоопашат мишелов, египетски лешояд, скален орел, обикновен мишелов, 

черношипа ветрушка, вечерна ветрушка и др. В местността има останки от 

скални манастири. Защитената местност е достъпна и подходяща за 

орнитологичен туризъм. 

Природна забележителност „Пробитият камък“ е обявена със 

Заповед № РД-646 / 05.09.2006 г., с площ 79,98 ха. Намира се в землището 

на с. Равна. Представлява територия с характерен ландшафт, включващ 

забележителни скални образувания, представляващи местообитания на 

защитени и приоритетни за опазване видове птици: орел змияр, малък 

лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал, козодой, както и други 

защитени животински (пъстър пор, горски сънливец, голям и малък 

подковонос, голям нощник, ръждив вечерник, кафяво прилепче) и 

растителни (голоосилесто коило, борзеанов игловръх, картъловиден 

карамфил) видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, 

образователна дейност и развитие на устойчив туризъм. 

В границите на природната забележителност е забранено: 

• Увреждане на скалните образувания и изземване на скални 

фрагменти; 

• Разкриване на кариери и провеждане на минногеоложки дейности; 

• Замърсяване с отпадъци; 

• Скално катерене, алпинизъм и други екстремни спортове; 
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• Всякакво строителство, освен изграждане на екопътеки за нуждите 

на туризма. 

Пропита с история и легенди, мистерии и загадки, научно-доказани 

хипотези или само с предположения, е древната земя, заключена между 

селата Невша, Равна и Венчан. Уникално на вид скално образувание, 

разположено на висок и стръмен хълм-сипей, ориентирано в посока север-

юг, се приема за едно от категоричните доказателства за похода на 

Аспаруховите българи в този район на страната ни. „Пробитият камък” в 

землището на село Равна, община Провадия, област Варна, или както 

местното население нарича още този скален феномен – Куклата, се смята 

за култов обект, изпълнявал ролята на примитивна древна обсерватория 

при определяне дните на равноденствие през различните сезони на 

годината. В отвесна трапецовидна скала, с нарочната и очевидна намеса на 

човешка ръка, е изсечен специален отвор, в който слънцето застава при 

равноденствие. Подобна традиция и афинитет към изграждане на каменни 

светилища, вече са ни познати от древнотракийската култура. 

Ето защо, съвсем логично, се приема фактът, че преди идването на 

прабългарите, „Пробитият камък” е обслужвал религиозните вярвания и 

потребности на траките, както и техния култ към Слънцето. В този смисъл, 

заслужава да се отбележи, че прабългарският календар, подобно на 

календара на траките е слънчев, а не лунен – какъвто е, например 

тюркският, тъй като тангристката култура и религия, също като 

тракийската, се основават върху култа към Слънцето. 

За съзерцаването на окултната скала в близост с историческото 

наследство – може  да се предприеме  изкачване на висок хълм за около 

час. Най-впечатляващата гледка е скалният пръстен в пробитата скала, 
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наречен учения-фолклорист проф. Анчо Калоянов – „Престолът на 

Тангра”. С това название, още веднъж се потвърждава ранното 

прабългарско присъствие тук и се придава необходимата историческа 

значимост. 

Село Невша е едно от най-живописно разположените села в община 

Ветрино. Разположено е на 100 м южно от магистрала Хемус, в община 

Ветрино. То е на 55 км от гр. Варна. В южната част на селото се намира жп 

гара Невша. В района на жп спирката, по дължината на дефилето на река 

Провадийска се намират поредица от скални манастири – Голямото и 

Малкото елеме, Голямото и Малкото було. 

 Върху плато се намира местността Невшенския дюз, който е 

защитена територия, поради факта, че е част от местообитаването на 

защитения вид Египетски лешояд.  

Водопад Совата е един от малкото в област Варна и се намира между 

селата Неново и Невша, в Северна България. Води началото си от извор 

Совата, който е целогодишен и не пресъхва. До водопада се стига като се 

върви нагоре срещу течението на рекичка, приток на река Провадийска. 

Преди по поречието й е кипял живот. Имало е воденици и тепавици, 

остатъци от които и досега се крият в храсталаците. Водата на водопада 

извира директно от скала над него.  

На територията на община Вълчи дол има няколко природни обекта 

– ски писта, две екопътеки в местността „Кошу баир” и екопътека в 

местността „Клюнка”, които се ползват от месното население и гостите на 

града за рекреация и спорт. Обектите се нуждаят от възстановяване и 

промоциране, за да се превърнат в любимо място за по-голям брой жители 

на града и общината, както и в по-дългосрочен план да привличат гости от 
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съседни общини. След възстановяване на този обект за рекреация, както и 

обекта в местността „Кошу баир” – ски писта и екопътеки, се предвижда и 

включването им в туроператорски програми за посещения от туристи от 

морските курорти на северното крайбрежие. 

В общината има ресурс за развитие на спортен риболов, след влагане 

на инвестиции за изграждане на съоръжения и благоустрояване на 

терените в непосредствена близост на концесионираните микроязовири и 

язовир Генерал Киселово, които са зарибени и се ползват за любителски 

риболов. 

Ски пистата е най-атрактивното спортно туристическо съоръжение 

на територията на общината. Тя се намира в местността “Кошубаир” на 1 

км от гр. Вълчи дол. Ски пистата е с дължина 250 м, има ски влек и през 

зимния сезон е привлекателно място за скиори и сноубордисти от цяла 

Североизточна България. Съоръжението се нуждае от удължаване, 

подравняване, рехабилитация и възстановяване на прилежащата 

туристическа инфраструктура. Включването на обекта в туроператорските 

дестинации ще привлече организирани и неорганизирани туристи за 

развитието на жизнеспособен туристически бизнес на територията на 

общината. В изградената зона за рекреация се създава възможност за 

съпътстващ развлекателен бизнес, което генерира доходи за местните 

общности.  

Като цяло се налага извода, че природните дадености на територията 

на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ са особено 

благоприятни за развитие на туризма във формите - селски, пешеходен, 

риболовен и екотуризъм. 
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4.4. Туристически маршрути, свързани с културно-историческото 

наследство и природното богатство на територията на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

Обвързването на обекти от разнообразно естество (културни, 

природни, стопански) в маршрути, дава основание да се говори за 

маршрутнопознавателен туризъм. В случай, че обектите са със сходно 

естество (напр. само природни) става въпрос за така наречените тематични 

маршрути.  

Маршрутнопознавателният туризъм не е ново явление, но интересът 

към него обаче чувствително се засилва през последните години, тъй като 

предоставя възможност за кратко време да се посетят голям брой обекти на 

приемлива цена, като по този начин се гарантира и разнообразие на 

престоя. Динамичността му го прави привлекателен за по-младите 

възрастови групи, а познавателният елемент привлича по-възрастните 

туристи, поради което може да се каже, че маршрутнопознавателният 

туризъм е популярен сред широк кръг пътуващи.  

На територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“, в град Провадия, функционира Туристически информационен 

център, който предлага следните услуги: 

 информация за туристическите обекти в община Провадия; 

 места за настаняване (хотели, хижи, къщи, бунгала, къмпинги и 

др.); 

 заведения за хранене и развлечения – ресторанти, питейни 

заведения, кафе – сладкарници,барове и др.; 

 археологически, исторически и природни забележителности 

(музеи, паметници на културата и др.); 
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 разработване и предлагане на различни туристически маршрути на 

територията на общината; 

 популяризиране на новосъздадената туристическа дестинация – 

Провадия, като предоставя на посетителите информация и рекламни 

материали; 

 посредническа функция между хотелиери, ресторантьори, музеи и 

др., занимаващи се в сферата на туризма; 

 участие в програми и проекти за развитие на различни форми 

алтернативен туризъм – културен, екологичен, селски, ловен, спортен, 

балнеолоечебен и др.; 

 организиране на зелено училище; 

 пикници сред природата; 

 посещения на фолклорни и други местни празници; 

 посещения на църкви; 

 дегустация на местни ястия и питиета; 

 водачи по туристически маршрути в общината. 

Туристическите маршрути, които се предлагат са:  

1. Провадия (източен или западен вход към „Калето”) – м. 

Шашкъните, Времетраене – 40мин . Степен на трудност –лека. 

2. м. Шашкъните – Тракийско светилище, Времетраене на прехода – 

15мин. Трудност на маршрута - лек. 

3. Тракийско светилище – Скален манастир „Св. Георги”, 

Времетраене – 1 час,трудност на маршрута - лек 

4.Скален манастир „Св.Георги“ – „Лагера“ в с.Староселец, 

Времетраене- 1 час, трудност на маршрута – лек 
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5. „Лагера” в с. Староселец – Скален манастир „Кара пещера”, 

Времетраене – 50 мин. трудност на маршрута – лек 

6. Скален манастир „Кара пещера”- с. Манастир, Времетраене- 

45мин., трудност на маршрута -лек 

7. Провадия (източен или западен вход към „Калето” –Скален 

манастир „Св. Георги” (през м. „Папаз чешма”), Времетраене – 2.30ч., 

трудност на маршрута – лек. 

Местната туристическа група Ветрино също предлага интересни 

маршрути сред природата. Те могат да бъдат продължени до Неновския 

водопад и Пробития камък край село Равна. 

В заключение може да се каже, че познавателният туризъм (като 

обвързващ обекти с разнообразно естество) е един от най-

перспективните специализирани видове туризъм за територията на СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Това се определя от 

голямото разнообразие на ресурсите, на които се базира.  

При все това трябва да се има предвид, че самостоятелното му 

развитие не е рационално, тъй като престоят на туристите при този вид 

туризъм обикновено е кратък и съответно реализираните приходи не са 

големи. Поради това е препоръчително винаги, когато това е възможно, 

съчетаването му с видове туризъм, изискващи по-продължителен престой, 

като например селски туризъм, SPA, рекреационен туризъм и др. По този 

начин се обогатява продуктовата палитра, повишава се атрактивността, 

както и ефективността.  
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IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО В ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПРОДУКТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ „ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ““.  

4.1. Анализ на възможностите за интегрирането в туристически 

продукт на културно-историческото наследство на СНЦ „МИГ Възход 

– Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

По дефиниция туризмът включва придвижването на хората от едно 

място на друго, затова той засяга не само местната устойчивост, но и 

устойчивостта на регионално или дори глобално ниво. Според анализа 

„RESSTO: Регионални стратегии към устойчив туризъм“, без значение 

дали пътуването се организира независимо или чрез търговски агенти, 

цикълът на туристическата дейност може да бъде разделен на три етапа: 

пътуване за достъп и връщане, престой и дейности. Всеки от тези три етапа 

има различен радиус на действие и различни ефекти. Пътуването 

представлява част от всеки отделен туристически цикъл, ефектите му 

принадлежат към надрегионалното и глобалното ниво. Престоят в 

дестинацията е друг дефиниран и измерим компонент на всяка 

туристическа дейност (или с нощувка, или без, както в еднодневните 

екскурзии), ефектите му са предимно регионални. Дейностите в 

дестинацията се различават от туристически до туристически и зависят от 

офертите и възможностите на дестинацията, а техните ефекти отново се 

усещат предимно на регионално ниво. 

Трябва да се отбележи, че типично за съвременния туризъм е, че най-

интензивен е туристическият обмен между съседни страни, както и между 

страни със сходна култура. България не прави изключение от това 
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правило. През последните години най-много пристигания на чуждестранни 

посетители в нашата страна са отчетени именно от съседните страни като 

на първо място в тази класация е Румъния.  

Една от особеностите на световния туризъм е, че преобладават 

туристопоците движещи се от север на юг и значително по-ограничени са 

туристопотоците в обратна посока.  

Туристите предпочитат традиционно добре познати дестинации. В 

новите дестинации освен ниски цени се търсят и по-добро качество на 

обслужването. При пътуванията се използва автомобилен транспорт, 

поради удобството и по-ниските разходи (ако е в чужбина, от тези със 

самолет). Туристите  предпочитат да пътуват през лятото. Повечето 

предпочитат да организират пътуванията си индивидуално, без 

посредничеството на туроператори и турагенти. При организиране на 

пътуванията си туристите се осланят преди всичко на личния си опит и 

значително по-малко на туристическите агенции.  

В условията на криза туристите икономисват предимно от разходите 

за настаняване като избират по-евтини места за настаняване. Други биха 

съкратили продължителността на престоя си,  биха се насочили към по-

евтина дестинация, биха пътували с по-евтин транспорт и само биха 

намалили разходите си чрез по-ранно записване. Туристите са най-склонни 

да се откажат от зимната си почивка. В туристическата дестинация 

туристите са най-склонни да съкратят разходите си за ресторантьорски 

услуги и пазаруване.  

Според едно проучване на ЕС „Survey on the attitudes of European 

towards tourism” (2012), културата е спомената като основна причина за 

почивка. Културно-историческите атракции са посочени като причина да 
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преразгледат дестинацията си за почивка и е вероятно да привлекат.  

Препоръки от приятели, колеги или роднини са най-важни информационни 

източници. Интернет страниците са най-важният източник на информация. 

Туристите посочват, че са най-склонни да планират краткосрочно пътуване 

с престой до три нощувки. Туристите посочват природата като основна 

причина за заминаване на почивка, градските пътувания, спа и уелнес, 

култура, специфични събития (вкл. фестивали) и спорт.  

Предвид тези резултати може да се направи предположението, че 

България, в частност територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““ е конкурентоспособна дестинация. Видно е, че 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ 

може да привлича туристи с природните и културните си дадености, със 

събития, както и с териториалната си близост и с невисоките си цени, 

което съкращава съществено разходите на туристите.   

Интегрираният туристическият продукт, който се предлага на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““  

следва да е ориентиран към онези туристи, които посочват като основна 

причина за заминаване на почивка културата, природата, специфични 

събития.  

Същевременно трябва да се вземат под внимание предпочитанията 

на туристи за използване на автомобилен транспорт, поради удобството и 

по-ниските разходи, за по-добро качество на обслужването, за 

индивидуално организиране на пътуванията, за предпочитанията им към 

икономисване предимно от разходите за настаняване и ресторантьорски 

услуги, за значимостта на препоръки от приятели, колеги или роднини 
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като най-важни информационни източници  и склонността  да планират 

краткосрочно пътуване с престой до три нощувки. 

Може да се твърди, че голяма част от чуждите граждани, които биха 

посетили територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““  не са типични туристи и е необходимо е да се обърне по-

голямо внимание за привличане и удължаване на престоя на транзитно 

преминаващите, които се насочват предимно към Черноморието ни. На 

румънските туристи, които избират да прекарат почивката си в България е 

необходимо да се предложат подходящи оферти, които да способстват за 

превръщането на еднодневните посетители в туристи. 

 Румънския туристически пазар може да се определи като важен и 

особено перспективен за нашата страна, в частност територията на СНЦ 

„МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““, поради следните причини: 

 Значителния брой на населението на Румъния – 7
-ма

 по население в 

ЕС. Това е един съществен потенциал при бъдещото активизиране на 

туристическата мобилност; 

 Може да се очаква, че нарастването на жизнения стандарт в 

Румъния ще допринесе за повишаване броя на предприетите туристически 

пътувания; 

 Липсата на визови изисквания и отпадането на границите в ЕС 

улеснява мобилността; 

 Непосредствената териториална близост е предпоставка за по-

лесна достъпност; 

 Южното географско разположение на България спрямо Румъния 

допринася за туристическата ѝ привлекателност освен туристическите 

ресурси и изгодните туристически пакети. 
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С развитието на туризма на територията на СНЦ „МИГ „Възход- 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““, както и чрез прилагане на подходяща 

маркетингова и рекламна политика спрямо румънския туристически пазар, 

е напълно реалистично да се очаква покачване в броя на пристиганията от 

съседна Румъния. Необходимо е да се обърне повече внимание върху по-

доброто обслужване и съответно удовлетворяване на румънските туристи. 

Важно е намаляване на транзитните преминавания за сметка на 

повишаването на ваканционните пребивания, както и върху възможностите 

за повишаване продължителността на престоя на румънските гости.  

4.2. Целеви групи на интегрирания туристически продукт и профил на 

туриста на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““ 

Заинтересовани страни 

Ролята на туристически продукт като самостоятелен продукт от една 

страна, а от друга като част от интегрирания туристически продукт на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ и от 

трета страна като важен фактор за развитие на местната икономика, 

предполага различни дейности и подходи за популяризиране сред 

специфични целеви групи. 

Цялостният процес на създаване на туристически продукт и 

успешното му популяризиране, е обвързан и/или зависи от други дейности 

като: 

 проучвания, анализи, инвентаризация на културните ценности; 

 местни политики и оперативни програми за действие; 

 подобряване на имиджа; разработка на иновативни културни 

продукти.  
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Заинтересованите страни могат да се обобщят в следните групи: 

 Органи  на местното самоуправление и местната администрация; 

 Браншови камари и съюзи; 

 Средства за масово осведомяване (телевизии, преса, местни 

радиа); 

 Неправителствени организации; 

 Образователни и научноизследователски институции; 

 Туристически сдружения и организации; 

 Туристически информационни центрове. 

Ефективното устойчиво управление на дестинацията на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ изисква 

изграждането на ефективна структура със споделени отговорности и 

интереси, при която да се гарантира сътрудничеството на различните 

заинтересовани страни. Може да се твърди, че занапред сътрудничеството 

между публичния и частния сектор, и туроператорите, ще бъде от 

стратегическо значение при конкуренцията между дестинации и 

икономическите сектори. 

Крайни потребители (потенциални туристи) – целеви групи. 

Целевите групи в контекста на интегрирания туристически продукт  

могат да се разглеждат в три аспекта: 

 според целта на пътуването им; 

 според начина на организиране на пътуването – индивидуално 

или групово; 

 според  възрастта и социалния им статус. 
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В зависимост от целта на пътуването си това могат да са туристи, 

почитатели на културни и еко пътувания, както и търсещите спокойствие 

от забързаното ежедневие. Този тип туристи в рамките на тяхното 

пътуване могат да бъдат привлечени за посещение на няколко 

туристически обекта на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““. По интереси това са: пътуващи с цел търсене на 

нови и непознати места и посетители на културни забележителности. 

Жените са тези, които вземат решение в повечето случаи като се 

информират, както от приятели, така и от електронни медии. Това е силно 

ценово чувствителна група. Склонни са да се записват доста по-рано или в 

последния момент в търсене на най-изгодната сделка. Това е и целевата 

група, най-плътно покриваща профила на българския потребител. 

Посетителите на културни забележителности, които искат да усетят 

атмосферата на страната ни планират почивката си няколко месеца 

предварително. Имат свободно време и средства и пътуват няколко пъти 

годишно. Това са най-вече румънски туристи. 

Значимостта на индивидуалните туристи за територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ е продиктувана от 

капацитета на местата за настаняване на територията и. В тази целева 

група попадат български туристи, както и румънските, които ползват 

собствен транспорт.  

При груповите туристи е добре да бъде предлагана повече от една 

атракция, за да бъдат на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““. Към настоящия момент груповите туристи не 

могат да реализират нощувка на територията на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ поради липсата на 
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подходящи места за настаняване (всички са със сравнително малък 

капацитет). В тази група влизат обиколните групи от туристи.  

В зависимост от възрастта и социалния си статус най-важната целева 

група следва да са мъжете и жените в активна възраст между 25 – 45 

години. Лицата в тази група се характеризират с висок образователен 

статус и високи доходи. Обикновено търсят спокойствие през почивните 

дни и често съчетават отдиха си с посещение на различни културни и 

исторически забележителности. Практикуват и други специализирани 

видове туризъм (освен културния), най-вече спа, еко и селски туризъм. 

Следват ги младежи или семейства с деца (25 – 45 години) със средни 

доходи и  „50+” г. със средни и над средните доходи.  

Групата на жителите на област Варна може да бъде достигната с най-

малко средства за реклама. В същото време привличането ѝ като 

потребител на определен туристически продукт дава добавена стойност, 

състояща се в привличане на нови потребители – например техни гости, 

които стават „посланици на продукта“, споделяйки впечатленията си от 

него на свои приятели и близки от страната и чужбина.   

Профил на туриста на територията на СНЦ „МИГ „Възход- 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ 

Туристическият продукт като самостоятелен продукт от една страна, 

а от друга като част от интегрирания туристически продукт на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ следва да се 

ориентира към тенденцията за предлагане на индивидуални пакети, 

моделирани от самите туристи, бутикови предложения, групи туристи по 

хомогенни интереси и групи по предпочитания и ясно изразени съчетани 

интереси – например културен и винен. Интегрираният туристически 
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продукт трябва да се налага на микрониво, за да може да се провокира 

интерес сред самите туристи, които активно да търсят индивидуализирани 

предложения от туроператорите. 

За интегрирания туристически продукт на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ е важно да се различи 

целевият профил на туриста, а той може да е: 

 Потребител на туристически услуги със значително по-високо 

културно и образователно равнище, културна мотивация и 

персонифицирано отношение към начина на използване на свободното 

време; 

 Изпълнен с интерес и любопитство към начина на живот на 

хората в общността домакин, спецификата на местното кулинарно 

майсторство, история, фолклор; 

 Ценител на природата, здравословния начин на живот, добрата 

кухня, изкуството и музиката; 

 Търсач на ново, уникално, различно преживяване в социална 

среда или общност, характерна с винената си и гурме култура. 

4.3. Туризмът на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия““ 

Туризмът е един от приоритетните отрасли за развитието на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““, но 

региона все още не се припознава като такава дестинация. Нереализиран 

остава потенциалът за развитие на устойчиви форми на туризъм въпреки 

многообразието от културно-исторически и природни ресурси. 

Удовлетвореността на жителите е важен показател за социалното 

въздействие на туризма върху дадена общност. Следенето на промените в 
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равнищата на удовлетвореност и съпоставянето им с равнищата на 

туристическия поток може да спомогне за предварителното 

идентифициране на проблемите, за да могат да бъдат разрешени и пряко да 

бъдат отразени в решенията за планиране.  

Създаването на интегриран туристически продукт е в тясна връзка 

със създаването на подходяща инфраструктура.Тя включва няколко по 

важни направления: места за настаняване, инженерна инфраструктура, 

производствена и социална инфраструктура, всяко от които влияе върху 

привлекателността на туристическата дестинация.  

Местата за настаняване и хранене на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ към момента са: 

1. Семеен  хотел „Радика“ гр. Провадия,  една звезда, 10 стаи – 20 места 

2. Къща за гости гр. Провадия, две звезди, 10 стаи – 17 легла 

3. Къща „Ламбова къща“ гр. Провадия, две звезди, 10 стаи – 20 легла 

4. Къща за гости с. Петров дол, общ. Провадия, две звезди, 9 стаи 

5. Къща за гости „Дядо - Златевата къща“, с. Комарево, общ. Провадия, 

една звезда, 4 стаи 

6. Къща за гости „SALLA“ с. Блъсково, общ. Провадия, една звезда, 10 

стаи; 21 легла 

7. Хижа „Яйлата”, с. Ягнило 

8. Къща за гости Вила Елма, с. Невша 

9. Къща за гости Фамилия, с.Искър 

10.  Къщи за отдих „Каменни Двори”, с. Генерал Киселово 

11.  Къща за гости „Етнографска“, с. Щипско 

12.  Апартхотел „Зебра“, гр. Вълчи дол 

13.  Бистро „Класик“ ул. „Цар Освободител“ №32, 50 места, две звезди 
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14.  Ресторант „Бохеми“ Централен площад, 70 места, две звезди 

15.  Ресторант „Радика“  ул.„Цар Освободител“ № 62, 25 места, две 

звезди 

16.  Бистро „Бракониерски спомени“, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №85, 

20 места, две звезди 

17.  Ресторант с българска кухня „Крепост Овеч“ гр. Провадия, 

Централен  площад, 50 места, Една звезда 

18.  Снек- бар Централен площад, 40 места, две звезди  

19.  Бистро „Европа“, ул. „Цар Освободител“ №114, една звезда, 30 

места – 22 на закрито; 8 на открито 

20.  Механа „Наше село“ с. Блъсково, общ. Провадия, 50 места, една 

звезда 

21.  Механа  „Герените“ с. Комарево, общ. Провадия, 132 места – 66 – на 

закрито; 66 – на открито, две звезди 

22.  Класически ресторант „Овеч“ гр. Провадия, ул. „Овеч“ № 1 

23.  Нощен бар „Овеч гр. Провадия, ул. „Овеч“ № 1 

24.  Класически ресторант „La Scala“ гр. Провадия, ул. „Сергей 

Румянцев“ № 1Б 

25.  Мотел „Провадия“ гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев“ № 1Б 

На територията се намира Исторически комплекс „Неолитно 

селище“, с. Неофит Рилски. В него туристите могат да се докоснат до 

епохите на неолита и халколита, да видят къщи от халколита, керамични 

предмети, наколно жилище, Тракийски музей и много др. Имат 

възможност да се насладят и на фрески от Александровската гробница. В 

Тракийския музей може да разгледат времето от халколита до Второ 

Българско царство представено чрез картини, оръжия, предмети от бита, 
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възстановки на кораби и колесници, както и авторски реплики на 

тракийски съкровища. На територията на комплекса има възможност да се 

постреля с лък, да се закупи, храна приготвена от лимец и да се направят 

снимки с тракийски доспехи и въоръжение, или с одежди от халколита и 

неолита. За разлика от други  музеи, тук всичко е напълно възстановено и 

не се налага да се интерпретира как са изглеждали цялостно парчетата от 

намерените предмети. 

На територията е най-големият и първи по рода си Културно-

исторически и развлекателно-образователен парк от този тип в света. 

Атракционът се изгражда поетапно. Замислен е като мащабен комплекс, 

разположен в завършения си вид на над 500 декара площ на 33 км от град 

Варна. Исторически парк предлага на българските и чуждестранни 

посетители интерактивно пътуване до 10 000 години назад във времето 

през петте епохи на човешката цивилизация. На място ще бъде 

пресъздадено развитието ѝ, случило се по нашите земи от епохата на 

халколита и неолита, през славната история на траките и Рим, до разцвета 

на Първото и Второто българско царство. Чрез различни интерактивни и 

сетивно-образователни формати Паркът започна да предлага на 

посетителите досег с древни и антични култури, превръщайки се в 

абсолютна революция в културно-историческия туризъм и запълвайки 

нарастващото търсене за исторически забележителности в световен мащаб. 

Тематични занаятчийски курсове, исторически представления и филми, 

обучения в древни бойни и битови умения, конна езда, теоретични 

семинари, изложби и точни възстановки на обекти, предмети и начин на 

живот от миналото ще бъдат представени и представени в петте 

исторически епохи на разположение на посетителите. Наред с тях са 
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предвидени и традиционни места за отдих и хранене с ястия по автентични 

рецепти от антични времена, приготвяни само с натурални български 

продукти.  

На територията функционира етнографски комплекс „Родна 

стряха“ и механа със 120 места на закрито и 60 на открито. Освен 

предмети от селския бит в музея може да се видят и демонстрации на 

ръчно плетиво и тъкане. Местен фолклорен състав и оркестър възстановява 

пред туристите народни обичаи, песни и танци. На гостите се предлагат 

още конна езда, разходка с файтон или каруца, както и включване в 

земеделската и селскостопанска работа. Селската ферма се намира в двора 

на 102-годишна къща. Туристите могат да опитат домашно приготвена 

лютеница или други български ястия, приготвени от собственичката й. 

Сред природните и културно-историческите забележителности на 

територията с потенциал за привличане на туристи са защитената 

местност Голямата канара с карстов каньон, църквата „Св. Димитър“ 

във Ветрино, джамията „Еюб Джелиси“ и църквата „Св. Иван Рилски“ в 

с. Доброплодно, късноантичната крепост в местността Голямо елеме в 

с. Невша, както и етнографска сбирка за малоазийските българи в с. 

Ягнило. 

Използването на антропогенните и природни ресурси на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ до голяма степен 

би могло да обогати туристическото предлагане в по-широкия план на 

областта. В този смисъл, може да се говори за обособяването на 

интегриран туристически продукт и привличането на румънски туристи, 

пътуващи за Черноморието за няколко дневни излети и запознаване със 
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забележителностите на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““. 

Понастоящем за територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““ са характерни еднодневни туристически турове и 

уикенд ваканциите. Засилващият се интерес към даденостите на района 

налага да се търсят начини за увеличаване престоя на туристите. 

Изграждането на Историческия парк, чрез който да се промотират обекти 

на културното и природно наследство на територията, като и 

разработването му като такъв, който да подпомага туристическия бизнес в 

региона на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ чрез 

организирането на туристически атракции, промоционални събития, 

обучения по модерни методи в областта на туризма и др., се явява 

предпоставка за увеличаване престоя на туристите на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.    

Модернизирането на пътищата към точките от интерес за културното 

и природно наследство на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““, които са и ще бъдат част от интегрирания 

туристически продукт, който осигурява появата на модел за устойчиво 

използване (за икономическо развитие, което да опазва наследството) на 

природното и културно наследство на района, като по този начин 

подобрява туризма също има своето място в процеса на привличане и 

задържане на туристите на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““. 

Развитието на интегриран туристически продукт ще допринесе за 

осигуряване на временна и постоянна заетост сред местното население, ще 

насърчи откриването на много нови работни места за постоянна и 
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временна заетост и така ще повлияе на решението на демографския 

проблеми на територията. Цялостната удовлетвореност на посетителите ще 

нарасне и ще повлияе вероятността от повторно посещаване, по-дълъг 

престой, по-големи разходи, по-големи отстъпки и рекламиране от уста на 

уста.    

За територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““ може да се счита, че е необходимо да се акцентира върху 

видовете туризъм базирани, както на потенциала на територията и нейните 

ресурси, така и на спецификата на румънските туристи за разработването 

на интегриран туристически продукт. Не е удачно да се приоритетизира 

културно-историческия туризъм, който често не вълнува особено 

чуждестранните туристи, тъй като обектите са свързани преди всичко с 

българската история. В случая е необходимо обвързването му с друг вид 

туризъм –винен, приключенски, орнитологичен и др. 

Културно-историческото наследство не е просто един статичен и 

фиксиран резултат от миналото, а гъвкава и отворена съвременна 

концепция.  То е свързано с туризма чрез комплексна, сложна и 

симбиотична връзка. Туризмът базиран на историко-археологически 

забележителности осъществява връзката между глобалното (туристическия 

поток) и локалното (месните специфични историко-археологически 

обекти). Често историко-археологическите ресурси са национален символ 

и на тях може да се базира националната принадлежност и идентичност. 

Във връзка с това те са стабилна основа, на която се базира вътрешният 

туризъм. Те отличават и затвърждават локалната култура и идентичност. 

Историко-археологическият туризъм е приоритет, както на развитите, така 
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и на тепърва развиващите се туристически дестинации. Той  се насочва, 

както към съществуващите, така и към формиращите се туристопотоци. 

В този аспект по-голям за територията на СНЦ „МИГ „Възход- 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ е потенциалът  за развитие на 

интегриран туристически продукт, свързан с природните дадености. 

Защитените зони са основен актив в туристическия продукт на 

дестинацията. Голямото биологично разнообразие спомага да се осигури 

устойчивост на природните територии, ползи за имиджа на дестинацията и 

е привлекателно за туристите. Затова е важно е да се инвестира в 

опазването на природата и биологичното разнообразие, както и ролята на 

туристическия сектор за подпомагане на този процес. 

Защитените местности и природни забележителности са с голямо 

значение за туризма на територията. Освен че съчетават разнообразна 

флора и фауна, както и други уникални природни забележителности 

(скални образувания), режимът на опазване не е прекалено строг и в 

определени граници са допустими различни стопански дейности в т.ч. и 

туризъм.  

Природните дадености предлагат разнообразни възможности за 

практикуване на различни видове алтернативен туризъм – пешеходен 

туризъм, различни видове спортен туризъм като скално катерене, конна 

езда, велотуризъм, а също познавателен туризъм за наблюдение на 

растения, птици, бозайници, фотолов и др. Практикуването на екотуризъм 

по специално обособени екопътеки на територията може да се превърне в 

съществен елемент на интегрирания туристически продукт. Чрез 

инфраструктурни компоненти (наблюдателни площадки, информационни 

табла, стълби, мостове и др.) следва да се осигурява безопасно и 
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информирано пребиваване на посетителите. Някои от тях е необходимо да 

са адаптирани към посетители със специални потребности (напр. 

инвалиди, незрящи, деца и др.). Следователно чрез екопътеките може да се 

разнообрази туристическия продукт, да се повиши атрактивността и 

достъпността на съответната територия, което допринася за увеличаване 

броя на посетителите, а до известна степен за увеличаване 

продължителността на техния престой.  

Въпреки наличието на защитените местности и природни 

забележителности на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия““, те не се използват целенасочено за нуждите на туризма, 

макар че биха представлявали интерес за туристите. Необходимо е да се  

разработят и постепенно да се реализират проекти за тяхното 

благоустрояване и подходящо експониране за нуждите на туризма чрез 

изграждане на екопътеки, защитни съоръжения и наблюдателни площадки, 

които да са предпоставка за продължителен престой на туристите. Голяма 

част от посочени дейности не се развиват или тепърва се разработват 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. За 

успешното планиране и управление на туризма в защитените територии са 

създадени редица концепции, които биха могли да намерят приложение и 

на територията.  

Може да се обобщи, че природните дадености са ценен туристически 

ресурс за територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““. Територията се характеризира с уникалното съчетание на 

флора, фауна и атрактивни елементи от неживата природа. Те са 

благоприятна предпоставка за развитие на екотуризъм, познавателен 

туризъм, различни видове спортен туризъм, уикенд туризъм и др. На 
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базата на това може да се развива съответната туристическа 

инфраструктура. Природоползването трябва да се осъществява особено 

внимателно. Броят на туристите трябва да бъде регулиран, а поведението 

им отговорно. Туристическият бранш също трябва да се развива 

предпазливо, за да не възникнат екологични противоречия и конфликти.  

Гастрономията също крие потенциал за включване в интегриран 

туристически продукт. Във фермата „Аваси – Ахмед Маджар” се 

отглеждат близо 500 животни под селекционен контрол от 

високопродуктивните породи Аваси и Асаф. Стопанството е биологично 

сертифицирано. Затова и храната също е биологична. Има около 400 

декара пасища и ливади, отделно около 140 декара са люцерни и други 240 

декара, които засаждат с различни култури, за да има сеитбооборот. Тези 

площи не се пръскат и се обработват по всички стандарти, така че да се 

спазват биологичните изисквания. Малка мандра преработва собственото 

мляко от фермата, така че суровината не се смесва с несертифицирано 

мляко от други стопани: биологичната ферма да произвежда биологично 

сирене. 

Важен момент е създаване на възможности за участие в съвместно 

приготвяне на храната и дегустирането й. Хората, живеещи на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ се наслаждават и 

гордеят със своите вкусни ястия, традиционна кухня, вкусни местни 

напитки и чудесни вина. Трябва да се подчертае, че потреблението на 

местните стоки и услуги може да намали въздействието върху околната 

среда, да разреши социалните проблеми, да увеличи средствата за 

препитание на хората и общностите и да намали разходите за дейността. 
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Виното е още една възможност за разработване на самостоятелен 

или включване в интегриран туристически продукт на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. Виненият туризъм може 

да се комбинира още и с исторически, селски или екологичен туризъм. 

Голямо предимство на винения туризъм е, че е насочен основно към по-

заможни туристи. Развитието на винените маршрути може да създаде 

готов туристически продукт, който да обедини винарския, туристическия 

бизнес и общините.  

На територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““ са налични възможности в тази посока, свързани с Винарска 

изба „Белоградец“, създадена през 2011 година. За разлика от обичайното в 

България – винзаводите да създават собствени лозови масиви, избата е 

съградена, за да превърне във вино плода от собствените 1000 декара лозя, 

засадени през 2006-2008г. Избата да има годишен капацитет от 530 000 

бутилки, и Винарска изба „Салла Естейт“ с. Блъсково, създадена през 

2010г. Гроздето се отглежда в 300 дка собствени лозя, намиращи се 

непосредствено до избата, върху Югозападен склон. Теренът е хълмист, а 

местността съчетава уникални природни условия. В избата се предлага 

панорамна разходка до лозовите масиви, разглеждане на конната база и 

конете, запознаване с технологията и философията на виното, дегустация 

на вина. 

Създаването на нови обекти на туристическата инфраструктура ще 

осигури подобряване на информационното обслужване на гостите на 

територията, ще привлече нови инвеститори и ще създаде възможност за 

развитие на фестивален (събитиен) туризъм. Специалните събития може да 

са краткотрайни локализирани туристически атракции, които се 



 

65 
--------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------- 

 

Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г.,  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” 

с.Ветрино, ул.”Г.С.Раковски” 26, тел.0877107272, e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com 

                         
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

организират и провеждат еднократно или периодично. Ефектът от тях ще е 

добиване на известност или издигане на положителния имидж, както и на 

политическия, икономическия и културния просперитет, чрез привличане 

на участници и посетители на територията на СНЦ „МИГ „Възход- 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. Фестивалите могат да бъдат 

краткотрайни (два – три дни) и продължителни (до един – два месеца). 

Фестивалният туризъм е свързан с посещение на разнообразни по своето 

естество културни прояви. Освен фестивали те могат да бъдат също и 

спектакли, изложби, панаири, тържествени чествания и др. Необходимо да 

се направи известна разлика между понятията събитиен и фестивален 

туризъм. По-широкообхватно е понятието събитиен туризъм. То може да 

включва спортни, конгресни, религиозни и други прояви от разнообразно 

естество. Фестивалният туризъм се свързва предимно с посещение и/или 

участие в културни прояви. Поради това е удачно именно той да се 

разглежда като подвид на културния туризъм.  

Територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““ може да постави акцент върху развитието на събитийния 

туризъм като част от интегриран туристически продукт, предлагайки на 

гостите на територията си  уникални програми, в центъра на които стои 

действието. На туристите и гостите на дадено събитие може да се предлага 

да бъдат не само зрители, но и активни участници в  ярки събития в 

сферата на културата, изкуствата и историческите събития.  

На територията е недоразвит религиозния туризъм. Може да се 

твърди, че той може да има важно място за туризма на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. Подробен анализ на 

времето на провеждане на религиозни празници и други важни 
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мероприятия на основата на религията, би показал, че най-голям е техния 

брой през декември, януари и април. В туристическия бизнес есента и 

пролетта се считат нисък сезон, а в религиозния туризъм те се явяват висок 

сезон. Развитието на този вид туризъм като част от интегриран 

туристически продукт територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““ може да носи добри доходи на местния бизнес, 

занимаващ се предимно със селски туризъм.   

В заключение е важно да се отбележи, че за създаването на 

интегриран туристически продукт е необходима активизация на 

инвестиционната дейност,  формиране на съвременна туристическа и 

транспортна инфраструктура. Това би позволило създаването на 

съвременен високотехнологичен и конкурентноспособен туристически 

комплекс. Необходимо е по-интензивно и целенасочено внедряване на 

комплексна схема за развитие на туризма територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. В нея е необходимо да се 

направи уточняваща оценка на туристическите ресурси, да се определят 

туристически маршрути,  съхраняващи природните дадености, развитие на 

материалната база и допълнителните услуги и обслужване.  

Настоящият анализ показва, че разполагайки с уникален 

туристически потенциал – съвкупност от природни и културни феномени, 

а  също имайки удобно географско положение, територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ може да се превърне във водеща 

туристическа зона за област Варна, която същевременно да е с местно 

значение. Това ще позволи развитието на туристическа индустрия, която 

да осигурява за територията и населението ѝ значителни доходи.   
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

При извършване на анализа се разглежда състоянието и 

перспективите за интегрирането на културно-историческото наследство на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ в 

туристически продукт.  

Поднесените теоретични постановки, събраният материал и 

направените обобщения показват, че съществуват някои 

предизвикателства пред интегрирането на културно-историческото 

наследство в туристически продукт на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. Правят се предложения за 

справяне с тях, без да се има претенции за изчерпателност, чрез предлагане 

на възможности за стимулирането и развитието на интегриран 

туристически продукт. 

В изпълнение на поставените задачи са постигнати следните 

резултати:   

1. Извършено е анкетно проучване относно информираността и 

интереса към културно-историческото наследство на територията СНЦ 

„МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.  

2. Извършен е преглед на туристическия потенциал на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ в контекста на 

местната специфика. 

3. Анализирани са възможностите за интегриране в туристически 

продукт на културно-историческото наследство на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.  
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4. Изведени са препоръки при интегрирането на културно-

историческото наследство в туристически продукт на територията и са 

предложени възможности за стимулирането и развитието на интегриран 

туристически продукт. 

На база на извършения анализ могат да се направят следните 

основни изводи и препоръки:  

 Понастоящем територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия““ няма развит туристически продукт, който да бъде 

общ за територията. Заедно с това липсва основна инфраструктура, 

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

традиции в сферата на туризма. От друга страна, територията притежава 

потенциал, който е комбинация от природа, културно-историческо и 

археологическо наследство.  

 Туристическият сектор на територията има потенциал за 

развитие. По отношение на вътрешния пазар - потенциалът е сравнително 

голям. Ежедневните пътувания за туризъм са по-популярни и туристите са 

готови да правят такива пътувания. Близостта на туристическите обекти 

позволява разработването на туристически продукти за ежедневни 

пътувания без настаняване и по-желание - да се увеличат дневните 

туристически продукти до няколко дни с нощувки, като по този начин се 

дава възможност на пътниците да посещават няколко обекта с 

туристически интерес. Това изисква гъвкавост в управлението и 

организацията на туристическите продукти. 

 На територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““ има много природни ресурси, включително специфична флора 

и фауна, поддържана от много добри природни и климатични условия и 
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близостта на Черно море. Има много исторически находки, сравнително 

добре запазени от различни епохи, територията е богата на манастири и 

религиозни паметници, реликви от различни исторически епохи. 

 Въпреки наличието на културно-историческото наследство, 

съществуват някои основни проблеми, свързани с опазването, 

експонирането и с обособяване на туристически обекти с цел увеличаване 

на добавената стойност в приходите от туристически дейности на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ чрез 

предлагане на по-широка гама от туристически услуги – хранене, 

анимация, атракции и изграждането на подходяща за това инфраструктура, 

включително достъпна такава за  хора с увреждания. 

 При все, че транспортната инфраструктура на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ е сравнително 

добра, състоянието на част от пътищата, водещи до туристически обекти е 

незадоволително. Системата за визуална информация (указателни и 

информационни табели) е недоразвита, а на места почти липсва. Като 

изключим крепостта ОВЕЧ, условията за посещението на туристи до 

природни и културни обекти са с нисък стандарт. Липсват устроени 

паркинги, санитарни възли, дори ток и вода. Същевременно наличието на 

природни ресурси там съдържа потенциал за развитие на устойчиви 

алтернативни форми на туризъм, които да удължат туристически сезон в 

общината. Предлагането на интегриран туристически продукт може да се 

формира и посредством моделирането на пътната мрежа, обществения 

транспорт (въвеждането на маршрути и разписания за междуградски 

пътувания при наличие на търсене), конфигуриране свързването на 

туристическите зони с модернизирана пътната инфраструктура. 
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 Сред причините съчетанието от забележителни културно-

исторически дадености и невероятно природно богатство, на територията 

на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ 

да не води до добре развит туризъм е потребността от специално подготвен 

персонал, както провеждането на обучения и други мероприятия, които да 

задоволят потребностите на младежите да бъдат конкурентноспособни на 

пазара на труда.  

 Едновременно с това трябва да се търсят добри практики при 

въвеждането на иновативни подходи за развитието на туризма, за които не 

е задължително да има предпоставки в настоящия момент. По-важно е 

съвместното участие на всички заинтересовани страни на местно ниво в 

тяхното разработване и прилагане. Именно те дават т. нар. добавена 

стойност в туристическото предлагане, която го отличава от стандартните 

туристически продукти и е предмет на увеличено търсене в последните 

години.  

 Трябва да се наблегне върху търсенето на начини за засилване 

на връзката между туризма и местното селско стопанство. В последните 

години все по-ясно се наблюдават измененията в стила и маниера на 

туристическото потребление, изразяващо се главно в изостряне 

чувствителността на потребителите към оценка на качеството и цената на 

туристическия продукт, увеличаване на предпочитанията към нови 

нетрадиционни дестинации, стремеж към нови социални контакти, 

ориентиране на потреблението към екологично чисти райони и 

туристически продукти. В тази посока е необходимо да се положат усилия 

при предлагането на интегриран продукт. 
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Посрещането на тези предизвикателства изисква от територията на 

СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ да вземе 

интелигентни решения при предлагането на интегриран туристически 

продукт, които да бъдат основани на полезна информация. Тази 

информация следва да не се ограничава до измерването само на брой 

посетители или изхарчени пари на ден, а вместо това да съчетава данни за 

съответните местни проблеми. Създаването на интегриран туристически 

продукт следва да се замисли като процес за мониторинг, управление и 

повишаване на устойчивостта на туристическа дестинация на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““, който освен 

всичко друго има и социално измерение. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ 

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

1. Национална програма за реформи на Република България в 

изпълнение на стратегията „Европа 2020“.  

2. Национална програма за развитие: България 2020  

3. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 

2025 г. 

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

Не е указан срок  

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

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

развитие БЪЛГАРИЯ 2030 

7. Анализ на социално-икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз 

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

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

10. Общински план за развитие на община Провадия за 2014 - 2020 г. 

11. Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“ 

  

ЗАКОНИ, НАРЕДБИ 

12.  Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България 

13.  Закон за туризма 
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14.  Закон за културното наследство на Република България  

15.  Закон за устройство на територията на Република България 

16.  ЗАКОН за защитените територии 

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

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ 

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

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

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

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

21.  https://www.vetrino.bg/ 

22.  https://www.valchidol-bg.com/jvd/index.php 

23.  http://www.provadia.bg/ 

24. http://mig-vazhod.com/%D0%BC%D0%B8%D0%B3/ 

25. https://muzei-provadia.com/ 

26. https://ipark.bg/ 

  

https://www.vetrino.bg/
https://www.valchidol-bg.com/jvd/index.php
http://www.provadia.bg/
http://mig-vazhod.com/%D0%BC%D0%B8%D0%B3/
https://muzei-provadia.com/
https://ipark.bg/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНКЕТНА КАРТА 

 

Уважаеми съграждани, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, 

които ще са полезни за анализа на състоянието и възможностите за интегрирането в 

туристически продукт на културно-историческото наследство на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.  

 

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време! 
 

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

степен се отнася за Вас! 

 
1. Кой, според Вас, е най-известният обект на културно-историческо и природното наследство, 

маршрут, атракция или събитие за всяка от партньорските общини – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия? 

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

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

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

2. Моля, посочете какви исторически, природни, културни или други забележителности, които 

биха представлявали интерес за туристи, има на територията на Вашата община. 

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

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

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

3. Моля, посочете поне един обект, който считате, че туристите трябва задължително да 

посетят във Вашата община. 

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

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

4. Какви са възможностите за настаняване на туристи на територията на Вашата община в 

хотели, къщи за гости  и др.? 

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

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

5. Какви са възможностите за изхранване на туристите на територията на Вашата община в 

ресторанти, механи и др.? 

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

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

6. Има ли на територията на Вашата община търговски обекти, предлагащи сувенири или 

специфични стоки, намиращи се само при Вас? Какви са те? 

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

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

7. Има ли на територията на Вашата община обект, в който на туристите се предлага 

запознаване с приготвяне на традиционни храни, производство на домашни напитки, 

дегустация, отглеждане на животни, птици, плодове, зеленчуци и други? 
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............................................................................................................................. .......................................

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

8. Има ли възможност, според Вас, за организиране на посещение на мандра за производство на 

кисело мляко и сирене с дегустация, ферма за отглеждане на животни или друг подобен обект 

на територията на Вашата община? (Моля, посочете къде, ако има такъв). 

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

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

9. Има ли на територията на Вашата община местна фирма, която дава поминък на населението 

и може ли според Вас да се организира посещението ѝ? (Моля, посочете вида на дейност и 

името на фирмата).  

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

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

10. Има ли на територията на Вашата община традиционни национални носии и такива, които 

могат да се предоставят на туристи за преобличане и снимки?  

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

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

11. Има ли възможност, според Вас, за организиране на уроци за туристи по български танци, 

свирене на народни музикални инструменти, тъкане и други подобни занимания?  (Моля, 

посочете какво може да се предложи). 

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

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

12. Има ли във Вашата община фолклорен или съвременен самодеен колектив, който да може 

да представя свои изпълнения пред туристи? (Моля посочете насочеността му). 

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

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

13.  Провежда ли се във Вашата община народен празник (сбор, курбан, фестивал или др.)? 

Моля, ако има такъв, посочете къде и на коя дата.  

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

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

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

14. Кой и защо е любимият Ви обект/туристически маршрут на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““?: 

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

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

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

15. Ако трябва само с до пет думи да опишете туристическия продукт и/или район „Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия”, то тези думи според Вас са: 

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

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

16. Откъде набавяте, при необходимост, информация за туристическа атракция/обект или 

събитие, на територията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“? 

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

....................................................................................................................................................... 
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17. Вие сте представител на: 

 Публичен сектор  Нестопански сектор 

 Стопански  сектор  Друго …………….. 
18. Вашата възраст е:  

 До 30 години включително    Над 50 години до 65 години включително 

 Над 30 години до 50 години включително  Над 65 години 

19. Вашето образование е: 

 Основно  Висше 

 Средно  Друго …………… 

20. Вашият пол е: 

 Мъж  Жена 

 

 


