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1. Цели на срещата
Работната среща е организирана с подкрепата на Европейската комисия чрез проект „Изграждане на
мрежа и дългосрочна стратегия за развитие и популяризиране на югоизточния участък на веломаршрут
„Пътят на Желязната завеса”. Тя събра заинтересуваните страни от България и Сърбия, на които беше
представен самия проект, физическия маршрут на територията на България и Сърбия както и цялостната
идея за Европейски велосипедни маршрути и понятието велосипеден туризъм на дълги разстояния.
Регионалната среща имаше следните цели:
•
•
•
•

Запознаване на заинтересуваните страни с проекта и работата на БААТ до момента в региона
Обсъждане на физическият велосипеден маршрут в региона с местните заинтересувани страни
Създаване на контакти между заинтересуваните страни от региона
Събиране на идеи и комбинирането им в конкретни проекти – план за действие

2. Участници
Срещата събра участници от Сръбските общини, през които преминава маршрута в региона на Стара
планина – НПО, вело и планинарски дружества, общински туристически организации . От българска
страна присъстваха представители на местната власт, НПО и хотелиерите в община Белоградчик и
Бизнес Център Видин. Участие взеха и всички партньорски НПО организации по проекта от България и
Румъния и представител на Министерството на Икономиката, Енергетика и Туризма. Беше представен
накратко и проект на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България
свързан с тематиката на срещата.

3. Очаквания на участниците от проекта и срещата
По-долу са изброени очакванията на всички присъстващи, както ги представиха в началната сесия на
срещата.
•
Нови контакти, обща идея за туристически вело маршрут в Северозападна България
•
Между гранично сътрудничество и идеи за развитие на вело туризма в района
•
Да се утъпче маршрута у той да стане познат и достъпен
•
Дефиниране на възможността за конкретни стъпки за продължаване на проекта и реално
изпълнение на маршрута
•
Възможност за съвместни събития за промотиране
•
Да се изготви план за осъществяване на маршрута в Румъния
•
Популяризиране на Северозападна България като атрактивен туристически център
•
Да се опознаем и намерим конкретни общи действия за конкретната цел
•
Как ще бъде маркирано трасето? Кой?
•
Да се установи връзка с хора въвлечени в осъществяване на маршрута
•
Маршрутът един ден да бъде използван от много туристи
•
Информационна обезпеченост на вело маршрута
•
Да изготвим база на всички информации подходящи за велотуризъм и коридора 13
•
Трансграничен проект „Балканско състезание по планинско колоездене
•
Да се разработи маршрута в Румъния
•
Идентифициране на физически маршрут
•
Подобряване и развитие на велосипеден туризъм
•
Практическа реализиция на проекта, популяризиране и отбелязване
•
Платформа за координиране на действията и картография
•
Да се изготви общ план със сръбските партньори за промотиране на колоезденето заедно
•
Обмяна на опит, нови идеи и нови карти
•
Партньорите и участниците да уеднаквят визиите си за маршрута
•
Формиране на нови партньорства и конкретни задачи
•
Генериране на обща цел, подцели, дейности, разпределение на отговорностите, срокове, бюджет
•
Представяне потенциала на региона за велотуризъм
•
Проекта може коренно да подобри живота на хората в района, разнообразяване на
инфраструктурата и туристическото предлагане в района
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4. Резултати от срещата
4.1.

Потенциални партньори/партньорства

В тази сесия, участниците идентифицираха възможните и необходими партньори при разработване и
изпълнение на бъдещи проекти свързани с развитието на маршрута. В списъка присъстват както
организации, които могат да участват в изпълнение на бъдещи проекти, така и потенциални източници на
финансиране (спонсори), които биха били заинтересувани от маршрута като възможност за стопанска
дейност.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпус на мира (хора, финанси)
Спонсори – фирми, Изби в Боровица, Магура, х. Горски Рай (Митко транспорт до хижата, водач до
границата.
Биорезерват Чупрене,
Международни фондации
Местни гранични инспекторати
Банки
Местна власт, общини
Клъстери, национални асоциации, БТС, Асоциация „Планини и хора”, Асоциация на водачи с
колела
Музеи
НПО – професионални клубове на велосипедисти, Природен парк „Врачански Балкан”, ПП Стара
планина в Сърбия
Спортни клубове
Лесничейства
Ползватели
Манастири
Издатели на карти
Организатори на фестивали
Доброволни граждани
Младежки организации/домове
Фирми за екстремни спортове
Производители, занаятчии
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4.2.

Банка с идеи

По-време на тази сесия, участниците събраха различни идеи за дейности по метода мозъчна буря. Част от идеите са включени и в пакетите от дейности,
разработени по групи и представени в следващата точка (4.3).
Категория
Дейности
Информационни/рекламни • Информационни табели в Салаш и центъра на Белоградчик
• Табели по пътя
• На границата да има информация къде да ТИЦ
• Smart phone – проект на общината за ГИС
• Пътуване за журналисти (с М. Крамер), колела и автобус, контакт с водач Кирил Лефтеров
• Борса в Берлин и Амстердам (специализирани) – Йован
• Табло на маршрута с цифров брояч (маркетинг)
• Фейсбук страница
• Инфо пунктове по маршрута (с карта на местния маршрут). Туристическите организации в Сърбия могат да ги направят. При пунктовете
кутия за предложения от колоездачите (обратна връзка).
• Книжка с печати, отстъпки по местата за настаняване, хранене. Да се предлагат от къщите за гости като подарък, да съдържат инфо за
други интересни обекти в района
• Предоставяне на база данни на интересни туристически обекти за района през, който минава маршрута
• По форуми – неформално популяризиране на всякакви езици
• Годишно велошествие
• Сувенири по темата „Желязна завеса”
• Събитие да обедини хората (празник) – например на събора на Салаш
• Интересни истории от хората, които живеят близо до границата, стари архиви със снимки – за картички
• Местни власти – пътуване до развит участък от маршрута, филмов репортаж
• Има филми в Румъния за хора, които са се опитали да преминат границата
• Приключенски игри (като в с. Горна Арда) – граничар гони диверсанти, пейнтбол
• Велопаспорти
• Бизнес център Видин (маркиране), публикуване в интернет платформа, писане на проекти
• Фланелки на сръбски, български, румънски за маршрут 13 изписано с бодлива тел
• Сувенир с байк инструменти и лого вело 13
• Статуя (или др. медия) в памет на Желязната завеса (хората, които са загинали) в Румъния напр.
Инфраструктурни и
• Експониране на обекти от границата (напр. бункери при Белоградчик)
технически
• При влизане на границата паметник приветствие (на колоездач напр.)
• Вишка, кльон при Трънска Банкя)
• Стари мини, заводи – съвременна археология
• Акцент остатъци от социализма – музей на социализма на открито
• Възстановен участък от кльона да работи и демонстрира (като в Смолянско)
• Връшка чука отбивка за Раковишки манастир (леглова база), отбивка за пещера Магура и Рабиша, Белоградчишки скали, Римски път
(черен път за Ведерник и Збегове), ще бъде възстановено Римско селище (Анище) след това кум Салаш/Ново корито (прохода Кадъ боаз)
и към Княжевац. Има бивша застава на 1 км. от Кадъ боаз. МОже и отбивка за Стакевци.
Координационни и
• Лобиране от страна на Велосипедна асоциация за промяна на Закона за знаците
административни
• Информиране на местите власти!
• Административни дейности по проект за територията на общината
• Да се говори с пътна полиция за фолио върху знаците
• Бариера свързана с ICT за регистрация с boarder pass – печати, брошури, анкета

4.3.

Работа по групи за разработване на проекти

В тази секция са представени резултатите от работата на участниците в групи. Бяха сформирани три
групи според типа на организациите, представлявани на срещата.
•
•
•

Група Разработване на проекти
Група Местна власт
Група Техническо подобряване на маршрутa

На групите бяха поставени конкретна задача:
•
Да разработят Пакети от дейности, които са конкретни, да посочат вероятен изпълнител и
партньори, и дадат съвсем приблизителен бюджет.
Конкретната цел за разработване на тези пакети от дейности е:
•
Популяризиране, повишаване на качеството на маршрута и предлагани те услуги
•
Маркиране на физическия маршрут
В таблицата са представени резултатите от работата на Група Местна власт и Група Разработване на
проекти.
Техническата група отбеляза маршрута в района на Сърбия, Румъния и Западна Стара планина на карта.
Категория
Информационни/рекламни

Дейности
Пакет дейности 1: BED&BIKE Вело къща – пилотен проект за
създаване на марка
•
Доброволна схема – в Зелена къща
•
Брандинг – разработване на марка
•
Популяризиране
•
Включване в сайта на ICT
•
GPS платформа (интеграция в съществуващите уеб платформи
•
Борси
•
Информиране на къщите за гости (например книжка и комплект
инструменти
Партньори
•
ББФ
•
БААТ
•
МИЕТ
•
МОСВ
•
Адвентура
•
Дирекции на паркове
•
Медия
Срок: 2 години
Бюджет 32 000 лв.
Пакет дейности 2: Маркетинг и реклама на ICT в България и чужбина
•
Разпространение на информация чрез СТИВ (Съветник по
търговко икономически въпроси кум посолствата в чужбина).
•
Разработка на допълнителна информация за туристическия
портал/информационинен център на Европейския съюз
•
Активна и атрактивна реклама към целеви групи
Бюджет 20 000 Евро

Инфраструктурни и
технически

Пакет дейности 3. Алтернативен маршрут Зайчар – Връшка чука –
Белоградчик – проход Кдъ боаз (Салаш/Ново корито) – Княжевац
1. Откриване на КПП Кадъ боаз
•
Ремонт на пътната настилка от двете страни на границата
•
Комуникации с институциите
•
Гражданска двустранна инициатива с медийно присъствие
2.

Действия за приемане на алтернативния маршрут в системата

3.
•
•
•
•
•

Европейските веломаршрути (лобиране пред Махаел Крамер)
Информационно обезпечаване
Маркиране
Картиране
Отпечатване на местна карта
Отпечатване на други информационни материали
Организиране на велопоходи

Партньори
Община Белоградчик
Община Княжевац
Местни велоклубове
Медии
Туристически сдружения
Доставчици на туристически услуги
Европейска комисия
Пътна и местна полиция
Изпълнител: Българо-сръбска инициативна група
Координационни и
административни

Пакет дейности 4. Български стандарт за маркировка на
веломаршрути
Дейности:
•
Формиране на работна група със задача: „Български стандарт и
предложение за законодателни промени”
Може да включва всички видове туристически табели около пътищата
Партньорите изготвят мотивирано предложение. То се изпраща от МИЕТ
до останалите министерства за сформиране на работна група
Бюджет:
ОПРР „Техническа помощ”, други ОП
Срок: 2,5 години
Партньори/изпълнители
МИЕТ, Министерство на транспорта, МРРБ, Институт по стандартизация,
Сдружение на общините
Екообщност, БААТ, Адвентура
БТС (има два), Байкария

4.4.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4.5.

Индикатори за успех
Впечатления от велосипедистите (въпросник по местата за настаняване)
Отношение на местните власти
Брой туристи
Брой местни хора, които се включват
Брояч в началото на проекта на тихо място далеч от населени места или на КПП. Струва около
2000 – 4000 Еувро за мониторинг. Може и с хора, които така или иначе седят по маршрута
(продават нещо напр.) да броят
Брой публикации
Брой националности (велосипедисти)
Туристическите организации – брой велоспедисти, които спят в местата за настаняване
Тип томбола, за която да се регистрираш при брояча за велосипедисти

Конкретни ангажименти поети от участниците в срещата

Натура Балканика
naturabalkan@sezampro.rs
1. Писане на проекти
2. Промотивни материали (изработване на брошури, флаери, филми)
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Туристическа организация Неготин, Сърбия
1. Трасиране на маршрута
Кирил Лефтеров
•
•
•

Туристически борси – участвам в Берлин, Мюнхен, Париж и Лондон и мога да
разпространявам материали там
Журналистическо пътуване – мога да дам 10 велосипеда под наем и да водя медии по
части от маршрута
Фланелки – мога да координирам разработването им

Асоциация Байк атак, Румъния (Bike attack, Romania)
• Предложения за маршрута в Ръмъния в партньорство с граничните, пътните и местни
власти и администрацията на националнич парк
Бюджет 3000 Евро
• Събиране на информация за атракции в партньорство с туристически информационни
центрове, местните власти, НПО и гранична полиция
• Установяване на местата за маркиране в Румъния в партньорство с местните, пътните
власти, НПО, администрацията на националния парк
Бюджет 2000 Евро
• Дизайн на промоционни материали – плакати, брошури, тениски
• Дизайн на маркировката
• Видео или мултимедия материал за маршрута
Партньори: местни власти за предоставяне на информация, хора с лични истории за
Желязната завеса
Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, Оля Генова
Популяризиране на маршрута:
• Разпространение на брошури чрез природозащитния център
• Информация и трак на сайта на ПП „Врачански Балкан”
• Предлагане на сувенири в инфоцентъра във Враца и на входа на пещера Леденика
• Организиране на велопоходи по части от маршрута (може да се финансира от
младежките инициативи/обмени
Агенция за регионално развитие и бизнес център, гр. Видин
• Писане на проект
• Консултиране за маркировка на маршрути (работят по Евровело 6)
• Публикуване на събрана текстова и снимкова информация на уеб платформата на
Евровело 13 за България относно алтернативния маршрут през Белоградчик
• Организиране на обучение на хора за елементарна поддръжка на велосипеди и
подсигуряването им с инструменти и резервни части. Обучение насочено кум местата
за настаняване.
• Финансиране на обучението по Програми за заетостта
• Закупуване на резервни части и инструменти
• Консултиране за изработването на хубава и подробна туристическа карта 1:50000
Планинарско дружество Цариброд
• Маркиране и поддръжка на трасето, което минава през общината
• Контакти с велосервизи
• Съдействие за изработка на целия маршрут-трасето през Димитровград/Цариброд
Община Белоградчик – Туристически информационен център
• Поставяне на маркировка и табели по алтернативния маршрут на територията на
общината в партньорство с пътна инфраструктура
• Кандидатстване за средства по Програмата за трансгранично сътрудничество България
Сърбия
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Сдружение „Зелена алтернатива”, Пирот, Славиша Миланов
• Местен партньор по проекта
• Координатор за местната власт и всички институции, които може да са партньори –
Туристическа организация, предприятия, полиция)
• Промоция на маршрута в района на Пирот
• Събиране на всякаква информация, необходима за проекта и маршрута
• Медийно пространство за популяризиране на маршрута
• Маркиране на маршрута
• Помощ за велосипедистите по маршрута
„Лисац”, Загубица, Сърбиа, Александър Груич
• Техническа помощ на терен (маркиране, табели)
• Връзка с местните власти в Сърбия
• Подкрепа за проекта, мониторинг и помощ при неговата реализация
Българска фондация биоразнообразие
• Експониране на обекти от границата в региона, в които БФБ има активни позиции и
действащи проекти и присъствие (Странджа, Беласица, Осогово)
• Съдействие и партньорство в другите райони
• Използване на възможности експозициите да са свързани с представяне на
биоразнообразието в пограничните райони
• Потенциално финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество (проблем с
намиране на партньори от съседните държави с финансова възможност за участие)
Циколаут Белград, Йован Еракович
Всички технически аспекти на проекта:
• Трасиране на маршрута, изследване, GPS и фото запис
• Дизайн на система за маркировка (табели, инфо точки и др.)
• Мониторинг на практическа теренна работа
• Дизайн на брошури, текстове, описание на маршрута, и др. промо материали
• Работа по картографиране (по време на трансформация на данните събрани на терен
за притнитране или електронна карта
• Организиране и водене на пътувания за медии, туристически агенции и др.)
• Лекции, презентации и др. промоционни дейности
Всички тези дейности се извършват от организацията последните 5-10 години за повече от 10
пешеходни и велосипедни маршрута по проекти в Сърбия, Черна гора, Босня и България
Колоездачно-туристическо сдружение „Лисац 1111” – Загубица
• Писане на проект
• Финансов мениджмънт на проекта
• Намиране на потенциални партньори
• Помощ при набиране на финансиране за проекта
• Техническа помощ при реализация на проекта на терен
Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма
Може да бъде партньор в следното:
• Работна група по въпроса за стандартизиране на пътни знаци и табели за маршрута
• Маркетиране – информация за маршрута на сайта www.bulgariatravel.org
• Информация за маршрута по борси и изложения в чужбина, включени в годишната
програма за национална туристическа реклама
• Писмо за подкрепа и методическа помощ на проекта по ТГС за кандидатстване на
финансиране
Одисея Ин, Михаил Михов
• Организиране и водене на велопоходи
• Включване на части от маршрута „Пътя на Желязната завеса” в различни туристически
програми и пакети
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•
•

Обучения на къщи за гости, водачи, екскурзоводи
Реклама по време на борсата в Берлин

Михаил Михов, като доброволец
• Цялостно информиране в интернет за маршрута
• Участие в събор между България и Сърбия
• Писане на инфо материали и заснемане на обекти
• Участия пред медии
Партньори:
• Места за настаняване подходящи за велосипшедисти
• Местна власт за фасилитиране на обучения, подържане на база данни за водачи, къщи,
повишаване на качеството с времето
• Чужди туроператори, които ще включат маршрута в своите каталози
• Дунавски компетентен център (Белград) за промоция на маршрута в Австрия, Германия
и Холандия чрез участие в борси и инфоматериали
• Циколонаут и Байк атак за организирането на съвместни велопоходи
• Велоклубове и туристически и природозащитни НПО за популяризиране
• Общини и НПО за отпечатване на снимки и текстове (БФБ, АПХ, БААТ)
• Медии – БНТ, БНР, БТА, Фокус, Дарик, Дневник – читателски фотоистории, местни
медии, For the Nature
Адвентура
• Изграждане на уеб платформа за POI точки – логистинч помощ за докладване на точки,
изготвяне на критерии за включване на точки
• Стандартизация на веломаркировката
• Bed&bike
• Неформално популяризиране на маршрута
Екообщност
• Стандарт за пътна и вело маркировка
• Писане и изпълнение на проекти по ТГС
• Нужда от работещи по темата партньори в Сърбия и Македония (включително местни
власти)

5. Заключение и следващи стъпки
Разглеждайки резултатите от срещата можем да заключим, че голяма част от очакванията на
участниците от нея са изпълнени. Представените организации обмениха идеи и контакти,
представителите им се запознаха помежду си и с дейността си.
Надяваме се настоящият доклад и приложените презентация и списък с контактите на
участниците да послужи на заинтересуваните организации в бъдещата им работа по развитие
на Европейски велосипеден маршрут 13 „Пътят на желязната завеса”.
Следващите стъпки:
• Информиране на Европейската комисия и Майкъл Крамер относно консултацията с
местните заинтересувани страни (обратна връзка)
• Изпълнение на поетите от участниците конкретни ангажименти с помощта на лични и
организационни ресурси, финансиращата програма за трансгранично сътрудничество и
частно спонсорство.
• Финално информиране на заинтересуваните организации относно продуктите от
проекта, които включват: Анализ на приложимостта; промоционни материали;
окончателен вариант на физическия маршрута приет от Европейската комисия. Всички
тези материали ще могат да бъдат намерени до края на годината на интернет
платформа, която се разработва в момента от екипа на проекта.

10

