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ВЪВЕДЕНИЕ 
Програмата за развитие на туризма в Община Две могили за 2015 г. е разработена на 

основание чл.11, ал.1 и 2 от Закона за туризма /обн. ДВ. Бр.30/26.03.2013г/ 
Програмата е изготвена с цел да се откроят приоритетите на общината в областта на 

туризма, да се насърчи използването на природните дадености на общината за развитие на 
икономическия потенциал и да се аргументират проектите на общината, които ще бъдат 
предложени за финансиране от фондовете на Европейския съюз. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ 
 
1. Туристически ресурси 
1.1 Географско разположение на общината 
Територията на Община Две могили се състои от землищните граници на 12 населени 

места: селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, 
Помен, Пепелина, Широково и Чилнов. Неин административен център е гр. Две могили, 
обявен за град на 29 септември 1969 година. Той се намира на 32 км на юг от град Русе. 
Наречен е така заради двете Тракийски могили на север от селището. В тях са отрити само 
урни с костите на изпепелените някога владетели. Град Две могили е разположен от двете 
страни на жп линията Русе - Горна Оряховица. Община Две могили граничи с общините 
Иваново, Борово, Опака, Попово и Бяла.  

През територията й преминава ж.п. линия Русе-Горна Оряховица, която се явява 
междинно звено на Европейските железопътни комуникации север-юг.  На границата на 
Община Две могили с община Борово минава пътя Русе-София 

През общината преминават реките Черни и Баниски Лом, които са потенциален 
източник за поливане на обработваемите земеделски земи. На границата между селата 
Баниска и Копривец е построен най-големият язовир в област Русе - язовир Баниска. 

Община Две могили е основна административно-териториална единица, в която се 
осъществява местно самоуправление. Тя е юридическо лице със свои органи, собственост и 
самостоятелен бюджет. Общината е от ІV функционален тип. 

Община Две могили е община с аграрен облик и е типичен представител на т.нар. селски 
общини. Тя е разположена на територия от 345 000 дка, като 74,7% от територията й са 
площи за нуждите на селското стопанство. Изоставената земя е около 5033 дка т.е едва 1,9 %. 

1.2. Природни ресурси 
Обща характеристика на общината – тя е разположена в източната част на Дунавската 

хълмиста равнина върху площ от 345 кв.км. Заема 13,1 % от територията на Русенска област 
и 0,3% от тази на цялата страна. Община Две могили заема територията на обширно 
заравнено льосово плато, характеризиращо се предимно с равнинен релеф, на места прорязан 
от дълбоки къси долове. Геоложкият строеж е изграден от два вида строителни почви – 
аптски варовици и комплекс от льосовидни отложения. Намира се в земетръсен район. 
Горният почвен слой, който е обработваема почва, е предимно чернозем. Под влияние на 
ерозивните процеси са разпространени тъмносиви и сиви горски почви, а по поречията на 
реките има алувиално-ливадни почви. Община Две могили попада в областта на 
умереноконтинентален климат и според климатичното райониране в България тук има 
най-добре изразена континенталност на климата: горещо лято, студена зима, големи 
годишни амплитуди на температурата, подчертан летен максимум на валежите.  

1.3 Природни забележителности и Защитени територии 
Горските територии попадащи в защитени зони по смисъла на ЗЗТ са в размер на  0.6 

ха в „Природна забележителност Пещера Орлова чука”, намираща се на 40 км. южно от гр. 
Русе, 7 км източно от гр. Две могили с надморска височина 170 м, дължина 13 437 м, 
денивелация 45 м. По благоустройство „Орлова чука” е втората по дължина пещера в 
България. Намира се в Дунавската равнина, в близост до Природен парк Русенски Лом. След 
като беше затворена за туристи дълги години, днес „Орлова чука” грабва посетителя с 
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ефектното си осветление. За безопасността на гостите на пещерата се грижи квалифициран 
водач, който прави разходката изключително интересна. Пещерата  е много богата на 
образувания и форми, които впечатляват с красотата си. В облагородената част на пещерата 
посетителите могат да видят следи от мечешки нокти по тавана, фауната в пещерата е 
интересна и разнообразна. „Орлова чука” е дом на хиляди прилепи, в пещерата живеят 
различни видове паяци и бръмбари. Въпреки, че е открита едва през миналия век, всъщност 
пещерата е позната на човека още от праисторически времена. По време на многобройните 
експедиции са намерени множество оръдия на труда, доказващи, че тук са живели хора още 
от епохите на палеолита и енеолита. Температурата в пещерата е около 14 °C и се запазва без 
съществена промяна през цялата година. Пещерата е с охраняван достъп и е отворена за 
посетители от 1-ви април до 1-ви ноември. През останалото време достъпът за туристи е 
ограничен, тъй като в пещерата зимува голяма колония от прилепи.  

 

 
Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица” в местност „Къс 

баир”. Тук през 2010 г. е открит нов растителен вид, непознат за науката до този момент. 
Растението носи името Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) и е открито 
от Стоян Стоянов. През месец февруари 2012 г. той, заедно с Валентина Горанова от 
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска Академия на 
науките внесоха предложение за обявяване на нова защитена местност с цел опазване 
местообитанието на уникалното растение. Уехтрицовата урока е рядък балкански ендемит, 
разпространен единствено в североизточните части на Балканския полуостров и никъде 
другаде по света. В землището на с. Острица се среща на площ, по-голяма от 300 дка. Със 
Заповед РД-18/11.01.2013 г. Министерство на околната среда и водите обявява новата 
защитена местност, в която са забранени всякакви дейности, застрашаващи местообитанието 
на ценното растение. 
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Горските територии попадащи в защитени зони по смисъла на Закона за 

биоразнообразието – Натура 2000 са в размер на 118.9 ха. в „Защитена зона Ломовете”. 
 Лесопарк “Аязмото” в с. Каран Върбовка, отреден с Решение № 4351/28.12.1971 г. на 
Министерството на горите, разположен върху 3483 дка залесена площ, уникален с 
природната си красота, съчетана с лечебна минерална вода. В красивата долина се намира 
манастирът “Света Марина”, посещаван от вярващи от региона и страната. Тук е 
единственият минерален извор в област Русе. В околностите на селото е местността “Бобов 
дол”, в която се намират вековното дърво и стар кладенец. Дървото е обявено за защитен 
обект със Заповед № 343 /04.07.1978 година на КОПС и е с ДР №987. Това е дъб от вида 
Зимен дъб, височината му е около 25 метра, а обиколката на ствола – 4.16м. В съседната 
местност “Дял Сърш” също има десетки вековни дъбове, габъри и круши. 
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1.4. Културно-историческо наследство 
 Паметник и къща-музей на Филип Тотю – борец за национално освобождение, 

наричан от народа “Хвърковатия войвода”. Филип Тотю е роден на 10 април 1830 год. в 
махала Гърците до с. Вонеща вода. Последните си години прекарва в Две могили, където на 
22 март 1907 година непокорното сърце на войводата престава да тупти. Гробът му се 
намира до църквата “Света Троица”. През 1973 година в центъра на град Две могили 
признателните потомци издигат величествен паметник. Голямата бронзова фигура на 
“Хвърковатия” войвода, устремена напред, напомня за неговия бурен и достоен за 
подражаване живот, а къщата, в който е живял след Освобождението, е превърната в „Къща 
музей”. Тя се намира в гр. Две могили, ул. “Филип Тотю” № 3. 

 

 Манастир „Света Марина” с. Каран Върбовка се намира на около 20 км. от общинския 
център Две могили и на 50 км. южно от гр. Русе. Недалеч от селото е разположен манастирът 
“Св. Марина”, известен с лековитото си аязмо. Още от Средновековието манастирът се 
утвърждава като най-известният култов център с патрон Св. Марина в Източна България. 
Манастирът е един от най-старите български манастири, които са от периода на Второто 
българско царство /1187-1396/. През 2013 г. е включен в списъка на 100-те национални 
туристически обекти в България под номер 50 ″ᵟ″. В момента там се изпълнява проект по 
европейска програма, който обхваща изграждане на хотелска част към манастира и основен 
ремонт на самия манастир. Предвижда се проекта да приключи до храмовия празник – 17 
юли 2015г., когато християнството чества и почита Св. Марина. 

Малко известен факт е, че на Двемогилската гара, цар Фердинанд е написал на 22 
септември 1908г. Манифеста за независимостта на България. Сега на сградата на ЖП гара 
Две могили има поставена паметната плоча. Във фоайето на гарата е постоянна 
фотоизложба, разкриваща в снимки пътя на българската Независимост. 
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2. Туристическа инфраструктура и услуги 
2.1 Туристически бази и услуги 
На територията на общината се намират следните обекти с места за настаняване, с 

леглова база : 
- Туристически хижа „Орлова чука” в района на пещера „Орлова чука” – 28 легла, 

павилион за хранене; 
- Къща за гости „Черни лом” с. Острица, 15 легла, ресторант, голям външен басейн; 
- Къща за гости „Еделвайс” гр. Две могили, 10 легла, ресторант, малък външен 

басейн; 
- Къща за гости „Арт вила „Орлова чука” с. Пепелина, 7 легла, кът за хранене. 

 Всички заведения за хранене и развлечения, както и местата за настаняване, които са 
целогодишно работещи, са с достатъчен брой места за сядане и настаняване, и са 
категоризирани, съгласно изискванията на Закона за туризма. 
 
2.2. Допълнителни туристически услуги и атракции. 
 В културния календар на Община Две могили за 2015 година са отбелязани 
множество празници и чествания, като се открояват три най-значими: 
 Дванадесети международен детски фолклорен фестивал „С фолклора от 

миналото – заедно в бъдещето” – 26-28 август в гр. Две могили 
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 Шести фолклорен фестивал, Четвърти младежки фолклорен фестивал „Жива 

вода” – 20-21 юни, местност „Аязмото” с. Каран Върбовка. 
 

 
 Шести „Събор на хърцоите” – 9 август, Читалището в с. Кацелово 
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 Традиционно всяко населено място има събор, датите, на които са отбелязани в 
културния календар на общината. 

Предлагането на допълнителни туристически услуги е сравнително слабо - 
традиционно - селски, ловен и риболовен туризъм. Липсва разнообразие на туристическия 
продукт.  

Любителите на риболова могат да ловят риба в реките Русенски и Баниски Лом, както 
и във водите на всички язовири на територията на общината. 

Горите са пълни с разнообразен дивеч, който при подходящи условия и при специален 
режим на обстрелване, може да се използва за лов от любителите на този спорт. 

В община Две могили развиват дейност 11 читалища, с  постоянно действащи групи и 
състави. Всяка година се организират празници от народния календар – Богоявление 
/Йордановден/, Бабинден, Трифон Зарезан, Еньовден и др., които привличат много 
посетители. 

2.3 Пътна и туристическа инфраструктура 
 На територията на общината има изградена 69 км. общинска пътна мрежа от четвърти 
клас и 50 км. републиканска пътна мрежа от трети клас. 
 Електрозахранването на общината се осъществява чрез изградена електро преносна  и 
електроразпределителна мрежа.  

В община Две могили са изградени базови станции и съоръжения, чрез които се 
осъществява  покритие на мобилните връзки от МТел, Теленор и Вивател. 

2.4 Информация и реклама 
Община Две могили има информационен портал с адрес:  
e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg на който се публикуват всички важни за общината 

документи и събития. 
Като цяло рекламата на общината и на туристическите й обекти е недостатъчна.  
3. Стратегически документи 
1. Общински план за развитие на Община Две могили 2014 - 2020 година. 
2. Областен план за развитие. 
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РАЗДЕЛ 2.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА 
1. Силни страни: 

• Добро географско положение; 
• Наличие на природни ресурси достатъчни за развитие на туризъм (климат, 

гори, разнообразни възможности за туристически маршрути и др.);  
• Наличие на защитени територии, като предпоставка за развитие на 

екологичен и познавателен туризъм; 
• Наличие на гори, като предпоставка за развитие на ловен туризъм; 
• Богато културно - историческо наследство; 
• Наличие на  вече създадени туристически база, ползващи се с добро име; 
• Интерес към закупуване на имоти в района от българи и чужденци; 
• Липсват големи промишлени замърсители на въздуха, почвите и водите; 
• Наличие на водни басейни (реки, микроязовири, язовири) и природни 

забележителности за развитие на риболовен туризъм; 
• Традиции във фолклора и художествената самодейност, наличие на състави с 

готовност за разнообразие по жанрове и програми при читалищата в гр. Две 
могили и селата. 

• Добро съжителство на различните етноси, религии и култури. 
2. Слаби страни: 

• Липса на цялостен туристически продукт на територията на общината; 
• Недостатъчна туристическа инфраструктура; 
• Липса на туристическа информационен център; 
• Ниска квалификация на обслужващия персонал; 
• Липса на обособено място, където да се излагат занаятчийски, кулинарни и 

други характерни местни продукти; 
• Липса на местно сдружение по туризъм ; 
• Недостатъчна леглова база от различен тип; 
• Липса на канализационната мрежа в селищата, водеща до замърсяване на 

реките, подпочвените води и почвата от непречистени битови отпадъчни води; 
• Липса на пречиствателни станции за отпадъчни води в населените места 

3. Възможности 
• Развитие на ловен и риболовен туризъм; 
• Развитие на селски и екотуризъм; 
• Използване на средствата на национални и европейски фондове за 

финансиране на проекти; 
• Създаване на туристически  информационен център; 
• Организиране на традиционни прояви през годината, посветени на различни 

местни обичаи, продукти и др.; 
• Разработване и предлагане на стандарти за местни туристически услуги; 
• Реклама и промоция на местния туристически продукт. 

4. Заплахи 
• Опасност от неконтролирано и неправилно използване на природните ресурси- 

горите и водоизточниците; 
• Възможност от стихийно и разнопосочно развитие на туризма; 
• Развитие на прекалено еднообразно предлагане; 
• Възможно разочарование на посетителите от състоянието на 

инфраструктурата и/или недостатъчно доброто ниво на услугите; 
• Недостатъчен финансов ресурс. 

Като цяло може да се направи изводът, че предимствата и проблемите за 

развитието на туризъм в Община Две могили взаимно се уравновесяват. Няма 
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непреодолими външни заплахи за това развитие, а съществуват достатъчно 

възможности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИЗИЯ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИЗА РАЗВИТИЕТО НА 
ТУРИЗЪМ 

Община Две могили - екологично чиста, с развит устойчив еко- и селски туризъм, 
осигуряващ приходи и добър жизнен стандарт в общината. 

 
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 
ЦЕЛ I: Туризмът като приоритет в икономическото развитие на Община Две могили. 
ЦЕЛ ІІ: Съхраняване на културно-историческото наследство и превръщането му в 

туристически продукт. 
 
РАЗДЕЛ 5. МИСИЯ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДВЕ МОГИЛИ 
Мисията на общинска администрация  Две могили е да изпълнява ролята на двигател 

за местното развитие на туризма и обединител на усилията в тази посока. Тя определя 
рамката и правилата за развитие и създава по-добри условия и среда за реализация на 
частната инициатива. Общинска администрация работи в партньорство с всички 
заинтересовани страни на територията на общината. Тя е коректен и лоялен партньор, който 
влага време и средства за стимулиране и стартиране на различни процеси, като гарантира 
връщането на общинските приходи от туризъм в туристически дейности и инициативи, и 
съдейства за намирането на допълнителни фондове, чрез европейски и трансгранични 
програми и проекти. 

 
РАЗДЕЛ 6. ДЕЙНОСТИ 

 През 2014г. в бюджета на общината са постъпили средства, както следва: 
 - от вход на Пещера „Орлова чука”             37360,00 лв. 
 - от такси за категоризиране на туристически обекти               360,00 лв. 
 - от туристически данък          70,00 лв. 
 Общо:                37790,00 лв. 
 
 През 2015г. се очаква приходите са се увеличат, както следва: 
 - от вход на Пещера „Орлова чука”             38000,00 лв. 
 - от такси за категоризиране на туристически обекти             3000,00 лв. 
 - от туристически данък                   200,00 лв. 
 Общо:                        41200,00 лв. 
 
 
 Част от сумите да се изразходят за следните дейности: 
 1. Изработване на 2 бр. рекламни информационни табла с административни карти и 
нанесени туристически обекти – едно в гр. Две могили и едно в района на пещера „Орлова 
чука”. 
 2. Изработване на рекламни материали /картички, диплянки, брошури/ и рекламни 
сувенирни /магнити, ключодържатели, сувенирни чаши/. 
 3. Публикации в туристически издания, списания, каталози, пътеводители, преса. 
 4. Участия в туристически борси и изложения. 
 5. Организиране на срещи с туристическия бизнес за запознаване със законовите 
промени в областта на туризма.   
 

Председателстващ Общински съвет – Две могили:  
 

     ____________________(Стефка Райкова Пенчева) 


