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туризъм може да бъде привлечен от новите
тематични маршрути.
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I. Въведение
Туризъм - в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел
отдих и развлечение.
Той може да се разглежда и като важен стопански отрасъл,
който обслужва туристическата дейност като приход за бизнеса и
бюджета на страната.
Основател на българския туризъм е българският писател и
общественик Алеко Константинов. Понятието произлиза от
френската дума „tour“ (обиколка).
Туризмът има важно значение в социален и икономически
аспект.
Благодарение
на
него
човешкото здраве и
трудоспособността се стабилизират и се разкриват работни места,
които понякога са основен източник на доходи за определено
селище и подобряват жизнения стандарт в него.
В личен план, пътуванията, които хората предприемат,
често обогатяват тяхната душевна, езикова, познавателна и
социална култура.
Туризмът може да бъде морски, планински, религиозен,
екологичен, екстремен, културен, фолклорен и много други
форми в зависимост от желанията, търсенето и предлагането.
Според целите си, желанията, търсенето и предлагането, той се
разделя нана много разновидности, като всяка от всички има своя
контингент и фенове във времето.
Тук ще направим кратък анализ на предлаганите видове
туризъм, възможности и услуги в разглеждавия граничен регион
и неговите капацитетни възможности и към каде се насочени
гостите му за момента и как богатствата на региона биха могли
дапроменят във времето тези туристически потоци :
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II. Културно-познавателен туризъм
Целия граничен регион от с. Капитан Андреево на р.
Марица до с. Резово наЧерно море, граничен регион между
Република България и РепубликаТурция, който регион
обхваща трите планини Странджа планина, Дервентските
възвишения и Сакар планиня предлага отлични и все още не
оценени възможности за културно-познавателен туризъм от
двете страни на границата.
Като цяло, да дадем трактовка и защо поставяме на първо
място за региона този вид туризъм. Защото той е богатството
на района. Културният туризъм (англ. Cultural Tourism, на
бълг. още Културно-познавателен туризъм) е форма на
туризма, при която основна цел на туристите е посещението на
обекти, свързани с културата и културните особености на
някаква епоха или на някаква група хора (нация, етнос, племе
и т.н.).
Обектите на културния туризъм може да представляват
различни форми на изкуство, представени в галерии на
изкуствата или на открито, места и обекти с историческо
значение (исторически паметници) – сгради, местности,
селища, предмети и др., исторически музеи, археологически
музеи и разкопки, етнографски музеи и т.н.
Към културния туризъм спада също посещението на
различни културни изяви от типа на фестивали, театрални
постановки, представяния на местни народни традиции,
обичаи, обряди и др.
Културният туризъм задоволява специфични естетични,
интелектуални и психологически потребности на личността и
предполага висока обща култура, засилена любознателност и
наличието на изследователски дух у практикуващите го
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туристи. Този вид туризъм
вълнуващ и удовлетворяващ.
традиции, обичаи, изкуство,
ценностна система винаги е
интелекта и характера.

може да бъде изключително
Запознаването с нови културни
история, мироглед, религия и
в някаква степен изпитание за

Туристите практикуващи културно-познавателен туризъм са
по-мобилни и харчат повече средства от обикновените
туристи, които предварително са закупили туристически
пакети.
Разглеждания район с право може да се дефинира като най богатия на обекти от културно-познаваелния туризъм за цяла
България и то пълно основение. Като потвърждение на
казаните думи трябва да бъдат отбелязани обекти които са
снационално и световно начение.
Такива са мегалитните паметници в Сакар планина –
долмените в землищата на с.Хлябово, Сакарци, Оряхово в
Сакар планина, менхира при с.Овбарово, общ Харманли.
Долмените при Бегик таш, Белеврен Евренозово, граничар,
Кирово в Странджа планина, Долмените прис. Голям Дервент
в Дервентските възвишения. Тук е една от световните люлки
на древната мегалитна култура.
Трябва да бъдат отбелязани многото места със силна земна
енергия усещана от древните обитатели на района които на
такива места изграждали свои култови места за връзка със
земните сили които формирали и моделирали качеството на
техния живот. Такива силни култови места има от единия до
другия край на региона. С най-голяма стойност за региона се
считат тракийските култови комплекси, между които
„Палеокастро“ на 2 км югзападно от Тополовград, „Мишкова
нива“, тракийската гробница и светилище, на около 10 км
югоизточно от Малко Търново, но също така със силно
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значение са Бегликташ, Пропада, Индипасха, Марков камък,
Каменна могила и много други древни светилиша и оброчища
които носят своята сила и въздействие до ден днешен
разпръснати из Странджа планина и Сакар планина.
Ретиона има дълга и превратна история като множество
антропогенни шедьоври от далечното минало днес изумяват
със своята уникалност мащабнос и всяват страхопочитание:
Такива са резерват “Старинен Созопол”. остров „Свети Иван”
(където е намерено ковчежето с мощите на св. Йан Предтеча)
Природен и археологически резерват - най-големият от петте
острова по българския бряг на Черно море. Тук са открити
следи от тракийско светилище от VІІ в. пр. Хр., древногръцки
храм, вероятно посветен на Аполон Лечител (V в. пр. Хр.),
останки от манастира “Св. Йоан Предтеча”, античен фар,
руско военно гробище; (По проекта, реализиран от Фондация
„Созопол”, на острова са възстановени пристаните, за
улесняване на достъпа за туристите и са изградени навеси за
наблюдение на биоразнообразието на острова) , Архитектурноисторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” съчетава елементи от различни епохи - древен кладенец (IV III в. пр. Хр.); част от ранновизантийска стопанска сграда от V
- VI век, в която е представена музейна сбирка; средновековна
крепостна стена и кула и прилежащи стопански постройки;
изложбена зала за съвременна живопис, скулптура и камерни
концерти; реставрирана традиционна къща - архитектурен
паметник от ХVІІІ - ХІХ в,Цитаделата при с. Маточина
Букелон, античния градДебелт, Укрепения владетелски дом от
елинистичнат епоха в местн. Татар маа прис. Княжево,
величествените останки от исихасткия манастир при с Воден,
резиденцията и укрепен владетелски дом в местн. „Гола нива“
при с. Синеморец , крепост Акра при гр. Черноморец, крепост
Ургури близо до с. Българи, отбранителното съоръжение
„Еркесията“ в община Средец с дължина от 142 км. и стотици
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обекти които поради различни причини тънат в забвение и
разруха. А биха могли да приивличат със своята уникалност
гости от близо и далеч. Но времето ще покаже, те са
издържали хиляди години …
III. Алтернативни видове туризъм
Религиозните обекти са много и разнообразни, пръснати из
целия регион. Могат дасе групират на две основни части киито
привличат туристи към себе си. Първите са средновековните
християнски обекти като снайголямо значение са тези в Созопол
и около него, Ахтопол, скалните църкви при с.Михаличи,
с.Маточина и Вехтата църква над ман. „Св. Троица“. Идругятя
голямя група това са религиозните храмове изграждани в региона
през Възраждането и в края на 19 век и началото на 20 век
отместното население. Като преобладаващата част от тях и днес
са действащи, а значителна част от тях и се възстановяват. Да
Районът се отличава със своеобразната си култова архитектура. В
Странджа почти всички църкви са едновременно архитектурни и
художествени ценности поради специфичната за региона
иконопис. Основни белези на странджанското изкуство са
силното влияние на барока и многоплановото решение, което
няма паралел в църковната живопис на другите български
художествени школи. Своя апогей Странджанската иконописна
школа достига през XIX в., след което идват тревненски зографи
и променят направлението на художествения живот. В община
Средец се намира единственият оцелял до днес манастир в
Странджа планина – „Св. Живоприемний Източник”, построен
през Възраждането. В планината Сакар, край с. Устрем, община
Тополовград се намира друг култов обект, най- големият в
Странджанско-Сакарския край и с национално значение
Устремски манастир „Св. Троица“. Той е построен през
Средновековието, след което е опустошен и изграден в днешния
си вид през XIX в. Значими религиозни обекти в община

7

Project CB005.1.22.166 “Development of common cultural tourism destination in the
Strandzha (Yildiz)/ Sakar area based on archaeological and historical objects”

Тополовград са 4 – те храма в Тополовград, скалната църква
„Вехтата църква“ и възраждането на много параклиси „Св.
Марина“, „Св. Спас“ и „Света Богородица”, „Св. Илия“, Св.
Безсребърници и лечители Козма и Дамян, „Св. Атанасий“, „Св.
Кирил и Методий“ и др.
Музеите и галериите са също желано место в което е
концентрирана историята и обичаите на даден район,
съсзначително богатство и интерес се отличават музеите в
Созопол, Художествената галерия, музеите в Елхово Малко
Търново, Черноморец, Приморско, Царево, Средец, Харманли,
Свиленград, Тапалавград, Болярово и др.
Голямо е значението и на местната духовна култура и
традиции които имат заложени своите основи още от
средновековието до наши дни.
Нематериалното културно наследство е като визитка също за
района защото този раон е уникален за България снякои от своите
традиции, напримир като нестинарството, което е уникален
обичай.
Във вътрешността на Странджа и до днес са запазени
характерният странджански говор и топонимия. Добре съхранени
са колоритни и оригинални обреди, които се изпълняват във
връзка с определени събития и празници. Типично регионален е
уникалният обичай нестинарство, който се среща само в
странджанския край и се изпълнява на деня на Св. Св.
Константин и Елена. През 2009 г. нестинарството е включено в
списъка на световното нематериално културно наследство на
ЮНЕСКО. Само тук се среща също т.нар. „бял кукер” – кукер без
маска. Продължаватв района да се изпълняват обичаите
коледуване, лазаруване, обичаят за дъжд и плодородие
„Джамали“„Пеперуда“, „Еньова буля“, „Меджия“, „Сватба“,
„белене на платно“ фолклорният обред „Филек“ (само в гр.
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Малко Търново и с. Бръшлян), поклонението Индипасха.
Традиционните народни борби като задължителен елемент на
народните събори, като много известни са народните борби на
панаира на манастира „Св. Троица“.
Всички обичаи се изпълняват със специфичен реквизит и
обредно облекло. Интерес представляват колоритните сакарски
женски носии, вплели традициите на Тракия и Егейска
Македония.
Към културния туризъм в района трябва да се включат и
различни видове посещения на интересни и нестандартни места
които могат да привличат гости целогодишно:
- Посещение на селища - архитектурни резервати,
етнографски комплекси (Ахтопол, Българи, Кости, Кондолово и
др.);
- Посещение на музеи, галерии, исторически и
археологически паметници, места с историческо и културно
значение, включително на църкви и свещени места, свързани с
християнството ( Созопол, Елхово, Приморско,Средец, Малко
Търново, Царево, Тополовград Харманли,Свиленград, Болярово,
Ахтопол, Царево, Българи ,Кости, Бродилово и др.);
- Запознаване с живота и дейността на исторически
личности и с исторически събития (Преображенско въстание);
- Местните занаяти – демонстрации и хоби курсове
(лодкостроене, риболов, плетене на мрежи);
- Фестивали, спектакли и др. като Аполония, Театрален
фестивал в Тополовград, Празникът на зелениката, Фестивалът на
мановия мед и др.
- Запознаване с автентичен фолклор - Уникални, тъй
като се срещат само в Странджа, са нестинарите и т.нар „бял
кукер", —облечен в бели животински кожи и с начернено лице,
но без маска, при това - само един в кукерската дружина, докато
навсякъде другаде в България той е облечен по-често в тъмни
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кожи, със страшна, звероподобна маска и при това — винаги в
„компания от себеподобни"
- Местна кухня - Силно развито е пчеларството и тук се
произвежда прочутия “манов мед”. Сред местните кулинарни
специалитети най-известни са “Странджански дядо” ,“Риба на
керемида”,” Трахуля” „Планиновско задушено“ „Кокока с
катми“, „виленградско малеби“и др..
- Хоби курсове и др.
И ако и това не е неизползвано богатство, при толкова много
примери, и що за държава сме ние …
Планинския туризъм – Свързан е с посещаването и
пребиваването в планински курорти, местности, хижи, движение
по планинските терени и т.н.
В Района има добри условия за отдих и почивка и поради
това планинският туризъм е сравнително добре развит. Той може
да се осъществява като индивидуален и групов и в различна
туристическа база – хотели, почивни станции, хижи, къмпинги,
частни къщи, лагери и т.н.
За него има добри условия за развитие предимно във
Странджа планина и Сакар планина.
Тук ПП „Странджа“ - е най-голямата защитена природна
територия в България, площта на който е 1161 km² и обхваща
централна Странджа с излаз към Черно море.
Създадена за да опазва уникалните екосистеми и
биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните
странджански фолклор, култура и историческо наследство.
Нейната територия е над 1% от територията на страната. През
1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България –
Силкосия.
Странджа е единствената българска територия, включена в
петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна
Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен
път на птиците в Европа – Виа Понтика. Общият брой на
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видовете хабитати е 121, като по този показател паркът е на
първо място сред защитените територии в Европа. В парка се
срещат 54 вида бозайници и 261 вида птици. Като всяко място на
брега на Черно море, Странджа е застрашена от унищожаване
чрез незаконно строителство, а планинската му част и запазените
гори привличат секачите-бракониери.
Защитените територии със самостоятелен статут, съгласно
чл. 5 от Закона за защитените територии в парк „Странджа“ са 32
на брой. Най-известните от тях са „Парория“, „Устие на река
Велека“, „Докузак“, „Руденово“, „Силистар“, „Кривинизово“,
„Моряне“, „Камъка“ и други. Другата планина която предлага до
някъде условия за планински туризъм е Сакар планина. Но
възможностите в нея са много ограничени, поради по-малката
територия, обработваемите площи и местата за посещение. Тук
интересни за посещение са високата част на планината с масива
на вр. Вишеград, долината нар. Бакърлия и Фишера, ждрелото на
р. Тунджа идр.
Към планинския туризъм могат да бъдат присъединени така
също и научно-познавателен туризъм, към който могат да бъдат
отнесени:
- ботанически
- орнитологичен
- наблюдение на пеперуди, земноводни и влечуги,
бозайници и т.н
- геоложки и минераложки
Морски туризъм - Този вид туризъм е свързан с
посещаването на морското крайбрежие. Той се използва за отдих,
почивка и възстановяване на силите на хората. Използват се
свойствата на морската вода, слънчевото греене, плажовата ивица
и други природни и антропогенни фактори.Морския туризъм е
основен вид туризъм за региона.
Морския туризъм е сезонен вид туризъм – предимно
летен.
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Странджанското черноморско крайбрежие предлага много
добриусловия за морски туризъм. Тук той у е структоро
определящ отрасъл, около сойто се върти цялата икономика и
живота в района като цяло. Лятото орледеля годината и начина на
живот не само на крайбрежните части но и на по-голяма част от
Странджа планина. С национално и международно значение са
някои от морските курорти. Особенно значение има гр. Созопол в
който ръка за ръка вървят морския и кулнурния туризъм, Важно
значение имат Приморско,Царево, Ахтопол, а така също и
курортните селища и комплекси Каваците, Дюни, Китен,
Лозенец, Варвра, Синеморец и Резово.
Воден /Речен/ туризъм: В района е малко застъпен и то
предимно в долните течения на реките Велека, Ропотомо и
Резовска, пътуване с родки и риболов.
Добри условия предлага долното течение на р. Тунджа но
неизползвани. Интересни за речно спускане с каяци и лодки е
Долнотунджанския пролом и местн. Даркайя. По реката има
добри условия за риболов.
Воден туризъм се практикува и при по – големите водоеми в
района – яз Малко Шарково, яз Коруджа дере и др. Използват се
предимно за краткотраен отдих и риболов..
Пещерен туризъм: - При него обект на посещение са
карстовите пещери. Той може да бъде свързан с проучвания на
неизучени пещери, подземни галерии, проходи, пропасти и т.н. и
с посещението на интересни пещери. България разполага с
достатъчно добри пещерни обекти.
Района не предлага големи възможности за такъв вид
туризъм. Пещерните образувания почти несе използвати
посещават от туристи. Това са пещерите Бабини бозки при
с. Мрамор, Пещера и изворите на р. Младежка, пещера
Хабарчето, Братанова пещера – с. Бръшлян, Дрънчи дупка –
с. Мелница и др.
Лечебен (балнеоложки) туризъм – в района има
ограничени условия поради липса на налични минерални
12
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извори с полезни компоненти. Такива условия са налични в
с. Стефан Караджово, общ. Болярово.
Бизнес туризъм (тук влизат още и конгресния и
панаирния) – това е вид туризъмс бъдеще предимно по
южното Черноморие където има изобилие от събития през
тодината и налична конгресна база в поголемите хотели.
Бизнес туризма има своето застъпване в Созопол,
Приморско, Царево и Лозенец. Инцидентно но всяка година
такива известни панаири събития има в Малко Търново,
Граматиково, Тополовград, ман. „Св. Троица“, Петрова нива
и др.
Най-известни събития провеждащи се в района са
Празниците на изкуствата „Аполония“ – в гр. Созопол и
Международния фестивал на любителските комедийни
състави и пантомима „Велко Кънев“ – гр.Тополовгрод.
- спортен
туризъм:
Района
предлага
добри
възможности за подготовка на спортисти и провеждане на
различни спортни мероприятия.
- Района на южното черноморие предлага добри условия
за сърфинг, водни ски, гмуркане.
- Планините които са ниски и с множество черни
пътища предлагат добри условия за кросова подготовка.
- Много професионални отбори ползват бази по юоното
черноморие за подготовка по различни спортове.
- велосипеден туризъм – има перфектна база
слабонаселен район, ниски планини интересни места за
достигане.
Предпоставка за по-активното му развитие е
развитата система от селски и горски пътища.
- конен туризъм – конни бази и фирми, предлагащи
конен туризъм има в Лозенец и др.
Селски
туризъм:
(тук
туризъм и фермерски туризъм) –
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Заедно с културно-познавателния, рекреативния, селския
туризъм има превъзходни условия и база за развитие в Региона.
Условията са много големи и същевременно силно
ограничени поради демографския колапс на Разглеждания район.
Поради много негативни условия селския туризъм няма да има
тук нужното развитие.
Причините са комплексни и нерешими. Демографски,
траспортна инфраструктура, социална инфраструктура, изобщо
поселищния живот в рагиона просъществувал стотици години в
близко бъдеще може да изчезне като населени места.
Риболовен и ловен туризъм: Като развит туризъм в
България, ловния туризъм носи значителни приходи на
държавата. Държавата е разпеделена на 9 ловно-стопаски
области. Странджанско-сакарската област е една от тях
(общините Малко Търново, Тополовград и Болярово). На
територията на район „Странджа – Сакар“ са стабилизирани
популациите на дива свиня, благороден елен, сърна и яребица. В
община Малко Търново са концентрирани няколко държавни
лесничейства, в с. Граматиково има дивечовъдна станция.
Подходящи условия за ловен туризъм, в съчетание с културните
ценности съществуват и в община Тополовград. В община
Болярово са изградени волиери за доотглеждане на фазан, кеклик
и яребица за разселване. В община Елхово, в поддържания
резерват „Долна Топчия“, в близост до единственото находище в
Европа на колхидски фазан, се намира една от най- старите
фазанарии в страната, където годишно се отглеждат над 7 000
броя птици. Наличието на тези обекти са предпоставка за
развитието както на ловния така и на познавателния туризъм.
Екотуризъм: - е форма на устойчив туризъм, фокусирана
на посещения на относително незасегнати от антропогенно
въздействие природни територии. Терминът е официално
използван за първи път на една конференция на мексиканския
еколог Ектор Себальос-Ласкурайн, в първата половина на 80-те
години на 20 в.
14
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В професионалните (също и в академичните) среди съществуват
няколко определения за екотуризъм, сходни по смисъл.
„Туризъм с отговорност пред околната среда по отношение на
незасегнати природни територии с цел изучаване и рекреация
сред природата и културните забележителности, което съдейства
за опазването на природата, оказва „меко“ въздействие на
околната среда, обезпечавае активното социално-икономическо
участие на местните жители и получаването им на преимущества
от тази дейност.“ (Международен съюз за опазване на природата)
„Отговорен туризъм в природни територии, който съдейства за
опазването на природата и подобрява благосъстоянието на
местното население.“ (The Ecotourism Society)
„Туризъм, включващ пътуване до места с относително
незасегната от човека природа, за да се получи представа за
природните, културно-етнографските характеристики на дадения
район, което не нарушава целостта на екосистемата и създава
икономически условия за опазване на околната среда и
природните ресурси от местното население. Този вид туризъм
основан на живата природа и нейното богатство има големи
възможности в разглеждания регион. Които ще се увеличават с
драстичното намаляване на населението. Богатството на живата
природа, наличието на опазвани територии като природен парк
Странджа, резервати, защитени територии, интересни местности
и скални образования, хармония между природа и човек. Може да
доведе до широкото развитие на екотуризма в този чист граничен
регион, с много природни забелижителности. За сега еко туризма
е предимно развит в пределите на природен парк Странджа, това
са различни еко пътеки, места за отдих и подслон, подържани
религиозни обекти, дребна социализация на някои от
антропогенните обекти. В Дервентските възвишения както и в
Сакар планина също има перфектни условия за развитие на
екотуризма но тук той не е разит.
15
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Трекинг – единствено условия предлага Долнотунджанския
пролом от Княжево до местн. Даркая на р. Тунджа.
Хоби-туризъм - Много слабо е застъпен. Предимно по
черноморското райбрежие – практикуването на някои хобита
свързани с водата и то предимно през лятото.
В планинскте части то е свързано с изучаването и събиране на
различни билки и растения, фототуризма, наблюдението на
различни птици и животни /царски орел в района на Тополовград
и Сакар планина/, интерес към различни етнографски обичаи и
традиции, кулинария и др.
Религиозен туризъм (поклонничество): Този вид туризъм има своето место в района защото това са
източно православни центрове още от средновековието.
Основните средища на религиозен Туризъм тук са двата
действащи манастира Голямо Буковския „Живоприемний
източник“
и
Устремския
„Св.
Троица“
стотиците
източноправославни храмове и параклиси пръснати из планините
Странджа и Сакар.
Много туристи предимно неорганизирани посещават тези
религиозни центрове. Този туризам е целогодишен но поактивен
е през топлата част на годината.
Със значителен интерес са различни култови места които се
посещават от множество хора с цел избавление – Индипасха, Св.
Петка, Св. Константин, Св Безсрябърници и лечители Козма и
Дамян, скалната църква Св. Пантелеймон. Към религиозния
туризъм може да бъдат причеслени и антропогенните паметници
на културата от средновековието свързани с религията в Созопол,
о-в Св. Иван, Ахтопол, крепост Ургури, скалните църкви в с.
Михаич и с. Маточина.
Към религиозния туризъм може да се причисли и посещението
на различни събори в различни селища през годината в целия
регион, които привличат значителен брой гости в региона за
малък период от време 2-3 дни.
Винен туризъм: 16
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има развитие през последните 15 години в Сакар планина
заради добрите почвени и климатични условия и създаването на
значителен обем от лозови масиви. Предимно в общините
Свиленград, Харманли, Любимец и Тополовград.
Сакар планина е един естествен тероар. Изградените винарски
мощности освен производството на качествени вина привличат
вече и посетители за разглеждане и дигустация. Като найизвестни се наложиха Винарните Кастра Рубра в с. Коларово,
Катарджина естейт в гр. Свиренград, и вила Любимец.
Много качествено вино се произвежда и от дребни
собственици, с голяма почит в района е празника на лозаря „Св.
Трифон“.
Другите форми на туризъм са сравнително или почти
нерезвити: Секс-туризъм, екстремен туризъм, военен туризъм,
социален туризъм.
Според времето, за което се извършва туристическата
дейност, се разграничават краткотраен, дълготраен,
ежеседмичен и други видове туризъм.
Според стопанските резултати се поделя на стопански и
социален туризъм.
Днес социален туризъм в чист вид не съществува, тъй
като всички туристически дейности са на пазарна основа.
Според начина на организация на туристическите
пътувания туризмът е организиран, неорганизиран, групов,
индивидуален и др.
IV. Факторите, в помощ за развитие на туризма в Странджа
планина, Дервентските възвишения и Сакар планина
В туристическата литература в повечето от случаите, когато
се разглеждат въпроси, отнасящи се до развитието на туризма, се
използват понятията “условия” и “фактори”, като акцентът се
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поставя върху факторите. Това ни дава основание да прецизираме
тяхната употреба.
В Българския тълковен речник достатъчно ясно е посочено
как трябва да се разбират двете думи и какво да бъде тяхното
тълкуване. Там намираме, че думата условие има четири основни
тълкувания и възможности за правилна употреба. В конкретния
случай, когато става въпрос за условията за развитието на
туризма, трябва да се имат предвид следните значения
“изискване”или “изисквания”, или пък “това, от което зависи
нещо друго”; “предпоставка”.
Пак по този повод е необходимо да припомним, че
думата фактор, която има латински произход, означава
“съществена причина, условие за даден процес или явление”.
От позициите на икономическите науки е ясно, че появата и
развитието на определен социално-икономически отрасъл се
дължи на външни влияния и елементи на околната среда, които
предопределят неговото развитие. Стагнират (задържат) или
улесняват еволюцията му. В тази светлина може да приемем
определението на М. Бъчваров: “Тези влияния се наричат
условия...” (вж. Бъчваров 1996, с.34). Авторът обаче допълва, че
онези условия, които са особено важни, “...решаващи...”, се
определят като фактори. От цитираното следва логичният извод,
че не винаги, че не е задължително условията да се “превърнат”
във фактори. М. Бъчваров допълва, че с развитието на отрасъла
(сложна социално-икономическа система - б.а.), “...неговите
съставни елементи също се превръщат във фактори, спъващи или
подпомагащи функционирането и по-нататъшното му развитие.
Факторите за развитието на туризма са общи - с глобално
въздействие и местни - с регионално или с локално въздействие.
Освен това факторите могат да бъдат разглеждани
като селективни, локализационни и реализационни. По този повод
18
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М. Бъчваров изтъква, че първите определят появата на
туристически потребности и избора на търсенето, вторите
определят мястото, към което се насочва търсенето, и последните
- наличието на необходимите материално-технически и други
елементи, за да се осигури предлагане в избраното място. Същият
автор определя селективните фактори като генетични фактори,
а
локализационните
и
реализационните
фактори
като реализационни, т.е. фактори, които са свързани с
насочването на туристопотока към дадена географска дестинация
(вж. пак там, с.34-35).
Генетични фактори на туристическите потоци и тяхното
движение към определени места – пораждат необходимостта от
пътувания с рекреационна и познавателна цел. Това са условията
на туристическата среда, които определят туристическото
търсене. Генетичните фактори обособяват следните групи:
Социално-икономически фактори – включват характера и
степента на социално-икономическото развитие на дадено
общество; характера и интензивността на труда, които определят
вида и продължителността на почивката; индустриализацията и
научно-техническото развитие; обема и структурата на
свободното време; доходите, жизнения стандарт и материалната
осигуреност на населението; социалната осигуреност –
застраховки, осигуровки.
Демографски фактори – брой, разпределение и движение на
населението; възрастова и семейна структура; професионална
структура на местното население и на туристите; степен на
урбанизация; характер на селищната мрежа и устройството на
селищата.
Екологични и медико-биологични фактори – качество на
жизнената среда в населеното място; жилищни условия; условия
на работното място; здарвно състояние на населението.
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Правни и политически фактори – вътрешна и външна
политическа обстановка; социална политика на страната;
гранични, визови и митнически формалности.
Психологически фактори – ценностна ориентация на
различните категории хора; национални и културни традиции;
туристически навици; демонстрирането на социален престиж,
статус и финансови възможности; културно равнище на
участниците в туризма.
Реализационни действия – конкретни насочени към
предлагания продукт – те са свързани с предлагането в самата
туристическа дестинация и включват:
наличие на ресурси (природни и антропогенни)
наличие на материално-техническа база и инфраструктура
наличие
на
кадри
(управленски,
информационноекскурзоводни, облужващ персонал) и организационна структура
развитие на транспорта
развитие на връзките между отраслите, индустриалните
предприятия и основния доставчик за туристическата индустрия
териториално-устройствена среда.
Туристическите ресурси са създадените от човека и
природата обекти, процеси и явления. Въз основа на факторите за
развитие са формирани две големи групи туристически ресурси:
природни и културно-исторически (антропогенни).
Природните
ресурси
включват
следните
компоненти: релеф, климат, води,
биогенни
(флора, фауна), почви.

основни
ресурси

Антропогенните ресурси се разделят на познавателни във
времето, делови и спортни.
Района на Странджа плавива, Дервентските възвишения и
Сакар планина е изключително богат район на туристически
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ресурси, както с многообразието на природните си дадености,
така и с уникалността на своите антропогенни ресурси
разпределени във времето от древността до наши дни,
неизчерпаема база за развитие.
Материалната база на туризма в Региона включва
средствата
за
подслон
и
хранене(хотели, хостели, къщизагости, мотели, къмпинги, хижи,
самостоятелни стаи, ресторанти), както и всички съоръжения и
дейности, свързани с туристическото обслужване.
Материалната част е неразделно свързана с предлагането на
богатия ресурс на Региона, тя го оформя в желан комплекс от
дадености които ще привличат гоститите тук отново и отново. Тя
е съставна част от туристическия продукт и създава реалните
условия за неговото производство и реализация, усвояване и
използване на туристическите ресурси.
Определя се като съвкупност от материални условия за
производство
и
реализация
на
основни
услуги
(нощувки, хранене, транспорт) и допълнителни услуги (спортни,
развлекателни, лечебни и др.) за задоволяване потребностите на
туристите във връзка с пътуването и пребиваването в
туристическото място. Като материален носител, тя носи
неговите белези и специфични характеристики:
1. Материалната база е хетерогенна (разнородна) – тя съдържа
елементи с различно функционално предназначение, които, макар
и трудно, трябва да функционират като система, тъй като
туристът оценява комплексно и изисква туристическото
предлагане да е хармонично.
2. Материалната база има комплексен характер, тъй като чрез
нея се задоволяват комплексни човешки потребности.
3. Материалната база е стационарна и слабо еластична – в нея
преобладават стационарните елементи (сгради, съоръжения),
подвижните и активни елементи са едва 1/3 част от нея. Слабо
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еластична е към пазарните промени (еластичност – единица
изменение в цената се отразява на търсенето). Ограничена е
възможността за реагиране на пазарните промени, тъй като
пасивните елементи в нея не позволяват вземането на
алтернативни решения.
4. Материалната база е териториално определена и изисква
висок размер инвестиции които държавата е нужно да стимулира
да бъдат вложени в този богат и благодатен граничен регион. Към
високата цена и посочените пасивни елементи се добавя и
високата цена на земята, особено в по-известните курорти.
5. Материалната база е пряко свързана с туристическите
ресурси. Те определят и нейните основни характеристики като
вид, капацитет, стандарт и др.
6. Сезонност в използването на материалната база – в
зависимост от вида на ресурсите и климатичните условия имаме
по-висока или по-слабо изразена сезонност. Тази сезонна
експлоатация
определя
по-трудната
възвръщаемост
на
инвестициите в материалната база. Важно е да се търсят
възможности, начини и дейности за целогодишно използване на
материалната база, което ще има икономически и социален ефект
за района.
Изискванията към материалната база са за функционалност,
естетичност и психологически комфорт. Ето защо на
материалната база се разчита да формира атмосферата и имиджа
на цялостния туристически продукт. Изисквания съществуват и
по отношение на сигурността и безопасността.
За България като цяла и за района в частност материалната
база се контролира и регулира чрез системата на категоризацията.
Дадената категория информира за вида и качеството на
съставящите я обекти, нивото на обслужване и персонал.
Структурата на материалната база се разделя на две
групи – туристическа инфраструктура и туристическа
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суперструктура. Туристическата инфраструктура представлява
съвкупността от всички конструкции под и над земята, свързващи
дадена територия с останалите места и осъществяваща
интензивна дейност върху тях. Разделя се на обща и
специализирана.
Към туристическата суперструктура се отнасят сградите,
обзавеждането и оборудването на средствата за подслон, местата
за настаняване, заведенията за хранене и развлечение,
посредническите фирми и търговските обекти. Чрез нея се
фиксира капацитета и усвояването на капацитета и усвояването
на туристическата територия.
Слаби страни които оказват негативно влияние на развитието и
переспективата пред туризма в граничния Регион Странджа планина,
Дервентски възвишения и Сакар планина

 Ужасната
демографска
ситуация
особенно
във
вътрешността на региона и особенно покрай граничната
полоса.
 Влошената политическа обстановка в близкия изток и
проблемите по границата с притока на имигранти от този
район. Изграждането на препятстващото съоръжение и
действията на гранична полиция в този район.
 Лошо състояние на техническта инфраструктура в района
 Ниска квалификация на персонала в обслужващата сфера
като цяло
 Слабо развит и немотивиран браншови и неправителствен
сектор, работещ в сферата на туризма
 Липса на допълнителни туристически услуги
 Малък брой местни туристически фирми
 Концентрация на услугите и институциите в общинските и
областните центърове
 Сериозни затруднения при контрола на качеството и
спазването на законовите изисквания
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 Предлаганият продукт е с недостатъчно високо ниво на
услугите /хотели, ресторанти и др./
 Липса на туристическа статистика
 Моноструктура на предлагания продукт и слабо развита
инфраструктура във вътрешността на региона - липса на
цялостен туристически продукт и еднообразие на
съществуващия туристически продукт;
 Налице е диспропорция – концентрация на контингент на
морето и неусвоен значителен туристически ресурс във
вътрешността на региона
 Изостава развитието на съвременни информационни
технологии и резервационни системи.
Заплахи:

Повечето външни фактори биха могли да се разглеждат и като
възможност, и като заплаха в зависимост от ситуацията. Общото
е, че и възможностите, и заплахите са извън директния контрол
на заинтересованите страни и трудно могат да бъдат повлиявани.
Заплахи за развитието на туризма могат да бъдат:
 Регионална нестабилност и конфликти
 Нереално високи очаквания от туризма и печалбите
 Заплахата от тероризма – в световен мащаб, за България и за
туризма
 Икономически и законови промени, които могат да доведат
до повишаване на цената на предлагания туристическия
продукт и загуба на конкурентни позиции и клиентела
 Масирани кампании на конкурентни дестинации,
предлагащи почивки с много големи намаления; силни
кампании на конкурентни дестинации като Гърция, Турция,
Хърватска
 Поради оскъдните средства за реклама, България да не успее
да създаде дълбочинна рекламна кампания, което от своя
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страна ще и попречи да се възползва от наплива от туристи,
стимулиран от международното икономическо стабилизиране
V. Главна цел за развитие на туризма в граничния регион на
планините Странджа планина, Дервентски възвишения и
Сакар планина и промотиране на новите тематични
маршрути
Разширяване и промяна в структурата на търсенето на
туристическия продукт насочен към антропогенните паметници на
културата привличащи български и чуждестранни туристи,
увеличаване на броя и престоя на българските и чуждестранни
граждани, които почиват в региона при удължен туристически сезон.

Постигането на главната цел ще означава:
 Привличане на повече и по-платежоспособни туристи
в региона за настаняване и разнообразяване и обогатяване на
туристическото предлагане;
 Нарастване на приходите от международен и вътрешен
туризъм в региона;
 Нарастване на посетителите, пътували в региона с цел
антропогенен културен туризъм в Региона;
 Разширяване позициите на Граничния регион на
целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт
(комбинирани пътувания и специализиран туризъм) и привличане
на нови потребителски сегменти;
 По-продължително използване на туристическите
ресурси на Региона на базата на разнообразието на предлаганите
продукти.
Специфични цели:
1. Устойчиво развитие на интегриран туристически
продукт на база разнообразието от природни и антропогенни
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дадености на Граничния Региона и подобряване на неговото
качество
2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за
популяризиране и налагане на антрапагенния културурен
туризъм на туристическия пазар
3. Подобряване на състоянието на местната среда и
инфраструктура за развитие на културния туризъм в граничния
регион.
4. Създаване и укрепване на институционалната рамка за
развитието на туризма в региона
5. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за
популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар
Рекламиране ‘на място’- осъществяване на инфотурове
и туристически борси в Граничния Регион с участието на
чуждестранни и местни туроператори
Организирането на инфотурове на територията на
Странджа планина, Дервентските възвишения и Сакар планина
съвместно с туристическия бранш изисква сравнително малък
ресурс а е с висока ефикасност, тъй като туроператорите и
другите заинтересовани участници на място се запознават и
‘преживяват’ случващото се и ще се докоснат и преживеят
предлаганата материя.
Събиране и поддържане на актуална информация
относно туристическото предлагане в България
Целта е да се следи постоянно какви туристически продукти
и услуги предлагат конкурентни дестинации в рамките на
България. От една страна, това може да даде ценни идеи за
разнообразяване на собствения туристически продукт на
общината и за издаването на качествени рекламни материали, а
от друга – да спомогне за разработването и предлагането на
уникални, неповтарящи се атракции и услуги. Подобна
информация като начало може да се събира чрез посещения на

26

Project CB005.1.22.166 “Development of common cultural tourism destination in the
Strandzha (Yildiz)/ Sakar area based on archaeological and historical objects”

национални и регионални туристически борси С посещението на
борсите е желателно да се ангажират различни хора, за да се
постигне информираност на максимален процент от местната
общност.
Преминаване към Уеб маркетинг на Граничния регион и
най-доброто във него.
 Да се създаде и заработи ефективно маркетинг уебстраница, като се използуват възможностите на
Мрежата – търсачки, туристически портали, сродни
сайтове.
 Използването на възможност за уеб маркетинг - метатаговете (автоматично качване на линкове по подходящи
ключови думи на стотици търсачки). За целта трябва да бъда
закупена съответна програма.
 Публикуване на рекламни банери на други целеви места
в Интернет.
 Друга възможност за популяризиране на интернет
страницата и за привличането на по-голям трафик към нея са
рекламните брошури, на които фигурира Граничния регион
 Организиране на работни срещи.
Подобряване на информационното обслужване на
туристите чрез изграждане на мрежа от туристически
информационни пунктове на територията Граничния регион
в разработените места за посещение и все още селищата с
наличен човешки ресурс. Които да бъдат в първа помощ към
желаещите да получат информация гости. Дасе мине на
метода всеки местен в полза към родния край.
Информационно осигуряване на туристически обекти –
изработване на табла, указателни и информационни табели,
билбордове.
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Стимулиране
на
местната
инициатива
и
предприемачество, да се обърне сериозно внимание на
малкото останали местни хора имащи желание и да бъдат
подпомогнати да инвестират в туристическия бизнес в
района.
 Информационни и образователни кампании
 Консултантска дейност
Развитие на общата инфраструктура.
 Извършване на реконструкция и модернизация на всички
пътища, обслужващи селищата в Региона, привеждането към
европейските стандарти на всички елементи на пътната мрежа;
(да се изготви план-програма по години и по населени места)
 Доизграждане и благоустрояване на всички улици в
населените места.; (да се изготви план-програма по години и по
населени места)
 Доизграждане и благоустрояване на водоснабдителната и
канализационна мрежа в населените места реконструиране на
ВиК мрежата и изграждане на пречиствателни станции и модули
 Изграждане на електромрежи в Региона; подмяна и
възстановяване на уличните осветления на всички населени
места.
 Изграждане на урегулирани сметища и организиране на
съвременно управление на отпадъците, включително и
преработката им.
 Изграждане
на
хидромелиоративна
структура,
осигуряваща основата за производство на зеленчукови култури,
необходими за обезпечаване на туристическия поток в региона.;
(да се изготви план-програма по години и по населени места)
Укрепване на местния Регионолен местен капацитет:
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 Изграждане на Регинален съвет който да работи
целогодишно за развитието на туризма и решаване на
наболелите проблеми. Подсигуляване на целева
Държавна ромощ за Региона.
 Разделяне региона на три под рагиона които да набележат
проблемите и техните конкретни решения в измеримо
време.

Провеждане на институционален тренинг за изграждане
на умения за работа в екип при вертикалните и хоризонтални
взаимодействия;
 Провеждане на демонстрационни мероприятия за трайни
партньорства и взаимодействие;

Регионални информационни кампании за
обществеността;

Партньорски кръгли маси.
VI. Направления на основните туристически потоци в Странджа
планина, Дерветски възвишения и Сакар планина

Туризмът, за който има налични ресурси и е заложен като
приоритет във всички 12 общински плана за развитие, е
недостатъчно добре развит в района. Тези общини разполагат с
уникално съчетание на природни, културни, исторически и
социални ресурси, което предполага водещо място на туризма в
икономическата им структура.
От особена важност е интегрирането между културното
антропогенно наследство и природните дадености на Странджа и
Сакар, насърчавано през годините, но недостатъчно развито. В
това отношение близостта до Черноморието и транзитния главен
път по долината на р. Марица са от голямо предимство. В
Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с
хоризонт 2030 г. се изтъква необходимостта от преодоляване
сезонността на морския и ски туризма.
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За целта се предлага преимуществено развитие на
културния антропогенен туризъм поради наличието на много
богата базав съчетание с други видове туризъм – екоогичен
морски, селски, СПА, приключенски, което дава възможност на
граничния регион да се развие като допълващ функциите на
черноморското крайбрежие район.
Обвързването на даденостите които имат национално и
световно значение и тяхното представяне с оглед
оползотворяването на потенциала им е основна тема и за
развитие на културния туризъм.
В Българската стратегия за локалните туристически системи
със собствено лице и уникалности, също е изтъкната спецификата
на района и по-конкретно на Странджа, същтоо може да се
характеризира и за Сакар планина. Като територия със
значителен потенциал за развитие на разнообразни форми на
туризъм, Странджа планина е сред 13-те области – локуси, в
които се цели обвързване на ресурсите и превръщането им във
фактор за туристическа атрактивност и икономическо развитие.
Разнообразието на културните ценности по вид (архитектурни,
художествени, исторически) и принадлежност към исторически
период е огромно. Независимо от регионалния характер на
туристическите ресурси, който трудно може да привлече
значителен самостоятелен туристически поток. От важно
значение за развитието на туризма са възможностите за
съчетаване на уникални за региона и Европа природни и
културни ценности. Обвързване на културните и природните
ценности следва да се търси на територията на целия район
„Странджа-Сакар“, а не само по общини. Важен туристически
ресурс за развитието на профилактиката и балнеолечението са и
минералните води в с. Стефан Караджово, за лечение на
урологични, стомашно-чревни, сърдечно-съдови и ендокринни
заболявания. Регионалният план за развитие на Югоизточния
район от ниво 2, в който попадат всички общини с изключение на
30

Project CB005.1.22.166 “Development of common cultural tourism destination in the
Strandzha (Yildiz)/ Sakar area based on archaeological and historical objects”

общините от Сакар планина, които попадат към Южен централен
район, разглежда Странджанско-Сакарския район като
приоритетен за развитие на туризма и отчита мрежата от
защитени територии като основа за развитието на негови
специализирани форми.
Съществуващите над 50 туристически пътеки на
територията на ПП „Странджа“ са основа за обособяване на 18
маршрута с различна тематична насоченост. Обвързването на
европейските и международни туристически, поклоннически,
културни и велосипедни маршрути, чрез които се осъществяват
връзките със съседните страни и с най-значимите културни и
природни обекти ще привлече по-траен интерес и по-голям поток
от туристи. Според туристическото райониране на страната,
общините в обхвата на Целенасочената Инвестиционна Програма
„Странджа - Сакар“, попадат в 2 туристически района. Средец и
Малко Търново са част от Южно Черноморие, подрайон
Странджанско
Черноморие.
Черноморският
район
е
специализиран в морски и културен туризъм, а разширената му
специализация обхваща и приключенски, еко, здравен, селски,
ловен и религиозен туризъм.
Общините Болярово, Елхово и Тополовград, Харманли,
Свиленград, Любимец, Симеоновград и Гълъбово принадлежат
към район Тракия, Старозагорски подрайон. Основната
специализация на район Тракия е в културния и винения туризъм,
а разширената - в делови, градски развлекателен, здравен и
приключенски и еко туризъм. В случай, че се цели съвместно
развитие на туризма във всичките 12 общини, това, че те попадат
в различни туристически райони в известна степен ще затрудни
единното им управление, но може да се разглежда като още една
възможност за разнообразяване на туристическия продукт.
Неповторимото съчетание на туристически ресурси трябва да
стои в основата на дейностите по утвърждаване на района като
привлекателна дестинация. В това отношение съществена роля
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има и Дирекцията на Природния парк „Странджа“, която е
насочила част от своите проекти към насърчаване на туризма
като водещ отрасъл. Планирано е изграждането на допълнителни
маршрути, които ще „затворят“ поредицата от обиколни
маршрути и ще доразвият цялостно мрежата от културни,
„зелени“, велосипедни, поклоннически, исторически
и
религиозни маршрути. Интересна инициатива е създадената
регионална марка „Странджа“, по която вече са сертифицирани
няколко къщи за гости в района. Тя ще се ползва от местните
производители и занаятчии и от предприемачите в туристическия
бизнес като гаранция за качество и устойчиво ползване на
ресурсите в туристическите обекти и ще спомага за утвърждаване
на регионалния туристически продукт. За състоянието на
отрасъла в района може да се съди по броя на средствата за
подслон, леглата и реализираните нощувки. Информацията за
тези показатели е оскъдна, но показателна. Най-много са
средствата за подслон и респективно леглатасе намират по
южното Черноморие респективно общините Созопол, Царево,
Приморско. Във вътрешността сравнително по голям капацитет
има община Малко Търново в по малка степан Елхово и
Тополовград. Равнително значителен капацитет имат общините
Свиленград иХарманли разположени на главенпът Е 80. В
разглежданият район оперират и много на брой къщи на гости и
по-малки хотели от семеен тип, но въпреки това е ясно, че при
увеличен туристически интерес към района, легловата база няма
да е достатъчна. Усилията за развитие на туризма трябва да се
съсредоточат върху висококачествени бутикови услуги,
предлагани предимно от представители на малкия и средния
бизнес. В тази връзка, местата за подслон могат да се възползват
от марката „автентична България“, с която подобно на
регионалната марка „Странджа“ или съответно Дервентски
възвишения и Сакар се гарантира качество, но се цели и
привличане най-вече на платежоспособни, чуждестранни
туристи. Всички общини в обхвата на разглеждания район
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разглеждат туризма в своите планове за развитие и го оценяват
като приоритетен отрасъл, за който съществуват природни и
културни дадености. Те оценяват и недоброто качество на общата
и специализираната туристическа инфраструктура. Освен
коментираният капацитет на средствата за подслон, друг проблем
са довеждащата до туристическите обекти транспортна
инфраструктура.
Специализираната инфраструктура, необходима за развитие
на някои форми на туризъм не е изградена, а състоянието на
много от туристическите обекти не е добро. Именно в тази
посока трябва да се насочат инвестициите в района на Странджа
и Сакар, защото туризмът е възможност за повишаване
качеството на живот на местните хора и преустановяване или
забавяне процесите на обезлюдяване.
Друг проблем, който общините отчитат във връзка с
туристическото развитие е квалификацията на кадрите.
Ръководният и обслужващият персонал има ниска чуждоезикова
култура, често е без подходящо образование или квалификация в
туризма. Необходимо е да се отдели особено внимание на
осигуряването на по-добра квалификация на заетите в сектора
чрез подходящо професионално обучение и преквалификация,
защото тя е определяща за качеството на предлаганите услуги.
Несъмнено туризмът има предпоставки за развитие в района
„Странджа – Сакар“, но той не е панацея.
По време на криза, туристическият сектор е сред първите,
които биват засегнати, в райони зависими от туризма,
икономическите рецесии и последствията от тях са най- тежки.
Поради това, общините в Странджа и Сакар трябва да
развият разнообразни туристически продукти с оглед намаляване
зависимостта от определена група туристи.
Туризмът следва да се комбинира със съпътстващи
икономически дейности, които ще осигуряват допълнителна
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заетост. В същото време е необходимо да се запази баланса
между развитието и опазването на околната среда, тъй като
съхранените околна среда и културно наследство са най-важното
конкурентно предимство на района.
Нараства все повече общоевропейското значение на тази
буферна зона между Европа и Азия и като граница на
християнския и мюсюлмавския свят, а капацитетът на субектите
от територията да отговорят на потребностите на развитието и на
очакванията на институциите и обществото намаля.
Стогодишната тенденция на изтичане на хора и капитали, на
упадък на селищата и на ограничаване на стопанските дейности в
землищата вече преминава критичните граници, след които
местните общности се разпадат, приемствеността в културата се
загубва, промените в биоразнообразието стават необратими. След
изтегляне от територията на третия граждански сектор, в нея се
открива простор за действия четвъртия престъпен сектор.
Стопанисването на граничната зона е важно, защото
добрите граници и огради правят добри съседи. Странджа-Сакар
не е само ограда между ЕС и Турция, тя е фасада на ЕС на
този голям световен кръстопът. Успешното развитие на
Странджа и Сакар е съществен елемент от Комуникационната
стратегия на ЕС.
Създаване на Регионална марка „Странджа” е една добра
практика за промотиране на Региона, но Странджа е само една от
неговите съставни части, такива брандове трябвада има и за
другите две съставни части а именно за Дервентските
възвишения и Сакар планина. И един общ бранд който да
обобщава и привлича гости в граничния регион а защо не и от
двете страни на границата. Това ще еот полза и за добрите съседи
ивзаимо помощта по лесно преодолява проблемите и спомага да се
върви напред.
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Създаването и утвърждаването на бранд има за цел да
създаде доверие, разпознаваемост на продукта и гаранция за
качество. Разработването и въвеждането на запазена марка за
качество “Странджа” се основава на необходимостта от създаване
и налагане на по–ефективен маркетингов инструмент, чрез който
продуктите от региона на Природен парк „Странджа” да бъдат
по–конкурентноспособни на пазара.
Същност и цел на бранда
Целта на бранда е да отличи продукта от този на
конкурентите, да засили възприятието за стойност и
удовлетворението от преживяването. Поради непрекъснато
увеличаващия се избор пред потребителите, важността на
брандинга прогресивно нараства с годините. Клиентите са
склонни да плащат повече за утвърдени и популярни марки.
Изграждането на успешна бранд идентичност е конкурентно
предимство и съответно лост за увеличаване на продажбите и
печалбата. Трябва да се има предвид обаче, че подход, който е
успешен на един пазар, би мoгъл да се окаже провал на друг, ако
не се отчетат природните дадености и културните различия в
региона. Както комуникацията, така и самият продукт трябва да
се адаптира за целите на местния пазар.
Предложението на ПП „Странджа“ е за критериите за
получаване и ползване на тази запазена търговска марка да бъдат
въведени в местата за настаняване – къщи за гости; семейни
хотели и всички други туристически обекти, проявяващи интерес
към процеса и ползите от него, както и за предприемачи,
предлагащи услуги, свързани с туризма в района. Този процес е
своеобразна система за доброволно сертифициране на качеството
и устойчивото ползване на ресурсите в туристическите обекти и
другите предприятия, свързани с парковата територия. Поради
тази причина обектите на първо място трябва да бъдат официално
категоризирани или да са в процес на категоризиране и да
поддържат постоянно ниво на качество съобразно дадената им
категория.
35

Project CB005.1.22.166 “Development of common cultural tourism destination in the
Strandzha (Yildiz)/ Sakar area based on archaeological and historical objects”

Марката ще се ползва както от предприемачите в
туристическия бизнес, така и от местни производители и
занаятчии. Тя ще се присъжда от Местна сертифицираща група,
която включва независими оценители, представители на ДПП
„Странджа” и местните общности за срок от 3 години, след което
обектите отново преминават процес на сертифициране. Целта е
да докажат, че продължават да отговарят на високите стандарти,
свързани с качество на обслужването и екологосъобразност, а
именно:
- акцент върху природната среда, културните и исторически
забележителности в региона чрез картини, снимки, печатни и
електронни материали, контакти с водачи и възможност за
общуване с природата по подходящ начин;
- акцент върху добрата интерпретация на природните
ценности на Парка, познаване на природните и културни
забележителности на района, както и проблемите, свързани с
намаляване на негативното влияние на човешката дейност върху
природата;
- доказана практика на екологична устойчивост и минимално
негативно екологично въздействие, включително съвети към
гостите, свързани с опазване на околната среда;
- принос към природозащитата и подпомагане на дейности,
свързани с устойчивия туризъм, Парка и защитата на дивата
природа;
- подкрепа на НПО, работещи за опазване на околната среда,
предпазване на гостите от покупки на стоки, свързани с редки и
защитени видове и др.;
- принос за местната общност и наемане на местен персонал;
- предлагане на продукти и сувенири местно производство,
обзавеждане предимно с български стоки, включване в менюто
на традиционни за района ястия и напитки;
- респект към местната култура и интегриране на подходящи
културни елементи от региона или подготвени с участието на
местната общност;
36

Project CB005.1.22.166 “Development of common cultural tourism destination in the
Strandzha (Yildiz)/ Sakar area based on archaeological and historical objects”

- информацията и интерпретативните програми да представят
точно и коректно местната култура и традиции;
- грижа за клиента.
Нужда от въвеждане на бранд:
Необходимостта от доброволно сертифициране се налага
поради факта, че за туристите от икономически развитите страни,
гаранцията за добро качество на услугите е от особена важност и
в някои случаи е решаваща при вземането на решение за избор на
дестинация и място за настаняване. Същото се очаква да важи и
за българските туристи, тъй като членството на България в ЕС
все повече ще изисква налагането на високи стандарти за
качество на услугите и на продуктите. Оценката на качеството на
услугите от района е важен маркетингов инструмент, който цели
да подпомогне местния малък бизнес, да подобри пазарните си
позиции и да повиши продажбите си. Обектите и услугите,
съставляващи продукта с марка „Странджа” осигуряват
персонализирано обслужване и непосредствен контакт с местната
общност, възможност за съпреживяване на местния бит, култура
и традиции, в т. ч. кухня и напитки. Основното конкурентно
предимство е доказаната екологична устойчивост и грижа за
опазване и съхранение на природните и антропогенните ресурси
на територията на Парка. Марката за доказано качество ще
позволи на посетителите в района да избират качественит места
за настаняване и допълнителни услуги, доверявайки се на
гаранцията, дадена чрез бранда. [6]
Важен резултат от процеса на доброволно сертифициране по
стандартите „Странджа” е това, че туристическите обекти и
предприятия – носители на запазената марка, предлагат на
потребителите в района автентични услуги и преживявания.
Предоставя се възможност да се привлече устойчивия интерес на
пазара и да се осигури на местния бизнес своеобразна ниша,
базирана на оригинален продукт, който да гарантира едно
различно преживяване от това, което предлага масовият туризъм
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в България. Марката за качество “Странджа” доказва на гостите,
че къщите, семейните хотели и услугите са преминали през
солиден и отговорен процес на оценяване, целящ задоволяване на
нуждите на посетителите на района. Само категоризирани обекти
могат да носят запазената марка за качество, след като преминат
независима оценка. До момента сертифицираните обекти са 30,
от които 29 обекта за настаняване и една туристическа атракция.
VII. Основни туристически потоци в граничния регион. Направления,
особенсти,
переспективи.
Възможности
които
предоставят
антропогенните паметници на културата.

Първо преди да коментираме и анализираме даденостите,
възможностите, предлагането, капацитета, качеството, основните
туристически потоци, на къде се движат в момента и как и при
какви обстоятелства желаещите могат да бъдат насочени към
новите тематични маршрути които да им покажат един нов,
интересен и загадачен свят.
Уникално богатство което притежава само този регион в
Европа. Богатство наследявано и натрупвано с хилядолетия и
преобразувано и обогатявано от антропогенния гений през дългия
период от човешката история с която е богат този район.
Но първо какво е днешното състояние на района и това
състояние какни переспективи предоставя.
Както отбелязахме на много места разглеждания район е
периферен, граничен както за България, така и за Европейския
съюз. Това е граничен район между две световни религии
християнство и мюсюлманство. Тук историята и политиката
изкуствено са прокарали една разделителна линия, напоена с
много кръв, тежаща от жестокости, мъка, скръб, разрушения,
спомени и гробове, през тези три български планини е прокарана
държавната граница между България и Турция.
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Граничния район на Странджа планина, Дервентските
възвишения и Сакар планина е проблемен и много изостанал в
стопанско отношение и с много лоши демографски показатели
вече повече от 50 години. Проблемите на района са придобили
ужасяващи размери през последните 20 години.
Преобладаващата част от населените места са пред
изчезване във Странджа планина, Дервентските възвишения и
Сакар планина. Изключение от общото са само Черноморското
крайбрежие на Странджа планина и долината на р. Марица, които
коренно се различават от останалата част от района.
Района пък от своя страна разполага със значителен
неусвоен ресурсен потенциал за развитие на антропогенния
културен туризъм опиращ се на паметници на развитата тук
хилядолетна антропогенната култура. За развитие на еко туризма,
на биологичното земеделие, животновъдството, пчеларството,
лека и хранително вкусова промишленост. Ресурсен потенциал
който не се използва за да бъде в полза на държавата.
Нужна е адекватна местна и държавна политика и прилагане
на конкретни практически мерки за да може този богат и
благословен български район да заеме и придобие подобаващото
му се място.
В момента основните потоци от гости на района са насочени
сезонно предимно към Черноморскотжо крайбрежие. Граничния
регион е посещаван предимно през топлото полугодие, като
преобладаващата част от готите са предимно през летния сезон
месеците Юни – септември.
Много помалък е броя посетители през пролетта и есента.
Зимата все още може да се нарече мъртъв за туризм асезон за
този граничен регион. Района предлага забелижителности и
атракции които биха могли да формират целогодишен наплив от
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гостив района и тогаватуризма може да се превърне в отрасъл
който носи приходи през цялата година. А резултатите освен
икономически ще са и социални, демографски и ще доведат до
излизане на района от колапса вкойто се намира.
Това че предлагаме културните антропогенни паметници
като алтернатива за целогодишен туризъм е основано на широк и
неусвоен капацитет който може би крие още много вълнуващи
изнинади. Това е едно покрито в забрава богатство което може да
дава имидж, известност, популярност, средства и силен социален
ефект, въпроса е държаваи бизнес да поемат заедно по този
неутъпкан но благодатен път. Това е едно от основните
направления за бъдещо развитие покоето би могло да поеме
района, за да заеме подобаващото му се место в страната. Да
богатствата са големи, а възможностите на държавата за момента
ограничени, което е жалко. Основните пътнически и
туристически
потоци
са
ориентирани
предимно
по
перифериятапоред причини. А основната част от района не се
използва изобщо.
Въпреки наличния капацитет, но страдащ от липса на много
основни и важни фактори, район изпаднал в дълга агония,
съсипан и изчезващ вече новече от 50 години€ Този безвъзвратно
изостанал регион ще агонизира все повече и повече и които без
помощ от страна на държавата не би могъл да се справи, тук
липсва собствен човешки ресурс, който и не притежава нужния
човешки, икономически, инфраструктурен капацитет и е с много
лоши демографски показатели.
Днес основни републикански транспортни артерии
преминават по периферията на района, те поемат и основния
целогодишен туристически поток. Както транзитен така и
насочен към българските забелижтелности.
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Двете основни артерии по които се предвижва целогодишно
пътнико потока и през актиния сезон туристо потока са.
Това са главен път А1 и магистрала Марица, който е част от
европейския път Е 80 тази важна транспортна артерия преминава
по долината на р. Марица и свързва Европа с Турция, Близкия и
Средния Изток. По това трасе целогодишно се предвижва
пътнико и туристо поток от Европа към Азия и обратно. Това е
основно трасе за държавата. Това трасе имаважно икономическо,
транспортно, туристическо и социално значение целогодишно.
Друга важна транспортна артерия за района е първокласен
път 9 който е част от европейски коридор Е 87 от Констанца
/Румъния/ по черноморското крайбрежие през Варна , Бургас,
Царево, Малко Търново, Към Турция – гр Къркларели.
Това е и основното туристическо направление което е найнатоварено през летния сезон, но се използва целогодишно. По
трасето на този път Вие може да стинете до всяка точка от
южното черноморие и значителна част от източна Странджа, да
почуствате южното българско черноморие, душата на планината
и перлата на Странджа гр. Малко Търново. Това туристическо
направление води до различните по предпочитене и значение
български морски курорти разположени южно от гр.Бургас до
границата с . Република Турция. По този път може да бъдат
разгледани много от забелижителностите по южното черноморие
и общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново. Това
трасе може да отведе туристите до едни от най-уникалните
антропогенни културни паметници в региона.
Най – важно транспортно, икономическо и социално
значение за района имат следните пътища, които преминават през
целия район и са определящи за живота му. Това са
Второкласните пътища 98 Бургас – Малко Търново,
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През последните години с отваряне на КПП Лесово –
Хамзабейли – Одрин, първокласен път 7 придоби важно значение
като нов транспортен коридор север -юг. Чрез него могат да
бъдат достигнати и посетени общинския център Елхово, а чрез
негови разклонения могат да бъдат посетени, защитена местност
и пещера Дрънчи дупка при с. Мелница, тракийското скално
светилище при с Мелница и Долнотунджанския пролом при с.
Лесово.
С най – голямо транспортно значение за Българска
Странджа са международния път Е87 и второкласния път 98
Бургас - Малко Търново, Това са пътищата които поемат
преобладаващо автомобилния и човешкия трафик по планината и
крайбрежието. С много важно за целия граничен регион са
второкласен път 79 Бургас – Елхово кйто свързва регионалния
център Бургас със западна Странджа и преминава по
периферията на целите дервентски възвишения като ги свъзва
малкия регионален център за района - гр.Елхово. Друг важен
транспортен коридор за региона е и второкласен път 76 от гр.
Елхово – до гр. Харманли, рът от долината на р.Тунджа до
долината на р. Марица, път кйто пресича Сакар планина и е найважния за района през цялата година. Тези два пътя и техните
разклонения са основните транспортни артерии които имат
жизнено определящо значение за целия регион, а те от своя
страна могат да отведат заедно с отклонения от тях желаещите до
значимите паметници на човешката култура и строителен гений в
района.
Туристическия поток който сезонно и целогодишно се
придвижва по главен път 9 е насочен, привлечен и се стреми за
достигане до паметници на човешката култура и красотата на
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природата по южното черноморие, туристическия поток е найактивен през топлото полугодие.
Ако се пътува по това трасе могат да бъдат посетени
природни забележителности и паметници на антропогенната
култура в: Крайморие, Атия, Черноморец, Созопол, Приморско,
Китен, Лозенец и Царево по крайбрежието. Може да се докосните
до уникални забелижителности от Странджа планина до Малко
Търново и селата Граматиково, Кондолово и Българи. По това
трасе може да се докоснете до духа и архитектурата запазени от
времето на древна Гърция, Рим и Византия.
Докосване до величието и красотата на Природната магия
на Странджа планина. До омаята и магията на южното българско
черноморие със закътаните заливи и скалистите брегове.
На близо до трасето има забележителности които сами ще
ви примамят. Замъка в Равадиново, природния резерват
Ропотамо, тракийския култов комплекс Беглик таш и Мишкова
нива, гробницата н местн. Пропада, древната магия на Индипасха
огнения танц на нестинарите и красотите на Маслен нос ,
Долините на реките Велека и Резовска това са незабравими
преживявания.
От главен път 9 може да предприемете пътуване до обекти
които ще докоснат сетивата и душата Ви. А именно отклонение
от Царево на юг до с Резово. Тук ще ви впечатлят Ахтопол,
устието на р. Велека и красивите закътани заливи като Силистар.
Интерес може да представлява отклонението в дясно от пътя
преди Атия в дясно към с.Росен – с. Веселие – с. Ясна поляна и от
там към гр. Приморско.
Другия главен транспортен коридор за българска Странджа
е второстепенен път 98 от Бургас за Малко Търново и от там към
Република Турция. Този път се отклонява от Крайморие към
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Странджа планина преминава през селищата Маринка,
Крушевец, Звездец, Малко Търново и границата с Турция.
По този път Вие ще се докоснете до нежното и чисто сърце
на Странджа планина. Това е едно невероятно пътуване и
преживяване в нежната красота и омая на чист и свежа природа.
При пътен възел Босна Ви е може да предприемете пътуване
вдясно към с. Бяла вода, с.Калово с.Визица и с. Кондололово, а
вляво се потапяте в прегръдките на Странджа и покрай малкото и
китно Варовник достигате до Тагаревското /Вълчаново / ханче на
второстепенен път 79.
Други интересни отклонения кито може да направите от
второстепенен път 98 са от с. Маринка към с. Твърдица,
с.Димчево, с. Присад, с.Зидарово, с. Габър, с. Вършило.
Разклонения от пътя има за с. Извор, за с. Ново Паничарево, с.
Ясна поляна и гр. Приморско., а също и за с. Индже войвода с.
Бяла вода и с.Бръшлян.
По трасето на пътя може да се докоснете до Древна Тракия
и нейната култура да посетите древни скални светилища,
мегалити, параклиси, да докоснете до интересната странджанска
архитектура и религиозни обекти. Да бъдете едно с планина и
нейния нежен дъх и омая.
За трите планини с най – голямо значение транспортно,
икономическо и социално са второкласните пътища 79 от гр
Бургас – гр. Средец – гр Елхово и второкласен път 76 от гр.
Елхово – гр Тополовград – гр Харманли.
Това впрочем е част от най краткия път от Бяло до Черно
море. Започва от гр.Комотини /Гърция/ през прохода Маказа – гр.
Кърджали – гр. Харманли – гр Елхово – гр. Бургас.
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Този път е главен както за Западна Страджа, така и за
Дервентските възвишения, така и за Сакар планина. По това трасе
се извършва най-големия пътнико поток и пренос на товари за
региона.
По това трасе туристите могат да се запознаят със
антропогенни строителни забележителности от древността до
наши дни и да проследят развитието и постиженията на човешкия
строителен гений от древността до днес. По този път пътуващите
могат да се запознаят със широка гама от забележителности
изградени впечатляващо много преди новата ера. Това са
древните мегалитни паметници / долмените/ в Сакар планина,
землището на с. Хлябово: двукамерния долмен „Начови чаири“,
вкопания долмен „Евджика“, двукамерен долмен „Гайдарова
пещера“, двукамерен долмен „Бялата трева“. Покрай пътя
югозападно от гр. Тополовград на един от върховете на Сакар
планина е разположено най-голямото в България тракийско
скално светилище на Слънцето – вр. Палеокастро. При с Княжево
покрай пътя вече 8 години тече проучването на уникален
тракийски и македонски владетелски дом от епохата на Филип
Македонски, Александър Македонски и неговите последователи.
Обекта може да се посещава целогодишно, предстои община
Тополовград да го превърне в подобаваща туристическа
атракция. Интересни фортификационни и градски строителни
съоръжения от древността по трасето на пътя могат да се
наблюдават и да се докоснете до тях при с Дебелт а именно
древната
римска
Колонията
Флавия
Пацис
Деултензиум (лат. Colonia Flavia Pacis Deultensium, накратко
Деултум) Колонията е била основана при управлението
на Флавиевата династия в Рим и по-точно в годините на
император Веспасиан през 70-те години на 1 век. Колонията е
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била основана в близост до вече съществуващото тракийско
селище Девелт или Дебелт откъдето произлиза и името на
колонията.
Колонията възниква като селище на ветерани от VIII
Августовски легион, които по силата на римското право били
оземлени вероятно на една доста обширна територия между
езерата Бургаско и Мандренско.
При гр. Средец може да се посети античната и
средновековна крепост Потамукастел, намираща се югозападно
от града, Карабунарската къща и историческия музей, както
побивната база над града „Божура“.
По трасето на пътя могат още да се видят интересни
религиозни обекти като църквите гр. Средец, гр. Елхово, гр.
Тополовград, гр Харманли. Музеите в споменатите градове.
Етнографски и архитектурни обекти в гр. Средец и гр. Болярово.
В Тополовград може да се види статуята Благославящият
Христос“, това е първият каменен монумент на Божия син в
България и 4-ти сред по-известните в света (след тези в Рио де
Жанейро, Куско и Полша). Такава статуя е новост за
православието, макар в католическите страни да е стара
традиция.
От тези два важни второкласни пътища за района се отделят
множество отклонения към населени места към граничните части
на района и към вътрешността на страната, някои от тези
отклонения водят до интересни и забележителни природни и
антропогенни творения.
Ще споменем най- интересните от тях, а Вие може да се
възползвате и да ги посетите, тези отклонения могат да ви
отведат до уникални паметници на древната човешка култура,
обвеяни в забвение, докога ли…
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Отклонение от Тагаревското /Вълчаново/ ханче към с;
Варовник: По това отклонение навлизате в омаята на западна
Странджа, може да посетите Голямо Буковския манастир,
единствения действащ в Странджа планина. При добро желание
могат да бъдат посетени уникални мегалитни паметници в
землищата на селата Кирово, Граничар и Белеврен.
Отклонение за с. Факия и селата Момина църква, Горно и
Долно Ябълково - това е един интересен маршрут който може да
Ви потопи в магията на западна Странджа, топлината и уюта на
българското село. Да се докоснете и чуете стари героични
странджански истории за рода Бимбалови в с. Факия, да посетите
най-голямото в Странджа село Момина Църква, красива и чиста
природа.
След 3 км. Югозападно от град Болярово в ляво от пътя има
отклонения за с. Мамарчево и към селата Малко Шарково, Воден,
Странджа и Крайново. Този маршрут ще Ви потопи и усетите
дъха на чистата природа на Дервентските възвишения. Може да
посетите язовир Малко Шарково Язовирът е със най-голямата в
България земнонасипна стена и максимален обем 55 млн. куб.
метра. Площта на язовир „Малко Шарково“ е 3,9 км².
Риболовците тук могат да разчитат на приятен улов на бабушка,
толстолоб, бяла риба, каракуда, костур, кротушка, шаран, клей,
сом и др. Едно кътче за релакс и кратък отмор.
По този маршрут могат да бъдат посетени и едни от найинтересните
антропогенни
паметници
в
Дервентските
възвишения, а именно средновековния християнски манастир
южно от с. Воден, край с. Странджа и Крайново могат да се видят
останки от долмени. Природата е разкошна, селата са красиви но
празни за съжаление.
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На 5 км. преди гр. Елхово в ляво от пътя има разклонение за
селата Маломирово, Славейково, Лалково, Ситово, Иглика,
Чернозем, Раздел и Голям Дервент. Това е последното
отклонение от пътя което си заслужава да бъде направено защото
при с. Голям Дервент Вие ще се запознаете и се докоснете до
едни от най-интересните величествени древни строежи по
нашите земи – а именно долмена при с . Голям Дервент.
При посещение на гр. Елхово посетете задължително
Етнографския и археологически музей и църквата „Св. Димитър“.
В Сакар планина най-важната транспортна артерия по която
целогодишно има засилен трафик е второкласен път 76 от гр.
Елхово през гр. Тополовград до гр. Харманли, където се влива в
път А 1 и магистрала Марица.
Ако се придвижвате по това основно пътно трасе за Сакар
планина Вие можете да откриете богатства на човешкия гений,
творения от зората на човешката култура, които впечатляват със
своите размери, строителен гений и сила на мисълта. Това са
древните мегалитни паметници / долмените/ в Сакар планина,
землището на с. Хлябово: двукамерния долмен „Начови чаири“,
вкопания долмен „Евджика“, двукамерен долмен „Гайдарова
пещера“, двукамерен долмен „Бялата трева“.
След с. Богомил може да се отбиете по път 7604 и след 4 км.
изкачване и спускане достигате до с. Овчарово покрай което се
намира менхира Чучул камък. Предполага се че обектът е играел
важна роля в култа към плодородието за населявалите този
регион местни тракийски племена, които са изпълнявали сезонни
ритуали около камъка. В по-късен период, при Чучул камък са се
провеждали народни събори.
Покрай пътя югозападно от гр. Тополовград на един от
върховете на Сакар планина е разположено най-голямото в
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България тракийско скално светилище на Слънцето – вр.
Палеокастро.
При с Княжево покрай пътя вече 8 години тече проучването
на уникален тракийски и македонски владетелски дом от епохата
на Филип Македонски, Александър Македонски и неговите
последователи. Обекта може да се посещава целогодишно,
предстои община Тополовград да го превърне в подобаваща
туристическа атракция.
В Тополовград може да се види статуята Благославящият
Христос“, това е първият каменен монумент на Божия син в
България и 4-ти сред по-известните в света (след тези в Рио де
Жанейро, Куско и Полша). Такава статуя е новост за
православието, макар в католическите страни да е стара
традиция. В града могат да се видят 4 църкви три от които
действащи, няколко интересни параклиса и общински
исторически музей. От Тополовград може да се предприемат
екскурзии до някои интересни природни обекти в Сакар планина.
Интерес ще представлява отклонение от път 76 в ляво при с.
Княжево към с.Срем – с.Устрем – с Радовец третокласен път 761.
От с. Радовец до второкласен път 55 третокласния път еъс
номерация 5507 и се преминава през с. Студена – с.Левка – с.
Пъстрогор - гр. Свиленград. По това интересно трасе може да
видите древни антропогенни паметници които нямат аналог не
само в България но и на Балканския полуостров. При с. Княжево
покрай пътя вече 8 години тече проучването на уникален
тракийски и македонски владетелски дом от епохата на Филип
Македонски, Александър Македонски и неговите последователи.
От с. Княжево до с. Срем пътя се движи живописно през
Сремския пролом образуван тук от р. Тунджа.
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След това се достига до най- голямото село в Сакар планина
с. Устрем в което може да отпочинете и посетите църквата Св.
Димитър. На 3.5 км. от селото се намира единствения действащ
манастир в Сакар планина – женския манастир „Св. Троица“ .
Манастира има дълга история, започваща от скалната пещерна
църква по времето на второ българско царство, опожаряват е бил
три пъти през турското робство, давал е подслон на известни
български хайдути като Индже войвода, Кара Колю, Христо
войвода, Кара Танас, Гарапчи Георги и др. и не случайно се
нарича все още и хайдушкия манастир. Голямо събитие за
югоизточна България е ежегодния панаир провеждащ се на
храмовия празник. Покрай манастира има интересни природни
обекти.
След село Устрем се преминава през селата Радовец и
Студена и от центъра на с. Студена се поема на юг към с. Сладун
и с. Маточина. При с. Маточина на самата граница с Република
Турция се намира античната крепост Букелон и скалната църква
Декили кая.
Крепостта е разположена върху неголям хълм над с.
Маточина, чиито склонове са труднодостъпни, а на места
напълно недостъпни, освен от юг, откъдето идва пътят откъм
селото. Билото на хълма е сравнително плоско и наподобява
малко плато.
Сравнително добре запазена е висока средновековна кула от
ХII-ХIV в., тип донжон. Височината на останките на кулата е
около 18 m и те представляват величествена гледка, изпълвайки
панорамата в региона.
Скалната църква в местн. „Декиликая“ при с. Маточина.
Тази скална църква е изсечена на 2 км югозападно от село
Маточина в скалисто възвишение. Местното население нарича
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обекта „Декили кая”. Датирана е от 10 век. Оформена е като
правоъгълно засводено помещение, в което се влиза през малък,
също така засводен коридор. Общата дължина на съоръжението е
14,05 м., а само на коридора - 4,20 м. Височината на свода е 3 м.
Вляво от входа в скалата личат изсечени стъпала, водещи към
билото на възвишението, в което е разположена църквата. Там са
запазени следи от издълбани в скалата гробове.
След като разгледате тези забравени величествени човешки
творения се връщате обратно през мъртвото село Варник, с.
Сладун и се движите по третокласен път 5509 по който се достига
до гр Свиленград.
След 5 км се достига до до скалната църква „Св.
Пантелеймон“ малко преди с. Михалич Църквата е разположена
на хълм на югоизток от с. Михалич /1km/ е изсечена в скалистата
тераса в м. “Айпандо”, на стръмния и западен склон. Скалната
църква при село Михалич е единствената в България с уникална
трихонкална форма. Цялата е изрязана /издълбана/ във
варовикова скала. В план тя представлява същинска засводена
трихонкална църква, сякаш е градена от обикновен строителен
материал. Вътрешното й пространство се възприема като
кръстовидно-куполно. Незнайните архитекти са постигнали
удивителна прилика с класическите кръстокуполни християнски
храмове. На няколко места по стените са издялани кръстове. В
църквата се влиза чрез монументално изсечено в скалите
стълбище от 14 стъпала. Отстани а оформени дълбоки ниши за
поставяне на дарове и икони. Изглежда над откритото стълбище
някога е имало дървен навес, от който личат дупките в
страничните скали. Скалната църква при Михалич се отличава от
всички скални църкви у нас по своята сложна, трихонкална
форма, която на балканския полуостров е застъпена само в
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градените сгради, познати още в античната епоха и при църквите
в ранновизантийското строителство. Тя вероятно е направена в
неспокойните години около X в. ...
След това пътя минава през селата Пашово, Щит и Райкова
могила и достига до гр. Свиленград.
По пътя 5507 от с. Студена може да се продължи по хълма
на Дервиш могила а от там се спуска към малката котловина в
която е разположено с. Левка, от там се продължава и скоро се
достига до язовир Левка и второкласен път 55 по който през с.
Пъстрогор се достига до гр. Свиленград.
От пътен възел Голямата звезда може да поемете към гр.
Любимец. По този маршрут може да видите мегалити при с.
Изворово, и позабравените разкопки на римската пътна станция и
крепост Кастра Рубра, а при с. Йерусалимово може да се
докосните до красотите на защитената местност Бакърлия.
Описахме множество места и направления, по които може
да поемете разбира се ако имате желание, ако имате интерес, ако
сте малко авантюристи, ако обичате страната си, ако желаете да
се потопите и релаксирате сред чиста природа и да усетите духа
на истинската България. А държавата е време да проумее, какви
богатства загърбва, и как обрича на безвъзвратно изчезване един
славен Български регион.
Този материал е направен с подкрепата на Европейския съюз,
чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП
България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието
на този материал е отговорност единствено на Сдружение "Солени
Ветрове" и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на
становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на
Програмата.
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