
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБОБЩЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ГРАД 

МУРФАТЛАР 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 

Работа извършена в рамките на проекта "Развитие на туристическия потенциал, 
опазване и популяризиране на общото наследство", код ROBG-453, финансиран от 

програмата Interreg V-A Румъния-България 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юли 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
автор Groove Hour SRL 
Договор №. 3247 / 5.13.2019 



 
СЪДЪРЖАНИЕ 

 
 

I.  Тенденции в туризма. Устойчив туризъм 
 

II.  Туристически контекст на окръг Констанца 
 

III.  Град Мурфатлар  
 

IV.  Туристическо търсене и предлагане в град Мурфатлар и неговата зона 
на влияние 

 
V.  Туристически ресурси на град Мурфатлар 

 
VI.  Туристическа инфпаструктура на град Мурфатлар 

 
VII.  Фактори, влияещи на туристическия сектор  

 
VIII.   SWOT анализ на туристическите дейности в град Мурфатлар  

 
IX.  Град Мурфатлар. Туристически потенциал и възможности за развитие на 

туризма 
 

X.  Предложения за развитие на съществуващите туристически атракции в 
Мурфатлар 

 
XI.  Туристически продукти. Незабавни и перспективни действия 

 
XII.  Стратегически подход към развитието на туризма в Мурфатлар 

 
XIII.  Маркетингова стратегия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ТЕНДЕНЦИИ В ТУРИЗМА. УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ  
 
Туризмът играе съществена роля в икономическото развитие на дадена страна, 
способствайки за намаляването на бедността в изостаналите райони, интеграцията на 
местните общности и създаването на работни места, особено за младите хора. 
Туризмът е, според Световната туристическа организация, индустрията, която 
постоянно нараства от 2010 г. до момента, като на световно ниво Европа привлича най-
голям брой туристи1. В същото време туризмът е свързан с използването и развитието 
на природния, историческия и културния капитал на градовете и регионите в страната, 
аспекти, които оказват съществено влияние върху тяхната привлекателност и времето, 
прекарано от туристите в тези райони. Съвременните тенденции в туризма отразяват 
развитието и поддържането на свързани туристически продукти и марки, на пазарни 
ниши, като екотуризъм, лозаро-винарски туризъм или туризъм за възрастни хора, 
основани на устойчив туризъм чрез диверсификация и адаптация на туристическите 
атракции. По този начин устойчивостта влияе не само на туристическия сектор, но и на 
културните и творческите индустрии, агро-хранителния сектор, строителството, 
експерименталната археология и др.2. 
 
Друга тенденция в туризма е създаването на управление на дестинациите чрез 
координиране на управленските усилия на всички учреждения, участващи в 
създаването и поддържането на туристическа дестинация, въз основа на типове 
атракции, съоръжения, достъп, маркетинг и цена. Отговорното и устойчиво 
управление работи дотолкова, доколкото е в състояние да благоприятства и 
хармонизира/подпомогне и хармонично да насочи взаимодействията между 
посетителите, туристическата индустрия, общността, която ги приема, и околната 
среда като цяло (природните и антропогенните ресурси). На европейско ниво сектора 
на пътуванията и туризма издържа почти 26,5 милиона души, а генерираните от 
посетителите приходи са 375,1 милиарда евро. Следователно туризмът има важна 
роля за генерирането на приходи, работни места и инвестиции, което накара органите 
в сферата да изготвят европейски манифест на туризма3, с цел да се разработят 
ефективни политики за поддържане и развитие на  индустрията по устойчив начин. 
Последователно облагодетелстван аспект през последните години е този на 
трансграничния туризъм, силно подкрепян от европейските политики и структурните 
фондове, инвестирани в насърчаването, укрепването на туристическите цели и 
създаването на общи дейности, привлекателни за двете страни на границата. 
 
Град Мурфатлар може да се възползва от тези тенденции, политики и нови подходи в 
областта на туризма чрез разработване и насърчаване на модерни, свързани и 
последователни стратегии, обвързани с националните ценности и стратегии за 
печалба. По този начин дългосрочната туристическа стратегия в Румъния, а именно 
Генералният план за развитие на националния туризъм 2007-2026, разпознава като 

                                                           
1 Световната туристическа организация, https://www.e-unwto.org  
2Европейската комисия, Регионални политики, Туристическа тематика, достъпна на 
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/tourism/ 
3 Европейски манифест на туризма за растеж и работни места, www.tourismmanifesto.eu, достъпен на 
https://docs.wixstatic.com/ugd/0222ec_d9a77903c6474b31aec45a9962ac5e52.pdf  

 



пазарна ниша - освен съществуващите основни морски и планински сегменти - 
покриването на пазара на екотуризма, културния и свързания с културното 
наследство туризъм, приключенския туризъм, пазарите на "наблюдение на 
птиците" и на туризма, свързан с дивата природа. 
  
II. ТУРИСТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ ЗА ОКРЪГ КОНСТАНЦА 
 
Многобройните природни и антропогенни ресурси от национално и международно 
значение на окръг Констанца, разпръснати по дължината на основните транспортни 
маршрути, предполагат важен "основен" туристически продукт - морски туризъм, тип 
Sunlust. Този факт е доказан и статически, като данните за пристиганията на туристите 
в приемните структури за периода 2014-2018 г. нареждат окръг Констанца на трето 
място на национално ниво, след град Букурещ и окръг Брашов.  
 
Стратегическото му разположение между Дунав и Черно море в южна Добруджа е 
допринесло за съществуването на дълга история, територията на окръга бидейки 
населявана непрекъснато още от праисторията: културата Хаманджия, гръцките и 
римски крепости по Черно море и по дължината на Дунав, религиозните следи като 
Мурфатларския скален комплекс, килиите и манастирите, изкопани в скалата. От 
гледна точка на биологичното разнообразие, окръг Констанца се радва на 
присъствието на около 40 защитени природни зони, много от които са обекти с 
общностно или международно значение. 
 
Излазът на Черно море от над 245 км, както и изключителните природни условия на 
бреговата линия, са довели до развитието на сезонния туризъм и на почти половината 
от капацитета за прием на туристи в Румъния, на нивото на окръг Констанца, особено в 
крайбрежната зона. По дължината на крайбрежието са създадени или естествено са се 
развили курорти, които отговарят на нуждите на всички възрасти и предпочитания: 
Нъводари - Мамая-сат, Мамая, Ефорие Норд, Ефорие Суд, Костинещ, Текиргьол, 
Олимп, Нептун, Юпитер, Кап Аурора, Венера, Сатурн, Мангалия, 2 май и Вама Веке. 
Така, окръг Констанца се идентифицира, на първо място, с туризъм тип "Sunlust" - 
слънце и море, и по-малко с тип "Wanderlust" - на откриване, на опознаване, което е 
предизвикателство от гледна точка на стратегии за развитието на сегментите на 
градския туризъм, културния туризъм или екотуризма.  
 
Тези условия са благоприятни за развитието на специфични форми на туризъм, 
развивани в окръг Констанца, които могат да бъдат много разнообразни: от летния 
туризъм, най-постоянният източник на приходи, следван от балнеоложкия и 
развлекателния туризъм, морския и спортен туризъм, круизния туризъм, бизнес 
туризма до културия туризъм и транспортния туризъм или селския и екоселския 
туризъм, които започват да се развиват през последните години. Събитията, които 
оживяват окръга, се състоят, от една страна, от спектакли и фестивали с класически и 
съвременни теми на етнографски тип събития, провеждани и определяни от 
етническата и културна мозайка на Добруджа и, от друга страна, от важни бизнес 
събития в национален мащаб или спортни събития. 
 
 



III. ГРАД МУРФАТЛАР 
 
III.1. Общ поглед на туристическите ресурси в исторически, етно-фолклорни и 
географски контекст 
 
Град Мурфатлар, макар и малко познат като туристическа дестинация, е обект на 
картата на големите исторически открития или на най-известните лозарски райони в 
Румъния. Първото име, под което е бил известен Мурфатлар, писмено 
засвиделтествано през 1855 г., е от османски произход, което е променено на Басараб 
и е върнато на Мурфатлар през последния век и половина. Археологическите останки 
в района на града свидетелстват за много по-старо селище, като най-известен е 
Монашеският скален комплекс, състоящ се от църкви, килии, разклонени галерии, 
гробове, издълбани в кредата на хълма Тибишир, вероятно най-важният 
раннохристиянски център на територията на Румъния. Макар и да не може да бъде 
посетен, пещерният комплекс може косвено да се превърне в безценен туристически 
елемент за културния и религиозен туризъм. Съжителството през вековете на 
различни етноси в Добруджа и в Мурфатлар4 е създало общности, които са устойчиви 
и пълни с легенди, фолклор и народно изкуство, които сами по себе си атракция в 
тази област. 
 
Едновременно с модернизацията на региона, особено чрез изграждането на първата 
железопътна линия в Добруджа5, която да улесни търговията и размените чрез 
свързването на река Дунав и Черно море, след това на моста "Карол I" в Чернавода, 
пуснат в експлоатация през 1895 г., Мурфатлар се е намерил пътя на Чернавода - 
Констанца, а железопътната гара, построена от британската компания "Danube and 
Black Sea Railway Kustendje Harbour Company Limited” (DBSR), функционира и днес и 
може да бъдат посетена. Последващите десетилетия бележат важни еволюции, 
водещи до развитието на древната провинция Добруджа, а сред градовете, които са се 
издигнали в кратък период, е и Мурфатлар. Каналът Дунав - Черно море, построен 
между 1949-1953 г. и открит през 1984 г., пресича града, пристанището Мурфатлар 
позволява транзита на насипни товари, а свободната пристанищна зона улеснява 
промишлени и търговски дейности, свързани с водния транспорт по канала. 
 
 През този промеждутък от време оголените варовикови хълмове на Мурфатлар се 
превръщат в ресурс за това, което ще бъде едно от най-големите и най-известните 
лозарски области в Румъния - лозарската област на Мурфатлар, пълен с легенди за 
хайдути. Гората Фънтъница Мурфатлар е природен резерват от 1932 г. и един от най-
известните туристически обекти на град Мурфатлар. 
 
След 1990 г. град Мурфатлар се развива органично, реализират се както публични, 
така и частни инвестиции що се отнася до публичната и туристическата 
инфраструктура, за да се популяризира имиджа на града и интересните туристически 
ресурси, някои от които дори са уникални на територия на Румъния. Град Мурфатлар 

                                                           
4 При преброяването на населението през 2011 г. по-голямата част от населението се е обявила за 
румънци (84.3%), следвано от   татарите (5.5%) и ромите (2,49%). Източник: www.recensamantromania.ro 
5 Железопътната линия Чернавода – Констанца е била първата целезопътна линия в Османската империя и 
е била построена в периода 1857 – 1860г. 



се намира на около средата на пътя от север на юг в Добруджа, на 18 км от Констанца 
и на около 200 км от Букурещ.  
  
IV. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В ГРАД МУРФАТЛАР  
 
IV.1. Описание на природните туристически ресурси  
 
Природните ресурси на град Мурфатлар, които представляват голяма туристическа 
привлекателност, могат да бъдат много ценна основа за разширяването на местните и 
трансграничните туристически дейности, съответно за екотуризма. 
Резерватът „Фънтъница Мурфатлар“ и природният резерват "Гората Фънтъница 
Мурфатлар” 
  
Резерватът „Фънтъница Мурфатлар“ е място с обществена важност, включено в 
мрежата Натура 2000, която припокрива защитена природна зона от национален 
интерес, като и двете защитават гора с висока ботаническа и зоологическа стойност, 
гората Фънтъница. Резерватът се намира в южната част на града, а достъпът до 
защитената зона е лесен, на пресечната точка на националния път 22C, свързващ 
Констанца откъм Мурфатлар с пътя Констанца - Остров - национален път 3 (DN 3). 
Името "Фънтъница" се отнася до единствения постоянен извор в защитената зона. 
Резерватът обхваща сравнително стръмен бряг на хълма и плато на височина около 90 
м над морското равнище. Районът се пресича от тесни и плитки долини, а в основата е 
ограничен от широка долина, съседна на бившия напоителен канал Басараб - Негру 
Вода. Биогеографският район е степ, с варовикови склонове и хълмово плато, 
формирано от варовици от сарматската епоха, покрити със слой чернозем. Климатът е 
умерено-континентален, с влияние на морския климат.  
 
В резервата се намират над 500 вида растения, характерни за южната част на 
Добруджа, като преобладават понтийските елементи, следвани от балканските, 
континенталните, субсредиземноморските и евроазийските. Фауната съдържа 
множество видове животни, характерни за Добруджанските степни райони. 
Присъстващите редки видове, изброени в приложение II към Директива 92/43 / ЕИО на 
Съвета относно опазването на естествените местообитания и на видовете дива флора 
и фауна, включват бозайници - европейски лалугер (Spermophilus citellus), степна 
скачаща мишка (Sicista subtilis) и пъстър пор (Vormela peregusna), земноводни и 
влечуги - добруджанска сухоземна шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и ивичест 
смок (Elaphe quatuorlineata), както и многобройни безгръбначни. По отношение на 
растенията, изброени в споменатото приложение, в резервата има два вида: червено 
усойниче (Echium russicum) и Pulsatila grandis. Към тях се добавят още 69 важни 
растителни видове, които могат да бъдат открити в резервата.  
 
В рамките на резервата туристическата инфраструктура е сравнително развита, 
включваща съоръжения за настаняване, за обществено хранене и за минимален отдих, 
както и пътеки и трасета за походи. Към този момент резервата е най-важният 
природен туристически обект на града и района Мурфатлар, обект на наследство, 
разположено в по-широка област от туристически интерес. 
 



Варовиково езеро 
Варовиковото езеро е много малко известно и в същото време уникално и 
изключително достъпно в пейзажа на района. Езерото се е образувало в леглото на 
изоставена кариера за добив на вар и креда, с наситено синьо-тюркоазена чиста вода. 
Белите стени от креда, които го заобикалят, и малкото степна растителност му 
придават странен живописен изглед. Легендата за това място разказва, че водата на 
езерото променя цвета си според сезона. Езерото се намира на около 1,5 км южно от 
центъра на населеното място и на 300 метра южно от Мурфатларския скален 
комплекс, като е частично достъпно с кола, от пътя Констанца - Остров - национален 
път 3 (DN 3) по чакълест и неравен път. 
  
Хълмовете от креда, покрити с лозя 
В южната част на град Мурфатлар се намират хълмове и възвишения с ниски височини 
от 100-105 м, които образуват разнообразен и атрактивен релеф. Хълмовете се състоят 
от пластове от бяла креда, които се редуват с тънки слоеве сива глина6. Тези хълмове 
имат отлична почва за лозаро-винарските култури, които доминират пейзажа.  
  
IV.2. Описание на антропогенните туристически ресурси    
Град Мурфатлар се състои от две местности - градската местност Мурфатлар и селото 
Симинок. Територията на местността е рязко пресечена от канала Дунав-Черно море, 
като на изток-североизток е разположена най-голямата част на града, неговия 
административен и боществен център, а в източната част на канала - индустриалната 
зона, жилищната част на града и селото Симинок.  
  
Археологически и архитектурни паметници   
 
Мурфатларския скален комплекс 
На около 1 км източно от центъра на град Мурфатлар, на южния бряг на канала Дунав-
Черно море, се намира археологическия обект Мурфатлар-Басараб, уникален паметник 
на територията на Румъния. Археологическият ансамбъл, открит през 1957 г., 
представлява комплекс от паметници, които образуват за румънското средновековно 
изкуство най-стария познат архитектурен и живописен документ, чиито елементи 
напомнят за скалните църкви в Кападокия7. Християнското светилище от X-XI в. се 
състои от малки църкви, килии, крипти и гробове, лабиринтни галерии и жилища, 
изкопани в кредата, по настоящем защитени от закона и класифицирани като паметник 
от национален интерес8.   
 
Паметникът не може да бъде посещаван, тъй като извършените актуални  
консервациионни дейности  са незначителни, нито пък паметникът е устроен така, че 
да осигурява защита на посетителите. Културната и духовната стойност на този 
паметник позволяват непрякото му остойностяване за туристите и посетителите, които 
не се нуждаят от непосредствен контакт с обекта на техния интерес. 

                                                           
6 План за управление на защитената зона ROSCI 0083 Фънтъница Мурфатлар, достъпен на 
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-05-12_PM_Fantanita_Murfatlar.pdf 
7 Arta de tradiție bizantină în România. Autor: Monahia Atanasia (Adela Vaetisi), Editura Noi Print, 2008, 
2008г. 
8 Министерство на културата и националната идентичност, Списък на историческите паметници 2015, 
достъпно на http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice 



 
Общата площ на обекта е около 3500 квадратни метра, като най-необикновените 
елементи са шест малки църкви9, издълбани в във варобиковия бряг на хълма 
Тибишир. Стените са украсени с кръстовидни и геометрични знаци, кръстове с 
различни форми и размери, човешки или животински образи. Също така, има 
неразгадани рунически надписи, и думи с палеославски или гръцки символи. 
Разгаданите надписи са с религиозно-възпоменателен характер. На една от църквите 
има надпис на кирилица "leat 6500" - 6500 години от сътворението на света, което 
означава 992 г. сл. Хр., смятан за референтна година за датиране на комплекса. Тези 
надписи и мотиви са елементи с изключителна стойност за опознаването на културата 
на епохата, в този период на  ясно формиране на румънския народ10.  
   
Железопътна гара Мурфатлар 
Железопътната гара Мурфатлар е част от първата железопътна линия, построена в 
Добруджа и в същото време в цялата Османска империя - по това време Добруджа е 
била под османско владичество11. Архитектурният комплекс на гарата се състои от две 
основни тела, гара Мурфатлар и водната кула, обслужваща  локомотивите с пара в 
началото на XX век, както и  водните помпи на кулата. Както гарата, така и кулата са 
исторически паметници, защитени от закона12.  
 
Конакът Когълничану   
Конакът Когълничану е едно от малкото румънски имения от модерната епоха, 
запазени до днес в Добруджа, обявен за исторически паметник от национален 
интерес. Паметникът е построен в еклектичен стил през втората половина на XIX век. 
Сградата включва детайли, специфични за западна архитектура от XIX век, както и 
елементи с мавританско влияние. В момента в имението Когълничану е настанена 
детска градина, което не позволява то  да бъде посещаван. 
  
Архитектурното наследство на град Мурфатлар включва редица къщи, датирани от 
края на XIX век - началото на ХХ век, като например: къщата Стаматопол (1899), 
къщата Омер Бечир бей, както и други къщи, считани за ценни за местната общност.  
 
Места за поклонение: църквата "Рождество Богородично "се намира на улица "Матей 
Корвин", под номер 3, и е на повече от 100 години, включена е в списъка на 
историческите паметници от национален интерес. Манастирът "Свети Теотим" е нов 
религиозен обект, датиращ от 2001 г. и е построен на хълма Тибишир, над 
Мурфатларския скален комплекс. Места на поклонение, издигнати през последните 
години: новата църква "Св. Императори Константин и Елена" - Мурфатлар, църквата 

                                                           
9 Trasee turistice în zone cultural religioase, проект "Туристическо популяризиране на района Остров-
Адамклиси", финансиран от Регионалната оперативна програма 2003-2007, ноември 2012 г., достъпен  на 
http://traseeostrovadamclisi.judetul-constanta.ro/trasee  
10 Ansamblul rupestru Murfatlar. Autori Oana Damian, Mihai Opreanu, представен  в Асоциацията 
Архитектура Възстановяване Археология  (A.R.A.), 4 април 2003г., достъпна на  
http://www.simpara.ro/ara4/a4_02_06.htm 
11 Istorie și identitate la turcii din Dobrogea, coordonator Adriana Cupcea și Kozak Gyula, Editura Institutului 
pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj, 2017 
12 Министерство на културата и националната идентичност, Списък на историческите паметници 2015, 
достъпен на http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice 



"Св. Йерарх Никола" в село Симинок, петдесетната църквата "Мараната" - Мурфатлар", 
християнската баптистка църква "Бетания"- Мурфатлар и джамията.  
 
Старият център на град Мурфатлар 

 
Старият център е административния център на града, където се отличават защитени 
сгради от културно наследство от края на XIX - началото на XX век: къщата  Стаматопол 
(1899), имението Михаил Когалничану, къщата Омер Бечир бей, църквата "Рождество 
Богородично" (1903-1906), както и железопътната гара, както и сградите от културно 
наследство с местна стойност, като например сградата на кметството.  
 
Лозарски области и лозаро-винарски атракции 
 
Лозарска област Мурфатлар  
Една от най-известните и стари винарски зони в Румъния, лозарската зона Мурфатлар, 
се простира по хълмовете, които обграждат града от изток, на площ от около 3000 
хектара.  Историята на лозарската област13 започва от древни времена - по много 
светски и религиозни паметници в района присъстват митични герои, увенчани с 
филизи и грозде, с препратки към култа на Дионисий (Бакхус, Bacchus),  изтъкващи 
стойността както и сега, на почвите, образувани върху варовикови сарматични 
находища и благоприятния излаз на хълмовете на бреговата линия. След 
опустошителното нахлуване на филоксерата в края на XIX век отглеждането на лозя се 
подхваща отново с присадени сортове, съответно чужди сортове, повечето френски, 
като на места се запазват и стари румънски сортове. Лозарската област се е 
разраснала и развила в резултат както на изследванията и инвестициите, така и чрез 
репутацията, с която преди е била свързвана - приела е името "Царски лозя", като 
признание за качеството на виното от крал Карол II през 193914 година. Понастоящем, 
лозарската област Мурфатлар, изцяло частна, се състои от 3000 хектара лозя, а един 
туристически обект оживява лозарската област с типични еонологични туристически 
събития. 
 
Център за изследване и развитие на лозарството и винарството - Мурфатлар 
Изследователският център с дълга история, създаден е през 1887г. 15 на 4,8 хектара, 
счита се за ядрото на сегашния лозарски център Мурфатлар. Първоначалната дейност 
на центъра е разсадникът за храсти и лози с роля за намаляване на ефектите от 
сушата в Добруджа. По настоящем в центъра се организират дегустационни 
мероприятия, които могат да бъдат интегрирани в по-широк проект за насърчаване на 
енологичния туризъм в района на Мурфатлар.  
 
Винарската изба "Домениул Владой" (домейн Владой)  
Винарската изба "Домениул Владой"се намира в село Симинок,  принадлежащо към 
град Мурфатлар, на около 5 километра от центъра на град Мурфатлар. Отглежданите 
сортове лозя са както местни, така и международни, за бели вина - Пино Гри, 

                                                           
13 Analele Dobrogei „Dobrogea – Cincizeci de ani de viață românească 1878 – 1928". Публикация, отпечатана 
по повод петдесетгодишнината от повторното присъединяване на Добруджа. Cultura Națională, București 
1928  
14 Murfatlar – Basarabi, localitate dobrogeană. Monografie. Юни 2012г. 
15 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație  www.statiuneamurfatlar.ro 



Совиньон Блан, Мускат Отонел, Шардоне, Тамъйоаса ромъняска, Фетяска регала, 
Ризлинг италиански, а за червени вина - Мерло, Каберне Совиньон, Фетяска нягра, 
Сира. В рамките на винарската изба "Домениул Владой"  могат да се правят дегустации 
на вино, както и посещения на винарската изба и лозарската област.  
 
Обществени паметници  
  
Паметникът на героите Мурфатлар 
Паметникът на героите Мурфатлар е издигнат през 1995 г. в памет на героите, които 
са се борили и  паднали жертва  в Първата световна война (1916-1918 г.). Той се 
намира в град Мурфатлар, към изхода към Констанца.  
  
Паметникът от Стража, най-високият паметник в Румъния, се намира на 9 километра   
на юг от Мурфатлар. Достъпът до паметника може да се стане пеша, с велосипед или с 
кола, по чакълест път. Паметникът е с форма на ангел, издигнат е в района на 
бившето село Стража, разрушен е по време на комунистическия период, за да се 
построи канала Дунав-Черно море. 
 
Индустриални паметници 
 
Каналът Дунав-Черно море 
Каналът Дунав - Черно море е един от най-дългите плавателни канали в света, 
съкращавайки разстоянието по Дунав между Черна вода и Констанца с около 400 км. 
Каналът се обслужва от пристанищата Чернавода, по река Дунав, и пристанищата  
Констанца и Мидия-Нъводари в Черно море. Каналът е колективна работа на 30 
научноизследователски и проектантски института, която включва над 33 500 подробни 
проекта за разчет и строителство, подписани от над 1000 специалисти16. Въпреки 
всичко това, нечовешките усилия, невъобразимите ресурси, човешките жертви и 
мъченията, с които се е реализирал този проект, състоял се между 1948 и 1952 г. като 
трудов лагер, правят канала Дунав - Черно море и едно от най-противоречивите 
постижения на комунистическия режим.  
 
Събития с туристически потенциал 
 
Годишните културни и религиозни програми за възпоменание на героите, които се 
организират в Мурфатлар и Симинок, подчертават както интереса на местната общност 
към организирането, участието и поддържането на събития, които я обединяват и 
гарантират нейната идентичност, така и възможността на местни власти и институции 
да организират и съфинансират събитията. И двата аспекта са от съществено значение 
за развитието и насърчаването на местния и трансграничния туризъм.  
 
IV.3. Елементи на идентичност  на град Мурфатлар 

 
Историческа идентичност 
Най-важните археологически открития, доказващи  обитаването в зоната на град 
Мурфатлар, са варовиковите църкви на хълма Тибишир, открити през 1957 г. По повод 
                                                           
16 Administrația Canalelor Navigabile, Istoricul Canalului Dunăre-Marea Neagră 



работите във варовиковата кариера, разположена на този хълм, са били забелязани 
редица помещения, издълбани в скалата, за които  е доказано, че са скални църкви, 
галерии с места за гробове, жилища. Този скален комплекс представлява първото 
доказателство за обитавано селище на територията на града, от 992 г. сл. Хр. Много 
по-късно, започвайки от 1800 г., се появяват доказателства под формата на документи 
и официални текстове, свързани с населеното място Мурфатлар, под това име. Към 
град Мурфатлар принадлежи и селото Симинок, името му идва от едноименното цвете. 
 
Местоположение и естествена среда 
Град Мурфатлар е разположен близо до южната част на Добруджа, на около 20 
километра от Черно море и град Констанца, на линията на една от първите железници 
на сегашната територия на Румъния, Констанца - Чернавода, и на пресечната точка на 
националните пътища DN 3 и DN 22C, които свързват Букурещ, Констанца и Адамклиси 
- Остров. Град Мурфатлар включва и селото Симинок, разположено на 6 км западно от 
града, на общинския път DC27. Преобладаващият релеф в зоната, заемана от 
Мурфатлар и село Симинок, е възвишения, хълмове и долини, като градът се развива 
в долината Карасу, в района на варовиковите хълмове на Добруджа, със средна 
височина 100 м. Релефните форми и тяхната почва превръщат Мурфатлар в приятна и 
атрактивна гледка за туристите. Друг ключов фактор, който е част от идентичността на 
Мурфатлар, е хилядолетната традиция в отглеждането на лозя, благоприятствана от 
умерено континенталния климат, варовиковата почва и големия брой слънчеви дни, 
което създава идеалния микроклимат за постигане на голямо разнообразие от вина. 
 
Културно-етническа и религиозна идентичност 
Като цяло Добруджа е зона на сливане на религии, традиции и националности, в 
рамките на истинска мултикултурна и междуетническа люлка, основаваща се на 
разбиране и уважение. Това етническо, религиозно и културно единение определя 
привлекателността на туристическите продукти тип "Wanderlust" в окръг Констанца, 
освен главната атракция на морския бряг, плажа, чрез богатството на историческото и 
културно наследство.   
 
IV.4. Анализ на туристическия потенциал, идентифицирани възможности 
  
Туристическият потенциал на дадена местност, включително  на даден град, 
представлява съвкупността от природните и антропогенните елементи на територията, 
която привлича интереса на туристите, водейки до реализирането на туристическа 
дейност17.  
 
Следователно, туристическият потенциал на град Мурфатлар се състои в естествени и 
антропогенни туристически ресурси, както познати, така и латентни, но еднакво 
привлекателни, които заслужават да бъдат използвани и популяризирани, с цел 
привличане на по-голям брой посетители, както и за задържане на туристите повече 
време на територията на града. Естествените туристически ресурси, идентифицирани 
към момента на настоящото проучване, са резерватът Фънръница Мурфатлар, 
Варовиковото езеро и пейзажите, създадени от варовиковите хълмове, култивирани с 

                                                           
17 Potențialul turistic al României, Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz şi Prof. univ. dr. Laura Comănescu. Достъпен 
на: http://old.unibuc.ro/prof/ene_m/docs/2016/oct/29_12_50_595_PTR-III.pdf  



лозя. Антропогенните туристически ресурси, създадени от хора с течение на времето, 
са варовиковите църкви от Мурфатларския скален комплекс, старата църква 
"Рождество Богородично", железопътната гара Мурфатлар, имението Михаил 
Когалничану, манастира Свети Теотим и други местни места за поклонения, каналът 
Дунав-Черно море, Паметникът в Стража, туристическия център Мурфатлар, 
винарската изба "Домениул Владой”. 
  
Кратките разстояния между природните и културниte ресурси на град Мурфатлар 
позволяват придвижването по маршрута както пеша, така и с велосипед или с кола. 
Разширяването на района до паметника в Стража или винарската изба "Домениул 
Владой" представлява отдалечаване от централната зона на град с максимум 10 
километра.   
 
Настоящият анализ показва, че векторите на привличане, върху които може да се 
изгради устойчива, реалистична туристическа дейност и която да осигури разумна 
степен на удовлетворение за туристите, са лозаро-винарските дейности и гората 
Фънтъница Мурфатлар, посещаем природен резерват и с подходяща обстановка за 
приемане на туристи. Другите идентифицирани ресурси са ценни възможности, които 
ще бъдат разгледани от стратегическия план за развитие на устойчив туризъм в 
Мурфатлар, визирайки културния и икуменическия туризъм. 
 
V. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД МУРФАТЛАР  

  
V.1.  Достъп и транспортна инфраструктура, обществена туристическа 
инфраструктура   
  
Привилегированото положение на Мурфатлар, по пътя Букурещ - Констанца осигурява 
многостранен достъп, чрез много видове пътища: пътен достъп към и откъм румънско-
българската граница, връзката с Генерал Тошево, пътен достъп Букурещ-Мурфатлар и 
Констанца-Мурфатлар, многостранен пътен достъп на ниво на крайбрежието и на най-
важните населени места - Чернавода, Мамая/Наводари, Мангалия - Ефорие, 
Остров/Адамклиси. Въздушният достъп се осигурява чрез международно летище 
Михаил Когалничану, окръг Констанца, намиращо се на около 40 километра от 
Мурфатлар, и железопътен достъп чрез магистралата Букурещ - Констанца. Много 
важен за развитието на туризма, каналът Дунав - Черно море е оборудван с  каменен 
път. Достъпът по реката е за товарен транспорт.  
 
Що се отнася до обществената туристическа инфраструктура, местната публична власт 
е реализирала важни европейски проекти за устройването на приоритетни 
туристически атракции, като например оборудването със сигнализация и улични 
съоръжения на най-атрактивните маршрути в гората Фънтъница, включително 
изграждането на две места за наблюдение на птици, създаването на обширни места за 
туристическо информиране и популяризиране, тестването на велосипедни и 
пешеходни пътеки.  
 
 
 



V.2. Частна туристическа инфраструктура 
 
Град Мурфатлар е населено място, което към момента, без само по себе си да е 
туристическа дестинация, представлява или спирка по туристическите маршрути в 
окръг Констанца, или алтернатива за прекарване на ден за почивка или спортни 
дейности в природата.  
В този контекст частната инфраструктура е недостатъчно развита поради липсата на 
активно туристическо търсене. Така, че има една единствена структура с възможност 
на настаняване, туристическа спирка Фънтъница, разположена на площадката на 
Натура 2000 ROSCI0083 Фънтъница Мурфатлар, на около 2 км от центъра на града и 
осигуряваща 32 места за настаняване в 16 двойни стаи и ресторант с 250 места. По 
отношение на структури с възможност за обществено хранене, няколко ресторанта и 
тераси с различни профили оживяват града. Лозаро-винарският туризъм се представен  
от туристическия пункт Мурфатлар и Центъра за изследване и развитие на лозарството 
и винопроизводство в града и винарската изба "Домениул Владой" в село Симинок. 
 
V.3. Туристически информационни системи 
 
Град Мурфатлар и най-вече туристите имат полза от  съществуването на Националния 
център за туристическо информиране и популяризиране18, акредитиран през 2017 г., 
член на националната мрежа от центрове, създадена по Регионалната оперативна 
програма 2007-2013. Мисията на Националния център за туристическо информиране и 
популяризиране Мурфатлар е да предостави безплатна информация и насоки на 
туристите и посетителите на град Мурфатлар, като включително взима участие и в 
организирането на събития с туристически конотации. Центърът разполага с 
оторизиран туристически водач.  
 
Що се отнася до сигнализирането, посещаемите туристическите ресурси, или тези с 
потенциал, са маркирани с информационни тотеми, разположени в ключови точки, 
най-вече в местата на достъп. Посока и минимална информация за частните ресурси 
се осигуряват от указателни табели, разположени в близост до тях. Освен това, на 
хълма Тибишир, който доминира чрез позицията си целия град и се вижда от главните 
пътища за достъп, бе поставено името на града с 4-метрови букви.  
 
Онлайн източниците за туристическа информация са многобройни, три публични 
източника, създадени и управлявани от местната публична власт, осигуряват 
прозрачност и откритост за потенциалните туристи и посетители: 
http://cniptmurfatlar.ro, http//visit-murfartlar.ro,  http://murfatlar-generaltoshevo.ro, а 
останалите, публични и частни, ги допълват.  
 
 
 
 
 

                                                           
18 http://cniptmurfatlar.ro 
 



VI. ТЪРСЕНЕ И ТУРИСТИЧЕСКА ОФЕРТА В ГРАД МУРФАТЛАР И НЕГОВАТА ЗОНА 
НА ВЛИЯНИЕ 

 
Туристически профил на Мурфатлар и неговата зона на влияние 
 
Мурфатлар е разрастващ се градски център, който става все по-привлекателен поради 
публичните и частните инвестиции, както и усвояването на европейските фондове, 
поради което е от съществено значение да се обърне внимание на туристическия 
профил от двойна перспектива: градски и природен туризъм. Мурфатлар може да 
бъде туристическа дестинация в природата, като се възползва от съществуващите 
ресурси в града: природен резерват „Фънтъница Мурфатлар“, оборудван за приемане 
на туристи и с голям потенциал за развитие, както и уникалния пейзаж, създаден от 
варовиковите хълмове, покрити с лозя и варовиковото езеро. На градско ниво 
ресурсите с местно и национално културно-историческо значение могат да бъдат 
градските туристически вектори: скален комплекс "Мурфатлар", църквата "Рождество 
Богородично" и други места за поклонение, конака Когалничану, жп гара Мурфатлар, 
канала Дунав-Черно море и др. Но това, което представлява репутацията на 
национално ниво и само на град Мурфатлар, това е връзката му с виното Мурфатлар, 
едно от най-ценните вина в Румъния, с дълга история, с легенди и устойчиви ресурси. 
Тя може да бъде връзка между двата вида туризъм: градски и природен, чрез 
насърчаване на местни културни и кулинарни преживявания, характерни за Мурфатлар 
и неговата зона на влияние, избата „Домениул Владой“ или Центъра за изследване и 
развитие на лозарството и винопроизводство в Мурфатлар.  
 
VI.2. Статистически ориентири за туристическото търсене 
 
При липсата на специфични статистически данни за туристическите дейности бяха 
анализирани статистически данни за бизнес-средата на туристическия сектор19. 
Обработените статистически данни се отнасят за периода 2013—2017 г., където 2017 г. 
е последната година, за която са налични цифри. По този начин беше установено, че 
средният брой на работниците и служителите, декларирани като работещи в този 
сектор, а именно хотели и други места за настаняване, ресторанти и други кетъринг 
дейности, както и спортни и развлекателни дейности, е относително постоянен през 
анализирания период, което показва забавяне на динамиката в сектора. Що се отнася 
до броя на фирмите с основна дейност като хотели и други места за настаняване, 
ресторантьорство и други кетъринг и спортни и развлекателни дейности, въпреки че е 
намален и променлив, има леко увеличение през анализирания период. 
 
VI.3. Видове туризъм, приложим в Мурфатлар 
 
Започвайки от основната сегментация на града в две отделни зони, разположени на 
изток и запад от канала Дунав -Черно море, беше избран отделен анализ на двете 
области и на града, така че оценката на туристическите елементи да има максимален 
капацитет чрез различните видове туризъм:  

- Източната част на Мурфатлар: културен туризъм и туризъм, основан на 
опознаването, или научно-технически  туризъм 

                                                           
19 Statistici locale orașul Murfatlar, Direcția de Statistică Județeană Constanța 



- Западната част на Мурфатлар: природен туризъм и културен туризъм на по-
късен етап 

- На градско ниво: лозаро - винарски и опознавателен туризъм. 
 
VII. ФАКТОРИ,  ВЛИЯЕЩИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР  
 
VII.1. Фактори на положително и отрицателно въздействие 
 

1. Политическа и законодателна среда: Някои политически и правителствени 
фактори могат да имат значително въздействие върху това как търсенето на 
туристически услуги се развива във вътрешен  и трансграничен план: 
законодателство в областта на транспорта, разпоредби за класификация на 
туризма, разрешение и контрол, системи за резервация онлайн, местни 
разпоредби и др. 

2. Икономическа среда: факторите на влияние на потребителското поведение са 
многобройни, като сред най-важните са наличието на кредити и лихвения 
процент, обменния курс, икономическия растеж и стабилност и инфлацията, 
както и икономическата структура на съответните туристически отрасли; 
тяхната рентабилност (разходи за   настаняване,   разходи за пътуване и др).  

3. Социално-културна среда: основните социално-културни промени, които 
влияят на туристическото търсене  са промените в структурата на семейството, 
възрастовата структура, начина на живот, качеството на живот, степента на 
образование. 

4. Технологична среда, инфраструктура: технологични разработки, особено 
телекомуникации, достъп до местна инфраструктура за отдих и др.  

 
VII.2. Заинтересовани страни (stakeholderi) 
 
Според Световната туристическа организация20, планирането и развитието на устойчив 
туризъм могат да бъдат пряко и косвено повлияни от редица заинтересовани страни, 
които играят разнообразни роли и понякога имат конкурентни цели. Успешното им 
включване в развитието на устойчив  туризъм в целия процес на вземане на решения, 
чрез който се планира, прилага и експлоатира местният, и в този случай 
трансграничен туристически контекст е от съществено значение. Има няколко 
различни групи заинтересовани страни: правителството на Румъния и подчинените 
публични институции (създаване на национални стратегии, развитие и поддържане на 
първична инфраструктура, популяризиране на туристически дестинации), собственици 
на забележителности - собственици или концесионери (включване в туристически 
маршрути, обиколки, туристически продукти на местните публични или частни 
туристически обекти), предприятия от туристическата индустрия,  (бизнес средите от 
туристическата индустрия, туристическите агенции), туристите (туристи и 
посетители), местната общност (може да добави стойност към всеки туристически 
опит поради културата и местните ценности, които култивира, изисква  ангажираност и 
постоянна информация), служители и експерти по туризъм (изисква отдаденост и 
обучение в областта). 

                                                           
20 Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP și UNWTO, 2005, информация на адрес 
https://sdt.unwto.org/content/about-us-5 



VIII.  SWOT АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В  ГРАД МУРФАТЛАР 
 

Силни страни Слаби страни 
 Общо съгласие на местната общност, 

включително бизнес средата, относно 
необходимостта от развитие на туризма;    

 Идентифициране на град Мурфатлар с 
произхода на едноименните вина, с 
национална репутация; 

 Наличието на комбинация от туристически 
ресурси, или ресурси с туристически 
потенциал, от различни и/или допълващи 
се категории, които, творчески оценени 
като допълнителни туристически продукти, 
могат да се насочат към различни 
категории туристи и с течение на времето 
да позиционират Мурфатлар на местните и 
трансгранични  туристически маршрути; 

 Относително непокътната природа, 
природни резервати, благоприятни за 
развитието на екотуризма. Приятни за 
погледа пейзажи; 

 Местните власти са готови да координират 
развитието на местния туристически 
сектор и да инвестират в развитието на 
местния туризъм; 

 Наличие на разнообразна инфраструктура 
за достъп; 

 Наличието на перфектна система за 
маркировка и насочвания из района; 

 Наличие на обществени туристически 
информационни системи: Национален 
център за туристическа информация и 
промотиране, специализирани уебсайтове;  

 Съществуването на база данни за 
туристическа информация в района на 
Мурфатлар; 

 Висока видимост на главните туристически 
ресурси, или на ресурсите с туристически 
потенциал; 

 Ресурси и доброволно включване на 
местната общност в увековечаването на 
движимото културно наследство; 

 Местно колективно съзнание, закрепено в 
местната идентичност. 

 Туризмът не се възприема като 
източник на местни доходи със 
значителен дял в местната икономика; 
 Летен сезон с намалена 
продължителност; 
 Уязвими публични туристически 
инвестиции в отсъствието на система за 
сигурност и охрана;  
 Липса на инвестиции за създаване на 
нови туристически ресурси, допълващи 
съществуващите; 
 Недостатъчна оценка на историческите 
паметници; 
 Труден достъп до някои културни и 
природни туристически ресурси, липса 
на сигнализация; 
 Липса на маркетингови проучвания в 
областта на туризма; 
 Липса на информационни и рекламни 
материали; 
 Липса на специализирани магазини за 
местни продукти, особено вина с 
наименование с контролиран произход  
Мурфатлар; 
 Негативна динамика на частните 
инвестиции, пряко или косвено свързани 
с туризма;  
 Слаба туристическа оферта, подробна 
или пълна, с организирани туристически 
маршрути и развитие на свързаните с 
тях извън-хотелски услуги; 
 Липса на промотиране чрез големи 
туристически събития, посветени 
изключително на големите 
туристически атракции - винарски 
дейности, мултикултурализъм; 
 Недостатъчен капацитет за 
настаняване, свързан с ниското търсене; 
 Липса на образование за концепциите 
за устойчив туризъм; 
 Тенденция към миграцията на 
квалифицирана работна ръка; 
 Липса на предложение за 
последователни и постоянни 
туристически услуги; 
 Обществен транспорт, насочен към 
несъществуващи туристически ресурси; 
 Недостатъчно екологизиране на 

туристическите райони.  



 
Възможности Заплахи 

 Наличието на стратегическата рамка - 
Генерален план за развитие на туризма 
в Румъния, Стратегия за развитие на 
град  Мурфатлар; 

 Институционалната рамка за 
функционално регионално и 
междурегионално сътрудничество; 

 Нарастващ туризъм в условията на 
публични политики за стимулиране на 
вътрешния туризъм; 

 Статистически и научно документирани 
тенденции, относно нарастващия 
интерес към туризма на опознаването, 
екотуризма, непроучените и 
неизползваните туристически райони;  

 Повишен интерес от страна на 
туристите за откриване и посещение на 
нови туристически зони, извън морето;   

 Наличие на външни източници на 
финансиране за публични и частни 
инвестиции с туристическа конотация 
или директно туристически. 

 Силна конкуренция на ниво местна и 
външна туристическа дестинация на 
сходни цени и по-добри условия; 

 Собствениците и управителите на 
забележителности забавят да 
инвестират в тяхното възстановяване 
/ опазване / валоризация;  

 Заплахи, дължащи се на изменението 
на климата и замърсяването на 
околната среда; 

 Фискалната и законодателната среда 
не насърчават ангажирането на 
мащабни инвестиции в туризма; 

 Промяна на публичните политики за 
стимулиране на вътрешния туризъм и 
намаляване на интереса на туристите 
за млади дестинации; 

 По-бързо подобряване на стандартите 
за качество на туристическите 
оферти в съседните страни. 

 
 
IX.  ГРАД МУРФАТЛАР. ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 
Градът има привилегировано положение на основния пазар за посетителите и 
местните туристи, а именно Черноморското крайбрежие, но също така и румънско-
българската граница за трансграничен туризъм, разположен  на важните туристически 
маршрути в окръг Констанца. Тази позиция се засилва от много лесния достъп до и от 
Мурфатлар, по шосе и по железопътен транспорт, непряко по въздух, в най-важните 
посоки: Букурещ и Констанца, България - до Генерал Тошево, във вътрешността на 
окръга до Адамклиси - Остров,  и България - Силистра, Чернавода - брега на река 
Дунав, и местно -  брега на канала Дунав-Черно море и на частни пътища по 
хълмовете  на града.  
 
Веднъж пристигнали в дестинацията в Мурфатлар, туристите са посрещнати с 
атракции и комплексни туристически обекти: защитени природни зони от европейски 
интерес, като Фънтъница Мурфатлар, уникален културен обект за страната, скалния 
манастирски комплекс. Тези два върха на природното и културно наследство се 
вместват в лошото градско и туристическо пространство - непознати природни места, 
приятни пейзажи, исторически, архитектурни, технически и обществени паметници. 
Цялото това наследство е абсорбирано от репутацията, която Мурфатлар е изградил за 
повече от сто години, като изключителен лозаро-винарски център с дълга история и 
висококачествени продукти по международни стандарти. Освен това, местната 
общност оценява и отбелязва своята мултикултурна идентичност, а културният и 



социален живот на града илюстрира чрез безброй събития и препратки  амалгамата от 
етнически общности и историята на мястото.  
 
Това е контекстът, в който може да се изгради устойчива, ценна туристическа 
дейност, алтернатива или интермецо от типа "Wanderlust" на морското предложение. 
При условие: инвестиране в туристическа инфраструктура, за да се извлече полза от 
тези изключителни туристически ресурси, инвестиции както от публичните 
институции, така и от частни собственици, като се инвестира във вълнуващи и 
гениални решения за оползотворяване на невижданите ресурси в дългосрочен план, 
облекчения за инвестициите в инфраструктурата за посрещане на туристите, 
улесняващи участието на местната общност и преминаване към проактивно и 
енергично отношение към отварянето на града и сливането му с туристическите  
потоци и любопитните посетители, посещаващи добруджанските краища  от двете 
страни на румънско-българската граница.       

 
X.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ 

ОБЕКТИ В ГРАД МУРФАТЛАР 
Местните посещаеми туристически ресурси или тези с реален потенциал са 
съществена основа за изграждане на последователна туристическа дейност. За да се 
осигури развитието на постепенна туристическа идентичност на града, 
стратегическият план предлага конкретни туристически продукти за Мурфатлар, 
продукти, които по-късно ще бъдат интегрирани в стратегиите за развитие на 
трансграничния туризъм. Предложенията се съсредоточиха върху мерки и инвестиции, 
които могат да бъдат решени от една страна от местната власт в Мурфатлар  и от 
частния сектор, а друга страна  могат да бъдат решавани стъпка по стъпка в 
зависимост от наличните ресурси.  
 
Резерват Фънтъница Мурфатлар 
Предложенията за развитие на резервата целят да превърнат района в туристическа 
атракция, която може да задържи туристите дори за няколко дни чрез следните 
развлекателни дейности за прекарване на свободното време: 
 
Общо  благоустрояване на гората - район, предназначен за туристически  
дейности 

1. Идентифициране на туристически пътеки, проверка на тяхната безопасност, 
включително за риск от появата на диви животни. Организиране и маркиране на   
информационни табла  hands-on за маршрути за пешеходен и велотуризъм или 
други форми на приключенски туризъм, създаване на места за почивка, 
поставяне на рампи за детски колички и колички за хора с увреждания, 
оборудване с велосипедни стоянки, кошове за отпадъци,   сухи тоалетни и др.  

2. Маркировка и представяне на райони с висока концентрация на защитени 
видове, образователни табла, маркиране на извора Фънтъница; 

3. Изработване на наблюдателни кули и наблюдателни беседки - наблюдение на 
птици, наблюдение на природата, места за пикник и къмпинг и подходящо 
оборудване. 

 
 



Предложения за разработване на частни съоръжения 
 

1. Приключенски парк Фънтаница 21 
 Тиролски пътеки 
 Тиролски пътеки за деца, младежи и възрастни, с прогресивни затруднения, 

които могат да прекосят различни естествени или изкуствени препятствия.  
 Маршрутите са съставени от поредица елементи, окачени  на различни 

височини, осигурени за безопасност  на потребителя, и които се преминават с 
помощта на специална защитна екипировка, чрез пресичане или катерене, на 
базата на  ръководство. 

 Центрове за наем на велосипеди и други материали, които да    увеличат  
интереса към посещение на гората и прекарване на един или повече дни в 
Мурфатлар.  

 
2. Уелнес или здравни центрове 22 

Отчитайки степента на дивия характер на гората и доколкото позволяват буферните 
зони на резервата, могат да се развиват уелнес и здравни центрове, които да разчитат 
на пряк контакт с природата, както за целите на доброто състояние, така и за 
превенция и лечение на болести. Етап 1: Създаване на прости маршрути и пътеки за 
търсене на пейзажи, животни и почивка, за хора с различни физически или умствени 
недостатъци, депресия, тревожност и др. Етап 2: Големи уелнес и здравни центрове 
със комплексни услуги и насочени към специализиран пазар, предимно с високи 
доходи. 
 
Примери за мероприятия, посветени на резервата и екотуризма: състезания по 
туристическо ориентиране в гората; лов на съкровища; състезания по ботанически, 
орнитоложки и др. теми; екскурзии с водач; дни на отворените врати, посветени на 
определени защитени видове, които могат да бъдат намерени групирани в 
леснодостъпни зони. 
 
Варовиковото езеро 
 Създаване на пътища за достъп, пешеходни пътеки и места за почивка около 

езерото, обезопасяване на езерото с огради, информационни табла за 
характеристиките на езерото, данни за повърхност, дълбочина, подземни 
тунели и др.  

 
Варовикови хълмове 
 Създаване на пътища и пътеки за достъп и пешеходен туризъм по хълмовете 

където е възможно, с информационни табла, места за отдих на сянка, а ако 
релефа позволява - детски площадки, оборудвани с велосипедни стоянки, 
кошчета за отпадъци, и т.н.  

 Изграждане на две  кули за наблюдение на обществени места или със 
съгласието на частни собственици (хълма Тибишир), оборудвани със закотвени 
бинокли. 

                                                           
21Anexa 1 Imagini și exemplela Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil pe raza orașului Murfatlar 
22Anexa  1 Imagini și exemplela Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil pe raza orașului 
Murfatlar 



 
Лозя и винарни 
Предложенията са в основата на бъдещия туристически продукт "Мурфатлар - 
хилядолетно лозаро-винарство", описан в Глава XI.2. Туристически продукти в град 
Мурфатлар. 
 

1. Създаване на Музей на лозата и виното в Мурфатлар 
Музеят на лозата и виното Мурфатлар е елемент, който ще оформи позицията, към 
която се стреми градът  - столица на наименованието с контролиран произход  
Мурфатлар е твърдото ядро, около което се провеждат събития, научни и технически 
мероприятия, търговски панаири и като цяло градски дейности, които ще бъдат част 
от туристическия продукт „Мурфатлар - хилядолетно лозаро-винарство“.  
 

2. Винен маршрут Мурфатлар 
Стимулиране на организирането на винен маршрут Мурфатлар, поне в град Мурфатлар 
на първо време, след това в целия район на Мурфатлар, чрез сътрудничеството с 
туристическия пункт Мурфатлар, имението Владой, научно-развойната станция по 
лозаровинарство, и за предпочитане, туристически комплекс Фънтъница като 
самостоятелно събитие за събиране на различни винопроизводители с наименованието 
с контролиран произход Мурфатлар. Препоръчително е да се включат малките 
производители и местната общност. Маршрутът ще бъде популяризиран съвместно, а 
медиите и туристическите агенции, които продават екскурзии и събития в окръга, по 
крайбрежието и извън него, ще бъдат канени редовно на обиколки за опознаване, 
оценяване и консултации за подобряване на маршрута. 
 

3. Събитието  "Мурфатлар - хилядолетно лозаро-винарство"  
Ексклузивно събитие, посветено на лозарството, което ще се превърне в най-важното 
местно събитие,  ежегодно разпознаваемо от туристи, интересуващи се от вино и 
гастрономия, от природата и културата на Добруджа на трансгранично ниво и в цялата 
страна, от всички морски туристи, от  близките до румънско-българската граница 
градове и градовете Констанца, Букурещ. Сътрудничеството с работодателски 
организации в туризма и винарството, с изби в района на Мурфатлар е от съществено 
значение за осигуряване на международен стандарт на събитието. 
 

4.  Маркировка и популяризиране на град Мурфатлар като портал за 
лозаровинарството на Мурфатлар 

Предлага се да се поставят пана, карти, указателни табели, свързани с 
лозаровинарството на Мурфатлар. Предлага се също да се изготвят рекламни 
материали - флаери, карти, пощенски картички, приспособления и др.  
Местната власт ще инициира тази дейност и ще насърчи производителите и другите 
контактни места с туристи да продават рекламни материали и специални сувенири. 
 

5.  Концепция и създаване на мобилен  винен  щанд 
Предлага се да се създаде мобилен  винен  щанд, на който ще има вина, произведени 
в района на Мурфатлар,  изложени на местни или дори национални събития като 
селскостопански и културни панаири.  
 



6. Подгрупа "Мурфатлар - хилядолетно  лозаро-винарство" - част от работната 
група Туристически Мурфатлар 

Иницииране на сътрудничество в туризма за позиционирането на Мурфатлар на 
картата на основните еонологични дестинации в Румъния, чрез създаване на работна 
група, координирана пряко от местната власт, и с участието на Националния център за 
насърчаване на туристическата информация в Мурфатлар. Когато се инициира 
работната група, нейната цел, задачи и програма трябва да се предадат на 
потенциалните членове и да се предложи конкретен начин на работа за мотивиране на 
груповото участие. Възможни членове: Центъра за изследванеи развитие на лозаро-
винарството - Мурфатлар, „Домениул Владой“, винарска изба Мурфатлар, винарска 
изба Транту - Винекс Мурфатлар(Чернавода), имението Богдан (Пещера), винарска 
изба Габай, винарска изба Расова и др. Участие на най-малко двама независими 
експерти от членовете на работната група - експерт по виното и експерт по 
еонологичен туризъм.  
 
Предложения за разработване на частни идеи 

1. Мрежа от малки магазини, предназначени изключително за вина от Мурфатлар 
2. Винен СПА център Мурфатлар 

Ползите от гроздето и продуктите от грозде и вино са добре познати за 
благосъстоянието и здравето. Един винен СПА център в Мурфатлар може да се 
превърне в първия център за  винотерапия, открит в Мурфатлар. 
Етап 1: Като начало, СПА центърът може да бъде оборудван с рецепция, съблекалня, 
2  вани за винотерапия, суха сауна и масажен салон, където дерматологични 
процедури и различни видове масажи могат да се извършват с продукти от грозде и 
вино.  
Етап 2: Впоследствие, в зависимост от пазарните интереси и търсене, центърът може 
да разшири своя сектор с уелнес и терапия, включително джакузи, плувен басейн, 
фитнес зала и зона за релакс.       
 
Археологически и архитектурни паметници 
Скален комплекс  Мурфатлар 
Оценката на скалния комплекс Мурфатлар е чувствителна мисия, дължаща се на 
деградационния процес, който вече е започнал на обекта, чиято система на защита е 
морално и технически остаряла, без да осигурява достатъчен стандарт на защита. 
Предлагат се два начина за посрещане на двата интереса - отварянето му за 
обществеността и спасяването му. И двата начина избягват взаимодействието със 
самия обект и осигуряват спазването на правилата, наложени от администраторите на 
Монашеския скален комплекс. 
 

1. Отваряне за обществеността 
Предложеният път е за физическа и цифрова реконструкция: 

a. Физическа реконструкция: 
 Изработване на макети на църквичките в мащаб, който да позволи тяхната 

мобилност, транспорт и излагане на различни места. Изработване на панели 
с рисунките и надписите, техния превод и интерпретация, тяхното 
религиозно и светско значение; 



b. 3D реконструкция, сътрудничество с Националния исторически и 
археологически музей на Констанца (MINAC), за да се извлече полза от 
постиженията на MINAC в това отношение.  

c. Система от камери за наблюдение във вътрешността на скалния комплекс.  
 

Отваряне за обществеността: 
 Идентифициране на място в близост до комплекса, изравняване, полагане 

на чакъл, или чрез друг лесен начин за избягване на натрупване на кал и 
образуване на неравности, с незначителни финансови усилия. Монтиране на 
рампи за детски колички и колички за хора с увреждания, оборудвани с 
велосипедни стоянки, кофи за отпадъци, екологични или сухи тоалетни; 

 Създаване на едно място на открито на гореописаното пространство за 
туристически, научни, образователни и други дейности, излагане на 
макетите, панелите, системата за прожектиране на живо. 

 
На по-късен етап, след потвърждаване на интереса на туристите и посетителите, може 
да се премине към: 

 изграждане и благоустрояване на център на скалния комплекс, включващ 
зали за събития, за прожекции, изложби, репродукции и реконструкции и 
др., организиране на семинари по експериментална археология - скулптура, 
изписване,  скално оформяне, типично за хълма Тибишир. 

 
1.  Предпазни мерки 

Следните елементи са предложени на ниво местни власти в Мурфатлар: 
 Сигурно и безопасно заграждение на скалния комплекс, от материали, които 

позволяват визуален контакт с това, което в момента се намира в 
археологическия обект. 

  Създаване на поетапен подход за опазване на комплекса, с етапи, които са 
възможно най-кратки и осъществими от финансова и времева гледна точка, 
в сътрудничество с MINAC, Министерството на културата и др. Изпълнение 
на етапите, основани на фондове, набрани чрез кампании за набиране на 
средства.  

 
Старият център на града, исторически паметници, места за поклонение, 
обществени паметници 
Туристическият продукт "Мурфатлар - добруджански мултикултурализъм" включва 
достъп до местни паметници чрез преминаване на културен маршрут в град 
Мурфатлар, който ще включва стария център, конака Когалничеану, жп гара, защитени 
паметници - частни сгради, църкви и джамията, паметник на героите - Мурфатлар. 
Също така ще се направи оценка на инвестициите, предложени в проекта "Развитие на 
туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство", код 
ROBG-453, финансиран от програмата Interreg V-A Румъния-България. 
 
По отношение на развитието на нови туристически ресурси за промотиране на 
местната история и мултикултурализъм, се предлага: 
 Организиране на постоянна изложба в сградата на Дома на културата, 

представяща историята и постиженията на Мурфатлар, промотирана след това 



във всички туристически оферти. На по-късен етап може да бъде създаден 
музей на самия град. 

  За популяризирането на културните ресурси се предлага да се отбележат 
елементите на привлекателност в стария център, сградите - паметници, 
църквите и джамията и др. чрез разяснителни табла, включително, където има 
такава, легенда  за населеното място. 

 
Комплекс  канала Дунав-Черно море и паметника Стража 
Препоръчително е  сътрудничеството с  Чернавода, Меджидия, Аджиджа, Наводари, 
както и с Администрацията на плавателните канали, за туристическа оценка на 
инженерната работа чрез организиране и маркиране на велосипеден маршрут, 
организиране на зала в бъдещия музей Мурфатлар за представяне на историята и 
пътя, по който е реализиран каналът и монтирането на информационни табла и пътни 
знаци. 
 
Събития 
За туристически цели, в първия етап на популяризиране на града, се предлагат два 
вида събития за утвърждаване на туристическия имидж на града: 

1. Мероприятия, посветени на лозаро-винарския сектор и мултиетническата 
местна гастрономия: 
- Годишно събитие, посветено на виното, организирано в сътрудничество с 

избите в цялата област, в началото на прибиране на реколтата. Събитието е 
описано накратко в предложенията за развитие на туризма на лозовите 
масиви и лозарските атракции; 

- Брънч събитие на Туристическата спирка Мурфатлар, приканващо местната 
общност да участва в подготовката и представянето на кулинарни продукти, 
представяне на района и достъп до лозовите масиви. 

- Ден на отворените врати на двете отворени изби - Центъра за изследване и 
развитие на лозарството и винарството в Мурфатлар и имението Владой; 

2. Събитие, посветено на екотуризма и резервата Мурфатлар, изложено накратко 
в предложенията за туристическо развитие на резервата.  

 
 
XI. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ. НЕОТЛОЖНИ И ПЕРСПЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ 
 
XI.1. Определение  за туристическия продукт 
 
Развитието  на туризма през последните десетилетия демонстрира дълбоката 
трансформация на туризма в световен мащаб и очевидно, на национално ниво, чрез 
преминаване от масовия туризъм, характерен за 70-те години, предназначен за 
тълпата и почти изключително предлагащ развлекателни дейности, към нишов 
туризъм. Туристическите дестинации са се адаптирали и метаморфозирали, така че  
да отразят тези големи трансформации, и резултатът е дестинацията, която предлага 
на модерния туризъм преживявания, опит, участие в живота на местната общност, 
шансът да се избяга от ограничаващите модели, насърчавани от глобализацията. По 
този начин, туристическият продукт се състои от различни компоненти, които, 
събрани, определят продукта: транспорт, настаняване, храна, почивка и др. 
Компонентите осигуряват интегриран и съгласуван продукт, който се фокусира върху 



предлаганото "преживяване". Тази дефиниция води до широка диверсификация на 
туристическите продукти към „нишови” области, за числено редуцирани, 
високоспециализирани, но добре локализирани и идентифицирани целеви групи, за 
почивки, насочени към културни, археологически, екологични преживявания, 
фестивали, гастрономия и лозарство, мотоциклети, велосипеди, катерене, гмуркане, 
риболов и др. 
 
XI.2. Туристически продукти в град Мурфатлар 
 
Анализът на местните елементи, които, групирани заедно, могат да генерират 
туристически продукти, специфични за Мурфатлар и района, разчитайки на 
специфичните местни конкурентни предимства, доведе до следните предложения за 
туристически продукти: 
 
Мурфатлар – хилядолетия лозаро-винарство 
 

a) Материални и нематериални елементи от природното и културно наследство: 
лозови насаждения „Мурфатлар“, лозовите масиви "Изба Владой", център за 
изследване и развитие на лозарството и винарството „Мурфатлар“, дребни 
производители; варовиковите хълмове; легенда и история на лозарството. 

 Елементи на бъдещето: Събитие „Мурфатлар - хилядолетия на 
лозаровинарство”; винен маршрут Мурфатлар, развил се стъпка по стъпка; публичния 
музей на лозата и виното от Мурфалар; кули за наблюдение на варовиковите хълмове.  

 
b) Инфраструктура и основни услуги: посещаваните винарски изби в град 

Мурфатлар, център за изследване и развитие на лозарството и винарството 
„Мурфатлар“; Туристически комплекс Фънтъница, други места за настаняване, 
ресторанти и местни заведения за обществено хранене. 

 Елементи на бъдещето: Туристически пункт Мурфатлар - развит  и 
модернизиран; оферта на дребните производители - щандове пред вратата на къщата, 
при входа на лозовите насаждения; частна инфраструктура за посрещане на туристи; 
концепция и реализиране на мобилен винен щанд; център/винени SPA центрове 
Мурфатлар; маркировки и елементи за популяризиране на Мурфатлар като портал за 
лозаровинарство-Мурфатлар; ръководство за винен маршрут Мурфатлар или по 
маршрути, избрани от групите туристи; експозиция и продажба на местни вина,  
сувенири, подходящи за този продукт, произведени от добруджански занаятчии.  
 
Мурфатлар - дива природа 

a) Материални и нематериални елементи на природното и културно наследство: 
Резервата Фънтъница - Мурфатлар; Варовиковото езеро - Историята на езерото; 
варовиковите хълмове. 

 Елементи на бъдещето: Организиране на състезания, събития, дни на 
отворените врати, посветени на природното наследство на Мурфатлар. 

 
b)  Инфраструктура и основни услуги: места за настаняване и хранене, пътища за 

достъп, маркировки. 



 Елементи на бъдещето: пешеходни  алеи и маршрути, детски площадки, кули 
за наблюдение; маркировки и информационни табла; екскурзовод от Националния 
център за туристическа информация и промотиране - Мурфатлар; Приключенски парк 
Фънтъница; уелнес и здравни центрове. 
 
Мурфатлар - добруджански мултикултурализъм 

a) Природни и културни елементи на материалното и нематериалното културно 
наследство: старият център на града;  защитени исторически паметници; 
Паметник на героите; Комплеска   канала Дунав-Черно море и паметникът 
Стража; местни легенди и истории; продукти от виненото и гастрономическо 
наследство; фолклор, културни събития и др. 

 Елементи на бъдещето: разширен Културен дом  в Мурфатлар и разнообразни 
културни дейности; тематичен парк, посветен на природното и културно наследство на 
Мурфатлар; Музей/постоянна изложба за местната история и постижения; елементи на 
валорификация на скалния комплекс Мурфатлар, разработени на етапи; събития, 
посветени на културния туризъм.  

 
b) Базова инфраструктура и услуги: туристически комплекс Фънтъница, други 

места за настаняване, ресторанти и местни заведения за обществено хранене; 
пътища за достъп, пешеходни пътеки; маркировки на достъпите, указателни 
табели за туристите и др. 

 Елементи на бъдещето: Маркировки и информационни табла, монтирани 
върху елементи   в стария център, сгради  паметници, църквите и джамията и др .; 
пешеходни пътеки, велосипедни маршрути; частна инфраструктура за посрещане на 
туристи. 

 
XII.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ГРАД 

МУРФАТЛАР 
 

XII.1. Целеви групи за туристически дейности 
 
В зависимост от практическите форми на туризъм в град Мурфатлар, а именно винен 
туризъм, културен туризъм, познавателен туризъм, природен или гастрономически 
туризъм, типологиите на туристите са: 

1. Туристи, които се интересуват от културни ценности,  пътуващи за да 
изследват конкретна дестинация от културна гледна точка. Те са 
любопитни, общуват с местни хора и предварително се регистрират.  

2. Туристи-приключенци, съсредоточени върху преживяванията в природата, 
опознаването и адреналина. Пътуват както индивидуално, така и на групи, 
обичат маршрутите за бягане или колоездене. Те се интересуват от нови 
места и активен отдих. 

 
Други групи: бъдещи туристи, неизбрали още ваканционна дестинация, туристи 
отпускари по крайбрежието, или туристи, преминаващи през Мурфатлар, местна 
общност. 
 
 



XII.2. Визия за туристическото развитие на град  Мурфатлар 
 
До 2030 г. град Мурфатлар ще се превърне в  туристическа дестинация-ниша, 
допълваща крайбрежния туризъм, с ярка туристическа идентичност, основана на 
опознаваеми  туристически продукти, създадени на базата на сложни природни и 
културни ресурси, съществуващи в района на града. Туристическите продукти, 
разработени в съответствие с принципите на европейския, съвременен туризъм, ще 
представляват конкурентните предимства на района, които осигуряват на туристите и 
посетителите безпрецедентни, сближаващи преживявания, и способни да отговорят на 
по-високите изисквания, съчетани с опазване и оценка на стойността на наследството. 
Туризмът в град Мурфатлар ще се развива по устойчив начин, със защитата и 
валорификацията на природното и създаденото наследство, както и на материалните и 
нематериалните културни ценности. Той ще се превърне във важна  икономическа 
дейност за местния бюджет, сигурен и постоянен източник на доходи за населението и 
ще създаде работни места за младите хора в града.  
 
Местната общност ще бъде насърчена да участва в тази трансформация и да участва 
многократно в дейностите и решенията, предложени чрез тази стратегия, от 
доброволчеството до екологизирането на зелените площи, монтирането на 
информационни табла, участието във велосипедни маршрути, до трансформирането в 
местни екскурзоводи и отварянето за организиране на събития в собствените домове.  
 
За да се постигне тази визия за туризма в Мурфатлар, се предлага да се концентрират 
усилията върху следващата интервенция за развитие с три приоритетни цели, от които 
едната цел  е посветена на изпълнението на стратегическия план: 
 I. Развитие на туристически продукти 
 II. Прилагане на маркетингова стратегия за туризма 
 III.  Създаване на рамка за изпълнение на стратегическия план за развитие 
на туризма 
 
XII.3. Стратегическата интервенция за развитие на туризма в Мурфатлар 
 
Като се започне от приоритетните цели за развитие, интервенцията за развитие на 
туризма в града е структурирана по насоки за развитие, които се допълват взаимно и 
се стремят да постигнат тези цели. Тези насоки за развитие вземат предвид и 
двуетапното осъществяване на изпълнението на стратегическия план, чийто срок за 
изпълнение е 2030 г.   
 
Легенда: MV Мурфатлар – хилядолетно лозарство, MN Мурфатлар – дива природа, MM 
Мурфатлар – добруджански мултикултурализъм 
 
 
 
 
 
 
 



Стратегически 
насоки 

Действия и проекти за изпълнение 

I.1. Осигуряване на 
пътна, пешеходна, 
екологична и 
дигитална 
достъпност, на 
съоръжения, 
свързани с приема  
на туристи в 
естествените и 
културни ресурси, 
които съставляват 
туристическите 
продукти 
 

I.1.a. Анализ на състоянието на пътния и пешеходния достъп до 
туристическите ресурси, чийто приоритет са дейностите, които ще 
интегрират определящите елементи на обиколките/ маршрутите. 
Оказване приоритет на интервенциите по тези обиколки/ маршрути въз 
основа на наличието на местни или привлечени ресурси. Действието 
може да се осъществи в сътрудничество с асоциации по колоездене, 
туризъм, местното  училище. 
I.1.b. Минимално осигуряване на пътен  и пешеходен достъп, въз основа 
на приоритетите, заложени в проекта I.1.a. На ниво туристически продукт 
приоритет ще получи  MV - хилядолетното лозарство.  
I.1.c. Изграждане на елементите за комфорт по маршрутите / обиколките 
/ туристическите ресурси, в съответствие с приоритетите, определени в 
Действие I.1.а.  
MN – дива природа: Резервация "Гората Фънтъница" - места за почивка, 
места за пикник, рампи, кофи за боклук, тоалетни;   варовиковите 
хълмове: места за почивка, детски площадки, рампи; стоянки за 
велосипеди; контейнери за отпадъци; варовиковото езеро: сенчести 
места за почивка, огради и системи за безопасност.  
MM– добруджански мултикултурализъм: Скален комплекс - изграждане 
на платформа с рампи, велосипедни стоянки, кошчета за отпадъци, 
тоалетни; Комплекс канала и паметника Стража - Проверка и определяне 
на маршрут за пешеходци, велосипедисти и др.  

I.2. Осигуряване на 
указателни табели 
за туристите и 
посетителите по 
маршрутите, които 
съставят 
туристическите 
продукти 
 

I.2.1. Въз основа на приоритетите, посочени в Действие I.1.а., ще бъдат 
маркирани маршрути, пътеки, пътища за достъп или зони, предназначени 
за туристи. Препоръчва се действието да се осъществи в сътрудничество, 
при необходимост, с администратора  на резервата на Национална 
агенция по горите Ромсилва, Националния исторически и археологически 
музей в Констанца, администрацията на плавателните канали, частните 
собственици на земи, съседни на пътеките.   
MV– хилядолетно лозарство: пана, карти, указателни табели, свързани с 
индустрията и винения маршрут, производство на печатни рекламни 
материали и сувенири 
MN – дива природа: Горска резервация "Фъртаница" - карти, указателни 
табели, маркировка на маршрута и извора Фънтъница, излагане на 
правилника за  защитената местност, горски водач; варовиковото езеро - 
Информационни табла за характеристиките на езерото;  хълмовете от 
креда - информационни табла, карта 
MM– добруджански мултикултурализъм: Скален комплекс - указателни 
табели, производство на печатни рекламни материали и сувенири;  
стария център - екскурзоводски пътеки, пояснителни табла - легенда за 
мястото; Комплексът Канала  и паметник Стража - маркиране на 
велосипеден маршрут.   

I.3. Рехабилитация, 
благоустрояване, 
оборудване на 
природни и 
културни 
туристически 
ресурси за едно 
запомнящо се 

I.3.a. Публични инвестиции: 
MV– хилядолетно лозарство: Музей на лозата и виното - Мурфатлар; 
мобилен  щанд за вина  
MN– дива природа: Горския резерват "Фънтъница" - табели за защитени 
видове, hands-on табели, образователни табели на места с висока 
концентрация на защитени видове, беседки/кули за животни; 
Варовиковото езеро - табло с представяне на историята на езерото / 
легенда; варовиковите хълмове - две  кули за наблюдение 



преживяване от 
опознаването 

MM– добруджански мултикултурализъм: Скален комплекс - система за 
вътрешно наблюдение и отражение,  върху  прилежащата платформа. 
Ако е необходимо, е възможно сътрудничество с  резервата на 
Националната агенция по горите Ромсилва, Националния исторически и 
археологически музей в Констанца, Музея на народното изкуство в 
Констанца, винените изби в   Мурфатлар, местната общност, 
притежаваща местни народни художествени предмети, занаятчийски 
инструменти и оборудване за производство на предмети, свързани с 
винопроизводството, и др. 
I.3.b. Частни инвестиции: 
MV–хилядолетно лозарство: магазинна мрежа от вида „Изба Мурфатлар” 
MN – дива природа: центрове за наемане на велосипеди. 
MM– добруджански мултикултурализъм: Скален комплекс - система от 
информационни и образователни панели. 

I.4. Реализиране на 
нови туристически 
ресурси за 
консолидиране и 
рафиниране на 
туристически 
продукти 
 

I.4.a. Публични инвестиции: 
MM– добруджански мултикултурализъм: Скален комплекс - физическа и 
дигитална реконструкция, археологически парк, Център на скалния 
комплекс, семинари за експериментална археология; Старият център - 
модернизация и разширение на културния дом, тематичен парк, 
рехабилитация на паметника на героите, градски музей Мурфатлар; 
Комплекс Канал и паметник Стража – предоставяне на част от Музея на 
Мурфатлар.   
Препоръчва се дейността да се осъществи в сътрудничество с 
Националния историко-археологически музей на Констанца, Музея на 
народното изкуство в Констанца, администрацията на плавателните 
канали.   
I.4.b. Частни инвестиции: 
MV– хилядолетно лозарство: Туристическа спирка Мурфатлар - 
рехабилитация, Център на виното в Мурфатлар 
MN – дива природа: Горски резерват Фънтъница, Приключенски парк, 
уелнес и здравни центрове. 
I.4.c. Публично - частни инвестиции: 
MV– хилядолетно лозарство: Винен маршрут  Мурфатлар 
MN – дива природа: Горски резерват Фънтъница – къмпинг зона 

I.5. Анимация на 
туристически 
продукти 
 

I.5.1. Публично-частно сътрудничество: 
MV– хилядолетно лозарство: Събитие "Мурфатлар - хилядолетно   
лозаро-винарство", събитие от тип   брънч, Дни  на отворените врати във 
посещаваните изби. 
MN – дива природа: Горски резерват „Фънтъница“ - конкурси по 
туристическо ориентиране, ботанически, орнитоложки състезания, 
екскурзии с водач, дни на отворени врати, посветени на редки видове; 
събитие, посветено на екотуризма, събития, специфични за 
приключенския туризъм 
MM– добруджански мултикултурализъм: Скален комплекс - изложби, 
прожекции, концерти на открито, шоу програми, научни срещи и др.  

II.1. Туристическо 
промотиране на 
град Мурфатлар 

II.1.a. Развитие на туристическа марка Мурфатлар. Ръководство за 
туристическа визуална идентичност.  
II.1.b. Разработване на уебсайт, свързан с проект "Развитие на 
туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото 
наследство", код ROBG-453 
II.1.c. Социални медии: акаунти във Facebook, Instagram и Youtube 
II.1.d. Банери онлайн 



II.1.e. GPS и навигационни системи - Google Maps 
II.1.f. Приложения за смартфони 
II.1.g. Филм "Открий туристическия Мурфатлар" 
II.1.h. Участие в панаири с туристически, гастрономически, еонологичен 
профил и др.  
II.1.i. Връзки с обществеността 

II.2. Ясно  
популяризиране на 
туристическите 
продукти 
 

II.2.a. Събития, фокусирани върху туристическите продукти 
II.2.b. Използване на повишения интерес към фотографията, като 
изкуство и практика, при промотирането 
II.2.c. Печатни материали: брошури, плакати 

II.3. Вътрешна 
комуникация 
 

II.3.a. Вътрешна комуникация в кметството на Мурфатлар с цел създаване 
на отдел по туризъм и работен екип - срещи, дебати.  
II.3.b.  Вътрешна комуникация, администрирана от туристическия отдел - 
бюлетин, записки, съобщения и др.  
II.3.c. Създаване на двупосочна вътрешна комуникация.  
II.3.d. Насърчаване на туристическата идентичност на град Мурфатлар на 
вътрешно ниво, популяризиране на стратегическия план и включване на 
кметския колектив в неговото изпълнение и популяризиране.   
 

III.1. Осигуряване 
на компетентна 
институционална 
рамка за 
изпълнение на 
стратегическия 
план - в рамките на 
местната публична 
власт 

III.1.a. Превръщане на Националния център за туристическа информация 
и промотиране /НЦТИП/ в отдел по туризъм чрез разширяване на екипа и 
привличане на най-малко двама външни експерти - експерт по туризма и 
експерт по маркетинг 
III.2.b. Мониторинг и оценка на резултатите и въздействието 
III.2.c. Повишаване на институционалния капацитет на работната група 
чрез редовно информиране и обучение в областта на туризма, маркетинга 
на туризма и др. 
III.2.d. Развитие на партньорства с публични и частни доставчици за 
разширяване и разнообразяване на местния туристически и културен 
живот 

III.2. Създаване на 
инструменти за 
стимулиране на 
частните 
инвестиции 
 

III.2.a. Определяне и одобряване на концепцията за стимулиране на 
инвестициите в туризма. Тази концепция може да включва: 
 Създаване на прогресивни местни данъчни облекчения, 

съответстващи на заетостта на районите за развитие на туризма; 
 Определяне на условия за концесия на сгради; градоустройствените 

разпоредби в тези области; и така нататък 
  установяване на правила, при които се предоставят облекчения - 

приоритетни кодове CAEN, фаза на развитие на фирмата, зона за 
засаждане и др. 

Концепцията ще бъде представена под формата на правилник за 
предоставяне на облекчения за развитие на туризма и може да се развива 
заедно/в партньорство с Музея на националната история и археология в 
Констанца, или Съюза на малките и средни предприятия - Констанца.  
III.2.b. Създаване на фонд за микрокредитиране. 
III.2.c. Разработване на информационни и предприемачески 
образователни програми в областта на туризма и хотелиерството.  

III.3. Създаване на 
туристическа група 
"Туристически 
Мурфатлар"  
 

III.3.a. Създаване на туристическа група "Туристически Мурфатлар", 
състояща се от туристически отдел, Национален център за туристическа 
информиране и промотиране, местни оператори в туризма - винарски 
изби, местни публични власти, Дом на културата, експерти, Национален 
археологически и исторически музей - Констанца (MINAC), Музей на 



народното изкуство в Констанца, концесионери и др. 
III.3.b. Създаване на подгрупа "Мурфатлар - хилядолетно лозаро-
винарство" 
III.3.c. Мониторинг и оценка на резултатите и въздействието 
III.3.d. Увеличаване на институционалния капацитет чрез информиране и 
обучение. 

III.4. Участие на 
местната общност 
 

III.4.a. Повишаване на информираността на местната общност за 
създаване на туристическа дестинация "Туристически Мурфатлар", както 
и на свързаните с нея туристически продукти. Външна комуникация с 
представители на местната общност чрез организиране на периодични 
срещи за представяне на състоянието на изпълнените мерки, участие на 
общността в дейности за популяризиране на туризма и събития, свързани 
с културното наследство на град Мурфатлар    
III.4.b. Участие на местната общност в развитието на нови туристически 
ресурси: Музея на Мурфатлар, Музея на лозата и виното Мурфатлар, 
маршрут на виното Мурфатлар и др. 

III.5. Информиране 
и обучение на 
заинтересованите 
страни и на 
общественото 
мнение относно 
концепцията за 
устойчивост в 
туризма 

III.5.a. Пасивна информация чрез конвенционални методи - табла за 
обяви, плакати, билбордове.  
III.5.b. Образователни действия чрез игри, състезания и др. за децата до 
прогимназиален цикъл, като основен вектор на промяна в семейството / 
домакинството.  
III.5.c. Сътрудничество с неправителствени организации за дейности и 
проекти на местно ниво.  
III.5.d. Обучение на местната общност в духа на един туристически  град, 
в принципите на посрещане на туристи, на гостоприемство. 
III.5.e. Обучение на бизнес общността и местната общност относно 
концепцията за близост, насърчаване на валорификацията на местните 
ресурси и местни производители и доставчици, за стимулиране на 
увеличаването на добавената стойност на местните продукти и услуги. 

 
Предложените действия ще бъдат поетапно въведени между 2020 г. и 2030 г. по 
стратегическия план, така че от един етап до друг, синергичните ефекти от 
инвестициите ще доведат до целенасочената промяна в трите туристически продукта, 
препоръчани на град Мурфатлар. 
 
XIII. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ 
XIII.1. Маркетингова стратегия 
 
Маркетинговата стратегия на Мурфатлар започва от анализа на туристическите 
ресурси, силните и слабите страни, възможностите и заплахите, базирана на знанието 
и изграждането на капацитета на институционалния потенциал, с цел създаване и 
популяризиране на взаимосвързани и привлекателни туристически продукти, и 
привличане и запазване на все повече посетители и туристи в района. Целта е да се 
създаде единна туристическа дестинация, свързана с града и неговата област на 
влияние, където природните и човешките ресурси, транспортната инфраструктура, 
атрактивните услуги, промотирането и информацията могат да бъдат съчетани с 
основния елемент: хората, които правят възможно едно запомнящо се туристическо 
преживяване.  
 
 



Пазарни цели: 
 Създаване и увеличаване на пазарния дял чрез увеличаване на броя на 

пристигащите вътрешни туристи от първа и втора степен, след това и на 
чуждите, средно с 25% всяка година, след първите три години след 
приключване на проекта "Развитие на туристическия потенциал, опазване и 
популяризиране на общото наследство" ", Код ROBG-453,  

 Консолидиране и популяризиране на туристическа дестинация Туристически 
Мурфатлар, чрез последователен и допълващ подход на трите дефинирани 
туристически продукта, с капацитет за удължаване на сезона.  

 
Цели на изображението: 
 Промяна на общото възприятие и подобряване на имиджа на туризма в град 

Мурфатлар чрез преминаване от пътници към посетители и туристи, от повече 
или по-малко спонтанни посещения,  към планирани идвания в Мурфатлар; 

 Промяна на възприятието на инвеститорите относно определянето на местната 
публична власт и местната общност за подкрепа и участие в развитието на 
туризма; 

 Промотиране на град Мурфатлар  като представителна   туристическа  
дестинация на континентална  Добруджа.  

 
Основен елемент на маркетинговата стратегия е маркетинговият микс, който участва в 
създаването и поддържането на туристическата дестинация Туристически Мурфатлар, 
а четирите раздела - продуктът и начинът, по който е проектиран и позициониран на 
пазара; цената, чрез определяне на такси за посещение/къмпинг, екскурзовод, ценови 
диапазон за настаняване и др .; каналите за дистрибуция, които ще благоприятстват 
скоростта, с която туристическият продукт може да бъде закупен от потенциалните 
туристи  и популяризирането, ще повишат репутацията на туристическия продукт и ще 
създадат имиджа на туристическата дестинация.  
 
Работният процес и вътрешната комуникационна стратегия, необходими за 
реализиране на маркетинговата стратегия, включват редица конкретни цели и 
действия за изпълнение: 
 Превръщането на Националния център за туристическа информация и 

промотиране /НЦТИП/ в туристически отдел чрез разширяване на екипа и 
привличане на най-малко двама външни експерти - експерт по туризма и 
експерт по маркетинга. Този отдел ще осигури изпълнението на стратегията за 
развитие на туризма, включително маркетинговата стратегия 

 Създаване на работна група "Туристически Мурфатлар", състояща се от 
туристическия отдел, местни оператори в туризма - винарски изби, местна 
публична власт, Дом на културата, експерти, Музей на националната история и 
археология в Констанца, и др. Ролята на работната група ще бъде, от една 
страна, да бъде включена в изпълнението на стратегията за развитие на 
туризма - наблюдение, приспособяване, и  от друга страна, идентифициране на 
ресурсите за нейното изпълнение. Освен това, групата ще участва активно в 
насърчаването на туризма в град Мурфатлар. 

 Повишаване на осведомеността на местната общност относно туристическата 
дестинация "Туристически Мурфатлар", както и свързаните с нея туристически 



продукти, както и участието й в разработването на нови туристически ресурси: 
Музей на Мурфатлар, Музей на лозата и виното Мурфатлар, регистрирано 
наименование за произход Мурфатлар и др. 

 
Що се отнася до стратегията за популяризиране и каналите, използвани за 
популяризиране на туристическата дестинация и туристическите продукти на 
Мурфатлар, тя предлага онлайн информиране и промотиране - уебсайт, акаунти за 
социални медии, онлайн карти от вида Google Maps, мобилни приложения. 
Конвенционалното промотиране има за цел да публикува печатни материали, да 
популяризира чрез туристически филми, табели и билбордове, както и да участва в 
профилни събития. По отношение на връзките с обществеността и свързаните с тях 
събития се препоръчва да се сключат медийни партньорства и да се организират 
пресконференции / информационни пътувания и др.   
 
XIII.2. План за действие за изпълнение на маркетинговата стратегия 
 
Планът за действие има за цел да постигне маркетинговите цели до 2030 г. Планът 
предлага следните интегрирани цели и мерки за изпълнение:  
 Определяне на туристическата марка и кристализация на туристическите 

продукти: дефиниране на туристическа марка Мурфатлар и туристически 
продукти, елементи на диференциация на офертата спрямо конкуренцията и 
сключване на медийни партньорства с местни и национални медии. 
Разработване на промоционални инструменти: разработване на специален 
уебсайт, създаване на сметки за социални медии, създаване на визуални 
материали, проектиране и изработване на брошури и плакати, създаване на 
презентационни филми, концепция и производство на улични билбордове и 
табели, изготвяне на радио спотове.  

   Информиране на местната общност: организиране на редовни срещи с 
представители на местната общност, информиране чрез каналите на местните 
публични власти.  

 Промотиране на местно ниво: обозначаване и билбордове с постепенен 
подход, разпространение на печатни материали, организиране и 
съорганизиране на местни събития, организиране на инфо-трасета, след 
финализиране на поне един туристически продукт.  

 Насърчаване на регионално и национално ниво: използване на цялата нова 
медийна и мобилна структура на каналите, популяризиране на туристически 
продукти чрез онлайн банери, изготвяне и предаване на прессъобщения до 
туристически сайтове и онлайн публикации, участие в търговски панаири и 
салони; организирането на местни фестивали и панаири, участието в мобилни 
щандове за промотиране на виното от Мурфатлар  в профилни събития, 
кампании за връзки с обществеността. 

 
XIII.3. Индикатори за измерване на резултатите от изпълнението на проекта 
 
Устойчивото развитие на местните общности е едновременно предизвикателство и 
приоритет. Предизвикателство, защото общността трябва да бъде възприемчива към 
вътрешните и външните промени, които могат да й повлияят, адаптирайки се към тези 



промени чрез  действия и инициативи на местно ниво. Приоритет, защото начинът, по 
който се развива населеното място, засяга настоящето и шансовете му за бъдещето.  
 
Настоящият план за популяризиране има за цел да уеднакви и допълни промотирането 
на Мурфатлар, като по този начин  се повиши чувствителността на потенциалните 
туристи и широката общественост към потенциалната взаимозависимост между 
винения туризъм и местните природни и културни ресурси, като същевременно се 
постигне по-ефективно използване на двата компонента чрез  тяхното интегриране.   
 
Основните резултати от изпълнението на плана за промотиране са: 
 Създаване на институционална рамка за изпълнение на стратегическия план за 

развитие на туризма в Мурфатлар - отдел по туризъм, работна група 
Туристически Мурфатлар; 

 Идентифициране на град Мурфатлар като една добруджанска, мултикултурна, 
комплексна градска дестинация от типа Wanderlus. 

 Разработване на промоционални и маркетингови дейности за града и трите 
туристически продукта, насочени към туристите и потенциалните посетители; 

 Създаване и увеличаване на пазарния дял средно с 25% всяка година след 
първите три години след приключването на проекта "Развитие на туристическия 
потенциал, опазване и насърчаване на общото наследство"; 

 Промяна на възприятието на инвеститорите относно определянето на местната 
публична власт и местната общност за подкрепа и включване в развитието на 
туризма; 

 Улесняване изпълнението на стратегическия план за развитие на туризма. 
 
Развитието на устойчивия туризъм в град Мурфатлар се фокусира главно върху три 
плана: 

1. Икономически: Чрез увеличаване на степента на валоризация на местните 
ресурси и участието на местните власти и частните оператори, разширяването 
на местната данъчна основа; 

2. Екологически: чрез осигуряване на рационално и устойчиво използване на 
всички ресурси; 

3. Социален: чрез увеличаване на броя на работните места, поддържане на 
традиционни  професии или квалифициране в областта на туризма и 
намаляване на безработицата. 

 
Социално-културно въздействие на туризма 
Освен икономическите последици, туризмът има дълбоко социално-човешко значение. 
По своята същност той действа както директно на туристите, така и на местната 
общност, на качеството на околната среда, на използването на свободното време и на 
връзките между общностите. Туризмът е елемент, който благоприятства 
комуникацията, споделянето на идеи, на информации, създаването на нови работни 
места и допринася за намаляване на безработицата.  
 
Мултиплициращ ефект на туризма: въздействието върху местната общност 
Прекият ефект е увеличаването на приходите в туристическия сектор (заплати, 
печалби за местата за настаняване, ресторанти, туристически агенции, уличната 



търговия и др.) в резултат на паричните потоци. Второ, има косвен ефект, който е 
насочен към въздействието на по-високите разходи за туристически услуги върху 
индустриите за потребителски стоки, които снабдяват туристическите оператори. 
Трето, може да се постигне ефект върху цялата местна икономика чрез 
реинвестиране на приходите в развитието. По този начин се наблюдава 
мултиплициране на съвкупното търсене в макроикономически мащаб 
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