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Консултантски Доклад 

 

Изготвил: Таурус Консултантс 

 

По договор N BG161PO 001/4.2-01/2008/021 

 

Обособена позиция № 2 

 

Дейност по проект „Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново 

/България/ и регион Абруцо /Италия/”, сключен договор № BG161РО001/4.2-01/2008/021 

между община Малко Търново и МРРБ, във връзка с  предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, операция 4.2 

„Междурегионално сътрудничество”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ:   BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално 

сътрудничество и обмен на най-добри практики”, съфинансиран от Европеския съюз 

чрез  Европейски фонд  за регионално развитие. 
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Въведение 

 

Таурус Консултантс беше избрана след тръжна процедура да изработи иноативна 

маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Малкто Търново. 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България по Оперативна програма Регионално развитие и е част от 

проект проект „Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново /България/ 

и регион Абруцо /Италия/”, сключен договор № BG161РО001/4.2-01/2008/021. 

 

За целта, в рамките на подготвителния период на проекта, през януари 2010 г. беше 

направено работно посещение на консултантите при регионалния партньор – 

администрацията на регион Абруцо (Италия) и някои местни общини (част от регион 

Абруцо). Работните срещи и проучвания на добри практики в регион Абруцо осигуриха 

полезна информация за направения Бенчмаркинг анализ, както и за настоящия 

консултантски доклад.  

 

За целта на настоящата стратегия бяха проведени в София фокус групи с активно пътуващи 

из страната, както и фокус групи с жители на община Малко Търново, за да се подготви 

устойчив модел за развитие на туризма, който би могъл да бъде създаван и поддържан от 

жителите на общината. Индивидуални интервюта с експерти по туризъм от страната, с 

местни доставчици на туристически услуги, както и със служители на общинската 

администрация и на Природен парк Странджа също бяха проведени, за да бъде изграден 

публичният облик на туристическата дестинация, както и да бъдат оценени ресурсите, с 

които разполага община Малко Търново за предлагане на завършен туристически продукт. 
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Стратегия за туризма - Основните въпроси  

Анализ 

• Най-голямото богатство на община Малко Търново са запазена природа, автентични 

села и духовно наследство, които са търсен ресурс за новите туристи. 

• Община Малко Търново има много интересни и ценни културни забележителности 

(тракийско наследство, архитектурни паметници, колекции от икони, легенди и т.н.) 

привлекателни за различни целеви групи, които обаче имат нужда от допълнително 

развитие. 

• В момента община Малко Търново не използва пълния си потенциал за туризъм, 

основно поради ограничената дистрибуция на туристическите продукти и техния 

незавършен вид. 

• Има достатъчнo подходящи хотели, но няма добри ресторанти за всички вкусове и 

бюджети, както и допълнителни дейности – традиционни занаяти и местни продукти. 

• Съществуват недостатъци в общата туристическа инфраструктура: например,  

информационни системи и обозначения, недостатъчно таргетиране на предлагането 
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на туристическия продукт, липсващи допълнителни услуги. 

 

Организация 

• Активиране на дейността на консултативния съвет по туризъм, който отговаря за 

продуктовото развитие и маркетинг на предлаганите туристически продукти. 

Създаване на действаща организация за управление на дестинацията (ОУД) 

 

Маркетингова стратегия – Позициониране и брандинг 

• Целта е да се позиционира община Малко Търново със своя туристически ресурс 

като водеща в предлагането на дестинация «Странджа планина» с ясен профил, 

уникален имидж и отличителна оферта за туризъм. 

• Разработване на силна маркетингова стратегия, предоставяща възможност за 

развитие на частна инициатива, използвайки връзки с обществеността и всички 

аспекти и възможности за комуникация чрез Интернет и "Социални медии". 

• Създаване на добри партньорства с туроператори, транспортни фирми, 

авиокомпании и други партньори. 

 

Препоръки за продуктовото развитие 

• Туристическите продукти трябва да се развиват, постоянно да се поддържат и 

адекватно да се промотират. 

• Система от трасета и пътеки за разходки ще свърже елементи от природата, 

културата, археологическото наследство и изкуствата със забавления, развлечения и 

местния дух, ще засили участието на посетителите и ще създаде допълнителни 

възможности за доходи. 

• Разработване на туристически продукти – Странджа Еко и Странджа Етно, които 

подлежат на развитие във времето. 

• В стратегическо сътрудничество с Р Турция и други съседни градове да се развиват 

туристически маршрути, включващи пребиваване на територията на общината. 

 

Операции и финанси 

• Предложена е специфична структура за изпълнение на стратегията. 
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• Подробен план за действие предоставя насоки за изпълнение. 
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Анализ на съществуващите ресурси в община Малко Търново 

 

Местоположението Местоположение на община Малко Търново предопределя нейното 

използване за туристически цели – тя се намира в югоизточна 

България, влиза в състава на Бургаска област, на юг граничи с Р. 

Турция.  

Бургаска област е областта в България с най-много реализирани 

нощувки през годината, но със силна сезонност, като две трети от 

нощувките се реализират през третото тримесечие на всяка година. 

Половината от всички почиващи са чуждестранни туристи, които 

посещават областта с пакетни почивки за над 7 денонощия средно. 

Българските туристи също използват Бургаска област за по-дългите 

си и планирани ваканции. В Бургаска област също така имаше 

засилено купуване на ваканционни имоти (втора къща) в последните 

няколко години. Това дава възможност за предоставяне на 

допълнителни услуги от туристически структури в община Малко 

Търново за разнообразяване на ваканциите на почиващите и 

ползващите ваканционните си имоти. Такива практики вече има, като 

ТУИ предлага еднодневни екскурзии в Странджа (с. Бръшлян) за 

девета поредна година. 

 

Държавна граница През общината преминава международен път Е – 87 Дуранкулак – 

Варна – Бургас – Малко Търново, който свързва страните от Европа с 

тези от Близкия Изток. На територията на общината се намира и 

ГКПП Малко Търново. Основно през пункта преминават леки 

автомобили и туристически автобуси, по-рядко товарни автомобили.   

Това предоставя възможност за таргетиране и на транзитни пътници. 

За целта обектите, които се намират на този път, следва да имат 

подобрено означение на пътя, със серия от табели и с изброяване на 

предлаганите услуги. 
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Природен парк Община Малко Търново попада изцяло на територията на Природен 

парк „Странджа”. В последния доклад на Световната туристическа 

организация (СТО) към ООН се казва, че природосъобразният 

туризъм има всички предпоставки да играе лидерска роля в 

трансформацията на света към зелена икономика. Причината е, че 

секторът като цяло "има сериозен потенциал за развитието на зелени 

политики и възможности за създаване на инфраструктура, която е 

съобразена с опазването на околната среда". От СТО препоръчват 

на заетите в туристическия бранш да се насочат към бизнес, щадящ 

околната среда, тъй като в крайна сметка промените в климата ще 

окажат много силно влияние и на туризма.  

С най-сериозно значение за региона са природните ресурси. 

Странджа е най-голяма защитена територия в България е и една от 

най-ценните европейски защитени териритории. Пет резервата 

заемат 1/20-та част от площта й: най-старият български резерват 

“Силкосия” (1933 г.), “Витаново”, “Тисовица”, “Средока” и “Лопушна”, 

който е част от световната мрежа биосферни резервати “Човек и 

биосфера” на UNESCO. 

Климат 

 

Според климатичното деление на страната Община Малко Търново 

попада в Южнобългарска подобласт със Странджански климатичен 

район. В биоклиматично отношение проучваният регион крие 

значителни ресурси за климатолечение. Според изследвания на 

климата в района на М.Търново, има основание самият град да бъде 

обявен за планински климатичен курорт от местно значение. 

Човешки ресурс Общината е една от най-рядко населените в Бургаска област. Според 

последните данни на Националния статистически институт 

населението наброява 4 168 души. Има изчезващи села с население 

под 20 души, има тенденция към застаряване на населението, 

основно поради миграция към по-големите градове в областта и 

страната. Това поставя въпроса с човешкия фактор – намирането на 

частна инициатива сред местното население, както и на 
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квалифицирана работна ръка. 

Квалификация на кадри за туризма се извършва в Бургас – в 

Бургаския Свободен университет, Колежа по туризъм в Бургас и 

специализирани училища. На територията на общината училищата 

не подготвят кадри за туризма, въпреки, че това е една от най-

перспективните насоки за развитие на района. 

Транспорт Транспортните връзки между Бургас и Малко Търново се извършват 

само чрез автомобилен и автобусен транспорт. Малко Търново 

отстои на 76 км от Бургас, като обществения транспорт се състои в 

маршрутни линии от бургаската автогара «Запад». Други селища в 

община Малко Търново, като Граматиково, имат връзка и с община 

Царево, като разстоянията са по-малки, но спецификата на пътя 

определя едно сравнително дълго като времетраене пътуване. 

Състоянието на пътната мрежа в общината е незадоволително по 

няколко показателя. Независимо, че 95.78% от пътищата са с 

асфалтобетоново покритие, повече от 56% от настилката е 

амортизирана или повредена. Отводняването и поддържането са 

занемарени, което води до допълнително влошаване на състоянието.  

Само около половината от пътната мрежа е в добро състояние. 

Гъстотата на пътните комуникации е малка  - 0.2 км/км2 – значително 

под средната за страната – 0.34 км/км2. Връзката между населените 

места в общината и общинския център е незадоволителна. 

Релеф Релефът на общината е хълмист и нископланински. Най-широко са 

разпространени територии с надморска височина между 200 и 300 м. 

Резовска река е гранична река между България и Турция.  

Велека е река с множество красиви меандри. 

Като цяло водните ресурси на територията на общината са 

сравнително ограничени в сравнение с други части на страната, като 

това включва и  неравномерното разпределение на наличността им 

през годината.  Особен интерес представляват карстовите извори 

при с. Младежко. По състав водата тук е изключително 
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хидрокарбонатно-калциева с минерализация 0.5 г/л и обща твърдост 

5.6 мг.екв/л. Счита се за лековита по отношение на опорно-

двигателния апарат. 

Биологично 

разнообразие 

 

От около 700 растителни вида, вписани в Червената книга на 

България, над 70 се срещат само в Странджа. Преобладават горите, 

които заемат около 80 % от територията й. Има и редки и защитени 

листопадни растения, гъби и лечебни растения. 

На територията на общината в м. Качул съществува дендрариум. 

В него на площ от 50 дка се отглеждат 140 дървесни вида. 

Над Странджа преминава Via Ponticа - големият прелетен път на 

птиците, по който всяка есен и пролет милиони птици изминават 

дълъг път от Северна и Централна Европа към топлите страни на юг 

и обратно. 

По данни на изследователи в района на Странджа се срещат над 261 

вида птици, като гнездящите птици са около 118, от които 14 са 

включени в Червената книга на България.  

Ловът е разрешен на територията на лесничейство Звездец, с 

изключение на резерватите. Територията за лов е разделена на 

държавен ловностопански район и ловностопански райони на 

ловните дружинки на град М.Търново и селата Бръшлян, Стоилово и 

Сливарово. Дивечовите запаси в общината са добри, но са под 

оптималните за този район. Горите се обитават от видове като 

благороден елен, сърни и диви прасета. За любителите на риболова 

интерес представляват р. Велека и притоците й Айдере и Младежка, 

но риболовът е слабо развит от както поради не богатата на водоеми 

територия, така и поради слабия интерес. 

Странични ползвания - събирането на билки и гъби за промишлени 

нужди е слабо развито и инцидентно, от една страна поради липса  

на големи масирани находища и от друга поради ограниченията, 

наложени от ПП "Странджа". 
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Институции Община Малко Търново - Местните власти са основните действащи 

лица при планиране и управление на дейности в сферата на туризма, 

както и при управление на последствията от въздействието върху 

него. Те трябва да работят в непосредствено сътрудничество 

помежду си, с частния сектор и в съответствие с интересите на 

околната среда  и социалната общност.  Общината е особенно 

активна в участия на проекти с външно финансиране и опита й по 

управление на проекти е особено ценен при привличане на средства 

от Структирните фондове. 

Дирекция на Природен парк „Странджа” провежда държавната 

политика за управление на защитената територия, с цел 

дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на 

устойчиво социално-икономическо развитие на района.  

За по-широк достъп до различни донори при кандидатстване за 

финансово подпомагане през 2002 г. към ДПП е създадено 

сдружение с нестопанска цел “Златна Странджа”. 

Държавна дивечовъдна станция с.Граматиково с обща горска 

площ от 21 071 ха в т.ч 20 390  ха залесена. 

Държавно лесничейство „Звездец” с обща площ 20 656 ха. 

Неправителствени 

организации в 

туризма 

 

Съвет по туризъм – Малко Търново, учреден през 2001 г. 

Основната цел е да съдейства за разработването и провеждането на 

местната туристическа политика. 

Сдружение за издирване, възстановяване и опазване 

природното, културното и историческото наследство СИВОПКИН 

– с. Граматиково работи за възстановяване на някои обреди и 

традиционни заняти в странджанския край.  

Сдружение с нестопанска цел  “ЗЕЛЕНИКА” за интеграция на 

ромското население и развитие на фолклора и традициите; 

Общински спортен клуб  “СТРАНДЖА”, който основно развива 

свободна борба, лека атлетика, футбол и тенис.  

Сдружение “СТРАНДЖАНСКА ПАЛИТРА” организира пленер по 
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живопис “Странджанска палитра”; 

Сдружение „Златна Странджа” работи за изграждане на зелени 

коридори в Странджа, обучение на туристически водачи и обучение в 

природозащита. 

Дружество за Защита на Природното и Историческо Наследство 

"Бръшлян" работи за възстановяване на архитектурното и природно 

наследство на с. Бръшлян, организира туристическата дейност на 

територията на селото. 

Средства за 

подслон и места за 

настаняване на 

територията на 

Община Малко 

Търново 

източник: Община 

Малко Търново – 

февруари 2010 

Общ брой легла – 258 

Къщи за гости - 5 с брой легла - 45; 

Самостоятелни стаи - 30 с общ брой легла - 99; 

Пансион 1 с 22 легла; 

Хотел 1 с 38 легла; 

Семеен хотел 1 с 6 легла; 

Хотелски комплекс - 1 с 48 легла; 

Ресторанти 3 с общо 220 места – недостатъчен брой да изхрани 

всички туристи при запълване на капацитета на местата за 

настаняване, а ресторантите се ползват също така и от местното 

население, и от туристите без нощувки; 

Бистро 2 с общо 110 места; 

Пивница 1 с 20 места; 

Нощен бар 1 с 50 места; 

Бирария 1 с 48 места 

Кафе - сладкарници 2 с общо 65 места 

Кафе-еспресо 7 с общо 143 места  

Магазини за хранителни стоки – 23 

Туристически 

информационни 

центрове  

 

В Туристически информационен център към Общината, който се 

намира в центъра на града можете да бъде получена информация за 

природни, исторически и архитектурни забележителности, 

транспортни връзки, туристически атракции, нощувки, екскурзоводи и 

преводачи, сувенири и рекламни материали, компютърни услуги и 
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Интернет. 

Туристическият информационен център, разположен на 2 км от 

град Малко Търново, е създаден за обслужване на туристите, 

посещаващи тракийския култов комплекс в м. Мишкова нива, 

тракийските гробници в м. Пропада и тракийско скално светилище в 

м. Каменска бърчина, землище на с. Граматиково. 

Информационно-посетителският център на ПП „Странджа” – 

намира се на входа на Малко Търново, в къща с типична 

странджанска архитектура, дарение от Българска фондация 

“Биоразнообразие”. 

Основният пакет допълнителни туристически услуги се предлага от 

дирекцията на ПП „Странджа”. В сайта, разработен по проект ФАР 

„Развитие на културния туризъм”, са посочени пешеходни, 

велосипедни и автомобилни маршрути, но липсва туристичеса 

информация: трасе, продължителност, карта, организатор, място за 

записвания, контактни данни и пр. Няма информация дали 

допълнителните услуги се предлагат системно.  

Културни 

институти 

Исторически музей Малко Търново разполага с пет сгради, като 

в три от тях са разположени експозиции. Къщите са оригинални, 

типични странджански творби на народните майстори, което ги прави 

ценни за историята на българската архитектура. Експонирането е 

тематично и с акцентуване само на онези събития и явления, които 

са характерни за региона (специфична иконопис, експонати от 

Преображенското въстание). Исторически музей гр. Малко Търново е 

включен в “Стоте национални туристически обекта”. Мениджмънтът 

на музея е обещаващо амбициран да развие нови експозиции, които 

да са интегрирана част от новите туристически продукти. 

Читалище „Просвета” – Малко Търново 

Община Малко Търново заедно с читалище "Просвета" провежда 

значими културни празници, като летните празници на града и 

“Международния пленер по живопис”. Има собствен културен 
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календар и работи за запазването на обичаите на местното 

население. 

Читалище „Гео Милев” – с. Звездец има собствен културен 

календар и работи за запазването на обичаите на местното 

население. 

Читалище „Просвета” – с. Граматиково поддържа богата 

библиотека и организира културния живот на селото, като се 

занимава с развитието на местните обреди и предоставя зали за 

провеждане на други културни прояви. 

Липсва информация за дейности систематично организирани от 

читалищата в селата и за действащи самодейни колективи и школи, 

които биха могли да участват във формирането на туристическия 

продукт.  

Архитектурни, 

археологически и 

исторически 

паметници 

В Странджа са описани над 450 паметника от които 20 долмена, 24 

могилни некропола, 11 самостоятелни надгробни могили, 2 куполни 

гробници, 13 антични и средновековни селища, 17 крепости, древни 

пътища, 83 параклиса, столнини и одърчета и едно историческо 

място от национално значение. Една значителна част от тези 

паметници са свързани с развитото през античността до наши дни 

рударство, за което свидетелстват множество “рупи”. 

От споменатите 450 обекта 280 са архитектурни и художествени 

паметници на културата, от които 18 църкви и 262 възрожденски 

къщи. На територията на Общината присъстват исторически 

паметника, свидетелстващи за Преображенското въстание.  

Странджанската къща е архитектурно явление.  С. Бръшлян е обявен 

през 1982 г. за архитектурен и исторически резерват.  

Антропогенни 

ресурси 

Странджа е специфична етнокултурна област със съхранени до днес 

уникални за страната традиции и обичаи и местен бит. Богатството от 

паметници на културата от всички исторически епохи допълва 

специфичния дух на територията. И до днес във вътрешността са 

запазени характерният странджански говор и топонимия. Типично 
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регионален е уникалния старинен обичай нестинарство – танц върху 

жарава. Нестинарството е ритуал, произхождащ от древен езически 

обичай, който съществува от хилядолетия в българската обредност и 

е единствен по рода си в Европа. Ритуалът се изпълнява на 21 Май – 

денят на Св.Св.Константин и Елена.  Той събира жителите от селата 

Българи, Кости, Граматиково, Стоилово и Сливарово. Селищата в 

община Малко Търново поддържат богат културен календар, но 

местните обичаи не се използват за туристически атракции, а по-

скоро за поддържане на местния бит. 

Традиционни местни обичаи и обреди 

КУКЕРОВДЕН - Празнува се на “Сирни Заговезни“ и има карнавален 

характер. Само и единствено в Странджа той се проявява в най-

старинната си форма “Бял кукер“, без маска, с открито лице. Обряд с 

богат смисъл и символика – осигуряване на плодородие и изобилие.  

ЛАЗАРОВДЕН - Празнува се  последната събота преди Великден. 

Той е символичен празник на момите. Облечени с нови носии и с 

венци на главите, лазарките пеят песни, в които има благопожелания 

за плодородие по нивите, лозята и живата стока. Стопаните ги 

даряват с яйца, които събират в кошница.  

ФИЛЕК - Празнува се единствено и само в Странджа, по време на 

великденските пости. Това са пролетни игри, изпълнявани от 

момичета и момчета без музикален съпровод. В обичая участват 

няколко възрастови групи. Празникът има специфични песни и игри. 

ВЕЛИКДЕН - Празнични литургии в Православната църква  “Успение 

Богородично “ и Католическата църква “Света Троица“. Великденски 

хора и люлки – въртиколници в центъра на града.  

ПЕПЕРУДА - Обичаят е молитва за дъжд,  когато времето се засуши- 

юли или август месец, и то в делничен ден, за да не остане молбата 

без резултат. Малко момиче танцува по риза, обикаляйки из селото.  

КОЛЕДУВАНЕ - Две групи от младежи и мъже предварително 

определят пътя, по който ще преминат. Начело на дружината върви 
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водач, който носи бъклица с вино и изрича благословия за здраве и 

берекет във всеки посетен двор.  

Туристически 

поток 

Основният посетителски поток е съсредоточен в гр. Малко Търново, 

с. Бръшлян, с. Стоилово, с. Граматиково, карстовите извори край 

с.Младежко, карстовия район “Докузак” край с. Стоилово, 

историческата местност “Петрова нива”, м. Индипасха, м. 

“Мишкова нива” и м. “Пропада”.  

Престоят се ограничава обикновенно до ден-два, в най–добрия 

случай до седмица. Характерни са краткотрайните летни посещения 

с цел къмпиране в долините на река Велека и по–големите реки, лов, 

риболов, гостуване при близки и роднини и участие в различни 

чествания. Целите на посещенията са повече познавателни и по–

малко свързани с отдих. По–интензивно ползване за отдих е 

регистрирано през 1996 – 1998 г. предимно на ученици от Бургас в 

Зеленото училище на Малко Търново. Като цяло структурата на 

посетителския поток е представен от учащи се и студенти, скаути, 

организирани туристически групи, чрез заявки от туристически 

агенции от цялата страна, като най-често са тези от Слънчев бряг и 

Дюни. 

Търговия и услуги Търговската мрежа на територията на общината е сравнително слабо 

развита. Развиват се традиционните битови услуги, съсредоточени 

главно в частния сектор, на територията на гр. Малко Търново и 

селата Граматиково и Звездец. 

Ограничено е предлагането на традиционни занаяти и места, където 

могат да бъдат наблюдавани, продажба на сувенири с местно 

послание, художествени ателиета, галерии, зали за публични прояви 

(семинари, конференции, публични събития, концерти и пр.) има в 

читалищата и бизнес центъра на М.Търново. 

Водоснабдяване В настоящия момент все още съществува определен недостиг на 

питейна вода в някои селища, които разчитат на собствени 

водоизточници. В общината няма промишлено водоснабдяване. 
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Всички предприятия на територията на общината  черпят питейни 

води за производствени нужди. В 9 от 13 селища на общината 

водопроводната мрежа е амортизирана и се нуждае от подмяна. 

Налице са чести аварии и спиране на водоподаването, влошени 

параметри на водата. Водоснабдяването на гр. Малко Търново е 

крайно енергоемко, с висока себестойност на подаваната вода. 

Навлизането на туристи в района значително ще повиши 

потреблението на вода, което може да бъдее сериозен проблем за 

територията на общината. Санитарно-хигиенните условия, 

независимо от формата на избрания туристически продукт, следва да 

отговарят на нормите и изискванията на съвременните европейски 

стандарти. Предвид сериозните проблеми и с канализацията, 

съществува реална опасност нелимитиран туристически поток 

значително да влоши екологичното равновесие в региона. Туризмът е 

особено разхитителен към водните запаси, не само поради 

увеличаване броя на жителите в населено място за определен 

период от време, но и заради голямата консумация на вода в 

свързаните с туризма дейности: често пране, миене на обществени 

площи, басейни, поливане на зеленина, подготовка на храна за 

големи групи хора и пр. Захранването на селищата с вода е много 

енергоемко и при правилен разчет на разходите по предоставяне на 

туристически услуги съществува вероятност цената на продукта да се 

окаже неатрактивна.  

Канализация 

 

Канализационната система и системата за пречистване на отпадни 

води в Община Малко Търново предстои още да се развиват. От 

общо 13 населени места само 4 разполагат с канализация с различна 

степен на изграденост – Граматиково – 80 %, Малко Търново – 60 %, 

Звездец – 40 %, Бръшлян – 40 %. Заустването се извършва в 

близките дерета. В останалите селища се използват септични и 

попивни ями. Отсъства инфраструктура за пречистване на битовите 

отпадни води. Това е в разрез с екологичните практики. 
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Енергоснабдяване 

 

Електроразпределителната мрежа е добре развита и обхваща всички 

населени места. Поради засилено обезлюдяване на района през 

последните няколко години и застоя в икономиката, 

електрификационната система не е претърпяла значителни промени. 

С малки изключения системата на електроразпределителната мрежа 

е добра, а броят и капацитетът на трафопостовете са достатъчни за 

покриване на съществуващите нужди. 

Съществуващи туристически маршрути 

Пешеходни 

маршрути  

 

Съществуват няколко популярни пешеходните прехода, които 

предоставят разнообразни гледки и възможности за активен отдих:   

• Малко Търново – Водицата  

• Малко Търново – дядо Гьоргевото врисле  

• Малко Търново – Манастирчето  

• Малко Търново – Хижа ТИЦ 

• С. Стоилово – м. Докузак 

• С. Стоилово – м. Петрова нива 

Автомобилни 

маршрути 

село Граматиково – местността Качул – местността Индипасха – 

местността Маврова нива – град Малко Търново 

Дължина на маршрута – около 40 км 

Автомобилният маршрут се спуска от село Граматиково към 

местността Качул. Пътят минава край тракийското оброчище в 

местността Индипасха и тракийското скално светилище в местността 

Каменска бърчина. От древната скала в срещуположния край на 

поляната, с изсечени в нея соларни кръгове, се разкриват красиви 

пейзажи към хълмовете на планината. Следва 6 км катерене и 3 км 

спускане към Малко Търново. 

Веломаршрути 

 

Веломаршрут село Младежко – река Младежка – главен път Бургас – 

Малко Търново – Тракийски лагер – село Стоилово – село Бръшлян  

Дължина на маршрута: 45 км 
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Веломаршрутът стартира от село Младежко. Пътят достига до 

подножието на местността Петрова нива в местността Тракийския 

лагер. От там, през реката се достига до село Стоилово и в 

противоположния край на селото по черен път се достига и до самото 

село Бръшлян. 

Веломаршрутите нямат обозначения, кактто и има недостиг на 

велосипеди под наем в района на община Малко Търново. 

Еко пътеки 

 

Екопътека с маршрут м. Качул – м. Юртът – м. Стоев чукар – м. 

Делижановци – лесопарк Тумбата – с. Граматиково  

Екопътеката е по поречието на р. Велека. Преминава през местности, 

където могат да се наблюдават гнездилища и редки защитени птици. 

Има изграден туристически заслон с възможност за почивка. 

Продължава се по билото на планината, може да бъдат наблюдавани 

вековни дървета, източнобукови гори с лавровишня и находища на 

вълче лико. В м. Калугерово е изграден втори заслон за отдих. 

Пътеката завършва в лесопарк „Тумбата” близо до село Граматиково. 

Има и още пътеки, но липсва публична информация за условията за 

организиране на преходи по посочените маршрути. Не е посочена 

организация, която е регистрирана за предоставяне на туристически 

услуги (с изключение на маршрутите, организирани от ПП 

„Странджа”). Няма информация за цени на предлаганите услуги. 

Няма информация за предлагане на свързани с възможностите за 

туризъм услуги: организиране на разрешения за достъп в определени 

зони на ППарк, предоставяне на високопроходими автомобили под 

наем (не е препоръчително в защитена зона), предоставяне на 

велосипеди под наем, атракции с впрегатни животни, конна езда, 

екипировка, обучение за планински преходи или спелео-посещения и 

пр. Няма информация за налична техника за наблюдение на животни. 
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Маркетингово планиране 

 

ДЕСТИНАЦИЯ 

Странджа планина 

 

 

 

 

В резултат на направените изследвания, както и на принципите за устойчиво развитие и 

оптимизиране използването на ресурсите, препоръчваме община Малко Търново да приеме 

визията за една по-обща, но цялостна дестинация - «Странджа планина».  

 

Това беше разбирането както на туристите, пътуващи из България като потенциални 

посетители на община Малко Търново, така и разбирането на местните жители - «ние, в 

Странджа...». Това предполага междуобщинско сътрудничество (общините Царево, Средец, 

Приморско) за предлагане на туристически продукти, но също така придава цялостен и 

завършен облик на дестинацията, давайки възможност за обединяване на ресурсите и 

споделяне на разходите. Налага се в случая уточняването за планина, за да бъде 

разграничено от противоречивото развитие на наличните морски курорти в Странджа.  

 

Фокус групите и дълбочинните интервюта определят Странджа като: 

•••• Зелена 

•••• Девствена 

•••• С мирис на гора и трева 

•••• Дива, пуста, пренебрегната, извън времето 

•••• Хълмиста, обла 

•••• Неурбанизирана, слабо развита 

•••• Спокойно място  

•••• Мистична 

•••• Древна 

•••• С лоши пътища 
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•••• С много животни 

•••• Асоциация със семейство и огнище 

•••• Водещо е знанието за „нестинарство” в района, следвано от 

археологически и духовни паметници. 

 

Разбирането на местните жители не се различава от разбирането на представителите на 

«пътуващите».  

 

Цялостта на брандирането като «Странджа планина» е подкрепено и от многото материали, 

налични вече за туристическите ресурси, предлагани на територията на общината. 

Ресурсите се представят като «странджанска къща», «странджанска иконописна школа», 

«странджанска кухня», «странджански песни», «странджанска зеленика». Това вече е 

изградило общ облик и създава общо очакване сред потребителите. 

 

Даденото по-горе описание на Странджа се базира на 

недостатъчна информация и слаба познатост на района. По 

метода "ефекта на дефекта" това може да бъде използвано за 

по-лесно създаване на „мистичен” образ. Липсата на конкретно 

познание, съпътствано от общи впечатления за "загадъчност" и 

"приказност" може да бъде надградено и превърнато в 

представа, която да привлича към посещение и разкриване на 

непознатото... 

Екологичната съхраненост на територията, фактът, че сравнително доскоро е била 

«затворена» територия и е останала непозната, множеството легенди, са добри 

предпоставки за създаване на интерес – да открием непознатото...  
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Брандирането на дестинацията като «Странджа планина» - да открием непознатото 

изисква следните маркетингови действия: 

1. Изработване на лого (графичен знак), в зелен цвят, с «хълмисти», обли 

форми, с вграждане на мистичен елемент, според най-съвременните 

изисквания за лого - с модерна и привлекателна визия 

2. Вграждане на лозунг (slogan) към логото, с който да се придаде смисъл на 

дестинацията – Да открием непознатото. 

3. Промоция на дестинацията: ВИНАГИ и НАВСЯКЪДЕ да се поставя логото на 

упътващи табели, Интернет сайтове, всички рекламни материали за 

туристически ресурси 

4. Поставяне на туристическото предлагане в контекста на туристическото 

търсене за екологичност, съхранен бит и мистика, с единен облик.  

5. Предлагането на туристически продукти следва да се базира на комбинация от 

характеристиките, определящи облика на дестинацията –  

а. Екологична – запазена/ девствена/ зелена  

б. Етнографски уникална – със запазени бит и обичаи, история, със 

специфичен облик (снимките от Странджа планина, особено с присъствието на 

странджанска къща, са разпознаваеми за дестинацията), със собствена кухня 

в. Със собствена духовност – изградена от легенди, митове, древни 

присъствия, силна енергия. 

.  
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Община Малко Търново отговаря на някои от основните критерии за „локална туристическа 

система за предлагане”, което е разбирането за туристическа дестинация: 

- благоприятност на географското положение – атрактивна за посещение, намира 

се в туристически най-силната област в България (Бургаска област е с най-голям 

туристопоток в България), разположена е и в близост до границата; 

- изключително разнообразни и привлекателни характеристики на природно-

географските дадености (разнообразен релеф, природен парк);  

- има изградени материални удобства за престой в дестинацията (средства за 

подслон и места за настаняване, предлагащи безопасни, хигиенични и качествени средства 

за настаняване и подслон, заведения за хранене и развлечения), има нужда и от 

допълнително осигуряване на удобства, особено откъм предлагане на местна кухня;  

- потенциал за обособяване на водещ туристически продукт - има ясно изразена 

доминанта в ресурса и е налице обществено съгласие за целенасочено развитие на 

туристическите дейности. Степента на съхраненост и неподправеност на природните 

ресурси, културно-историческия потенциал, съхранените традиции и запазен местен 

колорит, са естествена предпоставка за развитие на устойчиви форми на туризъм, които 

да допринесат за повишаване благосъстоянието на местната общност. 
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Методът на комплексно действие

Управление на
туристическата

дейност

Основни принципи за
развитие на устойчив туризъм

1. Устойчивост

2. Демократичност

3. Местна идентичност

6. Социална

съвместимост

5. Екологична поносимост

4. Икономическа

ефективност

 

 

Допълнително развитие изискват следните характеристики: 

- културно-историческите ресурси (освен да бъдат налични, те да бъдат 

социализирани – достъпни, да има информация за тях, да се предлага съответното 

обслужване) 

- социално-икономическите ресурси (да е налична необходимата за обслужване на 

туристите квалифицирана работна сила, в рамките на дестинацията да има необходимите 

учебни заведения, районът да произвежда необходимите продукти, в това число и строго 

специфични, да са развити съпътстващи дейности: занаяти, специални събития, 

информация и пр.) 

- достъпност на дестинацията (наличието на съвременни комуникации и 

транспортни връзки. Не винаги това следва да се свързва с добри пътища. При подходящо 

маркетиране, дори лошите пътища могат да бъдат превърнати в част от автентичността на 

дестинацията). Тук следва да се наблегне на достъпността на предоставяне на информация 

– добре предоставената информация означава възможност за директен избор, без 

уточняващи въпроси, като «кога може да се ползва?», «колко струва?» и др. 



 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България 

 

 

25 

 

- институционални предпоставки за устойчиво развитие на дестинацията - да 

съществува единен орган, формиран на принципа на ПЧП (Публично-частно партьорство) за 

управление на дестинацията – Организация за управление на дестинацията. 

 

 

Визията на Община Малко Търново за развитие на туризма е свързана със системното 

прилагане на критериите за устойчиви практики, както при развитие на туристически 

дейности, така и за други икономически активности, с цел опазване и развитие на 

екологичните преимущества на общината. 

 

Настоящата разработка предлага подробна мотивировка и обосновка на подбраните 

специализирани форми на туризъм, които да формират облика на дестинацията – Община 

Малко Търново. 

 

Главна цел: 

 

Формиране на интегриран туристически продукт /портфолио/ на база природните, 

културните и исторически дадености на община Малко Търново, като съчетание на 

специализирани форми на туризъм: екотуризъм, етнотуризъм и тематични 

туристически пътувания.  

 

Подцели: 

1. Стимулиране на икономическа активност за предоставяне на основни и допълнителни 

туристически услуги. 

2. Създаване на партньорства между заинтересованите страни в развитието на туризма, 

като елемент от облика на Общината. 

3. Прилагане на добри практики за управление на туристическите дейности, формулиране 

на местни стандарти и критерии за достатъчно високо качество на туристическия продукт 

при запазване на неговата автентичност на база анализ и оценка на опита на италианския 

партньор – Регион Абруцо. 
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4. Информационно и маркетингово обезпечаване на туристическия продукт, съобразено с 

европейските изисквания за устойчиво развитие и отразени в план за действие, неразделна 

част към настоящата Стратегия за развитие на туризма. 

 

Съгласно концепцията за туристическо райониране на страната общината попада в 

Черноморския туристически район/ подрайон Странджа. Конкурентните предимства на 

региона, свързани с разположението са: 

- близост до големи морски рекреационни центрове 

- територията на общината е покрита изцяло от защитени зони 

- близост до външна граница  

В съчетание с наличните природни и антропогенни ресурси, Община Малко Търново има 

потенциала да създаде да развие и утвърди устойчиви туристически практики, които да 

разнообразят предлаганите традиционни форми на туризъм. 

Близостта до посещавани курорти и ГКПП дават основание за структуриране на 

потенциалните туристически пазари в две направления: 

- чуждестранни пазари 

- национален туристически пазар 

 

 

Определяне на целеви пазарни сегменти 

 

Съществува значителна пазарна ниша от посетители, които желаят досег с природата и 

които активно търсят възможности да допринесат и участват в дейности, носещи полза 

както на природата, така и на приемащата общност / местните хора/.  

Настоящата стратегия определя три целеви групи туристи: 

1. Туристът, който има интерес към природата, местните традиции и обичаи, и 

който предпочита да съпреживее тези страни на България, при скромни условия на 

нощувка, с модерен транспорт между отделните дестинации и при наличие на 

изобилна информация и интерпретация, която да допълни и повиши неговата 

наслада от преживяното. 
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2. Туристът-търсач на силни усещания, на екстремни ситуации, или на спортни 

занимания, свързани с необичайни или причудливи природни дестинации. Често пъти 

участието в подобни дейности е в отговор на лично, физическо предизвикателство. 

Туристи, които практикуват екстремни форми на пътуване и/или спорт, между които 

делта-планеризъм, бънджи скокове, планинско колоездене, пешеходен туризъм на 

дълги преходи с раници, многодневни конни преходи, пещерно дело, алпинизъм, 

рафтинг (спускане с гумени лодки по планински бързеи) и пр. За мнозина такива 

туристи, екстремното преживяване носи също такава наслада, както и досегът с 

природата и местната култура, но често пъти последните са главно фон за основното 

преживяване. 

 

3. Третият тип турист се интересува изключително от някои конкретни аспекти на 

пътуването. За него ваканцията е средство за обогатяване на неговите 

професионални или полупрофесионални познания в дадена област. Той се 

концентрира изцяло върху една тема или предмет и търси твърде специфични 

обстоятелства и преживявания. Този тип турист предприема специализирани 

пътувания с кулинарна цел, за наблюдения на винопроизводство, резбарство, 

производство на тъкани, етерични масла, за природонаучни изследвания, вкл. 

наблюдения на птици, ботаника, насекоми, бозайници, геология, балнеология, или за 

специфична музика, музикални инструменти и пр. 

 

Община Малко Търново има потенциал и разполага с туристически ресурси за формиране 

на автентично туристическо портфолио на база следните специализирани туристически 

продукти: 

• Странджа Еко – включва пешеходен и велотуризъм, орнитоложки, спелео-

туризъм, екстремен и ловен. Това са например планински преходи с водач, с планински 

велосипеди, конна езда, катерене, активни занимания сред природата, наблюдение на 

птици и животни, симулативни игри и пр.  

• Странджа Етно – етнографски и археологически, споделяне на културата, 

историята, съприкосновение и потапяне в местния бит, включва кулинарен туризъм и 

местни занаяти.  
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Комуникационни цели: 

• Изграждане на позитивно отношение към дестинацията сред целевите групи; 

• Повишаване степента на информираност за Малко Търново като район с богати 

възможности за лятна и зимна почивка, с чиста природа, древна култура, исторически и 

архитектурни паметници, с благоприятни климатични условия, като дестинация, предлагаща 

сигурност и спокойствие на своите гости; 

• Стимулиране и мотивиране на решения за избор на Малко Търново и региона като 

място за почивка; 

• Разширяване на групата от “постоянни” посетители и привличане на нови такива 

 

Етапи във формирането на туристически продукт: 

1. Идентифициране, оценяване и признаване на важността на обекта и неговата 

значимост. 

Цел: създаване на туристически продукт, различен от съществуващите, притегателна сила 

на едно автентично, уникално преживяване. 

2. Бизнес планиране. 

На този етап се определят икономическите параметри по отношение на необходимите 

инвестиции за развитие и поддръжка на инфраструктурата, персонала, реставрация и 

текуща експлоатация на стопанисваните обекти. 

3. Опазване, реставрация и консервация на културното наследство, създаване на 

достъпна и естетична среда. 

4. Развитие на партньорство – установяване на активни връзки между туристически 

оператори, институции и организации, стопанисващи обектите, администрация, свързани 

индустрии, местно население и партниране с други обекти в региона с цел включването в 

общи туристически пакети и създаване на единен културен туристически продукт. /на 

национално и на трансгранично ниво/ 

5. Предоставяне на съвременни и с високо качество туристически услуги /“продажба на 

преживяване”/ - интерпретация на обекта. 

Социализацията и интерпретацията на обекта са сред най-важните дейности, които 

способстват за ползотворния контакт на посетителя с обекта. Ефективната интерпретация 
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включва комбинация от познание,  развлечение и вдъхновение. За да формира 

впечатления, тя борави с истории, идеи, преживявания. Важен елемент е възможността за 

туриста да стъпи в междуличностен контакт. Посетителите трябва да бъдат включени в 

интерактивно общуване. 

5. Създаване на цялостна система на туристическия продукт. Тя включва както условията за 

настаняване, прехрана, транспорт, така и всички детайли, свързани с пребиваването: 

санитарни възли, хигиена в обектите, привлекателен външен вид, подходящи сувенири, 

преводачески услуги, медицинска помощ, финансови услуги и пр. 

6. Създаване на протоколни правила за посещаване на обектите. Режимът на влизане, 

разглеждане /или експлоатация/, редът за снимане и пр. не могат да нарушават местните 

правила на поведение, режима на живот на населението или да застрашават целостта и 

съхранението на обектите. 

7. Маркетинг и промоция на продукта. 

- позициониране на туристическия продукт 

- идентифициране на целевите пазари 

- оформяне на ценова стратегия 

- разработване на канали за дистрибуция 
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Туристически продукти: 

 

Странджа Еко 

 

Община Малко Търново разполага с ресурс за реализиране на ново поколение продукти в 

екотуризма, които тепърва се изпробват на пазара, но са обект на устойчив интерес и са с 

голям потенциал за развитие в бъдеще. Това са продукти и почивки, основани на участието 

и базирани върху: 

• Опознавателни екскурзии сред природата - наблюдението на животински екземпляри 

в естествените условия, активности сред природата: пешеходни и велопреходи, конна 

езда, ориентиране, алпинизъм и пр. без въздействие върху природата;  

• Пленери по живопис, фотосафари; 

• Споделяне на запазен бит, доколкото той пази околната среда; 

• Доброволен труд; отделяне на време за екологични проекти и активности в полза на 

природата – изграждане на съоръжения за отдих, маркировка, хранене на животни и пр., 

еко-солидарност; еко-ентусиазъм, изследване и мониторинг; 

 

Потенциал:  

Екотуризмът е част от нарастващата пазарна ниша на туристическия отрасъл. По разчети на 

Световната туристическа организация (СТО), туризмът сред природата генерира 7% от 

всички разходвани средства за международни пътувания. Институтът по световни ресурси 



 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България 

 

 

31 

 

установи, че туризмът като цяло нараства годишно с 4%, докато пътуванията, 

насочени към природата, се увеличават с 10 до 30% годишно.  

 

През последните две-три години в страната се наблюдава процес на зараждане на 

нормален вътрешен туристически пазар, основаващ се на класическите принципи на 

предлагането и търсенето, а паралелно с това и на обособяването на някои ниши в него, 

включително на екотуризма. Потенциалният вътрешен пазар на екотуризма е между 140 

000-180 000 души. Повечето от тях са от големите градове, най-вече от София, Варна, 

Пловдив, Бургас. 

 

Съществуващи ресурси на територията на Община Малко Търново: 

Резервати, защитени територии, Виа Понтика, река Велека, пещерите и карстовите извори 

край Младежко, Братанова пещера; 

Дендрариум, ТИЦ на ПП Странджа, тролей; 

Екопътеки, пешеходни маршрути, автомобилни маршрути, веломаршрути; 

Фестивал на зелениката 

 

Необходими ресурси: 

Означения, табели по пътя, даващи обяснение на маршрутите; 

Допълване на маршрутите с всички необходими параметри – как да се свържем с водач, 

място и условия за наемане на екипировка, цени на допълнителните услуги, възможности за 

хранене в рамките на маршрута; 

Организиране на отдаване под наем на велосипеди и промотиране; 

Има нужда от стимулиране на публично-частно партньорство за създаване на къмпинг на 

територията на общината и реабилитиране на зоните за  къмпиране в района на Младежко; 

Активно предлагане на маршрутите по този продукт в съществуващите бази за настаняване 

и туристическите центрове на територията на община Малко Търново; 

Активно предлагане на пакети в основни транспортни центрове – летище Бургас, бордни 

списания на авиокомпаниите, които летят до Бургас, автогара Запад в Бургас, 

туристическите информационни центрове в  Бургас, Варна, Стара Загора ,Велико Търново,  

в Национален туристически информационен център на МИЕТ в София; 
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Примерни пакети:  

Орнитологични наблюдения – трябва да включват препоръчителното време за 

наблюдение, необходима техника, настаняване, възможности за хранене, водач, да се 

комбинират с възможности за разходки за фототуризъм; 

Специални оферти: 

o напр. за Фестивал на зелениката – м. Май, 

o Приключенски маршрути за по-дългите почивни дни,  

o международните дни на земята, на защитените територии и др. са подходящи 

за организиране на еко-дейности (почистване, маркиране на пътеки) 

Зелени училища, съчетани с еко-дейности. Учениците биха могли да изработват и 

информационни табели, да описват маршрути и др.  

Стажантски програми – студентски стажове/бригади с цел учебна практика по 

озеленяване, етнология, археология, лесовъдство – с престоя си студентите осигуряват 

консумация на туристически услуги и същевременно допринасят за развитието на 

туристическите продукти със своя интелектуален принос. За реализиране на тази идея е 

добре да се стартира със споразумения за студентски практики с Бургаски , Варненски 

свободни университети, Софийски университет. 

Пленери по живопис, отворени за широк кръг от любители. 

Ловни пакети. 

 

Целеви групи: 

• Семейства с деца (25-45 години) със средни и над средните доходи, жители на 

големите градове, с висше образование, ползващи компютър, на високи позиции или 

собственици на бизнес, ползващи собствен автомобил, редовно упражняват спорт.  Жените 

са тези, които вземат решение в повечето случаи, като се информират както от приятели, 

така и от каталози на туроператори и електронни медии.  

• Студенти, ученици и подрастващи – за организиране на „зелени училища” и учебни 

практики. 
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• Бизнес посетители – за организиране на корпоративни прояви за сплотяване на 

екипа (тиймбилдинги), обучения и анализ на взаимоотношенията в групи; за тях е 

необходима добре развита мрежа от допълнителни услуги и тийм билдинг програми 

(система от съоръжения за екстремни спортове). 

 

Групата изследвани пътуващи български граждани, предприемащи разнообразни пътувания 

се очертава като група с най-голям потенциал за проява на интерес към 

екотуристическия продукт, поради следните причини: 

• В групата има много високо ниво на интерес към туристическите продукти, свързани 

със защитените територии, както и на готовност да се използват веднага след като се 

предложат на пазара; 

• Дейностите, упражнявани в рамките на групата, и критериите за избор на 

дестинацията са в значителна степен близо до стандартите на екотуризма; 

• В групата се проявява високо ниво на чувствителност към опазването на природата; 

 

Резултати от проучване, проведено от Европейския институт по туризъм  доведоха и до 

следните заключения: 

• Вътрешният екотуристически пазар е в началния си стадий на развитие. 

• Предлаганите туристически продукти са на основата на природните дадености на 

дестинацията, без да са положени допълнителни усилия за пакетирането им като 

туристически продукти и съобразяване с очакванията на потребителите; 

• Ролята и функцията на туроператорите и туристическите агенции е символична; 

• Пътуванията за повече от един ден с нощувки представляват малко над половината 

от всички направени туристически пътувания; 

• Нивото на удовлетвореност от услугите по настаняването и храната е ниско. 

 

Тези, макар и ограничени данни, дават основание да се говори за съществуването на 

потенциал на вътрешния пазар, който все още не се усвоява от бизнеса. 
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Целеви пазари: 

• жителите на големи градове с добри комуникации до община Малко Търново и 

отстояние до 200 км  - уикенд-почивки, релакс почивки, еко-туризъм, фестивали на 

културата и изкуството, корпоративни прояви, ваканции 

• почиващите в близките туристически центрове за рекреационен морски туризъм 

• учащи се/ училищна мрежа 

• пазари на специални интереси, за които ударението трябва да бъде поставено на 

рекламни акции в специализирани събития (екологични акции, фестивали, културни 

събития, традиционни прояви на местния бит и култура и др.) – в това число и външни 

пазари. 

• нови пазари с потенциал за развитие – външни, индустриални държави с висока 

степен на урбанизация и отношение към устойчиви практики. 

 

Пазарни тенденции на международния пазар 

Международната асоциация за екотуризъм (TIES) е направила профил на екотуристите1: 

• Възраст: 35 до 54 години 

• Доход на семейството: среден и нагоре 

• Предимно с висше образование (повече от 80%) 

• Двойки и семейства 

• Състав на групата: 60% от опитните екотуристи предпочитат да пътуват като двойка, 

като 15% предпочитат да пътуват с други опитни екотуристи, а 13% предпочитат да пътуват 

сами 

• 50% от опитните екотуристи отделят по-дълго време за тези екскурзии в сравнение с 

общите туристи със среден престой от 8 до 14 дни 

• Разходи: опитните екотуристи отделят повече пари за екскурзиите – 26% са склонни 

да похарчат от 700 до 1000 евро за една екскурзия 

• Важни елементи: опитните екотуристи цитират три неща: 1) девствена природа; 2) 

наблюдаване на диви животни; 3) планински туризъм/преходи 

                                                 
1
 Източник: Международна асоциация за екотуризъм 
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• Мотивацията за следваща екскурзия включва: 1) радостта от пейзажа и природата; 2) 

нови преживявания и места 

 

Характеристики на Продукт Странджа Еко 

Съвременното схващане за устойчиво развитие на туризма превръща ЕКО от специфичен 

вид туризъм в критерий за съвременно отношение към природата и съотносимост с 

глобалните политики за опазване на средата. В модерното разбиране за екотуризъм се 

включва изискването за оползотворяване на отпадъците, използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници, използване на рециклирани производства, използване 

на екологично чисти продукти, прилагане на добри практики за отговорност към околната 

среда на всички нива. 

Това схващане кореспондира и с препоръките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и е 

възприето в настоящата стратегия. 

o локализация - това означава, че екотуризмът се развива в зелени пространства 

(паркове, гори, защитени територии), обособени в селски зони или градски области; 

o дейност - включва туристически турове (независимо дали са ръководени с водач или 

без него; туристическа, спортна и др. дейности); 

o цел - устойчиво икономическо развитие, което има за предпоставка разбирането на 

туризма като средство за икономически растеж, едновременно с това защитавайки и 

съхранявайки природните културни ресурси. 

 

 Връзки с масовия туризъм 

Връзките на масовия туризъм с екотуризма се осъществяват по инициатива на големите 

туроператори, които работят в сферата на масовия туризъм. В стремежа си да разнообразят 

предлагания продукт, с което да удовлетворят по-добре потребностите на своите клиенти, 

операторите на големите комплекси по Черноморието предлагат екскурзии до природни или 

културноисторически забележителности, етнографски и фолклорни атракции извън курортите.  

Засега, обаче, тези възможности за взаимно обогатяване и извличане на взаимни ползи за 

двата пазарни сегмента не са оползотворени пълноценно. Големите туроператори включват 

в своите оферти добре познати и разработени атракции, макар и не толкова оригинални и 

иновационни. Те не инвестират в създаването на нови. От друга страна, доставчиците на 
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такива услуги все още не са намерили най-подходящия начин да предложат своите услуги и 

атракции на необходимото качество и по подходящ начин, за да спечелят нови клиенти в 

сферата на масовия туризъм. 

От гледна точка на ценностите на екотуризма това взаимодействие предполага някои 

компромиси, доколкото по-голямата част от ресурсите не остават в местната общност и в 

много от случаите става дума за движение и присъствие на големи групи туристи. Но за 

сметка на това пък, подобни връзки могат да действат много стимулиращо за създаването и 

поддържането на качествени елементи на екотуристическия продукт. 
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Доразвитие на продукта Странджа ЕКО 

Странджа Еко Актив 

Това е една съвкупност от нови туристически практики, в която доминира общуването на 

природата и активното участие с определен физически ангажимент за туристите. Тази група 

от различни по сезонност и среда турове има своите най-големи привърженици сред 

младежите и хората работещи в стресова среда, за които общуването с природата и 

съчетанието му с определена активност или спорт е от изключително значение. Това е и 

най-динамично развиващият се сегмент в световния туризъм и България разполага с 

отлични условия за него.  

Световната директория на АТТА приема за такива активности/спортове: водното и речно 

кану, рафтинга (движение с надуваема лодка в бързи води), приключенското, планинското и 

шосейното колело, преходите на кон, определени видове джип-сафари, програми за 

оцеляване, катеренето с планински водач, планинските преходи в различните им по 

трудност измерения включително преходите със ски с панти, с бегови ски, със снегоходки 

или с кучешки впряг, екстремните ски, хелиските и дори параглайдинга.  

 

Препоръката на консултантите е за доразвиване на продукта Странджа Еко в под-бранд 

Странджа Еко Актив, който да предлаган спортни дейности. 

Практикуването на спортове е добра причина за посещение на определена дестинация; 

активно спортуващите са мобилна група, силно мотивирани към пътуване, за да практикуват 

своя спорт; Те са също така лоялна потребителска група – ако останат доволни от престоя 

биха посещавали регулярно дестинацията. 

За тази цел като начало препоръките са подобряване на наличните ресурси: 

- Подобряване на достъпа до пещера Елината дупка; 

- Развитие на предлаганите спортни атракции в Ковач; 

- Партньорство между общинската база за настаняване, общинския спортен клуб и други 

спортни клубове за организиране на спортни лагери; 

 

Допълнителни целеви аудитории за Странджа Еко/ Актив: 

Спортни клубове, 

Екстремни клубове,  
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Студентски организации, 

Съществуват и специализирани туроператори, които могат да предложат подобен продукт 

на своите клиенти. 

 

 

Странджа Етно 

 

 

Наричан още и „тематичен туризъм”. Свързан е с посещения на обекти, свързани с тесни и 

специфични интереси. Съпровожда се с придобиване на познания, активно общуване с 

опознавателна цел с приемащите общности.  

 

В последните години едни от най-динамично развиващите се видове тематични пътувания 

са поклоническите пътувания, пътуванията за участие в местни събития /събори, 

празници и пр./ и кулинарните пътувания, които приемат характеристиките на истински 

експедиции за опознаване на фолклора, традициите, кулинарните практики, вкусовете и 

специфичните храни, продукти и подправки.  

 

Селският/етно туризъм е резултат от голямата урбанизация, съсредоточаването на 

значителна част от населението в големите градове и все по-интензивния начин на живот на 

градското население. Селският туризъм дава възможност на жителите на големите градове 

да почиват сред природата, да консумират екологично чисти продукти.  
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Ресурси за развитие на продукта Странджа Етно: 

 

- Архитектурното наследство на Странджа, странджанската къща е едно значително 

събитие в областта на архитектурата. Тя е отражение на Възраждането.  

- Село Бръшлян е архитектурен резерват и в него оперира активно гражданско сдружение, 

което е създало добри предпоставки за развитие на етно туризма: 

- Предлага се автентично настаняване в стари странджански къщи, със съврменни удобства; 

- Реставрирани и поддържани паметници на културата – църквата, килийното училище, Св. 

Пантелеймон с необходимите обозначения, 2 музея 

- Има предлагане на местни продукти, което може да бъде разширено като продуктова гама 

и като възможности за закупуване (може да бъде организиран магазин за сувенири, местни 

производства, вкл. от района – плетива, тъкани, както и местен мед, сувенирни алкохолни 

продукти, туршии, цветя и др.) 

- Организират се атракции, като возене в каручка и местни фолклорни традиции. На базата 

на вече предлаганите допълнителни услуги може да бъде изработен регулярен културен 

календар, напр. ден на меда, фолклорни демонстрации в определен ден от всяка седмица, 

кулинарни състезания и др. 

- Има създадени условия за опитване на местна кухня, но предлагането на такава следва да 

се разшири в менюто на действащите ресторанти. 

 

Село Бръшлян има нужда от развитие на канализационната и водопреносна мрежа, от 

достъп до Интернет, който да се предлага на туристите, от организиране на единна 

рецепция или малък туристически център, който да предлага този продукт с всичките му 

допълнителни дейности, да предлага на почиващите в селото и на посетителите маршрути 

в околностите, за да може да ги задържи за по-дълго време настанени в селото. За това 

може да бъде ползван опита на регион Абруцо в организирането на т.нар. разпръснат хотел 

(Albergo difuso – виж подробно описание в Бенчмаркинг анализа). 
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Целева група: 

• 30+ г. със средни и над средните доходи, български и чуждестранни туристи. По 

интереси преобладават посетители на културни забележителности; туристи, искащи да 

усетят атмосферата на страната с традиционни специалитети и напитки или за програми за 

активен отдих и възстановяване в среда различна от урбанизираната. Планират почивката 

си 1-2 месеца предварително, или предприемат уикенд пътувания в последния момент. 

 

При структурирането на конкретните приоритети и дейности, на база на извършения анализ 

на туристическия ресурс, следва да бъдат взети под внмание и следните особености на 

ЕТНО туризма: 

 

1. Комплексна мотивационна основа 

Практикуването на етно туризъм кореспондира с множество мотиви, но основно това е 

мотивацията за промяна на обстановката и потапяне в различна среда -  опознаване на 

фолклора, бита, традициите и религията на местното население. На  тази основа може да 

включва и други разнообразни дейности (част от тях  са характерни за Странджа Еко ) като: 

• практикуване и наблюдение на селскостопански производствени дейности 

• опознаване на местната флора и фауна 

• лов, риболов, езда, походи и др. активности сред природата 

 

2. Пътуване на къси разстояния. 

• С изключение на международните пътувания при селския туризъм обикновено се 

преодоляват неголеми разстояния. 

• Доминиране на личния автомобил като превозно средство. 

• Липса на нужда от екстензивно изграждане на инфраструктура и база за 

пребиваване. /ползват се предимно налични такива/ 

• Сравнително слабо изразена сезонност в рамките на годината. 

• Концентрация на търсенето и потреблението в края на седмицата. 

• Липса на голяма концентрация на туристи на едно и също място в един и същ 

момент. 

• Толерантност към местната култура и традиции. 
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• Домакини са дребни селски стопани. 

• Липса на изолация между домакини и гости. /напротив, при селския/етно туризъм се 

наблядава интензивен контакт между домакин и гост, което обуславя и 

високата степен на персонализация на обслужването/. 

• Преобладаващо индивидуален характер на селския/етно туризъм. 

• Неорганизиран /или частично организиран/ 

 

3. Роля на местната администрация: 

• развитие на инфраструктурата  

• разработване на адекватни транспортни схеми /и гарантиране тяхното ритмично 

обслужване/ 

• гарантиране сигурността в малките населени места 

• подобряване на медицинското обслужване 

• категоризация на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за 

хранене и развлечения, като средство за контрол на качеството 

• създаване на условия за предоставяне на информация, свързана с туристическите 

услуги 

 

Неправителствената организационна рамка на българския туризъм включва националните 

браншови и продуктови туристически организации, регионалните туристически организации, 

местните туристически организации. 

В европейските държави неправителствените организации – селскостопански камари и 

асоциации играят водеща роля за развитието на селския/етно туризъм.  

В препоръчаната област за развитие на туристически дейности са приложими редица 

международни и национални доброволни стандарти и сертификати за качество: Харта 

„Българки дом”, сертификат „Зелена къща”, стандарт „Автентична България”, сертификат „Е-

хотел”, „ПАН – Паркс” и пр. (обособени са в приложения към настоящата стратегия) 
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Примери за практики и разбиране за селски/етно туризъм в ЕС 

 

Финландия – селски туризъм представлява отдаване под наем на вила /селска къща/ или 

осигуряване на услуги по изхранване /ресторантьорски услуги/ в селска среда. 

 

Унгария –  термин: „туризъм на село”, дейности и услуги в рамките на нискокатегорийни и 

евтини средства за подслон в границите на селище от селски тип и за който е обичайно 

участието  в селскостопанска или друга типична за района производствена дейност. 

 

Словения - селския туризъм се развива предимно в пребиваване във фамилна  ферма или в 

пансионат, като за тях е популярно да наблядават фермерско производство и да консумират 

произвеждани във фермата хранителни продукти.  

 

Холандия – къмпиране във фермерски двор, като повечето услуги са свързани с физически 

активности от рода на подохи, колоездене, езда и др. 

 

Гърция – основни елементи на селския туризъм са нощувка в традиционно обзаведени стаи 

и традиционна закуска от домашни продукти. Допълнителните услуги и дейности са слабо 

застъпени и най-често включват посещение на битови ресторанти, културни или 

рекреационни мероприятия. 

 

Държавната политика за развитието на селския туризъм в момента е ориентирана предимно 

към регионално и местно равнище 

 

 

Жизнен цикъл на туристическата дестинация и изменения в туристическата среда  

Туристическите дестинации са силно динамични. В тях настъпват изменения най-вече под 

въздействие на променящите се вкусове на туристите, но разбира се и под въздействие на 

други външни влияния. Широко известен е моделът на Butler /1988/ за жизнен цикъл на 

туристическата дестинация. Според този модел тя преминава през следните фази, всяка от 

които се характеризира със специфични характеристики. 
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Фаза 1:  Проучване  /откриване от страна на туристите – малък брой туристи, 

привлечени от природни или от културни забележителности. Предлагат се съвсем малко 

туристически съоръжения.   

Фаза 2: Въвличане – малка част от местното население предлага съоръжения за 

туристите – настаняване и/или хранене. Поява на туристически сезони и пазари   

Фаза 3: Развитие – голям брой туристи, контрол на туристическото предлагане от външни 

организации, напрежение между местното население и туристите.  

Фаза 4: Консолидация – туризмът е важна икономическа дейност за местната общност. 

Темпът на нарастване на броя на туристите показва тенденция към затихване, забелязва се 

амортизация на по-старите туристически съоръжения.  

Фаза 5: Стагнация – достигнат е максимален брой на посещенията, независимо, че 

дестинацията вече не се смята за модерна, висок оборот на бизнес собственост. 

Фаза 6: Упадък – туристите се преориентират към други дестинации, зависимост от 

еднодневни посетители и краткотрайни почивки на жители от ограничен геогпафски ареал. 

Упадъкът би продължил в дългосрочен план ако не се предприемат дейнствия за 

обновяване на дестинацията  

 

В този контекст предложението на консултантите е базирано на формиране на двустепенен 

продукт -  Странджа Еко („скорошна консумация”) и Странджа Етно (перспективен продукт), 

който да замени първия, когато той достигне зоната на стагнация от жизнения цикъл на 

дестинацията. 

Такъв подход към дестинацията дава възможност за ревитализиране на всеки от 

елементите (Еко и Етно ), без да се амортизира ресурса и като се дава възможност на 

местната общност да развива нови форми на продуктите. Води до ревитализация на 

отпереден продукт и възвръщането му в позиция на доминанта. 
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Доразвитие на продукта Странджа ЕТНО 

Странджа Дух 

Странджа Дух/ История/ Енергия/ Наследство - свързан с културно-историческото 

наследство, езотеричните места, религията, обредите и традиционната музика и занаяти. 

Този продукт е с перспектива за развитие 2012 – 2020 г. – културен акцент/ траки/ езичество/ 

мултикултурен диалог, толерантност. Културните събития и посещение на обекти са 

неделим елемент и от доминиращия за първия период на планиране селски туризъм. 

 

Наричан още и „тематичен туризъм”. Свързан е с посещения на обекти, свързани с тесни и 

специфични интереси. Съпровожда се с придобиване на познания, активно общуване с 

опознавателна цел с приемащите общности. В последните години едни от най-динамично 

развиващите се видове тематични пътувания са поклоническите пътувания, пътуванията 

за участие в местни събития /събори, празници и пр. 

 

През последните години културният туризъм също се развива като една от най-успешните 

туристически индустрии в различни страни на света. Делът на туристическите пътувания, 

мотивирани от културата и културното наследство непрекъснато нараства. Особено 

значение придобиват културните маршрути предлагащи цялостни пакети от разнообразни 

типове културно наследство и природни ценности, с развита туристическа, информационна 

и транспортна инфраструктура.  

 

Археологически паметници  

Една от най-съществените особености на общината е присъствието на мегалитната култура. 

Каменни гробници от времето на траките, познати с името долмени, са пръснати из цяла 

Странджа. Изградени са изцяло от огромни каменни плочи (3–3.5м). В Странджа и в Сакар 

са местата с най-голяма концентрация на такива паметници на Балканския полуостров. 

Проучените в Странджа долмени датират от началото на І-во хил.пр.Хр. Разкритите край 

селата Заберново и Евренозово долменни комплекси - едни от най–древните мегалитни 

гробни съоражения, продължават да функционират като “градове на мъртвите” през 

елинистическата и римската епохи.  
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На 3 км югозападно от град Малко Търново се намира най-известният паметник на древната 

тракийска култура в Странджа – куполната гробница-светилище в местността Мишкова нива. 

В м.Пропада голям тракийски некропол от тази епоха уникално съчетава четири различни 

типа гробници, датирани ІІ – ІV в.сл.Хр.  

Куполната гробница в м. Пропада се намира на 5 км. Северозападно от Малко Търново. 

Построена на невисок хълм и дава началото на некропол от 40 могили. Силно тракийско 

присъствие може да се усети и на тракийско скално светилище Камъка, намиращо се на 10 

км. от Малко Търново в посока гр. Царево. Тук върху самата скала на много светло и високо 

място са издълбани кръгове /т. нар. Соларни кръгове/. Те се свързват със слънчевия култ и 

бог Аполон. Подобен паметник има и в землището на с. Сливарово. 

Други археологически забележилености за туристически достъп 

o Могилен некропол - приблизително 40 могили 

o Гробница с полуцилиндричен свод, градена от камък - ІV в.; с. Евренозово 

o Долмени – с.Евренозово, с. Заберново и с.Калово 

o Крепости - с. Младежко, Заберново, Граматиково, Бяла вода, гр. М. Търново /"Ай 

дере"/ 

o На 4 км югоизточно от Заберново е локализирана тракийска и ранновизантийска 

крепост, построена на завой на р. Щремница, в съседство с Кокоровски дол. Крепостта е 

непристъпна от три страни. Открити са следи от металургична дейност. Подобна крепост е 

открита и в местността Рупите. На много места около селото има следи от стари манастири 

и параклиси. 

o С. Бяла вода - Откритите археологически обекти свидетелстват, че селото е 

съществувало още в Античността – останки от антично селище в м. Градището, на юг от 

селото – тракийски могилен некропол, а на югоизток, в м. Кунгьов гроб, върху висок рид над 

левия бряг на р. Младежка – тракийска и късноантична крепости.  

o Само на 2 км от Евренозово в посока с. Звездец, в м. Бакърен извор се намира 

уникален археологичен комплекс, съчетаващ в себе си обекти, отдалечени един от друг във 

времето с около десет века. Еднокамерен долмен с дромос (коридор) от ХІ-Х век пр. Хр., 

надгробна могила – интересен култов комплекс, свързан с обредите на смъртта при траките, 
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тракийско светилище от най-стар тип „умбо” или омфал – пъп на света, се намират в 

близост до римска гробница от ІІІ-ІV в. от  н. е. 

до село Голямо Буково се намира единствения действащ манастир в Странджа - 

“Животоприемний източник”. В региона има много долмени.      

 

Съществуват и архитектурни забележителности в с. Бръшлян - архитектурен резерват, гр. 

М. Търново - странджански възрожденски къщи от края на ХІХ в., с. Стоилово - старото 

училище, селски странджански къщи, тепавици; с. Заберново, Сливарово, Визица, Бяла 

вода, Калово, Звездец - странджански селски къщи от края на ХІХ и началото на ХХ в.  

 

Районът на общината е изключително богат на църкви и параклиси, развалини от стар 

манастир на около 5-6 км северно от село Граматиково в м. Котвините и едноименен 

параклис, строен през 1870 година върху входа на естествена пещера; на територията на 

общината има и местност с историческо значение - Петрова нива, където е обявено 

Преображенското въстание.  

Въпреки голямото наличие на исторически паметници, само историческата местност 

Петрова нива и гробницата Мишкова нива са социализиран обект, който може да бъде 

включван в туристически продукти /т.к. е обект към Историческия музей в града. По 

останалите находки предстои сериозна проучвателна дейност, мероприятия по 

реставрация, консервация, експониране на находките и на обектите на открито, 

социализация на паметниците и тяхното маркетиране. Към момента те са ресурс, но в 

краткосрочна перспектива трудно биха могли да бъдат туристически атрактивни, 

независимо от стойността си. 

Находките от римската епоха отстъпват по стойност и потенциал на тракийските и 

възрожденски съоръжения. За всички обекти са достъпни програми за финансиране по 

фондове на ЕС и дейностите, които биха ги превърнали в туристически атрактивни са 

допустими. 

Тракийските и възрожденски паметници, както и католическата църква са особено интересни 

във връзка с възможностите, които предоставят за интерпретация на културните 
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многообразия, религиозна толерантност и уникалната симбиоза на християнски и езически 

традиции. 

Темата за наследството на траките е една от на-перспективните възможности в 

дългосрочен аспект, още повече след скорошното признаване от историческата наука 

за наличие на тракийска цивилизация. Необходимо е включване в партньорска мрежа с 

други общини с находки от епохата на траките за формиране на съвместен продукт. 

Ресурса на общината не е достатъчен за самостоятелен продукт, предвид и ограничените 

условия за настаняване и прехрана. В кореспонденция с Перперикон, светилищата в 

Източните Родопи е възможно формиране на атрактивен маршрут. За целта обектите 

следва да бъдат със завършен етап на археологическо проучване, проект за експониране и 

социализация, да бъдат включени в комплексни и тематични продукти и да бъде обучен 

екип за обслужване /екскурзоводи, водачи, интерпретарори, касиери, продавачи на 

сувенири/. 

Всички тези ресурси следват да бъдат „поставени в контекст” – да могат да разкажат 

история или легенда. В момента липсва информация за историческите забележителности и 

случки, за да може туристът да запомни сюжетът на видяното. Историческата информация 

идва като бонус. Туристите търсят пътеводители и гидове, но много разчитат и на 

препоръките на местните хора, което придава цялостно изживяване на пътуването. Това 

създава по-цялостно усещане и прави мястото по-добре запомнено. За контекста на този 

туризъм има нужда от гидове, табели и работещи музеи. 

Културни практики и културни събития, разнообразни явления на живата култура, 

някои от които имат характер на традиционни и циклични културни прояви:  

  

- Национален ежегоден възпоменателен събор в м. Петрова нивасъбира хиляди 

българи от Странджа, Тракия и Македония, потомци на бежанци и гости от 

страната; 

- Национален събор-надпяване “Странджа пее” в с. Граматиково, който 

демонстрира странджански народни песни и танци, възпроизвеждане на обичаи, 

изпълнения на кавал, гайда, гъдулка; 
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- Международен пленер по живопис “Странджанска палитра” популяризира чрез 

живописни творби странджанската природа, бит и духовност на странджанския 

край, изразени чрез митологичните предания, фолклор, нрави и обичаи на хората.  

- Летни културни празници на гр. Малко търново през втората половина на м. 

август, с фолклорни прояви, изложби, традиционен Църногоровски панаир. 

- Нестинарски празници - явление в българската обредност. Това е система от 

вярвания и обредни действия по нестинарския календар, които се извършват от 

йерархично организирания тиас (братство) и от общуващите в различна степен с 

него вярващи. В тази обредност полът няма значение – в огъня танцуват тези, 

които са “прихванати”, на които им е “отворен” пътят от Св. Константин, върховен 

бог на нестинарите. За тях играта в жаравата е освобождаване от бога. Те играят, 

докато не дойде освобождението от него. Нестинарски обряд - 3 юни, с. Българи. 

Жителите от селата Граматиково, Сливарово, Българи, Кости и Кондолово 

тръгват на нестинарско шествие към Голямата аязма - най-старото и тачено 

аязмо на Св. Св. Константин и Елена.  

- Фестивал на зелениката през м. май (периода на цъфтеж на странджанската 

зеленика), в различини селища от територията на ПП “Странджа”. 

 

Традиционни културни събития с най-висок потенциал на туристическа атрактивност са 

Нестинарските игри и Фестивала на зелениката, предвид тяхната уникалност и ресурс за 

разработване. 

Като туристически привлекателни събития могат да бъдат разработени живописния пленер 

и фолклорния фестивал „Странджа пее”. 

Летните празници и културния календар на общината също могат да привличат посетители, 

но за дневни посещения, по-голям потенциал имат като програма или запознаване и 

разнообразяване за вече присъстващи туристи.  

 

На база на наличните туристически ресурси и тяхната готовност да бъдат възприети като 

туристическа атракция, всяка дестинация формира своя туристически продукт. 
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Като специфика и двата основни продукта (Странджа – Еко  и Странджа – Етно) са 

благодатни за брандиране, още повече, че „Е”- символът в сферата на устойчивите 

туристически практики е наситен и с информация, т.к. е знак за екосертифициране на 

туристически дейности. /”е-хотел”/ 

 

Двата продукта ще разменят ролите на „доминиращ” и „съпътстващ” и с това ще допринасят 

за циклично разнообразяване на предлагането – старт със Странджа Еко и после 

застъпване със Странджа Етно. 

 

При наличие на подобно рядко съчетание от ценен природен и културен ресурс, 

формирането на продукти, ориентирани към по-висока категория туристи ще допринесе 

за устойчивото развитие на дестинацията – по-малко на брой туристи /по-малко 

замърсяване, по-малко натоварване на дестинацията/, но значително по-големи приходи. 

Подобно съотношение неизменно се превръща в стимул за повишаване на качеството, от 

което местното туристическо предлагане има сериозна потребност.  

 

И двата продукта са особено перспективни и ориентирани към съвременните разбирания за 

устойчив туризъм, генериращ ползи за местната общност. 

 

Към настоящия момент те се нуждаят от сериозни усилия: организационни, управленчески и 

интерпретационни. 
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Ценова политика 

Цените на дребно и едро на туристическите услуги и стоки на конкретните туристически 

фирми са следствие на качеството на туристическата дестинация. Те участват във 

формирането на „условната цена” на дестинацията /нейния имидж и репутация/. 

Съотнесено към настоящото състояние на туристическата инфраструктура, качеството на 

настанителната база и предлаганите допълнителни туристическки услуги, съотношението 

цена/качество би трябвало да гравитира около и под средното за страната ниво /до 100 лв. 

на човек за двудневен престой за пълен пансион и туристически атракции за времето на 

престоя/. 

 

Диференцирано ценообразуване може да се използва като механизъм за въздействие върху 

поведението на туристите, чрез предоставяне на намаления и чрез въвеждане на различни 

видове такси.  Пътните такси, например, са особено ефективни за намаляване на 

задръстванията по пътищата, при положение, че са предвидени алтернативни начини за 

транспорт на автомобилния превоз.  

  

Особен въпрос, който е общ за територията на Европа, е липсата на финансови ресурси за 

съхранение и поддръжка. Това е съчетано със значителните ползи за туризма от ползването 

на безплатни съоръжения и сравнително високата степен на желание за плащане. 

Възможни са два подхода за повишаване на ресурсите, генерирани от посетителите:  

• Задължителни такси или данъци, наложени справедливо на всички групи туристи.  

• Повишаване на доброволните приходи от туристите. Този подход се оказва особено 

успешен като схема на доброволен избор (такса се налага само когато потребителят изяви  

желание да я заплати), тъй като изисква малко усилия или почти никакви усилия от страна  

на туриста.  

  

Какъвто и подход да бъде възприет, важно е туристите да бъдат уверени, че събраните 

средства ще бъдат използвани за конкретните цели на съхранение или управление, и да им 

се предостави информация как ще бъдат похарчени.   
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Планиране и дистрибуция на продуктите на туристическата дестинация 

 

МОДЕЛ ЗА ДИСТРИБУЦИОННА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

Туроператори и турагенти 

Туроператорите продължават да упражняват голямо влияние върху потребителския избор.  

В някои европейски страни туроператорските мрежи се обявяват в подкрепа на устойчивото 

развитие и за насърчаване на добрите практики сред своите членове. Туроператорите могат 

също така да упражняват мощно влияние и върху доставчиците на туристически услуги, а 

някои от тях вече избират предприятията, с които работят, въз основа на спазването на 

критерии за устойчиво развитие. Те трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни в този 

процес и да бъдат работят по-активно за привличане на вниманието на потребителите.   

Проучванията на пазара говорят за появата на ново поколение отговорни туроператори. Те 

са свързани помежду си или са групирани по произход или по дестинация. Във 

Великобритания 150 туроператора са се присъединили към AITO - Асоциация на 

независимите туроператори. В Германия 80 малки туроператора са членове на Forum Anders 

Reisen. И двете организации имат разработени насоки за действие, етичен кодекс на туриста, 

стратегия, база данни и обща рекламна дейност. Във Франция, 15 туроператора за 

приключенски и пешеходен туризъм действат съвместно в северно-африкански дестинации в 

района на Сахара. В момента се изпълнява кампания за чиста пустиня, издава се еко 

брошура и протича програма за почистване на къмпингите. 

 

Необходим подход за работата с туроператори е организиране на специализирани 

пътувания в региона с цел представяне на всички обекти, които се предлагат за включване 

в туристически програми /продукти/. От особена важност за туроператорите е да посетят 

всякo средство за подслон, да се срещнат лично със собствениците и с обслужващия екип, 

да посетят атракциите и да разговарят с екскурзоводите и интерпретаторите, да изпробват 

лично качеството на предлаганите услуги. 

Големите туристически компании и фирмите, членове на международни асоциации преди 

включване на даден продукт в офертата за техните клиенти подлагат доставчиците на стоки 
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и услуги на сериозна проверка и местните участници, които са ангажирани с туризма трябва 

да бъдат подготвени за това. 

Партньорства и членство в организации 

- формиране и поддържане на партньорства на местно ниво: ДПП „Странджа”, 

сдружения на туристическите индустрии, сдружения на производители на продукти, 

сдружения на читалища и културни институции и пр.; 

- ефективно членство в Регионални туристически сдружения /БРТА/; 

- членство в национални продуктови сдружения / БААТ, БАСЕТ/; 

- включване в транснационални партньорства; 

- междуобщински партньорства – възможности за финансиране: ПРСР, Програма 

ЛИДЕР, ОПАК. 

 

Добро партньорство с адекватни към продукта туроператори би могло да се реализира в 

рамките на членство в продуктово туристическо сдружение. Някои от тях: 

 

Българска асоциация за алтернативен туризъм 

Председател: Любомир Попйорданов 

София, 1040 

Бул. „Ал. Стамболийски” 20 – в 

Тел: 02 989 05 38 

 

Българска асоциация за селски и екологичен туризъм 

Председател: Петър Петров 

София 1113 

Ул. „Акад. Георги Бончев”, БАН, бл.3 , стая 320 

Тел: 02 979 33 63 

 

Българска асоциация за културен, екологичен и селски туризъм 

Председател: Гълъб Черпоков 

София 1463 

Бул. „Витоша” 62 а 
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Тел: 02 981 55 74 

 

Допълнителна информация и съдействие: 

www.zigzag.dir.bg 

www.RuralBulgaria.com 

www.neophron.dir.bg 

www.birdwachingholidays.com 

 

Всички туристически сдружения, съгласно ЗТ, са вписани в Националния туристически 

регистър, който е публично достъпен. 

Членството в подобни сдружения дава възможност за ползване на експертиза, за включване 

в съвместни мероприятия, за включване в специализирани каталози. В момента в 

специализирания каталог за къщи и семейни хотели е включена само една къща за гости от 

региона. 

След достигане на определена степен на завършеност на местния туристически продукт, 

дестинацията може да се включи и в международни партньорства, в зависимост от 

спецификата /например: Системата ПАН Паркс/. Участието в международни организации е 

възможност за съвместна дистрибуция, получаване на експертиза и участие в съвместни 

рекламни акции. 

 

Специални канали за популяризиране на продукта/ дестинацията 

 

Национален туристически информационен център на МИЕТ 

Атрактивна локация /центъра на София/, масивна кампания за промоция, предоставяне на 

безплатна туристическа информация за всички дестинации на територията на страната, 

участие в международни и национални туристически изложения и представяне на 

туристическия потенциал на страната в национални и международни форуми. 

 

Туристически информационни центрове в страната (особено в центровете, 

изпращащи туристи към дестинацията, съгласно избраните целеви групи и региони) 
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ТИЦ осигуряват възможност на гостите и жителите на градовете за осъществяване на 

резервации и получаване на информация за туристическите обекти в региона, предоставят 

препоръки за пътувания в други региони на страната, с които поддържат партньорски 

отношения. Явяват се важен инструмент за повишаване на приходите в туристическите 

дестинации. 

 

При направения бенчмаркинг анализ е установена полезна практика на партньора по 

проекта Регион Абруцо в сформиране на ТИЦ с иницативата на община Атри, която може да 

се приложи и в Малко Търново: 

 

Това е т.нар. Albergo difuso (Разпръснат хотел), който администрира настаняването на 

посетителите в общината. Това е един вид централизирана рецепция, която приема и 

обработва посетителските заявки и разпределя туристите в наличните места за 

настаняване в общината. Тя играе роля също така и на информационен център за пакетите 

и туристическите продукти. Създаването на Albergo difuso е част от кампания, свързана с 

категоризирането от страна на общината на налични места за престой. Местните жители, 

както и хората, които имат т.нар. „втора къща” (вила) в общината, са стимулирани да 

предоставят настаняване чрез облекчение на данъци – като данък смет, данък сгради. 

Общината предоставя ресурс от строители и архитекти, с които има споразумение да 

работят по проекта за ремонт и реконструкция на места за настаняване по програмата, на 

цени, по-ниски от пазарните. С тази опция допълнително се създава и заетост за местното 

население. Реконструкциите са съобразени със стандартите за категоризация, процедурата 

е бърза и евтина. Липсват утежнения с разрешителни и тежка бюрокрация и комисии. 

 

Директен маркетинг 

Директният маркетинг е със слабо присъствие в дистрибуционната система на България, но 

развитието на новите технологии и индивидуализирания подход го превръщат в едно от 

най-търсените предизвикателства за туристическата  дестинация и нейната туристическа 

индустрия. Небходимо е добро планиране и реализиране на инициативите в контескта на 

маркетинговия микс. 
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Интересна идея на партньора Регион Абруцо е заложена в маркетинг плана на община 

Атри. Кампанията предвижда да се приложат ваучери за безплатно пътуване до Атри в 

местни кексчета, които се дистрибутират из Италия и в чужбина. Предполага се, че всеки, 

който реши да ползва ваучера, ще доведе със себе си приятел или семейството си и по този 

начин ще се провокира интерес към дестинацията и последващи посещения. 

 

Онлайн дистрибуция 

- усъвършенстване концепцията на съществуващите туристически информационни 

страници, структуриране, прецизиране на информацията, чрез използване структурата и 

систематиката на Единната система за туристическа информация; 

- разработване на туристически полезна информация; 

- системна поддръжка и актуализация на информацията; 

- интегриране със сродни интернет страници; 

- въвеждане на езикови версии според таргета на посетителите; 

- активно присъствие в социалните мрежи, като Фейсбук, нетлог. 

Отправяне на покана за "Блогър-за-престой"  

Тъй като блогове обикновено са актуализирани ежедневно, за разлика от журналист пишещ 

една или две статии, община Малко Търново би могла да се възползва от тази ежедневна 

характеристика на блога, като покани няколко известни блогъра да останат за една седмица 

на територията на общината, като поемат настаняването им. Като "Блогър-за-престой" 

единственото им задължение ще бъде да публикуват ежедневен коментар. Разбира се, има 

риск, ако се окаже, че лицето не харесва мястото.  

 

Специализирани издания /пътеводители и каталози 

Голяма част от гостите на хостелите са представители на т. нар. бакпакинг* култура. 

(backpacker – човек с раница, символ на нискобюджетния туризъм). 

 

Бакпакърите са млади общителни хора, чиято страст е пътуването и запознанствата с нови 

хора. За да посетят колкото се може повече страни, те се стараят да изразходват 

минимални средства.  



 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България 

 

 

56 

 

Бакпакърите често пътуват на стоп или с влак, обичат планинските преходи и 

къмпингуването, но предпочитат да опознават големите градове и местните жители. Те 

бързо намират нови приятели и се чувстват като у дома си винаги, когато посетят чужда 

страна.  

"Библията" на бакпакърите е серията пътеводители Lonely Planet, която описва подробно 

туристическите дестинации по света. (www.lonelyplanet.com) 

БААТ издава специализираният пътеводител «Къщи за гости и семейни хотели». 

БАТБИ издава специализираните справочни издания «КРАС – Бизнесуказател» за отделни 

видове туризъм / СПА, селски и еко, културен и пр./ 

 

Управление на качеството 

� Разработване и реализиране на система от мерки за обучение и повишаване на 

квалификацията на кадрите и на информираността на заетите в туризма за европейски и 

международни стандарти в различни туристически дейности и разширяване възможностите 

за тяхното прилагане.  

� Разработване на програми за обучение и повишаване квалификацията на кадрите, във 

връзка с ефективното използване на местните и регионални ресурси за формиране на 

атрактивен туристически продукт и неговото успешно маркетиране. 

� Съдействие на местните общности при подготовката, организацията и провеждането на 

форуми, свързани с развитието и утвърждаването на специализирани форми на туризъм в 

зависимост от местната специфика. 

� Поддържане на система за анализ на ефективността и ефикасността от дейността на 

съществуващите туристически информационни центрове и програма за коригиращи 

действия. 

� Внедряване на стандарти за предоставяне на административни и информационни услуги 

в туристическите информационни центрове на територията на страната. 

� Изпълнение на програма за партньорство с институциите при разкриването на нови 

туристически информационни центрове.  

� Поддържане на система за координация с други ведомства, вкл. интегрирани 

информационни системи. 
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� Програми за повишаване качеството на разработваните проекти, кандидатстващи за 

финансиране по фондове на ЕС, оказване на методическа и логистична подкрепа при 

разработване на инвестиционни проекти. 

 

 

 

Промоционални дейности 

Промоция на регионалния туристически продукт 

� Организиране на участието в специализирани туристически изложения в България; 

� Подготовка и разпространение на рекламни материали и мултимедийни продукти;  

� Програма за реализиране на PR мероприятия; 

� Организиране на ефективна реклама в медии, вкл. чрез организиране на 

журналистически и експедиентски турове в страната; 

� Разработване и реализиране на програма за ефективна реклама в българските 

медии. 

� Поощряване и методическа подкрепа за дейности, свързани с обмяна на опит и 

запознаване с добри практики за внедряване на модели за устойчиво развитие и 

съвременно управление на градската среда в контекста на развитието на инфраструктурата, 

свързана с отдиха и възстановяването, туристическата информация и социализация. 

� Подкрепа за инициативи, свързани с подобряване на обществената осведоменост за 

природното и културно наследство, значението и важността на туризма за икономическото 

развитие на региона и местните общности. 

 

 

За ефективното реализиране на маркетинговата кампания на дестинацията, първо и важно 

условие е наличието на организация с функции за управление на дестинацията. На 

територията на община Малко Търново не съществува активно функционираща структура в 

сферата на туризма.  
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Стратегически цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие до 2013 г., 

съотносими към устойчивото развитие на туризма. 

 

Стратегическа цел 1 : Развитие на икономиката, опазване и подобряване на околната 

среда, изграждане на подходяща инфраструктура и съвременна институционална среда. 

Икономическите показатели за България като цяло са много по-ниски от средните за 

страните членове на ЕС, включително и новоприсъединилите се през 2004 год. Подобни СА 

и  показателите за Община Малко Търново.  

 Приоритет 1: Развитие и модернизация на местните инфраструктурни мрежи и 

съоръжения, обслужващи бизнеса и населението, опазване и подобряване качеството на 

околната среда, подобряване на институционалната среда. 

 Развитието и модернизацията на инфраструктурата има съществен принос за 

икономическото развитие на общината. Основните мерки в този приоритет са: 

• Мярка 1: Подобряване и развитие на екологичните мрежи 

- изграждане на канализационна инфраструктура и пречиствателни станции за 

отпадъчни води; 

- изграждане на депо за твърди битови отпадъци, което ще обслужва населените 

места на територията на цялата община; 

- доизграждане на водоснабдителната мрежа във всички населени места. 

• Мярка 2: Подобряване на социалната и образователна инфраструктура; 

• Мярка 3: Изграждане на модерни локални мрежи за информационни и 

комуникационни технологии; 

• Мярка  4: Подобряване на физическата среда и повишаване жизнения стандарт на 

населението; 

• Мярка 5: Изграждане, реконструкция и поддръжка на местната транспортна 

техническа инфраструктура 

- градски  системи; 

- междурегионали, селско-градски транспортни услуги; 

- транспортни инфраструктури /второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища/. 

 Европейско ниво на техническата инфраструктура предполага непрекъснато 

водоснабдяване и електроснабдяване, екологосъобразно управление на отпадъците, 
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ефективно функциониращи пречиствателни станции за питейни и отпадни води, добре 

поддържани улици, редовен и удобен транспорт и цифровизирани телефони. Това е 

инициатива приета на национално ниво и е необходимо да бъде изпълнена в рамките до 

2013 год. 

 

 Приоритет  2 :  Стимулиране развитието на средния и малкия бизнес, на селското и 

горското стопанство. 

• Мярка 1: Стимулиране развитието на нови производства, използващи екологично 

чисти технологии; 

• Мярка 2: Развиване на предприемачески умения чрез организиране на обучения, 

осигуряване на необходимата информация, използване на добри практики, консултации; 

• Мярка  3: Създаване на частни животновъдни ферми, мандри и цехове за 

производство на местни деликатеси. Стимулиране и подпомагане развитието на 

алтернативно земеделие; 

• Мярка 4: Ефективно използване на горските ресурси и създаване на 

дървопреработващи предприятия. 

 

 

Приоритет 3:  Развитие на международното сътрудничество 

• Мярка 1: Разширяване и модернизиране на ГКПП Малко Търново и пускане на 

товарния трафик; 

• Мярка  2: Участие на община Малко Търново в реализирането на съвместни проекти 

по трансграничното сътрудничество  с  Р Турция. 

 

Изграждането на трансгранични пътища и подобряване състоянието на ГКПП-тата ще 

подпомогне значително развитието на търговията и общия процес на трансграничното 

сътрудничество, ще доведе до интензифицирането на трафика и пътникопотока, ще 

насърчи бизнеса и ще улесни културния и социален обмен през границата и създаването на 

нови връзки . Това ще засили и като цяло важността на нашия регион като международен 

кръстопът с облекчаване на свободното движение на хора и стоки през него. 
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Стратегическа  цел  2 :  Утвърждаване на Община Малко Търново  като  притегателно 

място за туризъм с развит комплексен  туристически продукт 

Приоритет 1  : Създаване на местни конкурентноспособни туристически продукти и тяхното 

успешно представяне на националния и международен пазар. 

• Мярка 1: Осигуряване и подобряване на туристическата инфраструктура; 

• Мярка 2: Съхраняване на  природните дадености на общината; 

• Мярка 3: Развитие на продуктите Странджа Еко и Странджа Етно и техния маркетинг. 

 

Приоритет 2:  Обезпечаване и подобряване местата за настаняване 

• Мярка 1:  Възстановяване на съществуващата и изграждане на нова съвременна 

туристическа база за настаняване, заведения за хранене. 

 

 

Стратегически подход към постигане на целите 

 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Малко Търново е изградена на 

основата на няколко ключови принципа, препоръчани в Доклада на експертната работна 

група по туризъм на ЕК, 2007 г.   

  

• Възприемане на холистичен и интегриран подход  

Различните видове въздействие на туризма трябва да се вземат предвид в процеса на 

планиране и развитие на различните икономически дейности на територията на общината.  

Туризмът трябва да бъде интегриран с пълния спектър от дейности, които оказват 

въздействие върху обществото и околната среда.  

 

• Дългосрочно планиране  

Целите на устойчивото развитие се прилагат с грижа за потребностите на настоящите и 

бъдещите поколения.  Дългосрочното планиране изисква възможност за дългосрочно 

поддържане на планираните дейности.  

 

• Постигане на необходимия ритъм и темп на развитие  
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Степента, ритъмът и формата на развитие трябва да отразяват и да съхраняват характера, 

ресурсите и потребностите на приемащата общност и дестинацията.  

  

• Активно привличане на всички заинтересовани страни   

Възприемането на устойчив подход изисква широко и активно участие в процеса на вземане 

на решения и практическото изпълнение на взетите решения от всички страни, които са 

заинтересовани от резултата.   

  

• Използване на най-добрите съществуващи познания  

Политиките и дейностите трябва да бъдат публични и да бъдат съобразени с последните 

достижения на знанието в съответната област. Информацията за тенденциите в 

туристическия сектор и въздействието им върху развитието, както и информацията за 

наличните умения и опит трябва да бъдат обменяни и споделяни от всички участници в този 

процес на територията на Европа, препоръчва ЕК. В настоящият документ са анализирани и 

адаптирани опитът и практиките в управлението на туристическите дейности на 

администрацията – партньор – Регион Абруцо, Италия. 

  

• Минимизиране и управление на риска – Принцип на предпазливостта  

Когато в процеса на управление на туристическите дейности възникне неяснота относно 

очакваните резултати, следва да се извърши пълна оценка и да се предприемат 

превантивни (предпазни) действия, за да се избегне нанасяне на вреди на околната среда 

или на обществото в лицето на приемащата общност / населението на общината/.  

  

• Отражение на въздействието върху разходите – потребителят и замърсителят плащат  

цените на услугите и дължимите местни такси следва да отразяват действителните разходи 

за обществото от потреблението и дейностите по производството. Това се отнася както за 

дейности, предизвикващи замърсяването на околната среда, така и по отношение 

използването на туристическите обекти и съоръжения, които генерират значителни разходи 

за управление.  Целта на прилагането на този принцип е защита на природната среда и 

интересите на местната общност. 
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• Определяне и спазване на определените ограничения 

Капацитетът на поносимост на отделните дестинации трябва да бъде ясно дефиниран и 

възприет от всички заинтересовани страни, като се предвиди готовност и способност за 

ограничаване, когато това е необходимо, на обема на развитие на туристическия сектор и 

обема на туристическите потоци.      

  

• Възприемане на практиката на продължително наблюдение (мониторинг)  

Устойчивото развитие се отнася като цяло до разбирането за въздействието и 

навременното установяване и контролиране, така че да бъдат предприети и необходимите 

превантивни дейности.  

 

Маркетингов контрол на туристическата дестинация 

 

Система за набиране и обмен на информация за дестинацията 

В Закона за статистиката са регламентирани правата и задълженията на държавните органи 

за предоставяне на данни и информация на Националния статистически институт.  

Нарушения при воденето на регистрите, непълноти, липса на публичност и системност на 

информацията се явяват не само нарушения, но водят и до изкривяване на цялостната 

представа за сектора, лишават активните икономически и административни субекти от 

възможност за реалистично и адекватно планиране на своите дейности. 

Закона за туризма конкретно определя обема информация, която трябва да съдържа 

Националния туристически регистър. Законът посочва и коя част от събраната информация 

е публична и може да се предоставя на трети лица. 

 

На базата на опита на партньора (регион Абруцо) е разработена анкета, целяща да даде 

качествени и количествени измерители на удовлетворението на туристите от предлаганите 

услуги на територията на общината. Нейното предлагане обаче не е активно, въпреки 

наличието й на основни места на територията на общината. 

От интерес на всички участници в създаването и маркетирането на туристически продукти 

на територията на общината е предлагането за попълване на тази анкета, тъй като тя 

предоставя обратна връзка с потребяващите туристически продукти, тяхното 
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удовлетворение и желание за препоръка, което в момента е основна движеща сила и 

основен канал за промоция на дестинацията.  

Данните от тази анкета следва да се събират периодично за обработка, като е от интерес на 

общината да ги предоставя в някакъв времеви период (при събиране на мин. 70 попълнени 

анкети, напр.), на 3 или 6 месеца. 

Това ще помогне за оценката и развитието на всички участници в туристическото 

предлагане. 

 

Контрол на изпълнението на стратегията 

 

Стратегическото планиране на устойчивото развитие на туризма е динамичен и непрекъснат 

процес и той не приключва с приемането на определен стратегически или програмен 

документ. Това в пълна мяра важи и за  процеса на разработване, приемане и управление 

на настоящата стратегия за устойчиво развитие на туризма в ОбщинаМалко Търново.  

Като важна последваща задача на  общинската администрация в рамките на този процес е 

създаване на механизми и инструменти за управление и изпълнение на стратегията в 

рамките на целия период на действието й . 

Изпълнението включва определена последователност от стъпки, осъществяването на които 

гарантира правилно подреден във времето и добре организиран и координиран процес на 

изпълнение.  

 

Конкретните стъпки изискват създаването на механизми и инструменти за: 

• Информационно осигуряване на процеса на създаване, приемане и изпълнение на 

стратегията; 

• Институционално изграждане на звената - участници в изпълнението на стратегията; 

• Оперативна координация и управление; 

• Наблюдение, оценка и контрол на изпълнението.  Избор на индикатори; 

• Актуализация и изпълнение на стратегическия документ; 
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Измерители 

o  Безопасност и сигурност:  основните права на посетителите и туристите трябва да 

бъдат спазени – включително безопасност на транспорта и туристическите съоръжения, 

хигиена на храната, качеството на водата и въздуха, свобода от престъпления и 

експлоатация, и пр.      

o  Качество на туристическите услуги: трябва да отговаря или да надвишава 

очакванията на посетителя.     

o  Достоверност на информацията: Информацията за туристите и заинтересованите 

страни, участващи в туристическия сектор, трябва да бъде точна, своевременна и полезна.   

o  Ефективен достъп до пазара:  туристическите фирми, организациите и местните 

администрации, а също така и местното население трябва да имат готовност за достъп и 

комуникация с потенциалните посетители / готовност, гостоприемство и умения, в т.ч. 

езикови/.    

o  Подкрепяща бизнес среда: наличие на търговски субекти заинтересовани от 

развитието на туризма и генериращи идеи. 

 

Устойчив модел на развитие на туристическата дестинация 

 

Един от подходите за планиране на туризма за целите на устойчивото развитие е насочен 

към стимулиране на процеса на утвърждаване на местния “Дневен ред 21 век” за 

дестинацията (или в местните социални общности на тази дестинация), при което местните 

интереси се съчетават за интегриране на глобалните екологични проблеми под 

формата на местни планове, за да се реши какво бъдеще искат и в съответствие с 

това да установят общи действия.  Визията и планирането от гледна точка на социалната 

мисия може да има съществен принос за процеса на устойчиво управление на 

дестинациите. При все това, има опасност този процес да остане изолиран от основния 

процес на развитието на политики за туризма и тяхното прилагане.   

 

За дестинация «Странджа планина»/ община Малко Търново, възприемането на този 

подход би било перспективна инвестиция в бъдещото развитие на региона не само в посока 

устойчив туризъм, но и за други устойчиви практики, като развитие на екологично 
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земеделие, производство на екологично и биологично чисти храни, билки и подправки, 

внедряване на природощадящи технологии на всички нива от икономическите дейности.  

 

Това би допринесло за формиране на цялостен облик на региона и значително би повишило 

добавена стойност на предлаганите и произвеждани услуги и стоки. В Националната 

стратегия за развитие на екотуризма и в последващи разработки на Американската агенция 

за развитие /UNDP/ регион Странджа е изключително подходящ за обособяване на 

екологично чиста зона с най-висока степен на защита, преференции за населението и 

инвестициите в зелени технологии. От гледна точка на перспективността, възприемането 

на подобен цялостен подход към управлението на региона би стимулирал активност и 

интерес към територията с природощадящи дейности и висока добавена стойност. 

Структури за сътрудничество в управление на дестинацията 

Организацията за управление на дестинацията е част от цялостна система за управление 

на туристическите дейности и планиране в сектора. 

Регионален съвет за развитие 

Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за 

регионално развитие в съответния район. Председател на регионалния съвет за развитие е 

областен управител от областите, включени в обхвата на съответния район, и се определя 

от съвета на ротационен принцип. Срокът на ротация е 6 месеца.  

Общини  

Общините са особено важен субект на туристическата политика. Това е свързано с 

изключителните им компетенции в областта на физическото планиране и земеползването, с 

дейността им по създаване и поддържане на местната обща инфраструктура, както и с 

прякото им участие в туристическото предлагане (в т. ч. изграждане и експлоатация на 

общински туристически съоръжения, контрол на туристическите дейности, информационно 

обслужване на посетителите). Тяхната дейност се смята за решаваща за успеха и типа на 

туристическото развитие. Същевременно общините се разглеждат като особено подходящ 

обект на туристическото планиране, като се правят паралели между туристическото селище 

(община) и класическото индустриално предприятие, което позволява при управлението им 

да се прилагат основните принципи и техники на мениджмънта на предприятието. От друга 
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страна обаче, все по-ясно се поставят изисквания за регионален подход към туристическото 

планиране и междуобщинско коопериране в развитието на предлагането и маркетинга. 

 

Специално внимание заслужава възможността за пряко участие на общините в развитието 

на туристическото предлагане и обслужване. Широко е разпространен принципът 

общинската администрация да не се ангажира пряко със стопанска дейност. Създаването и 

експлоатирането на туристически съоръжения от общините се осъществява само когато 

съществува дефицит в някоя област от предлагането, който частният сектор не може или не 

иска да запълни и когато се смята, че те са от общ интерес. В община Малко Търново също 

е създадена подобна структура за пряко участие на общината в туристическите дейности 

«Странджа Тур» ЕООД. Ясното структуриране на правомощията и ефективното управление 

на дружеството могат да бъдат от полза за цялостното развитие на туризма в региона. 

 

Ефективното устойчиво управление на дестинациите изисква изграждането на ефективна 

структура, при която да се гарантира сътрудничеството на различните заинтересовани 

страни и да е възможно ефективно лидерство.   Регионалните и местни власти играят важна 

роля.  При редица дестинации няколко местни власти може да работят заедно като група.  

Други интереси, които трябва да се включат: интересите на туристическия бизнес; 

интересите на местната социална общност; институциите по съхранение на екологичните и 

културни паметници; транспортните органи; местните групи за отдих и потребителски групи; 

професионални сдружения (синдикати); и местни образователни и обучителни институции. 

Структурите на многостранно сътрудничество може да бъдат под най-различни форми: от 

обикновено събрание на представителите до по-формализирани органи.  Първата форма 

може да еволюира във втората с течение на времето и с нарастване на доверието между 

участниците.   

 

Нормативни възможности, съгласно българското законодателство: 

Българското законодателство /Закона за туризма/ задължава кметовете на общини да 

формират Консултативни съвети по въпросите на туризма с равно представителство на 

администрацията и частния и неправителствен сектор в общината, като обществено-

консултативен орган за обсъждане на всички перспективни решения за развитието на 
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туризма на територията на общината, инвестиции в туристически дейности, препоръки за 

данъчно стимулиране на дейности, свързан ис туризма, маркетинга и промоцията на 

дестинациите, естетизацията на средата и повишаване привлекателността на населените 

места. 

Функциите по управление на дестинацията могат да бъдат възложени и на 

неправителствена организация, учредена с участието на всички заинтересовани страни: 

община, бизнес, учебни заведения, куртурни институции, представители на бизнеса и пр. 

 Управлението на дестинациите може да бъде делегирано на частна компания при 

определени условия, определени със съгласието на местната общност и органите за 

управление /ПЧП или аутсорсинг/. Заинтересованите страни биха могли  да  създадат 

акционерно дружество по реда на Търговския закон, което да има предмет на дейност 

управлението на дестинацията. 

  

Роля на туристическия бизнес  

Степента на обратна връзка с туристическия бизнес е важна за постигането на по-устойчиво 

развитие на туризма. Основна роля за това има не само индивидуалната реакция, но и 

подкрепата и ангажираността на търговските дружества на европейско и национално ниво, 

както и на ниво дестинация, включително и браншовите организации и неформалните 

мрежи.   

  

Основните отговорности включват:  

•  Активно участие в структурите и дейностите на местно управление на дестинациите.  

•  Съобразяване с екологичните и социалните фактори при вземане на решения за 

инвестиции и ценообразуване.  

•  Насърчаване на по-широко разпространение на подходите на корпоративна социална 

отговорност и активно привличане в социалния диалог.  

•  Разработване на достъпни системи за управление на околната среда.  

•  Осигуряване на равни възможности по политиките за заетост.  

•  Засилване на връзките с местната социална общност.  

•  Гарантиране, че целият персонал е запознат обстойно с въпросите на устойчивото 

развитие.   
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•  Прилагане на постиженията и критериите за устойчиво развитие при преглеждане на 

веригите за доставки и дейностите по обществени поръчки, включително пътуванията.  

•  Осигуряване на необходимата информация за посетителите и предоставяне на 

съдействие за  по-устойчиво пътуване.  

•  Участие в доброволни схеми за съхранение на природното и културното наследство и 

подкрепа на местните социални общности.  

Роля на туристите    

Туристите трябва да признаят въздействието на техните пътувания и свързаните с това 

дейности и да приемат своите отговорности, за да придадат по-голяма устойчивост на 

сектора.   

 

 

Основните отговорности включват:  

•  Избиране на по-устойчив транспорт и възможности за настаняване.  

•  Популяризиране на избрания модел за ваканция през цялата година.  

• Намаляване на потреблението на енергия и вода на съответната дестинация.  

•  Намаляване и рециклиране на използвания материал и неоставяне на отпадъци.  

•  Минимизиране на смущенията, например от шум.  

• Събиране на информация за подобряване на разбирането за посещаваните дестинации.    

•  Уважение към природата, културата и ценностите и традициите на приемните общества.  

• Осигуряване на подкрепа за местната икономика, включително и чрез закупуване на 

местна продукция.  

• Принос за проектите за съхранение на природното и културното наследство.  

 

Планирането на дестинацията  

ЕК препоръчва да се изготвят стратегия и план за действие като основен инструмент за 

оформяне на туристическата дестинация, за определяне на приоритетите и за 

координиране на дейностите между заинтересованите страни. Стъпки за реализиране на 

успешно планиране: 

 

1. Политически мандат  
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•  Осигуряване на ангажираност на всички заинтересовани страни за изготвяне и 

прилагане на стратегия и план за действие в областта на устойчивото развитие, въз основа 

на споделена визия и идентичност.   

•  Определяне на организацията, водеща процеса и условията и реда на дейностите.  

  

2. Ситуационен анализ   

•  Събиране на данни и обобщаването им на настоящото ниво на туризма, броя на 

предприятията, заетостта, посетители на туристическите съоръжения и услугите, екологични 

условия (въздух, вода), съответния принос на туризма за икономиката.  

•  Оценка на ресурсите на културното и природното наследство, включително и 

условията и чувствителността за бъдещо ползване.  

• Оценка на капацитета на туристическата инфраструктура (включително и транспорта).  

•  Провеждане на консултации с местната социална общност.  

•  Данни за туризма от проучвания на мнението на бизнеса/консултации, отразяване на 

дейността, прогнози, потребности. 

•  Проучване на мнението на посетителите – профил, потребности, удовлетвореност.  

•  Оценка на съществуващите политики и инструменти.  

•  Оценка на ефективността на съществуващото партньорство и определяне на  

бариери за по-широко взаимодействие.  

•  Оценка на външните фактори – възможности и заплахи: пазарни тенденции, 

възприятия, анализ на конкурентната среда, екологични промени, и пр.  

 

3. Стратегически избор  

Заинтересовани страни, които си сътрудничат за:  

•  определяне на основните въпроси   

•  определяне на капацитета    

•  изграждане на визия и определяне на целите  

•  определяне на целите за туризма – количество, вид, къде и кога.  

 

4. План за действие  

•  създаване на план за действие, определяне на приоритети, основни агенции, 
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подкрепящи агенции, график за работа и изисквания за ресурсите   

•  получаване на ангажимент и събиране на ресурсите  

  

5. Наблюдение и преглед   

•  Определяне на индикатори и наблюдение на процесите    

•  Годишен преглед, отчитане на изпълнението на целите и преглед на плана за 

действие  

•  Редовни, периодични прегледи на стратегията.   

 

 

Инструменти в помощ на прилагането на политики и дейности за устойчиво развитие, 

препоръчани от ЕК 

 

Изработеният план трябва да съдържа няколко дейности, които подобряват устойчивото 

развитие на дестинацията.  Тези дейности вероятно ще изискват прилагането на техники за 

управление и контрол.  Световната туристическа организация (UNWTO) и Програмата на 

ООН за околна среда (UNEP) наскоро публикуваха насоки по отношение на полезни 

инструменти , които може да бъдат използват за постигане на по-голяма устойчивост на 

туризма.    

Плановете за пространствено устройство и използване на териториите трябва 

да са съгласувани със стратегия за устойчиво развитие на туризма.  Този процес 

може да бъде подкрепен от изискванията за оценки на въздействието върху околната среда 

(или по-широки оценки за устойчивото развитие) на предложените проекти.  Инвестициите в 

инфраструктурата и услугите от страна на местни власти, понякога в сътрудничество с 

частния сектор, е жизнено важно на ниво туристическа дестинация.  Съответните проекти 

включват публични съоръжения, схеми за рециклиране, системи за ефективно използване 

на водата,  и системи за обработване на отпадъците.   Акцент се поставя и на планирането 

на интегриран транспорт за намаляване на задръстванията по пътищата и насърчаване на 

опознаване на дестинацията  с неавтомобилни средства, като се имат предвид съответните 

инвестиции в инфраструктурата, услугите и информацията.   
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Други инструменти може да бъдат приложени на ниво туристическа дестинация за 

въздействие на устойчивото развитие на бизнеса (например капацитет на сградите, 

доброволно сертифициране и финансови стимули) и поведението на туристите (например 

маркетинг и информация и кодекси на поведение).   

Трябва да се отдели внимание на засилване на разбирането на въпросите на устойчивото 

развитие и придобиването на съответните умения за управление на местно ниво на 

дестинацията, чрез изграждане на капацитет и обучение на местни служители.  Това може 

да включва развитието на мрежа от знания, уеб базирана, за устойчивото управление на 

дестинациите, включително с раздели за вкарване на данни за улесняване на базата за 

сравнение и обмена на добрите примери от практиката от цяла Европа.  За да се засили 

този процес, може да бъде създадена мрежа от дестинации.   

 

Финансова рамка 

 

1. Използване на европейски структурни фондове и други донорски организации. 

2. Субсидии от държавния бюджет 

3. Приходи от такси 

4. Приходи от продажба на туристическите продукти. 

5. Привличане на инвеститори 

6. Други 

 

Възможности за създаване на благоприятни условия за развитие на туризма и свързаните с 

него дейности, чрез използване на мерките, предвидени в Програмата за развитие на 

селските райони. 

В селските райони и по-специално в изостаналите селски райони, е необходимо да се 

развиват интегрирани системи от икономически дейности, допълващи или свързани със 

земеделието, които ще поставят основата на устойчиво икономическо развитие в тези 

райони. Съвместно със земеделските дейности в тези райони, съществуват и други 

свързани и допълващи дейности, които имат потенциал за развитие. 
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Местното социално-икономическо развитие може да бъде стимулирано чрез подкрепата на 

алтернативни дейности на земеделското производство, които са традиционни за различните 

райони чрез интегриран и цялостен подход, развитие в областта на местното занаятчийство, 

селския туризъм, производството и директната продажба на типични местни продукти. На 

подкрепа подлежат и малки предприятия в областта на рибовъдството и 

дървообработването, бубарството, коневъдството, в случай че района има благоприятен 

потенциал за развитие на устойчив бизнес в съответните области и наличие на пазарен 

потенциал. По този начин ще се постигне оползотворяване на ценните естествени 

исторически и културни дадености на тези райони, като в същото време, такива дейности ще 

осигуряват допълнителни доходи за местното население, което може да доведе до 

подобряване на условията на труд и качеството на живот в селските райони и по този начин 

ще се намали миграцията. Тази мярка ще спомогне за намаляването на икономическия 

товар върху малките фамилни стопанства, породен от ускорения процес на 

преструктуриране в селското стопанство.  

В резултат на мярката, която ще подкрепя частни инвестиции и програми за 

разнообразяване на икономическите дейности, ще се намали миграцията от селските 

райони поради подобряването на условията на труд и качеството на живот.  

Цели 

Главните цели: 

Интегрирано развитие на селските райони чрез финансиране на частни инициативи, 

осигуряващи допълнителни земеделски приходи, които да укрепят икономиката и 

общностите в селските райони, да подобрят условията за работа и живот, да допринесат за 

намаляване на миграцията на местното население. 

 

Специфичните цели: 

� Подобряване на базата за прием и настаняване на туристи, както и предоставянето на 

услуги и туристически продукти, улесняващи развитието на селския туризъм. 

� Развитие на инициативи за насърчаване на местното занаятчийство и възраждането на 

местните културни традиции. 
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� Развитие на инициативи, свързани с грижите, защитата и изследването на местните 

флора и фауна, както и развитието на спортния риболов. 

� Маркетинг и реклама на продукти за селски туризъм на местно и международно ниво. 

� Опазване на околната среда, подобряване на ландшафта и опазване на 

биоразнообразието в селските райони. 

� Развитие на МСП, включително тези в областта на аквакултурите, дървообработването, 

бубарството, коневъдството, пчеларството, гъбарство, преработката на етерично-маслени 

култури, с цел постигане на диверсификация   в местните икономически дейности. 

 

Програмата предоставя подкрепа за развитие на дейности в следните области: 

Селски туризъм 

- Обновяване, реконструиране и структурно приспособяване на сгради за целите на 

селския туризъм, особено сгради, представляващи исторически и културен интерес като 

стари изби, мелници и т.н., които са частна или общинска собственост. 

- Изграждане на помещения и създаване на условия за настаняване в зони на открито 

(например къмпинги, бази за отдих и спорт, и т.н.). 

- Подобряване на зони на открито и създаване на условия за отдих и спорт, напр. за езда, 

спортен риболов, планинско колоездене, изграждане на екопътеки. 

- Строеж, приспособяване/реконструкция на сгради, подобряване на вътрешните дворове 

на домове, приспособяване/обновяване на постройки и закупуване на материали за 

магазини и щандове за реклама и продажба на стоки, произведени на място. 

- Популяризиране и рекламни дейности за селски туризъм, включващи изграждането на 

многоцелеви центрове за селски туризъм. 

- Създаване и модернизиране на контролирани зони за лов (места за настаняване на 

туристи, съоръжения на открито, стопанисване на дивеча). 

- Създаване на условия за селски туризъм и насърчаване на типично производство за 

района;  

- Подобряване и развиване на условията за посрещане, настаняване и хранене на 

туристи; 

- Подобряване на помещенията за отдих, спорт и прекарване на свободното време; 

- Маркетинг на продукти и дейности свързани със селски туризъм; 
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- Разгръщане на дейности за отдих и създаване на туристически маршрути.  

 

Местно занаятчийство  

- Създаване или разширяване на съществуващи занаятчийски дейности и възобновяване 

на ръчното занаятчийство. 

- Създаване или модернизиране на малки производствени единици за съхраняването, 

преработката и пакетирането на селскостопанска продукция. 

- Създаване на работилници за поддръжка и ремонт на селскостопански машини. 

- Подпомагане развитието на типично занаятчийство; 

- Подобряване връзката между занаятчийските бизнеси и малките и средни 

предприятия с вътрешните и международните пазари;  

- Подпомагане развитието на малки и средни предприятия в селските райони, 

включително тези в производството на храни, като се произвежда продукция с високо 

качество и се търсят нови пазари; 

- Подпомагане технологичните нововъведения в съществуващите или бъдещите малки 

и средни предприятия; 

- Подобряване управленските и бизнес уменията на дребните предприемачи в 

областта на: аквакултури, производство на гъби, преработка на етерично-маслени култури, 

билки и гъби. 

 

Специални дейности по конверсия  

Специални проекти за обучение ще предоставят професионални знания и умения, 

необходими за развитие на  дейности, свързани с конверсията съобразно Мярка 2.1. 

• Пчеларство (производство, съхраняване, анализ, преработка и пакетиране на мед и 

пчелни продукти и др.) 

• Гъбопроизводство  

• Преработката на етерично-маслени култури, билки и гъби 

• Развитие на инфраструктурата 

• Изграждане или подобряване на водоснабдителната мрежа, подобряване на 

уличната мрежа; 

• Изграждане или подобряване на канализационната мрежа; 
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• Възстановяване на исторически сгради –публична общинска собственост; 

• Изграждане или възстановяване на многофункционални културно/информационни, 

центрове и паркове – публична общинска собственост; 

• Изграждане или подобряване на места за събиране на селскостопански и битови 

отпадъци, включително трупосъбирателни площадки; 

• Подобряване на съществуващите oбщински пътища, свързващи две или няколко 

селища в рамките на една община или от две съседни общини; 

• Подобряване на пътищата, водещи към природни и исторически забележителности, 

както и към паметници на културата , ако те са разположени на територията на 

кандидатстващата община; ; 

• Подобряване на селскостопанските пътища; 

• Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна 

инфраструктура, с изключение на проекти, свързани с изграждането на изкуствени 

водоеми и язовири, както и напоителни системи. 

 

Сфери на финансиране от КФ и ЕФРР в сектор “околна среда” 

• Управление на отпадъците;  

• Възстановяване на замърсени терени; 

• Водоснабдяване;  

• Пречистване на градски отпадъчни води;  

• Качество на въздуха;  

• Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяванията (IPPC);  

• Насърчаване на биоразнообразието и защитата на природата;  

• Помощ за МСП за въвеждане на нови еко технологии и системи за управление на 

околната среда;  

• Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; 

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 

Приоритетна ос 3 

Устойчиво развитие на туризма 
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� Операция 3.1 Развитие на туристическите атракции и свързаната инфраструктура – 

70% 

�   Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите – 15% 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

Обосновка 

 

Същността на Плана за действие е да обособи конкретните дейности в краткосрочен 

период, свързани с реализирането на приоритетите на предложената Иновационна 

маркетингова стратегия; да щрихира основните заинтересовани страни, които следва да 

бъдат привлечени в изпълнението на дейностите. Цел на плана за действие е да осигури 

постигане на целите на стратегическия документ.  

Към разработването на план за действие се пристъпва след постигане на обществено 

съгласие по приоритетите на стратегическия документ / в случая Иновационната 

маркетингова стратегия/ и преминаваме през процедурите за нейното легализиране / 

експертни комисии към ОС, доклади за съответствие, приемане на заседание на ОС, 

публикуване/. Със Заповед на органа за управление следва да бъде определена работна 

група, която ще осъществява постоянно наблюдение върху неговото изпълнение с цел 

своевременното постигане на заложените цели, избягване дублирането на дейности и 

предотвратяване на евентуални закъснения. Отговорността за изпълнението на плана за 

действие носят всички идентифицирани заинтересовани страни, на основание тяхното 

формализирано включване в съответния работен орган / Организация за управлениена 

дестинацията, Консултативен съвет по въпросите на туризма към Кмета на общината или 

друга избрана форма на партньорство/. 

 

При изработването на плана за действие следва да бъде направена оценка на наличните 

човешки ресурси, капацитет и потенциал за изпълнение на дейностите и да бъде  възприет 

хоризонтален подход на работа. 
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Цялостният процес на подготовка следва да протече в активен диалог между 

заинтересованите страни. 

Настоящият документ има примерен характер, доколкото е базиран на разработка, която не 

е публично обсъждана и няма формата на стратегически документ на общинско ниво, 

предвид посочените по-горе процедури, които следва да бъдат спазени, съгласно 

действащото национално законодателство. 

 

Заложените в плана за действие мерки са релевантни, логично обвързани и съгласувани с 

приоритетите на разработената иновационна маркетингова стратегия и са съобразени с 

предложените от експертния екип препоръки за цялостно регионално развитие.  

Индикаторите, заложени в Иновационната стратегия, ще позволят точно отчитане на 

резултатите от изпълнението и ефективността на плана.  

Предложения времеви график, предвижда продължителност на дейностите, а не начален и 

краен момент от изпълнението, предвид потребността от експертен анализ на потенциала и 

ясна ориентация за възприетите препоръки от предложената разработка. 

 

 

ОСНОВНИ ГЛОБАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  НА МЕСТНО НИВО 

/на база препоръките в Доклада на Работна група Туризъм 

към Европейската Комисия/ 

 

Посочените в този раздел дейности са обвързани с възприемане на цялостна визия и 

стратегия за развитие на региона.  

 

Предизвикателство 1: Намаляване на сезонността на търсенето 

Предизвикателство Глобални мерки Локални мерки 

Намаляване на сезонността на търсенето 

Концентрацията на 

туристическите пътувания 

в определени периоди от 

Ориентиране към 

несезонните пазари  

Разработване на туристически 

програми, ориентирани към 

пътувания с учебна цел, семейни 
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годината има основен 

ефект върху устойчивото 

развитие.  Този фактор не 

само намалява сериозно 

жизнеспособността на 

предприятията и тяхната 

способност да предлагат 

целогодишна заетост, но 

освен това увеличава 

натиска върху социалните 

общности и природните 

ресурси през определени 

периоди, докато в същото 

време на други места 

остава свободен свръх-

капацитет.     

 

почивки в края на седмицата, 

корпоративни пътувания за 

сплотяване на екипа и пр./ 

Разработване на 

иновационни продукти, 

събития и популяризиране 

на общината извън активния 

туристически сезон 

Разработване на кулинарни 

маршрути и кулинарни уроци за 

туристи и посетители, дегустации, 

събиране на билки и горски плодове 

и пр. Училище по местни занаяти.  

Диференцирани цени и 

ценови стимули 

 

Установяване на 

сътрудничество между 

доставчиците на услуги / 

местната общност/  и 

туроператорите за 

предоставяне на услуги 

извън активния сезон за 

ваканции.   

Подбор на туроператори за 

специализиран туризъм и 

установяване на трайни контакти, 

системно информиране и 

представяне на новостите в 

предлагането. 

 

Ефектът от промените в климата може да окаже силно влияние върху сезонността в 

средносрочен и дългосрочен план.  Възможните промени на територията на Европа 

включват:  

• Продължително намаляване на наличността на сняг на по-ниска надморска височина, 

което влияе на наличието или продължителността на сезона за зимни спортове в 

планинските курорти.  

• Промяна в моделите на сезонно търсене през лятото, от южните страни, където 

температурите може да са твърде високи, до северните страни, където по-ниските 

температури може да привличат повече туристи любители на слънчевите бани.     
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Предизвикателство 2: Внимание върху въздействието на туристическия транспорт  

 

Предизвикателство Глобални мерки Локални мерки 

Въздействието на туристическия транспорт 

Стратегията за устойчиво 

развитие на Европейския 

съюз приканва към 

“отделяне на 

икономическия растеж и 

потребностите от 

транспорт”.  Това е 

причина за значителни 

усложнения за туризма, 

който като икономически 

сектор по правило е тясно 

зависим от транспорта. В 

изпълнение на тази 

политика и на политиките, 

заложени в Бялата книга 

за транспорта на 

Европейския съюз, 

потребностите на туризма 

като водещ икономически 

сектор трябва да се 

вземат предвид в пълна 

степен 

Разработване на местни 

транаспортни схеми и 

създаване на алтернативни 

възможности за 

придвижване  

Обособяване на селища „без 

автомобили”, пешеходни дни, зони, 

забранени за достъп с автомобили. 

Режим за достъп на автомобилите за 

доставка на стоки и сметоизвозване. 

Въвеждане на такси за 

влизане и престой на 

превозни средства и 

въвеждане на местни 

стандарти за 

транспортните средства 

Въвеждане на такси за предсотя на 

туристически автобуси и изискване за 

достъп на автомобили с европейски 

сертификат EURO 3. 

Активно и творческо 

насърчаване на 

алтернативните форми на 

транспорт (както и по 

отношение на приятното 

прекарване, което 

предлагат, както и за 

слабото им въздействие) и 

осигуряване на информация 

с високо качество за 

туристите на тези видове 

транспорт.  

Разработване  на пешеходни и 

велосипедни маршрути и планински 

преходи. 

Ввъвеждане на вътрешен транспорт 

със животинска тяга – съчетание от 

атракция и екологосъобразност и пр. 

Инвестиции в съответната 

инфраструктура и услуги  

Разработване на проекти за 

изграждане на специализирана 
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инфраструктура: паркинги за 

автобуси и автомобили извън 

населените места, трасета за 

електромобили, велоалеи.  

Внимателно локализиране 

на новото туристическо 

развитие по отношение на 

достъпността 

Разработване на маршрути за хора в 

неравностойно положение и 

достъпна среда до туристически 

обекти и атракции. 

 

Подходът, който трябва да се търси, трябва да запази нивото на разходи на посетителите и 

икономическите ползи, докато в същото време намали въглеродните емисии, произведени в 

резултат от тази дейност.   

 

Предизвикателство 3: Подобряване на качеството на работните места в туризма   

 

Предизвикателство Глобални мерки Локални мерки 

Подобряване на качеството на работните места в туризма   

Това предизвикателство е 

пряко свързано с 

изискването за 

осигуряване на 

качествена заетост, без 

всякаква дискриминация 

Обмен на добрите практики 

в обучението в туристичес-

кия сектор на територията на 

Европа, при което се 

премахват езиковите и други 

бариери за постигане на 

общите цели.   

Разработване на програма за реално 

партньорство с общината-партньор – 

Регион Абруцо, Италия и мониторинг 

по изпълнението. 

Модела, продължителността 

и постоянството на 

работното време, като се 

признае, че тези фактори 

трябва да съответстват на 

модела на потребителско 

търсене.   

Създаване на база данни за 

квалифицирани кадри по основни и 

специфични професии, творчески 

умения, занаяти и пр. съотносими с 

туризма и осигуряване на 

интерактивни възможности за 

тяхното ангажиране в различни 
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Възможността да се 

предлага заетост на пълно 

работно време, 

целогодишно и при 

сключването на дългосрочни 

договори. 

туристически обекти на територията 

на общината, които да бъдат 

използвани от повече работодатели 

на територията на общината с цел 

икономическа ефективност за 

бизнеса и уплътняване на заетостта. 

Интегриране на въпросите 

на устойчивото развитие в 

основния поток от обучение 

и образование по туризъм. 

Създаване на условия за 

задържане на младите хора 

по родните места и 

гарантиране на заетост. 

Въвеждане в училищата, на 

територията на общината „час на 

класния ръководител” по теми, 

свързани с развитието на познания 

за региона и родното място, 

устойчивото развитие и 

гостоприемството. 

Разработване на инвестиционно 

предложение за формиране на ПЧП 

за създаване на специализирано 

училище за обучение по 

туристически дейности. 

 

Предизвикателството на социалното включване и миграцията, като част от Стратегията за 

устойчиво развитие на Европейския съюз, има пряка връзка тук, а качеството на работните 

места е основен аспект на Лисабонската стратегия.   

  

Туристическият сектор предлага широк кръг от възможности за работа на хора от всички 

възрасти и с всякакви умения.  Особено за младите хора работа в туризма често пъти 

представлява първият контакт с действителната работна среда, давайки им умения и 

компетенции за междуличностно и социално общуване, така необходими в икономически 

сектор, ориентиран към потребителите.  Все по-често туризмът присвоява за цел 

добавянето на стойност към заетостта в други икономически сектори, чрез многократна 

заетост, и открива нови възможности за заетост в области, свързани с околната среда и 

наследството.   
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В туристическият сектор персоналът играе ключова роля за преживяването на потребителя 

и именно хората, работещи в този сектор, могат да му придадат характер на основен 

източник на конкурентно предимство.  Трябва да има нещо уникално в уменията, ноу-хауто и 

поведението на заетите в туристическия сектор, за да дадат възможност на Европа да се 

отличи от останалите конкурентни туристически дестинации.   

Предизвикателство 4: Поддържане и укрепване на просперитета на социалната 

общност и качеството на живота  

Туризмът притежава изключителна мощ да променя характера и просперитета на местата, 

където се развива.  Утвърдените европейски дестинации претърпяват значителни промени 

през последните години, като в същото време се развиват нови дестинации. Натискът върху 

развитието оказва въздействие и върху обществото. Във всички случаи това 

предизвикателството се изразява е умението за управление на промените в интересите за 

благоденствие на социалната общност.  

Два типа промени представляват в момента особено силни предизвикателства и 

възможности за местните социалните общности.  Първият тип промени е свързан с 

управлението на собствеността, която е свързана с туристическата дейност, и променливия 

характер на селищата.  От една страна това може да донесе значителни икономически 

ползи за социалните общности, но от друга може да доведе до разширяваща се 

урбанизация (или спорадично развитие), което ще доведе до загуба на местни удобства и 

унищожаване на зелени площи.  Промените в цените на недвижимата собственост може да 

бъде заплаха за качеството на живота за местното население, а някои видове развитие и 

начини на използване може да се окажат икономически неизгодни за местната икономика.  

  

Вторият вид промени произтича от преструктурирането на местните икономики, което е 

резултат от спад на традиционните дейности, като на туризма се гледа като на отговор 

на замяната на местните доходи и работни места.   

 

Предизвикателство Глобални мерки Локални мерки 

Поддържане и укрепване на просперитета на социалната общност и качеството на живота 
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Натискът върху 

развитието оказва 

въздействие и върху 

обществото: 

1. промени, свързани с 

управлението на 

собствеността, която е 

свързана с туристическата 

дейност, и променливия 

характер на селищата.   

2. промени произтичащи 

от преструктурирането на 

местните икономики 

По-дълбоко разбиране на 

въздействието на 

ваканционните жилища и 

обмен на добрите практики 

за начините за справяне с 

този въпрос 

Създаване на системни контакти 

между съотвестващите си звена в 

общинската администрация и 

търговски фирми с партнрьоскта а 

администрация на Регион Абруцо, 

Италия за обмен на добри практики в 

управлението на ваканционни имоти.  

Ограничаване на степента 

на развитие 

Разработване и приемане на 

стратегията за развитие на туризма и 

плана за нейното прилагане. 

Разработване на териториална 

концепция за развитие на туризма на 

територията на общината и УП. 

Публично обсъждане и приемане от 

общинския съвет. 

Максимизиране на степента 

на използване на наличните 

недвижими имоти и тяхното 

интегриране с местната 

социална общност и 

икономика 

Прилагане на опита на италианските 

партньори. Обучение наместните 

жители за ползите от създаване на 

къщи за гости и привличане на 

туристически интерес. Формиране на 

учения за менажиране на 

ваканционни имоти. 

Гаранции за създаването на 

регулаторни механизми и 

спазване на изискванията за 

ваканционните жилища да 

отговарят на развитието на 

туризма като цяло. 

Въвеждане на ограничения за типа и 

вида на бъдещи инвестиции в 

туристически обекти на територията 

на общината с цел запазване и 

развитие на уникалните предимства. 

Въвеждане на изискване за 

сертифициране на фирмите и 

прилагане на съвременни 

природощадящи технологии. 
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В отговор и на двата вида промени е необходимо извършването на внимателно планиране и 

управление на дестинациите:   

•  Повлияване на мащаба, природата и местоположението за развитие, за да се гарантира, 

че туризмът е интегриран със съществуващите дейности и че социалната общност 

запазва балансираното си състояние.   

•  Проверка дали предложеното ново развитие съответства на пазарните тенденции и 

бъдещото търсене – например, моделите на търсене при селския туризъм са доста по-

различни от тези в миналото.   

•  Даване на приоритет на видовете настаняване и туристическите съоръжения, които 

отразяват специфичния характер на дестинацията, минимизират въздействието върху 

еколог околната среда и добавят стойност към социалната общност (икономика и 

заетост).  

•  Максимизиране на дела на приходите, който се запазва на местно ниво, както и на други 

ползи за местните социални общности, чрез засилване на местните вериги за доставки и 

насърчаване на използването на местна продукция, магазини и други видове услуги от 

посетителите.   

   

Трябва да се приеме, че целите на просперитета и качеството на живота може понякога 

да изискват ограничаване на развитието на физическата среда.  

  

Обемът и концентрацията на развитието на ваканционни жилища се разглежда като 

основно предизвикателство за качеството на живота при отделните дестинации.  На много 

места ваканционните жилища са обитаеми само за няколко седмици през годината и при все 

това въздействат на физическата сред, изкривяват цените на местния пазар на недвижими 

имоти, изземват живота от социалните общности и не допринасят почти нищо за развитието 

на местната икономика.  При все това в други ситуации е възможно да се посочат примери 

за ваканционни жилища, които са привлекли инвестиции, които иначе са недостижими за 

социалната общност, в резултат на което се е увеличил просперитетът и възстановяването 

на старите сгради. 
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Предизвикателство 5: Минимизиране на използването на ресурси и производството 

на отпадъци  

Използването на водата е ключов въпрос за устойчивото развитие на туризма. Един турист, 

отседнал в хотел, използва средно една трета повече вода на ден, отколкото местния 

жител2.  При все това, в Средиземноморието, не е необичайно явление турист да използва 

средно над четири пъти повече вода на ден, отколкото местния жител, а потреблението на 

вода през пиковия сезон може да наложи строги ограничения на местното водоснабдяване.  

Някои форми на туристическа дейности са особено големи потребители на вода, по-

специално голф игрищата и производството на изкуствен сняг в ски курортите.  Ситуацията 

може да бъде още по-усложнена от промените в климата, като намаляващото предлагане се 

сблъсква с увеличаващо се потребление.  

 

Предизвикателство Глобални мерки Локални мерки 

Минимизиране на използването на ресурси и производството на отпадъци 

Туризмът може да бъде 

важен и понякога 

разточителен потребител 

на природните ресурси.  

Това предизвикателство е 

пряко свързано с 

опазването на околната 

среда, но освен това има 

силни последствия за 

благоденствието на 

приемните общества 

Минимизиране на 

потреблението на енергия и 

насърчаване на 

използването на енерго-

възстановяващи се 

източници и подобрени 

технологии 

Проучване и популяризиране на 

стари ефективни строителни 

технологии, свързани с изпълзването 

на екологично чисти материали и 

минимизиране на разходите за 

отопление. 

Стимулиране и административна 

подкрепа за разработване на проекти 

за прилагане на системи за 

енергийна ефективност в частни и 

обществени сгради. 

 Насърчаване и улесняване 

на намаляването, 

повторното използване и 

рециклирането на 

Въвеждане на система за разделно 

събиране и оползотворяване на 

отпадъците. Стимулиране на 

изграждането на традиционни 

                                                 
2 Доклад за околната среда на Европейската агенция за околна среда, Трета оценка (2000 год.) 
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материалите съоръжения за преработка на 

отпадъците /компостиране, ями за 

тор и пр./ 

 Качеството на водата, 

включително ефективното 

управление на 

канализационната 

система.  

Мръсните води трябва да 

бъдат повторно 

използвани винаги когато 

това е възможно.    

Структуриране на общинска 

програма за приоритетно решаване 

на проблемите с водозахранването 

на селищата, изграждането на 

канализационни системи и 

пречиствателни станции. 

Разработване на проекти за 

финансиране със средства на ЕС. 

 Ефективно управление на 

отпадъците. 

Обмен на добри практики с 

италианския партньор за прилагане 

на системи за успешно управление 

на отпадъците. 

Разработване на програма за 

контрол чистотата на зоните за 

достъп на туристи. Въвеждане на 

местни финансови санкции / такси. 

 

Голяма част от дейностите, необходими за справяне с това предизвикателство, се 

основават на засилено управление на околната среда в предприятията от туристическия 

сектор. Променящото се поведение на туристите също може да бъде важен фактор на 

въздействие.  Необходимо е да се предприемат действия на местно ниво по отделните 

дестинации, като се осигури необходимата инфраструктура и системи за управление, като 

например услуги за рециклиране за туристическия бизнес.    

  Бъдещото планиране на туристическите дестинации и проектирането на 

индивидуални туристически съоръжения трябва да отговаря на критериите за минимизиране 

на използването на ресурси и управлението на отпадъци.  Иновационните и творческите 

подходи към управлението на ресурсите трябва да бъде всячески насърчавано.   
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Предизвикателство 6: Съхранение и придаване на стойност на природното и 

културното наследство  

 

Връзката между туризма и природното и културното наследство е от изключително 

значение. Туризмът може да играе ключова роля при повишаване на информираността и за 

създаването на пряка и непряка подкрепа за съхраняването му.  Погледнато от друга гледна 

точка, качеството на природното и културното наследство, в повечето области, е с основно 

значение за създаването на икономически просперитет чрез туризма, за качеството на 

живот на местните социални общности  и за приятното преживяване на посетителя.  

Съхранението и управлението на природните ресурси е ключово предизвикателство по 

смисъла на Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз.    

 

Предизвикателство Глобални мерки Локални мерки 

Съхранение и придаване на стойност на природното и културното наследство 

Качеството на природното 

и културното наследство, 

в повечето области, е с 

основно значение за 

създаването на 

икономически 

просперитет чрез туризма, 

за качеството на живот на 

местните социални 

общности  и за приятното 

преживяване на 

посетителя.  

Съхранението и 

управлението на 

природните ресурси е 

ключово 

предизвикателство по 

Засилване на връзката 

между защитените области и 

местните туристически 

интереси, в контекста на 

една цялостна стратегия за 

устойчиво развитие на 

туризма и план за действие. 

Разработване, обсъждане и 

приемане на Стратегията за 

развитие на туризма. Постигане на 

обществено съгласие за 

туристическите обекти / налични и 

перспективни/ и определяне на 

режима за достъп до атракциите. 

Партньорство с МОСВ, МЗГ. 

Подходящо определяне на 

защитените области, 

включително и включване в 

европейската мрежа на 

НАТУРА 2000 

Популяризиране на дейностите, 

съвместими с плановете за 

управление на защитени зони и 

носещи ползи за местната общност. 

Използване опита на италианския 

партньор. 

Повишаване на уменията и 

подобряване на 

инструментите за 

Формиране на Организация за 

управление на дестинацията. 

Разработване на програма за 
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смисъла на Стратегията 

за устойчиво развитие на 

Европейския съюз.    

защитените области, 

свързани с контрола на 

развитието, управлението на 

околната среда, 

управлението на потока от 

посетители, продуктовото 

развитие, информацията и 

разбирането, както и 

наблюдението/мониторинг 

работа. Нормативни възможности за 

осъществяване на търговски 

дейности и съвместяване с 

функциите на туристически 

информационен център. Използване 

опита на ДПП «Странджа». 

Обучение на местни жители по 

проекти на ПП. 

Приемане на планове за 

управлението на потока от 

посетители, за да се 

гарантира, че туризмът няма 

да нанесе вреди на 

природните и културните 

ресурси 

Прилагане опита на ПП «Странджа» 

по отношение на достъпа до обекти 

на културното наследство като 

маркетингов подход за 

«завишаване» стойността на 

обектите. 

Намиране на начини за 

увеличаване на приноса за 

съхранение и управление от 

страна на самите 

посетители, от туристическия 

сектор и други 

предприятията, които имат 

ползи от туризма 

Иницииране на обществена проява / 

годишно събитие/, което да 

популяризира дестинацията като 

устойчива и да включва туристите в 

дейности по възстановяване и 

социализиране на туристическите 

ресурси. 

Разработване на общинска програма 

за туристическа реклама. 

Разработване на програма за работа 

с Европейската доброволческа 

служба./»Програма младежта в 

действие»/ 

Осигуряване на подкрепа за 

дейности по съхранение, 

Част от дейността на ОУД.  

Разработване на проекти за 
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свързани – когато е 

приложимо – с туризма, на 

отделни места и на частна 

собственост, включително и 

възстановяване на сгради с 

културно-историческа 

стойност  и поддържане на 

възстановяването на 

традиционни ландшафти и 

хабитати 

финансиране със средства на ЕС. 

 

Международни партньорства. 

Включване в европейски мрежи. 

Засилване на развитието, 

разбирането и 

насърчаването на качествени 

продукти и услуги, основани 

на природното и културното 

наследство, включително на 

традиционни занаяти, местна 

продукция и други елементи 

на местното разнообразие, 

като компонент от доброто 

преживяване на посетителя. 

Организиране на поредица обучения 

за възможностите и ползите от 

развитието на туристически 

дейности и други дейности, 

приложими в туристическия сектор. 

 

Прилагане на сертификати за 

контрол по качеството на 

туристически услуги и дейности / 

екосертификати/ 

Разработване на програми за 

наблюдение (мониторинг) за 

измерване на тенденциите и 

въздействието и улесняване 

на управлението на 

адаптирането 

Разработване на местна анкетна 

карта /за набиране на статистическа 

информация и за оценка на степента 

на удовлетвореност от предлаганите 

туристически услуги. Внедряване в 

туристическите обекти. Прилагане 

опита на  италианския партньор. 

 

Природните и културните активи, които са важни за туризма, включват:  

•  Качеството и разнообразието на природния ландшафт  
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•  Културния ландшафт, оформен от човека, на който Европа е особено богата  

•  Индивидуални места на историческото и културното наследство    

•  Биоразнообразие – флора и фауна, сухоземна и морска  

•    Разнообразие на живата култура и местната среда – изкуства, занаяти, гастрономия, език 

– събития и фестивали.  

Редица политики и конвенции са създадени на международно и европейско ниво, насочени 

към съхранение на тези активи.  Туризмът трябва да изиграе своята роля за тяхната 

подкрепа. Наличието на толкова много и различни видове предназначение, предлагащи 

както опазване, така и фокусиране върху интереса и разбирането на посетителя, е 

предимство с огромно значение за Европа.   

 

Основните предизвикателства включват:   

•  Увеличаващ се натиск за развитие, отчасти от страна на самия туризъм, но също така и 

от други икономически сектори, които може да бъдат заплаха за приноса на активите на 

туристическата икономика.   

•  Нанасяне на вреди поради свръх-използването от посетителите и от специфични 

увреждащи дейности.  

•  Въздействието на външни фактори, като например промените в климата.  

•  Сериозен недостиг на ресурси, финансови и човешки, за управление и съхранение.   

 

Голяма част от Предизвикателствата на устойчивото развитие и необходимите дейности за 

преодоляването им може да бъдат обект на съвместни усилия на различни заинтересовани 

страни на ниво туристическа дестинация.  Точно тук потребностите на околната среда, на 

местната социална общност и на бизнеса се пресичат най-близко.  Много по-лесно е да се 

предприеме един интегриран и холистичен подход, когато се работи на това ниво.  Освен 

това, все по-често се признава, че концепцията за ‘дестинация’, в рамките на която широк 

кръг от туристически съоръжения и дейности се съчетават, за да произведат крайното 

преживяване, играе важна роля за повлияване на потребителския избор.  

Предизвикателство 7: Създаване на условия за ваканции, достъпни за всички  

Социалното включване и равенството са важни принципи на устойчивото развитие. 

Предвидена е конкретна цел, която да гарантира, че туристическите преживявания са 
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достъпни за всички, без всякаква дискриминация.  Това ще донесе и допълнителни 

икономически ползи.  Съответните предизвикателствата съгласно Стратегията за устойчиво 

развитие на Европейския съюз включват не само социалното включване, но и публичното 

здраве, както и положителният принос на ваканциите за физическото и духовното здраве, 

като за всичко това има достатъчно документирани доказателства.   

Направени са оценки, според които около 40% от Европейските граждани не излизат във 

ваканция, често поради различни форми на икономически липси или увреждания.  В някои 

страни невъзможността за използване на период за ваканция е призната като важен 

показател за бедност на детето или семейството.   

Това предизвикателство създава по-широки стратегически трудности за устойчиво развитие 

на туризма, но при тази политика на търсене на максимални приходи от сектора, без да се 

увеличава обемът, може да се обърне срещу принципите на социалното включване. При все 

това усилията за изграждане на социален туризъм също са демонстрирани в помощ за 

постигане на целта за намаляване на сезонността на търсенето и в подкрепа на стабилна 

целогодишна заетост, тъй като редица хора, които могат да бъдат достигнати по този начин, 

например пенсионери, имат добри позиции и възможности да пътуват извън активния 

туристически сезон.   

  

Предизвикателство Глобални мерки Локални мерки 

Създаване на условия за ваканции, достъпни за всички 

Туризмът трябва да 

създава условия за 

достъп без 

дискриминация. Две са 

основните кризисни точки: 

- достъпна среда за 

хора в 

неравностойно 

положение. 

- достъпна цена на 

туристическите 

Насърчаване на дейности в 

подкрепа на социалния 

туризъм на всички нива 

Прилагане на добрите практики на 

партньора – Абруцо – за достъпност 

и информационно осигуряване на 

туристи в неравностойно положение.  

/ взаимно обучение/ 

Повишаване на 

информираността на 

бизнеса за размера на този 

пазар и за икономическите 

предимства и социални 

ползи 

Подкрепа за инициативи на бизнеса 

за формиране на специализирани 

туристически пакети, насърчаващи 

социален туризъм /отстъпки за 

групови посещения на обекти, 

преференциална туристическа такса 
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услуги в определени периоди и пр./ 

Планиране и адаптиране на 

туристическите съоръжения 

и места за отговаряне на 

изискванията за ползване от 

хора с физически 

увреждания 

Оценка и анализ на състоянието на 

туристическите обекти, съоръжения и 

обществената среда  по отношение 

достъпност и разработване на 

програма за привеждането им в 

съответствие с нормативните 

изисквания. /прилагане опита на 

италианския партньор/ 

Подобряване на 

информацията, свързана с 

хората с увреждания и 

групите в неравностойно 

положение 

Разработване на рекламна кампания 

за популяризиране възможностите за 

привличане в процесите по 

обслужване на туристи на хора с 

увреждания. Разработване на 

програма за работа с дружествата на 

хора в неравностойно положение. 

Съвместно с тях – разработване на 

маршрут за хора в неравностойно 

положение и разпространение чрез 

мрежата от партньорски организации.  

 

Всички хора трябва да имат достъп до туризма, включително младите хора, студентите, 

семействата, и възрастните граждани.  

 

Две основни предизвикателствата се очертават в тази област:  

•  Физически увреждания.  Тук влиза голям дял от европейските граждани, страдащи от 
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увреждане на тяхната мобилност или сетива, пряко или непряко чрез член на 

семейството или групата.   Този фактор може да се засили поради демографски 

промени.    

•  Икономически причини, които са налице във всички страни, но са особено актуални в 

някои от новите страни членки на Европейския съюз, както и сред имигрантските 

общности и сред младите хора.  

Предизвикателство 8: Използване на туризма като инструмент за глобално устойчиво 

развитие  

В редица развиващи се страни, туризмът може да осигури няколко възможни източника на 

приходи и средства за преживяване,  особено в селските райони, но тук въпросите на 

въздействието върху околната среда и социалната общност играят огромна роля.  

 

предизвикателство Глобални препоръки Локални мерки 

Използване на туризма като инструмент за глобално устойчиво развитие 

Туризмът – ключов 

фактор за устойчиво 

развитие на регионите. 

Насърчаване на програми за 

подпомагане на ниво 

Европейски съюз и двустранно 

сътрудничество за подходящо 

развитие на туризма като 

инструмент за устойчиво 

развитие и изкореняване на 

бедността, както и изграждане 

на сътрудничество с 

международните организации 

в тази сфера 

Създаване на програма за 

партньорство с Регион Абруцо, 

Италия в областта на туризма. 

Създаване на контакти с цел 

изграждане на партньорства с други 

местни администрации със сходен 

ресурс и потенциал за развитие на 

туризма с цел въвеждане на 

устойчиви практики за управление и 

икономическо развитие. Развитие на 

други партньорства. 

Насърчаване на 

европейските туроператори 

и инвеститорите в услуги 

на туристическия сектор  

чужбина да спазват 

Разработване на система от местни 

стандарти за качество на 

туристическите услуги и прилагане 

на европейски доброволни 

сертификационни системи. 
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принципите на устойчивото 

развитие и да се стремят 

към облагородяване на 

околната среда и местните 

социални общности на 

местата, където развиват 

дейността си.    

Въвеждане на система за 

доброволно сертифициране и 

устойчиво управление. 

Разработване на годишни награди за 

принос в устойчивото развитие на 

туризма. Прилагане добрите 

практики на италианския партньор. 

Проект «Е» на общинско ниво – 

превръщане на общината в 

територия за демонстрационен 

център за устойчиви практики и 

приложение на съвременни 

технологии щадящи околната среда. 

Насърчаване на 

информираността сред 

Европейските граждани за 

отговорно пътуване и 

поведение 

Иницииране на национална 

кампания за отговорно пътуване и 

представяне програмата на Община 

Малко Търново за отговорно 

управление на туристическите 

дейности. 

Обмен на знания и добри 

практики за устойчиво 

развитие на туризма с други 

страни региони по света 

Включване на представители на 

общинската администрация и местни 

инициативни граждани в 

туристически форуми в страната и в 

региона с цел обмен на добри 

практики.  

Разработване на програма за 

партньорства.  

Включване в международни мрежи. 

 

Основните предизвикателства включват:   

•  Използването на туризма като инструмент за изпълнение на Целите за развитие на 
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хилядолетието (Millennium Development Goals), особено целта за изкореняване на 

бедността и глада до 2015 год.  

• Гарантиране, че ще бъдат предотвратени всякакви форми на експлоатация и нечестна 

конкуренция, включително изпълнение на основните трудови стандарти, като например 

конвенциите на Международната организация на труда (МОТ) и стриктното спазване на 

международния кодекс на поведение срещу сексуалната експлоатация на деца.  

•  Осигуряване на подкрепа за международните политики и цели, свързани с околната 

среда, като например установените съгласно Конвенцията за биологичното 

разнообразие.  

•  Осигуряване на изпълнението на Глобалния етичен кодекс за туризма на Европейските 

страни (Global Code of Ethics for Tourism) и популяризиране на неговите принципи по 

целия свят.  

  

Европейският съюз работи усилено за определянето на комплект от индикатори за 

устойчивото развитие на туризма, като за други дейности в тази област са предмет на 

дейност и на Европейската Група за устойчив туризъм.    

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕПОРЪКИТЕ НА ИНОВАЦИОННАТА 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО 

 

Посочените в този раздел дейности са задължително необходими за функционирането на 

дестинацията и са предпоставка за изпълнение на приоритетите и препоръките в раздел І, а 

също така и за ефективното и устойчиво управление на туристическите ресурси с цел на 

тяхна база да бъдат създавани атрактивни туристически продукти. 

 

Дейност, съгласно документа Заинтересовани 

страни 

Потенциални 

източници за 

финансиране 

Определяне на стратегическите приоритети за развитие на туризма 

Независима експертна оценка на наличните Администрация Проектно 
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ресурси за развитие на туризма бизнес 

НПО 

местна общност 

Собствено 

финансиране 

Представяне на ИМС* и коментарите на 

експертите / за администрацията на 

Общината/ 

Администрация Собствено 

финансиране 

Публично обсъждане на ИМС и заключенията 

на експертите  

Администрация 

бизнес 

НПО 

местна общност 

Проектно 

Собствено 

финансиране 

Структуриране и институционализиране на организация за управление на 

дестинацията 

Избор на формат за ДМО, структуриране и 

регистриране 

Администрация 

НПО 

бизнес 

ПРСР 

Обучение на членовете и партньорите на 

ДМО – функции, задачи, правомощия. 

Администрация 

НПО 

бизнес 

Проектни 

финансиране 

Разработване на дългосрочна програма / 

стратегия/ за работа на ДМО и развитие на 

туристическите ресурси и краткосрочна 

програма / план за действие/  

ДМО 

администрация 

Собствен ресурс 

Формиране на партньорства със сродни 

организации. Прилагане на добри практики. 

ДМО 

администрация 

Проектно 

финансиране 

Ефективно членство в регионални, 

национални и международни организации. 

ДМО 

администрация 

Собствен ресурс 

Мерки за организационно и функционално развитие на туристически информационен 

център 

Консолидиране на усилията за предоставяне 

на туристическа информация за 

дестинацията 

Администрация 

ДПП 

Собствен ресурс 
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Избор на организационна форма и 

структуриране. 

Администрация 

НПО 

Бизнес 

Местна общност 

Собствен ресурс 

Кадрово осигуряване. Разработване на 

проекти за привличане на доброволци. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране   

Обучение на служителите в ТИЦ. Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Предприемане на действия за придобиване 

на право за предоставяне на резервационни 

услуги / Регистрация по ЗТ/. 

администрация Собствен ресурс 

Създаване на информационна система за нуждите на туризма 

Разработване на дизайн за системата на 

база Наредбата за НТИС и нуждите на 

региона. Разработване на задание за 

реализирането на поректа. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Технологично и техническо осигуряване.  експерти Проектно 

финансиране 

Набиране на информация / база данни/, 

съгласно Наредбата за НТИС и нуждите на 

региона. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

ДПП 

Проектно 

финансиране 

Собствен ресурс 

Обучение на служителите / община, ТИЦ, 

НПО, бизнес/ за работа в информационната 

среда. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 
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Актуализация и поддръжка на информацията.  Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Собствен ресурс 

Създаване на туристически сайт на база на 

информационната система. Разработване на 

езикови версии на база проучване и план за 

въвеждане. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Разработване и въвеждане на анкетнти карти 

за посетителите и за набиране на 

статистическа информация. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Собствен ресурс 

Разработване на туристически програми 

Анализ и оценка на предоставяните на 

територията на общината туристически 

услуги, тяхното качество и възможности за 

формиране на програми. 

Администрация 

НПО 

Бизнес 

ДПП 

Проектно 

финансиране 

Разработване на програми за 

кратковременен престой / уикенд/ 

Администрация 

Бизнес 

ДПП 

Собствен ресурс 

Разработване на тематични програми: 

- Странджа ЕКО 

- Странджа ЕТНО  

Администрация 

Бизнес 

ДПП 

Собствен ресурс 

Създаване на механизъм за обвързване на 

събитията от местно значение, 

представляващи туристически интерес с 

туристическото предлагане / механизъм за 

менажиране на събитията/ 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Създаване на контакти със специализирани 

туроператорски фирми, обсъждане на 

разработените програми и внасяне на 

Администрация 

 

Собствен ресурс 
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корекции. 

Управление на качеството 

Организиране на обучения за местната 

общност и доставчицитне на туристически 

услуги: базови познания, езикови познания, 

стандарти и управление. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

ДПП 

Проектно 

финансиране 

Разработване на програма за партньорство с 

училища от съседни общини с цел 

привличане на стажанти и доброволци за 

работа с туристи. 

Администрация 

 

Проектно 

финансиране 

Разработване и въвеждане на местна 

туристическа марка / стандарти за 

извършваните туристически дейности/. 

Администрация 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Разработване на регламент за провеждане 

на регионален конкурс за дейности, свързани 

с развитието на туризма. 

Администрация 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Включване в обученията, организирани от 

ДПП «Странджа» в рамките на проекти 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Маркетинг и реклама  на туристическата дестинация** 

Програма за работа с туристически агенти и 

туроператори/ организиране на 

експедиентски посещения, представяния на 

нови обекти, поддържане на редовна 

кореспонденция и пр./ 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Собствен ресурс 

Разпространение на информация в мрежата 

на партньорски организации и ТИЦ. 

Администрация 

 

Собствен ресурс 

План за он-лайн дистрибуция: обмен на 

линкове, бутони и банери, предоставяне на 

рекламни площи на обменен принцип, 

инсталиране в търсачки, оптимизиране на 

Администрация 

 

Собствен ресурс 
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ключови думи и пр. 

Включване в специализирани издания и 

пътеводители на информация за 

социализираните обекти в района. 

Администрация 

НПО 

 

Собствен ресурс 

Организиране на участието в 

специализирани туристически изложения в 

България. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Подготовка и разпространение на рекламни 

материали и мултимедийни продукти / на 

база годишния план за реклама/ 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Организиране на ефективна реклама в 

медии, вкл. чрез организиране на 

журналистически и експедиентски турове в 

страната. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Собствен ресурс 

Включване в обществени кампании, свързани 

със спецификата на дестинацията / зелени 

инициативи, кампании свързани с опазване 

на дивата природа, животински видове и пр/ 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Собствен ресурс 

Планиране и организиране на представяния 

на дестинацията в целевите региони. 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Собствен ресурс 

Иницииране на събития с цел промоция и 

реклама на региона /годишна програма/ 

Администрация 

НПО 

Местна общност 

бизнес 

Проектно 

финансиране 

Мониторинг на изпълнението и 

ефективността на дейностите и корекции в 

плана за действие. 

ДОМ 

Експертна група 

Собствен ресурс 
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* ИМС – иновационна маркетингова стратегия. 

** - в настоящият документ се използва понятието „маркетинг на туристическата 

дестинация”, доколкото правомощията на кмета на общината / респективно 

администрацията/ са свързани с опазването и развитието на ресурсите, на база на които 

биха могли да бъдат създавани туристически продукти. Съгласно българското 

законодателство, дейностите по предоставяне на туристически услуги / „туристически 

продукти”/ е на регистрационен режим и може да бъде осъществявана само от юридически 

лица, регистрирани съгласно Търговския закон. В този смисъл общинската администрация 

има право да рекламира и промотира дестинацията и наличните и социализирани ресурси. 

Търговската реклама на туристически продукти / доколкото те следва да имат ясно 

определена цена, условия за закупуване и гаранции за защита правата на потребителите/ 

са ангажимент на търговските оператори /туристическите агенти и туроператорите/. 
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В Р Е М Е В И   Г Р А Ф И К  н а  Д Е Й Н О С Т И Т Е 

 

Предложения времеви график, предвижда продължителност на дейностите, а не начален и краен момент от изпълнението, предвид 

потребността от експертен анализ на потенциала и ясна ориентация за възприетите препоръки от предложената разработка. При  

съставянето на релевантен времеви график следва да бъде направена предварителна оценка на наличните човешки ресурси, капацитет и 

потенциал за изпълнение на дейностите. 

 

дейност Продължителност 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ІІ година 

Определяне на стратегическите приоритети за развитие на туризма 

Независима експертна оценка на 

наличните ресурси за развитие на туризма 

Х             

Представяне на ИМС* и коментарите на 

експертите /за администрацията на 

Общината/ 

Х             

Публично обсъждане на ИМС и 

заключенията на експертите  

Х Х            

Структуриране и институционализиране на организация за управление на дестинацията 
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Избор на формат за ДМО, структуриране и 

регистриране 

Х Х Х           

Обучение на членовете и партньорите на 

ДМО – функции, задачи, правомощия. 

  Х Х Х        Х 

Разработване на дългосрочна програма / 

стратегия/ за работа на ДМО и развитие 

на туристическите ресурси и краткосрочна 

програма / план за действие/  

  Х Х         Х 

Формиране на партньорства със сродни 

организации. Прилагане на добри 

практики. 

     Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ефективно членство в регионални, 

национални и международни организации. 

     Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мерки за организационно и функционално развитие на туристически информационен център 

Консолидиране на усилията за 

предоставяне на туристическа 

информация за дестинацията 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Избор на организационна форма и Х Х Х Х Х         
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структуриране. 

Кадрово осигуряване. Разработване на 

проекти за привличане на доброволци. 

  Х Х Х Х Х Х      

Обучение на служителите в ТИЦ.      Х Х Х Х Х   Х 

Предприемане на действия за 

придобиване на право за предоставяне на 

резервационни услуги / Регистрация по 

ЗТ/. 

  Х Х Х Х Х       

Създаване на информационна система за нуждите на туризма 

Разработване на дизайн за системата на 

база Наредбата за НТИС и нуждите на 

региона. Разработване на задание за 

реализирането на поректа. 

Х Х Х Х          

Технологично и техническо осигуряване.    Х Х Х Х Х Х      

Набиране на информация / база данни/, 

съгласно Наредбата за НТИС и нуждите 

на региона. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обучение на служителите / община, ТИЦ,        Х Х Х Х Х Х 
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НПО, бизнес/ за работа в 

информационната среда. 

Актуализация и поддръжка на 

информацията.  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Създаване на туристически сайт на база 

на информационната система. 

Разработване на езикови версии на база 

проучване и план за въвеждане. 

       Х Х Х Х Х Х 

Разработване и въвеждане на анкетнти 

карти за посетителите и за набиране на 

статистическа информация 

     Х Х Х Х Х Х Х Х 

Разработване на туристически програми 

Анализ и оценка на предоставяните на 

територията на общината туристически 

услуги, тяхното качество и възможности за 

формиране на програми. 

Х Х Х Х          

Разработване на програми за 

кратковременен престой / уикенд/ 

  Х Х Х         
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Разработване на тематични продукти: 

- Странджа ЕКО 

- Странджа ЕТНО  

  Х Х Х Х Х       

Създаване на механизъм за обвързване 

на събитията от местно значение, 

представляващи туристически интерес с 

туристическото предлагане / механизъм за 

менажиране на събитията/ 

Х Х Х           

Създаване на контакти със 

специализирани туроператорски фирми, 

обсъждане на разработените програми и 

внасяне на корекции. 

Х       Х Х    Х 

Управление на качеството 

Организиране на обучения за местната 

общност и доставчицитне на туристически 

услуги: базови познания, езикови 

познания, стандарти и управление. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Разработване на програма за Х Х Х           
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партньорство с училища от съседни 

общини с цел привличане на стажанти и 

доброволци за работа с туристи. 

Разработване и въвеждане на местна 

туристическа марка /стандарти за 

извършваните туристически дейности/. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Разработване на регламент за 

провеждане на регионален конкурс за 

дейности, свързани с развитието на 

туризма. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Включване в обученията, организирани от 

ДПП «Странджа» в рамките на 

управлявани проекти 
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Маркетинг и реклама  на туристическата дестинация 

Програма за работа с туристически агенти 

и туроператори / организиране на 

експедиентски посещения, представяния 

на нови обекти, поддържане на редовна 

кореспонденция и пр./ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Разпространение на информация в 

мрежата на партньорски организации и 

ТИЦ. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

План за он-лайн дистрибуция: обмен на 

линкове, бутони и банери, предоставяне 

на рекламни площи на обменен принцип, 

инсталиране в търсачки, оптимизиране на 

ключови думи и пр. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Включване в специализирани издания и 

пътеводители на информация за 

социализираните обекти в района. 

      Х Х Х Х Х Х Х 
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Организиране на участието в 

специализирани туристически изложения в 

България. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подготовка и разпространение на 

рекламни материали и мултимедийни 

продукти / на база годишния план за 

реклама/ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Организиране на ефективна реклама в 

медии, вкл. чрез организиране на 

журналистически и експедиентски турове в 

страната. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Включване в обществени кампании, 

свързани със спецификата на 

дестинацията / зелени инициативи, 

кампании свързани с опазване на дивата 

природа, животински видове и пр/ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Планиране и организиране на 

представяния на дестинацията в целевите 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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региони. 

Иницииране на събития с цел промоция и 

реклама на региона /годишна програма/ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мониторинг на изпълнението и 

ефективността на дейностите и корекции в 

плана за действие. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 


