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Проучване на съществуването и адекватността на наличната туристическа
информация за Приграничния регион между България и Турция и как тя може да
бъде подобрена, за да се осигури повишаване на посещенията в популяризираните
археологически и исторически обекти.
Състояние на съвременното положение на изследвания район, неговите
проблемни ситуации, евентуалните възможности за тяхното преодолявана. Неговите
силни ресурсни страни, евентуални препоръки които биха били полезни за
възстановяване на капацитета, демографски, стопански, екологичен на основата на
антропогенните паметници на културата в приграничния регион.
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Този край има древна история която е гордост за нас, гордост за България и световно културно
богатство: Мишкова нива, куполната гробница Пропада, загадъчните долмени из Странджа,
Дервентските възвишения, Сакар и Източните Родопи, богатствата на тракийските могили, стотиците
светилища, Палеокастро, крепостите Деултум, Маточина, Ургури, скалните църкви при Михалич и
Маточина, църкви и манастири пазители на духа.
Кой не знае за Вълчан войвода, кой не слушал за страшния Индже и неговия байрактар Кара
Колю, за рода Бимбалови, за безстрашния Стефан Караджа, за странджанското Оборище – Петрова
нива, за саможертвата и героизма на въстанниците от Преображенското въстание, за бойния вик ура
на българската армия устремила се като страшен порой срещу врага през 1912г., за хилядите
изстрадали българи бежанци от Тракия и Македония намерили тук нов роден дом.
Това е огъня и жаравата на нашата история, които пазим да не изгаснат, които не забравяме и
предаваме от поколение на поколение.
Природата, тук е чудно красива, нежна, омайна, пречистваща, даваща сили – тук е природната
вселена Странджа, лонгозните гори по р.Тунджа, суровата красота на Долнотунджанския пролом, тук
царските орли се реят над Сакар планина, и те завършват тази красива природна приказка.
Хората, които останаха много малко тук - тези добри, трудолюбиви, измъчени пазителите на
българския дух и традиции - тук винаги ще ви посрещат игривите звуци на гайдата и тъпана, магията
и огъня на нестинарството, мелодичните и нежни странджански и тракийски песни, вкусните
домашни гозби, омайните вина и гостоприемството на обикновените българи.
Нашия край е крепост на българщината на границата на християнството и исляма.
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Дванадесетте проучвани общини обхващат територия която е изцяло граничен район на
Република България с Република Турция или това е 7.531 141кв.м. около 7.5 - 8% от територията на
страната.
На тази територия в началото на 2016г. преживяват 195.174 граждани на република България
или около 2.5%. от населението на страната, пръснати в 193 селища.
Но като махнем 12 - те общински центъра – Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново,
Средец, Болярово, Елхово, Тополовград, Любимец, Свиленград, Харманли, Гълъбово, Симеоновград
и гр. Черноморец и гр .Ахтопол в които преживяват 124, 854 граждани на Република България, в
останалите 180 селища от района преживяват едва 71.320 граждани, само по малко от 1% от
населението на страната, територия има, хора няма.
Като от общинските центрове само Малко Търново и Тополовград са във вътрешността на
изследвания район а останалите са разположени по периферията на изследвания район, по
черноморското крайбрежие, долините на реките Марица, Сазлийка, Тунджа и по северната гранична
част на Странджа планина и Дервентските възвишения.
Налице е критична демографска ситуация и задълбочаващ се траен процес на депопулация на
територията.
Като изключим цялостното състояние на общините Свиленград, Созопол, Приморско, Харманли
и Царево и до известна степен Любимец, в останалите положението е плачевно и страшно за
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преживяване, което води след себе си куп други проблеми свързани със съществуването на хората и
общините.
Трудно се живее днес тук. И трябва да се предприемат мерки от страна на държавата защото
наистина скоро в пограничните райони може да не останат хора. И тук искам да въведа с болка на
душата един отдавна очертаващ се регионален термин който се отнася с пълна сила за района Югоизчезваща Пригранична България. Кои са причините за това и има ли изход от тази безизходица.
Опит за справяне с това плачевно положение от страна на Държавата бе направен преди 36
години, местните хора още си спомнят за 22 постановление на Министерски съвет от 10.05.1982г. за
ускорено социално-икономическо развитие на селищните системи от четвърти и пети функционален
тип, от граничните райони и от Странджанско-сакарския край през осмата петилетка и до 1990 г. и
постановление 60 на Министерския съвет от 1984г с програма за ускорено икономическо развитие на
Странджа-Сакар и другите погранични райони на страната. Тези постановления наистина имаха
положителен ефект но за съжаление за кратко, това е минало, история.
Сега да помислим отговорно и правилно за днес и утре.
Района е богат – море, гори, красива природа, богата земя, природни ресурси, паметници на
културата, пустеещ сграден фонд.
Тук има добри условия за развитието на земеделие и животновъдство, за лозарство и трайни
насаждения, за билки и технически култури, за плодове и зеленчуци, за бубарство, за отрасли на
леката и хранително вкусовата промишленост, залежите на природни богатства дават възможност за
развитие на добивната промишленост, може да се развива туризъм на базата на богатото културно
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наследство и красивата природа. Всичко може, само че някой трябва да го направи, а кой да го
направи ако не ние гражданите на Република България.
Ние които искаме, да успеем, този район на България да бъде място в което хората добре да
живеят и да се гордеят че са българи тук на границата, тук да остават децата ни, тук да работим, тук
да изживеем достойно живота си, тук да има бъдеще, а не само минало.
Нека да разберем най-сетне какво е искал да ни каже Апостола със своето "Народе????" в народа
е силата, в народа са възможностите да преодолее трудностите, в народа е съдбата на България. И не
забравяйте повелята на Васил Левски – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние
него обръщаме.
Съединението прави силата, заедно ще успеем. Бог да е с Вас.
Граничния регион между България и Турция който обхваща ниските планини Странджа
Дервентски възвишения и Сакар планина е обширен природно-географски и културно-исторически
регион, който заема югоизточната част от територията на България и североизточната част от
европейска Турция.
Въпреки значителните исторически и природни дадености, този граничен български район в
момента е една от най-западналите и изостанали, попаднали в регионален колапс части на страната.
Плътността на населението е много малка, може би най-ниската, възрастовата му и демографска
структура е силно, безвъзвратно нарушена и неблагоприятна и като цяло демографската ситуация
може да се определи като ужасно критична, почти трагична без изгледи за решение на държавно ниво
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и стойностно и полезно за самата държава.
Критично, дори може да се каже в колапс са старите отрасли на местната икономика, като цяло
състоянието и на стопанството е в долна мъртва точка, с дълбок упадък на всички отрасли с
изключение на горското стопанство, морския туризъм и добивната промишленост в Сакар планина.
Същото се отнася и за ужасно много аспекти на транспортната и социалната инфраструктурата,
граничния регион в момента има дълбоки почти непреодолими проблеми, като преобладаващите са
нерешими към този момент особено за преобладаваща част от територията, как издържат и как
преживяват малкото останали истински горди българи в този прекрасен и забравен български район.
Икономическите отрасли, които поддържат някакъв стопански живец в региона, и има реални
ресурси и перспективи са дърводобива, туризма и биоземеделието.
А действителността на днешния ден е пълна каша и държавно безхаберие, липса на каквато и да
е перспектива и правилни решения за близкото бъдеще.
В например в отрасъла горското стопанство се усеща силната липса на общо планиране, което
води до експлоатация за дърводобив на горски масиви, които биха били по-доходоносни като среда за
алтернативен и почивен туризъм.
В морския туризъм, по-специално в туристическото строителство, в региона липсва усещане за
власт на закона и се множат опитите за развитие на нерегламентирани инвестиционни проекти, които
не са съобразени със специфичния статус на мястото.
В културно – познавателния туризъм граничния регион разполага с огромна база която би
била огромен стимул за развитието района и превръщането му в проспериращ регион на Европейско
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ниво с целогодишно използване на антропогенните културни ресурси които да носят стопански
приходи и да формират брутен продукт по добър от този на самата държава. Но преобладаващата част
от значимите паметници на човешката култура изобщо не се интересува от тях министерство на
културата, областни и местни власти, а това е един огромен ресурс.
Тук Пригранична Югоичезваща България проблемите са много, комплексни, дълбоки, трудни и
почти неразрешими.
Работа на парче, всяка община и всяка област е собствена държава, нужно е да се върви с
помощта на държавата към създаване на един общ културен туристически продукт, с който да де
представя навсякъде пред света граничния регион, да се помисли за едно специализирано държавно
управление на този граничен регион.
Липса на заинтересованост от страна на държавата, министерство на културата и областните
власти, На проучените уникални и със световно значение обекти липсва консервационни и
възстановителни дейности, а защо не и възстановяване в първоначален вид на най-уникалните
обекти.
Полагане на усилия обектите да се превърнат в целогодишни туристически атракции, като се
помисли за облагородяване и социализиране на районите около атракциите и изграждане на добра
транспортна и социална инфраструктура. Предлагане на добро обслужване през цялата година и
добро промотиране на атракциите извън България.
Да се помисли като добър стопанин за това с какво се разполага и то да се развива в затворен
цикъл, произвеждащ качествен краен продукт.
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Този краен продукт да привлича към себе си капитали и хора. Крайния продукт да бъде марка
която сама да се предлага и да бъде желана в Европа и целия свят. Краен продукт може да бъде
предлаган от много отрасли които да бъдат нивото, да определят нивото, стандарта на живота в този
богат Български район.
Много важна, положителна и значима е ролята в опазване на природата, паметниците на
културата и традициите на района играе за момента и е единствен в региона добър пример, а именно ДПП Странджа.
През 1995 г. той е учреден като природен парк, който обхваща територията на община Малко
Търново, почти цялата община Царево и много малка част от община Приморско.
Това е най-големият природен парк на България, който заема над 1% от националната територия.
За изминалите 22 години управлението на парка положи значителни усилия, за да опази ценните
богатства на Странджа и да я превърне в зона за осъществяване на модерен алтернативен туризъм.
Налице са първите положителни резултати и то вече от години.
В същото време дълбоките проблеми на местното общество и стопанство, ескалират и вече
става ясно, че те не могат да се решат само със стопански, социални или природозащитни мерки,
необходими са мащабни териториални решения, практическата адекватна и правилна неотложна
държавна помощ трябва да бъде като хирургическа намеса .
Учредяването на ДПП от ново поколение в региона оказва силна подкрепа на устойчивото
развитие, като балансира икономическите, природозащитните, социалните и културните му

9

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

приоритети.
Биосферният парк осигури липсващото днес общо управление на територията, но само на част
от нея, като си постави устойчиви цели: повишаване благосъстоянието на местната общност,
оползотворяване на икономическия потенциал на ресурсите на региона (материални, нематериални,
трудови), опазване и подобряване състоянието на околната среда за бъдещите поколения.
Една от основните задачи пред ДПП „Странджа“ и важен приоритет е осигуряване на
туристическа информация от всякакъв вид за опазваната територия и как тя може да бъде подобрена,
за да се осигури повишаване на посещенията в популярните природни и исторически обекти.
Но туристическата реклама, представяне и предлагане на природните и антропогенните
богатства на района трябва да обхващат не само ДПП Странджа, а и целия граничен регион от Резово
до Капитан Андреево.
ДПП „Странджа би могъл да бъде пилотен добър проект от и пред самата държава за спасението
на такива райони в България, които хич не са малко, като се показват, набелязват и използват с
практическа полза и на практика наличните ресурси и стимулиране на реалните и съществуващи в
пространството фактори за устойчиво развитие, като се търси помощ от местната общност и на ниво ,
местни, областни, държавни власти и Европейски съюз в тези изостаналите райони.
Акцентираме и се фокусираме върху наличните ресурси, които са голямо държавно и
Европейско богатство, което трябва най-накрая да влезе в обръщение, да носи блага и добрина не
само заместната общност, не само за България но и за цяла Европа. Набелязване на проблемите и
евентуалните техни практически правилни решения и желани перспективи за този магичен Български
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район.
Акцентът е не само както върху територията на природния парк (общини Царево и Малко
Търново), но също така отчита възможностите и проблемите на прилежащите, също общини Созопол,
Приморско Средец, Болярово, Елхово, и общините от Сакар планина – Тополовград, Свиленград,
Харманли, Любимец, Симеоновград и Гълъбово които са съставна и неразривна част от Странджа
планина, Дервентските възвишения и Сакар планина.
Изследването е представено по следния начин:
1) Оценка на ресурсния потенциал на региона, на която база са установени седемте комплексни
регионални проблема. Това са - демографския, политическия, стопанския, социалния,
инфраструктурния, културния и екологичния проблеми.
2) Поставяне и анализ на различните силни и слаби страни и хипотетични но реалистични
възможности за преодолявана на колапса в граничния район, възможните пътища и обозрими те
им аспекти, първоначални хипотези за показателите, които могат да ги изразят. Последващи
възможни бъдещи дейности на държавните и местни органи за предприемане на дейности от
страна на общини, области, министерства, държава, насочени към практически мерки за
устойчивото развитие.
3) Дефинирано е оптималното възможно бъдеще и държавна подкрепа за Странджа - Сакар: богат
селски (rural) район с проспериращо животновъдство и горско стопанство, широко отворен за
11
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еко и културен туризъм и със стриктно поддържани резерватни зони.
Практическите предложения, които са на първо място, разбиране на дълбочината и сериозността
на проблемите, волята за тяхното бързо и скорошно пълно решение, постигане на консенсус
относно общо управление и работа в региона. Настоящото управление, при което няколко
десетки институции и администрации вземат решения не само за Странджа но и за целия
граничен регион или за части от нея, е залог за липса на инициативност и загуба на ефекти от
мащаба. Много баби хилаво дете, но тук случая е направо жесток, дете няма вече.
4) Нужно и то обезателно, регионът трябва да получи държавен стимул, който да включва някои
привилегии към централния бюджет, както и насърчаване на отраслите които имат силен местен
ресурс.
Близката история разказва и друга приказка но при съвсем друга демографска ситуация:
Новата история на Странджа и Сакар показва, че благодарение на горски и земеделски
производствени кооперации през периода 1922 – 1944 г. е постигнат устойчив стопански подем, но
тогава пък не е съществувал демографския проблем, толкова силен и жесток днес.
Какъв е пътя …
Възможности за отпускане нисколихвени заеми от Българската банка за развитие с цел
изграждане промишлени мощности в Региона като кооперативни мандри, месна фабрики,
туристически атракции, био-земеделско производство, пчеларство, билки и подправки и
дървопреработващо предприятие може да положи началото на регионалното стопанско възраждане
и др.. Сред другите предложения за стопански подем на Странджа е изграждането на модерни и
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екологично чисти почивни бази край морето и във вътрешността на планината.
За благоприятна общата среда за развитие е наложително предприемане на широк спектър от
практически мерки съобразени с наличните местни ресурси и условия мерки - като
демилитаризиране на територията, включително премахването на телената гранична ограда.
(Перспективна е идеята част от загражденията от Студената война да се запазят като музей на
открито). Могат да се обсъдят и щурите идеи от ползите за въвеждане на регионална валута, която
да помогне за преустановяване на изходящия паричен поток. Малките и средни предприятия,
инвестиращи на територията на Странджа - Сакар, могат да се ползват от сравнително широка гама
данъчни привилегии и производствени облекчения.
Ловният туризъм също има място в устойчивото регионално развитие, но той в момента се
ползва с привилегии, които не съответстват на приходния му потенциал. Критично трябва да се
оцени и развитието на ВЕИ енергетиката, която е удачна на ниво домакинства / семейни ферми,
както и върху антропогенно увредени терени, но тя не трябва да се допуска в промишлени мащаби
върху оскъдните ливади и пасища на региона.
Висок е потенциалът за био-земеделие и отглеждане на билки, в което се правят първи крачки,
както и на пчеларството и пермакултурите. Създаването с привилегии на територията на цехове за
сушене на билки и гъби в био граничния регион вероятно скоро може лесно да бъде запълнена
поради наличния ресурс и пазар. В това направление също има голям ресурс който да бъде
оползотворен в полза на обществото и стопанството на страната.
По презумция логично е да се допуска че, стопанското възраждане може да застане в
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основата на демографската стабилизация, а не обратното: какъвто е неуспешният опит от
програмата Странджа – Сакар през 1980-те.
За съжаление в момента голямата част от ресурсните потоци които реализира района реализират
добавена стойност извън региона, което е предпоставка за обедняването му. Държавното
безхаберие към този граничен район през последните повече от 30 – години, налице е демографски
колапс в който района вече агонизира повече от 15 години без да се предприемат дори елементарни
и неефективни мерки. Всичко е на самотек и на доизживяване, като че ли важи тук максимата след
нас и потоп. Значителна част от населението е изпаднало в зависимост от външни помощи, във
вътрешността на региона бедността и безхаберието, ден за ден е кредо.
Малцинството, е мнозинство и ще продължава да е мнозинство използвано предимно за изборни
цели, значителен е делът на неграмотните, хората които живеят със стомаха си представляват
преобладаващо мнозинство в региона. Такава е демографската картина в Странджа – Сакар днес.
Упадъкът на Странджа-Сакар е в резултат от национални политически и управленски грешки, които
трябва да се компенсират някога във времето и то точно сега му е времето, после времето ще спре за
винаги. Ще действа Сталинската максима „Нет человек нет проблем“. Може и друга даже
перспектива … При толкова остра стопанска и демографска криза, вече не е уместно да се разчита
само на възстановителния потенциал на местната общност. Странджа има устойчиво бъдеще при
положение, че бъдат осигурени държавни стимули, които отчитат местните ресурси и се облягат
предимно и основно на тях, но като се избягва пряко вмешателство в затворения регионален цикъл –
което стои в основата на провала на „Републиката на младостта” през 1980-те.
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В близко евентуално бъдеще териториалното значение на Странджа - Сакар може рязко да
нарасне благодарение на това, че е граница на Европейския съюз с кандидата за членство Турция.
Граница на християнството и исляма. Истинска граница.
Дай боже, да ама не. Днес тя границата е невралгичен район заради войната в Сирия и
бежанската вълна от Близкия и Средния Изток. Невралгичен район, заради слабостта и безхаберието
на държавата на държавата и неспособността адекватно и силно да отговори на предизвикателството
с удар, зависимостите и общностен характер, не отчитащи, поради отдалечеността на района
местните проблеми, в центъра на Европа,ако няма кой силно и отговорно до ги поставя на дневен ред
за тяхното решаване.
Но може пък и нещата да имат и бъдещ добър край и възможност. Евентуално разбира се,
блажени са вярващите. Положителната перспектива евентуално може да се отрази на цените на
имотите, на интензивността на стопанска експлоатация на ресурсите, на демографската картина.
Българската държава трябва да разполага с отговор за предстоящите предизвикателства. Тази
гранична зона между България на Европейския съюз и Турция трябва отново да се превърне в
проспериращ регион с приемлива плътност на населението, в който природо пазенето, концентрирано
върху уникалната странджанска флора около речната система на реките Велека и Резовска,
възраждане и представяне на уникални световни културни антропогенни шедьоври, с които практики
страната ни да бъде образец за подражание на Балканите. Природните ресурси и културното
наследство на Странджа - Сакар имат потенциал и за повече от това.
Устойчивото развитие в регионален смисъл може да се разбира като
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управление, балансиращо между четири основни приоритета: екологичен, икономически, социален,
културен.
Показателите, които измерват резултатите на устойчивото развитие, следователно могат да се
групират в пет основни категории: екологични (на природната околна среда); икономически,
социални, антропо културно – исторически и управленски.
Напредъкът в икономическите и социалните приоритети на развитието често идва за сметка на
екологична и културна деградация. В същото време – това е вярно специално по отношение на
Странджа планина, Дервентските възвишения и Сакар планина – демографският и социалният упадък
не водят задължително до екологични подобрения.
Комплексното отношение към граничния регион – отношението към Странджа планина,
Дервентски възвишения и Сакар планина в които налице са множество тежки проблеми, които са
несъвместими не само с идеята за устойчиво развитие, но и дори с идеята за каквото и да е позитивно
„развитие“, тези проблеми са належащи , дълбоки и нерешени от много години и водят района към
гибел и тежка ситуация в близките години, която ще бъде тежък проблем за самата държава.
Промяната в региона е силно негативна от много време насам вече повече от 50 години; тя се
изразява в прогресивно обезлюдяване, оттук загуба на културна идентичност, много слаба
икономическа активност, рушене на материалното антропогенно хилядолетно културно наследство,
стресиране на силно уязвими екосистеми, организационно безсилие срещу неправомерни практики и
редица други процеси, които се наслагват и поставят под въпрос съществуването на българските
Странджа - Сакар като природно – културна цялост.
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Тъй като Югоизчезваща Приграничниа България все пак съставлява значителна част от
територията на страната, споменатите проблеми са от интереса на националната, не само на
регионалната политика.
Разглежданите 12 общини обхващат територия която е изцяло граничен район на Република
България с Република Турция или това е около 7.531 141кв.м. около 7.5 - 8% от територията на
страната.
На тази територия в началото на 2016г. преживяват 195.174 граждани на Република България
или около 2.5%. от населението на страната, пръснати в 193 селища.
Но като махнем 12 - те общински центъра – Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново,
Средец, Болярово, Елхово, Тополовград, Любимец, Свиленград, Харманли, Гълъбово, Симеоновград
и гр. Ахтопол и гр. Черноморец в които преживяват 121, 854 граждани на Република България, в
останалите 180 селища от района преживяват едва 73.320 граждани, само около 1% от населението на
страната, територия има, хора няма..
Ако в крайморските общини Созопол, Приморско и Царево се вижда известен положителен
демографски и икономически импулс през последните години, свързан с развитието на морския
туризъм, същото може да се каже и за Свиленград, Любимец и Харманли свързан с развитието на
обслужваща сфера около главния път и зеленчукопроизводство и лозарство, то лежащите на запад
особено Малко Търново, Средец, Болярово, Елхово и Тополовград са в дълбок стопански и
демографски упадък.
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Вече е очевидно, че регресът и колапса на вътрешна Странджа, Дервентски възвишения и Сакар
планина не може да бъде преодолян нито със спорадични ведомствени кампании, нито посредством
значителния, но с ограничен ефект „приключенски“ туристически интерес.
Ширещата се бедност и липсата на житейски перспективи често стават причина за деструктивно
в екологичен план поведение.
Риск за екосистемите носи и ограниченият капацитет на местната власт да се противопоставя на
икономическите и политическите външни интереси, които не са съобразени със специфичния профил
и с потенциала за развитие на общността. Тъй като разглеждания район не разполага с достатъчно
човешки ресурс за развитие на производства и различни полезни съвременни дейности, нито с позначими полезни изкопаеми, нито пък с неизчерпаемо изобилие от дървесина, именно запазените
екосистеми и исторически паметници, както и съхранените и предадените традиции, са нейното
„богатство“ - шансът за по-пълноценно стопанско развитие на този регион.
Приграничния регион на Югоизчезваща България остава встрани от негативното глобално
индустриално въздействие върху околната среда, но това не означава, че качеството на природата не
се влошава, а ще повече живота в този български район си отива бавно и сигурно, под
безпристрастния поглед на незаинтересуваната майка България от столицата.
Приказката е дълга, а историята увлекателна с много драматични моменти, важното е че няма
кой скоро да я разказва. Установено и добре, известно е, че антропогенният натиск в Странджа-Сакар
започва да променя облика на региона още от Късната бронзова епоха, т.е. повече от 3500 години.
Българските историци (Фол и др.) определят Странджа-Сакар като един от върховете на „златния
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триъгълник“ на тракийската цивилизация – което означава гъста селищна мрежа и видоизменяне на
ландшафта за нуждите на земеделието, животновъдството и рударството. Намирайки се в
непосредствена близост до Константинопол и след това Истанбул, горите на Странджа и Сакар
планина със столетия са подлагани на сеч, особено при производството на дървени въглища. Все пак
ако трябва да определим най-негативния исторически фактор за Странджа, това е поделянето на
територията й между България и Турция след Балканските войни, което бе изключително тежък удар
за органично свързания регион.
След 1944 г. специалният граничен режим на Странджа я предпази от някои характерни за ерата
на социализма дефекти, но това беше „компенсирано“ с упадък на човешките общности и необмислен
дърводобив.
Привидно дивата Странджа и поселището Сакар никога не са били строги резервати и носят върху
себе си дълбок човешки отпечатък. Но на по-трудно достъпните места в планините все още има
множество местообитания, които не просто са запазени, а са оцелели като по чудо в Европа –
реликтни остатъци от колхидски тип растителност, която в света има аналог единствено в
крайморските региони на Кавказ. В този смисъл политиките по опазване природното наследство на
Странджа са не само национален, но и европейски и световен приоритет.
Същото заключение се отнася и налагаше и трябваше да предотврати унищожаването на
многобройните паметници на мегалитната култура в Странджа - Сакар през последните десетилетия.
Но тази историческа ценност със значителен научен, културен и туристически потенциал беше
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сериозно увредена в замяна на нищо.
Днес задачата ефективно да се опазва природният и историческият капитал на региона все още е
предизвикателство; още повече – да се създадат нужните предпоставки, така че природа и история да
носят реален дивидент на местната общност, която е естественият стопанин на това наследство на
българската държава и на Европейския съюз.
Устойчивото развитие на Югоизчезваща пригранична България, трябва да включва разбира се
нови практични човешки политики по: горско стопанство и устойчиво управление на горите, морски
туризъм; културен туризъм, рибарство; специализиран туризъм в алтернативните му форми (етно,
еко, селски, приключенски, исторически); съхраняване и популяризиране на културно –
историческото наследство на региона; поддържане на биологичното разнообразие; ключови видове –
индикатори за качеството на екосистемите; селско стопанство и животновъдство; транспорт и
комуникации; жизнени общности; битова инфраструктура, включително сметища; насърчаване на
демографския прираст; повишаване на образованието; етническа интеграция; малък бизнес;
европейски проекти; биоземеделие, билки и пчеларство; консервация на екосистеми; реинтродукция
на биологични видове; комунални финанси; увеличаване на добавената стойност чрез преработка в
региона; насърчаване на традиционните отрасли и занаяти; води – и редица други.
Ресурси и проблеми на територията на Югоизчезваща Пригранична България:
Природни дадености, от създателя, на този благословен район:
При бърз поглед върху даденостите на Югоизчезваща Пригранична България е направен разбор
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и оценка на територията по отношение на абиотичните (климат, геоложка характеристика, води,
почви) и биотичните фактори (растителност и хабитати, гори, флора, фауна).
Разположена в Югоизточната част на България, Странджа е ниска планинска местност – найвисоката точка в българската част на планината е връх Голямо градище със 710 м.н.вис. В Турция
остава по-голямата и по-висока част на Странджа, с първенец връх Махиада на 1031 м.н.вис.
Държавната граница минава по Граничния рид, само ридът Босна остава изцяло в българска
територия. На север Странджа се простира над Созопол с разклонението Медни рид, на изток
планината среща Черно море. В западна посока за граница на топонима Странджа се приема река
Тунджа.
Странджа е планинската верига, която се простира на юг от Бургаския залив и Мандренското
езеро между Черно море, Дервентските възвишения и р. Ергене (трак. Агрианес), като на югоизток
крайните й части достигат Босфорския проток.
На северозапад границата се оформя от долината на Средецката река, която се влива в
Мандренското езеро, а на югозапад тя достига в горното течение на Поповската река, приток на р.
Тунджа (трак. Тонзос), където една малка седловина я отделя от Дервентските възвишения. Чрез една
тясна част от вододелното било, Странджа се съединява с Бакаджишките възвишения.
Формата на планината наподобява неправилен триъгълник, който се извисява пирамидално във
височина, като върхът му опира на Босфора, а основата на Бургаския залив, Мандренското езеро и
Дервентските възвишения.
В териториално отношение обхваща около 10 000 км² и има максимална дължина около 260 км и
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ширина около 86 км (по линията Бургас – Лозенград).
Странджа планина се явява като една гранична преходна зона между континентите Европа и Азия.
Сакар е сравнително ниска планина, разположена в Югоизточна България, между долините на
реките Марица и Сазлийка на запад и Тунджа на изток. На север долините на р. Соколица (приток на
р. Сазлийка) и Синаповска река – десен приток на р. Тунджа, отделят Сакар от Манастирските
възвишения. В южните й подножия минава държавната граница на Република България с Република
Турция, зад която остават нейните най-крайни югоизточни склонове.
Планината представлява продълговат изометричен купол с дължина 40 км и ширина между 15 и
20 км. Планината се простира от северозапад на югоизток на протежение от 75 km, а ширината ѝ в
средата достига до 35 km. На българска територия тя заема площ от 1844 кв. км. (1 844 000 дка).
Главното било е разположено в посока северозапад – югоизток и условно я разделя на две части северна и южна. По него се очертават редица върхове, като Чуката (542 м), Могилите (629 м),
Бъчвата (640 м), Картала (735 м), Камиктепе (759 м), Вишеград (856 м), Хънтова арпалък (776 м),
Ушите (679 м), Яничерска могила (586 м), Дервиш могила (690 м), Голям Карабаш (536 м), Малък
Карабаш (464 м). Най-високата точка на планината е вр. Вишеград (856 м н. в.) в централен Сакар,
режимът на достъп до него е ограничен, защото е на територията на военно поделение. а най-ниската
– устието на р. Токлу дере - 45 м надморска височина.
В отделните части на така определената територия условията за живот силно се различават –
както по отношение на климат и екосистеми, така и социално – икономически. Като странджански
могат да се определят седем български общини: Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново,
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Средец, Болярово и Елхово. А Сакарски 5 общини Тополовград, Свиленград, Любимец, Харманли,
Симеоновград и Гълъбово.
Отново да се върнем към добрата практика която може да бъде основа за бъдещето което може
да бъде по-добро, не само за Странджа, а и за целия регион на Югоизчезваща Пригранична България.
В учредения през 1995 г. Държавен природен парк „Странджа“ (115 838 ха според компютърни
изчисления по цифровия модел) попадат 21 населени места, включително два града. В парка
присъстват територии със собствен статут на природозащита: 5 резервата, 12 защитени местности и
17 природни забележителности. Около 80% от територията е горски фонд, който се управлява от 5
държавни лесничейства.
Администрацията на Природния парк е създадена през м. ноември 1995 година от бившия
Комитет по горите като Управление на Народен (тогава) парк “Странджа”. През 1998 година
Управлението е преобразувано в Дирекция – юридическо лице на пряко подчинение на
Националното управление по горите в Министерство на земеделието и горите. Към днешна дата
Дирекцията на природен парк Странджа е специализирано териториално звено на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Своята дейност
Дирекцията на Парка координира и с Регионалната дирекция по горите в Бургас.
Дирекцията на Природен парк (ДПП) “Странджа” провежда държавната политика за управление
и контрол на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната й природа и
осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. ДПП Странджа отговаря и за
двете едноименни защитени зони "Странджа" - за опазване на дивите птици и природните
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местообитания. В спектъра на нейните дейности се отнасят мероприятията по опазване и
възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски,
консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното
население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за
обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности;
създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии. Важна част от
дейността на Дирекцията е контролната дейност. Съгласно Устройствения правилник (в сила от
10.02.2012 г.) ДПП осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за
лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на
селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по
прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им. ДПП контролира спазването на режимите, нормите и условията, определени със
заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и
защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията.
Седалището на Дирекцията е в гр. М. Търново. От 2003 г. функционера офис на Дирекцията в
гр. Царево, където работят двама експерти.
През 2007 г. в Малко Търново е открит информационно-посетителски център на ДПП
“Странджа”, през 2011- в Граматиково, а през 2012 - Специализиран разсадник за редки видове и
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Посетителски център в м. Качул, землище на с. Граматиково, в близост дo р. Велека. В изпълнение на
ОПОС предстои откриването на офис и информационно-посетителски център в гр. Ахтопол.
Природни дадености като основен ресурс за развитие на Странджа планина, Дервентски
възвишения и Сакар планина, на основата на тези дадености от древността се е развила богата
човешка култура в района:
В климатичен план в Странджа планина могат да се обособят три зони на планината:
крайбрежна Странджа, вътрешна Странджа и западна Странджа. Районът край морето се
характеризира с най-високи температури, по-малко валежи, зимен валежен максимум и малоснежна
зима. Дните със снежна покривка са под 20, а в Царево валежите средно годишно са 650 мм.
Климатът се определя от Средиземноморското влияние. В Резово средната януарска температура на
въздуха е 3.2оС – тя се понижава на запад, като в Малко Търново достига 1.4 оС. В Царево дните с
температура на въздуха над 10оС са 222 – а в Малко Търново 200. Мекият климат прави крайморска
Странджа особено привлекателна за туризъм, като туристическият сезон може да бъде удължен.
Перспективно е отглеждането на топлолюбиви растителни култури.
В посока вътрешността на планината средните температури се понижават, като дните със
снежна покривка са двойно повече от крайбрежието. Валежите чувствително нарастват, като
средногодишно в Малко Търново те са 969 мм. Появява се втори валежен максимум, през май – юни.
По-стриктното райониране разделя вътрешността на Странджа на два растително – климатични
района: район на зелениките и висока Странджа. Районът на зелениките е с най-интересна флора –
благодарение на това, че е закътан от връх Папия и зимите са значително по-меки; заедно с това
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морският бриз прониква по речните долини на Велека и Резовска и повишава влажността на въздуха.
В западна посока Средиземноморското влияние постепенно отслабва и отстъпва място на
континенталния климат, като валежите намаляват, което се изразява в значително по-бедна растителна
покривка.
Макар че Велека и Резовска са пълноводни реки (при устието си коритото на Велека достига
ширина от 150 м. при средна водност), като цяло Странджа се характеризира с ниска водообилност.
Редица от притоците на Велека през лятото пресъхват, което е естествена заплаха за животинския
свят в реките. Велека е единствената голяма българска река, чието корито не е коригирано, корекции
обаче преди няколко десетилетия са направени около устието на граничната Резовска, което вече се е
отразило неблагоприятно на реката. Като цяло Резовска река не е добре проучена. В долните течения
на реките периодично се случват разливи. Като цяло водите в странджанските реки могат да се
определят за чисти.
Въпреки голямото почвено разнообразие и наличието на няколко редки за Европа и страната
почвени типа с научна стойност, почвеното плодородие в Странджа е твърде ниско. За сметка на това
биоразнообразието е изключително: в природния парк са представени близо 120 хабитатни единици.
Това е най-голямо разнообразие на природни местообитания от всички защитени местности в Европа.
От тях 13 хабитата са специфично странджански. В парка са установени 1666 вида висши растения,
от тях 63 вида са реликтни, а 7 вида се срещат единствено в този район на Европа. Фаунистичното
разнообразие е представено от 41 вида риби, 9 вида земноводни, 23 вида влечуги, 129 вида гнездящи
птици, 62 вида бозайници. Разнообразието на безгръбначните животни е много голямо, все още
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недостатъчно проучено. В границите на парка са установени 501 вида лечебни растения, което се
равнява на 70% от диворастящите лечебни растения в България. От тях 144 са със стопанско значение
и се събират.
Странджанската растителност е уникална. Тук преобладават широколистните листопадни гори,
но в тях се е запазило реликтно ядро от евксински (южночерноморски) флорни елементи. Това са
остатъци от вечнозелените лавровидни гори от времето на „вечната пролет“ на плиоцена (преди 5.3 –
2.6 млн. години): в горите от източен бук и горун се е формирал подлес от вечнозелени храсти, найхарактерният от които е странджанската зеленика. На територията на Европа този тип растителност
се е съхранил единствено в Странджа, благодарение на сравнително топлия и влажен климат,
смекчаван от морското въздействие и преминаващите над планината средиземноморски циклони.
Вечнозеленият лавровиден подлес сродява горите на Странджа с Малоазийското Черноморие и
Западен Кавказ, които заедно формират евксинската ботанико – географска провинция. Освен
евксински видове флората на Странджа включва също и значителен брой средиземноморски видове,
както и средноевропейски, балкански, понтийски (северночерноморски), азиатски, атлантически.
Всичко това определя изключителната научна и природозащитна стойност на Странджа и обяснява
защо министрите на околната среда на Европейския съюз обявиха Странджа за приоритетна за
опазване територия – една от петте такива в Централна и Източна Европа.
Природни ресурси на Сакар планина: По-голямата част от Сакар попада в
Континенталносредиземноморската климатична област. Най-характерните белези на климата тук са
топлото лято и меката зима, сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният

27

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

максимум на валежите и липсата на снежна покривка в ниските южни части.
Средната годишна температура се колебае в зависимост от надморската височина между 12° и
9°С, средната януарска е между 1°С и – 1,5°С, а средната юлска – между 23 и 21°С.
Годишните суми на валежите са между 550 и 800 мм воден стълб на кв.м. Снежната покривка е
нетрайна, но се наблюдават и случаи на обилни снегонатрупвания. Броят на дните със снежна
покривка е между 15 и 50 годишно и расте с надморската височина.
Летният период е топъл, слънчев и засушлив. През юли средната облачност достига едва 25 %, а
максималните температури нерядко достигат и дори надхвърлят 40° С.
В района често падат градушки по време на топлото полугодие.
В климатично отношение разглеждания район би могъл да се раздели условно на три
климатични подрайона:1. Долината на р. Марица южно от гр. Харманли, долината на р. Тунджа южно
от Княжево-Сремския пролом, югозападните и южни подножни части на планината. 2. Високите
части на Сакар планина над 400 м. 3. Ниските северни части на планината и обширното северно и
северозападно сакарско подножие. Релефът и климатът влияят съществено върху хидроложките
характеристики на областта. Планината е хидрографски възел. При есенно-зимното пълноводие
(декември-февруари) се оттичат 50-55 % от годишната валежна сума. По време на маловодието, в
периода юни-ноември, се формират само 15-20 % от годишния отток. По-малките реки напълно
пресъхват през годината за няколко месеца /лятото и есента/. За района са характерни приижданията
на реките през зимата и ранната пролет. Реките, които извират от Сакар, са малки, къси и с неголям
отток. За борба с ерозията и за нуждите на селското стопанство през 60-те и 70-те години на ХХ в. в
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Сакар са иградени голям брой микроязовири. Разположени са предимно на пътя на малки реки и
дерета с непостоянен годишен отток. Впоследствие се използват за риболов и риборазвъждане, за
напояване и водопой на животни, служат и за зимни убежища на прелетни и гнездящи птици. Край
по-големите микроязовири има красиви природни кътчета с влаголюбива тревна, храстова и дървесна
растителнст, подходящи за отдих и риболов.
Почвеното разнообразие в планината е представено от канеловидни почви, плитки почви,
наносни почви, планосоли и ограничено смолници. На тези почви се отглеждат предимно технически
култури – тютюн; етерично-маслени култури като лавандула, чубрика и сусам; трайни насаждения –
лозя, бадеми; зърнени култури и др.
Край реките Марица, Тунджа и в средните и долните течения на реките Соколица и Синаповска
преобладават алувиално-ливадните, а на 100-200 метра по-високо по долинните склонове
делувиално-ливадните почви.
В Сакарския край са установени 600 висши растения, от които 2 локални ендемити, 7 балкански
ендемити и 17 реликти. Дъбовите гори доминират сред естествената растителност във високата част
на планината. Най-големи площи заемат зимният дъб (горун) – Quercus policarpa и благунът –
Quercus frainetto, косматият дъб, церът, обикновеният габър, келявият габър, липата, кленът и др. Те
формират предимно смесени широколистни гори с преобладаване на благун, липа и други видове. В
състава на горските формации като подлес се срещат дрян, шипка, люляк, драка, глог, трънка и др.
В резултат на залесителни мероприятия през последните 60 години в горските екосистеми на
Сакар са се появили неместни растителни видове. Големи пространства заемат гори от черен бор, бял
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бор, дугласка ела, акация, бреза, ясен, кестен, орех, бадем и др.
Интересна е флората в долините на реките Марица и Тунджа.
Проблеми много и от всякакъв характер, но все човешки, са натрупани пред района през
близките 60 години в края на ХХ и началото на новия век:
Проблемните ситуации в района са толкова много, много е зле, няма накъде повече и все пак да
ги групираме, проблемите за Югоизчезваша Пригранична България могат да се сведат до следните
седем големи свързани групи: Политически, Демографски, Стопански, Инфраструктурни,
Общностни, Културни и Екологични. Всички са взаимосвързни
Демографски проблеми:
Според антропологическите размишления на Георги Попаянов, нелеката планинска среда е
принудила странджанци да са извънредно изобретателни при осигуряването на поминъка си.
„Издръжливи, трудолюбиви и пестеливи“, „гостоприемни“, „ученолюбиви“, „честни и почтени“; „по
нрав скромни, тихи, примирителни. Грубост и злопаметност рядко се проявява“ - така вижда
етнографът земляците си. Това и бил облика на истинските жители на Странджа.
А какво положението днес когато човешки потенциал няма той е изтекъл, друга част земята го е
приела, останали са последни издихания преди края. Днес, когато пенсиите формират над 80% от
доходите на жителите на селата в региона, пословичното трудолюбие на местните възрастни хора
остава на заден план. Само 12.4% от анкетираните градски жители в цитираното по-горе проучване от
2009 г. имат домашно стопанство, както и 40% от жителите на селата – общо само 20% от
населението на региона. Макар че част от отрицателните отговори може да се дължи и на неразбиране
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какво точно е „домашно стопанство“ или пък на прикриване, не е за подценяване изводът, че
трудовият ентусиазъм на странджанци може би е спаднал през годините на забрани и кардинални
промени. Културата на труд и предприемчивост ако не загубена, днес е силно деформирана.
Сериозна е зависимостта от държавни помощи; тя всъщност стои и в основата на оживлението
около регистрацията на земеделските стопани, които така получават достъп до европейските
субсидии.
Благоприятен за устойчивото развитие на региона е споменатият вече факт, че 97.2% от жителите на
Малко Търново, Царево, Приморско, Болярово, Елхово и Тополовград проявяват интерес към
състоянието на природата в региона, в който живеят. 67% от респондентите в селата и почти 80% в
градовете считат, че опазването на природата може да се съчетае с икономическото развитие
Обезлюдяването на Странджа се дължи на комплекс от фактори, от които централният е, че след
Освободителната война регионът остава извън пределите на България. Каква е историята.
Миграционният поток към Стара България е първият сериозен демографски трус, след който
населението спада с една трета. На търговската карта на френския инженер Бианкони от 1887 г.
населението на М. Търново е посочено 11 000 души – толкова, колкото по това време наброява
Добрич и тройно повече от Бургас, който на въпросната карта е с 3100 жители (Атлас „Българските
земи в европейската картографска традиция III – XIX в.”). По-внимателна историческа справка
показва, че Бианкони най-вероятно включва към населението на града също и броя на жителите в
околните села. Независимо от това, има доказателства, че към 1878 г. в Малко Търново и околните
колиби вероятно живеят около 9000 жители – значително число за едно планинско градче. Към
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началото на XX век в Малко Търново вече живеят 5 до 6 хиляди жители. След Илинденско –
Преображенското въстание от 1903 г. – вторият демографски шок, населението на града спада до 4 – 5
хиляди души.
Присъединяването към България след Балканските войни може да се разгледа като трета фаза на
демографския упадък на Странджа, като този път причината е основно стопанска. Българското
население между двете световни войни се топи главно заради упадъка на по-рано доходното
животновъдство: след 1912 г. старите зимовища на стадата в Източна Тракия стават недостъпни.
Секват търговските и социалните връзки с метрополията Истанбул и търговските центрове Одрин и
Лозенград. След 1929 г. световната икономическа криза понижава икономическите перспективи също
и на Странджа. През 1935 г. жителите на „столицата на Странджа“ наброяват едва 3614. Има
признаци на демографски възход през първите две десетилетия на социалистическия режим, когато
Малко Търново придобива ново значение като граничен и отбранителен пункт и миньорски център.
Така през 1965 г. в града е поставен „рекорд“ с 4804 души, след което броят на жителите постоянно
намалява. Пикът на населението на Малко Търново през 60-те години всъщност до голяма степен се
дължи на изселване населението от околните села. Миграцията към регионалния център
първоначално се стимулира от колективизацията, а после се насочва извън границите на региона като
реакция на заселническата кампания с Постановления 22 и 60 на Министерския съвет. Това са
четвъртата и петата вълни на Странджанската демографска криза.
Освен че бързо намалява, в две общини на Странджа населението критично застарява. При
средно 18.5% дял в населението на България на хората над 65 годишна възраст, в община Малко
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Търново този процент е над 31.5%, а в Болярово дори 32.7%. В крайбрежните странджански общини
процентът възрастно население е по-нисък от средното за страната: 18% за Приморско и 17% за
Царево. В Средец процентът е 22.8%. Общата зависимост е, че в посока от морето към
вътрешността демографската структура силно се влошава.
Затова не е странна и ниската раждаемост и съответният малък брой на децата и младежите. При
18.4% средно за страната дял на населението от 0 до 20 години, в Малко Търново този процент е 17%,
а в Болярово 16.2%. За сметка на това в община Средец младото население е над 20.5%, като найвероятно причината за това е етническа (многодетните цигански семейства). В Царево процентът на
населението до 20 години е 20%, а в Приморско 18.9%.
Наблюдава се, освен това, отрицателен механичен прираст в „слабите“ общини и положителен
край морето: за периода 2003 – 2013 г. от Малко Търново са се изселили нетно 122 души, а от
Болярово 46 души. За същия период голямо заселване е регистрирано в Приморско, нето 1821 души, в
Средец заселването е нетно 616 души, в Царево 574 души.
Обезлюдяването не е единственият демографски проблем на Странджа. В региона процентът на
циганите е два пъти по-висок от средния за страната: 11.5% от населението на петте общини се
самоопределят за такива. Вероятно действителният им дял е двойно по-висок при положение, че в
етническата картина почти отсъстват турци, а самоопределящите се като българи са средно 73.5%.
Този факт сам по себе си е лесно обясним: маргиналните региони привличат маргинални групи. Това
не задължително негативен фактор, тъй като с известна условност той може да се окаже ценен
източник на работна ръка. При това голяма част от циганското население е интегрирано. Но въпреки
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всичко „циганизацията“ създава несигурност.
При Сакар е идентична ситуацията. През последните 50-60 години тотално е обезлюдяването
във вътрешността на планината. Китни селища се превърнаха в празни руини, в които е звучал детски
мях, песни, веселби и ругатни, училищата празни и разбити, църквите занемарени, само хора на
пределна възраст се щъкат безцелно из пустите улици но това ще е още за кратък период от време. Да,
живеем в страшно време, боли ни.
Сакар планина и селищата в него са били най-многолюдни през 40-50 години на ХХ век. След
това както и при Странджа със започване и приключване на кооперирането започнала масова и
невиждана изселническа вълна, която не прекъсва и до ден днешен.
Села с население над 2000 човека са останали с 300 -400 човека в надтрудоспособна възраст, помалките села, много от тях са на изчезване. Селищната система на планината която е била човешко
убежище хиляди години в близките годи безвъзвратно ще бъде нарушена.
Стопански проблеми пред региона:
Заради бедните почви хората, живеещи в тези гранични райони винаги са били принудени да
проявяват изобретателност по отношение на поминъка си. Това стимулира сравнително ранно
развитие на занаяти, както и търговска предприемчивост, особено в Малко Търново, Тополовград,
Харманли. Въпреки неблагоприятните предпоставки, селското стопанство в миналото е играло
значителна роля.
Характерна симбиоза е свързвала животновъдството и земеделието. Бедните странджански и
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сакарски почви са раждали, само ако били обилно наторявани и най-ефективен източник за това са
били стадата овце. Всеки земеделец имал 50 – 100 глави добитък, служещи освен другото и за торене;
от своя страна едрите скотовъдци също са се възползвали от възможността и са развивали
съпътстващо земеделие. Упадъкът на овцевъдството има като пряко следствие и загубата на
производителност в земеделието. Странджа и Сакар планина са били важни производтвени райони на
царство България, като тук се произвеждали значителни количества, дървесина, месо, вълна, тютюн и
др. стоки. Днес в Странджа освен дърводобива и морския туризъм всичко друго е в упадък, за Сакар
планина днес единствено лозарството и добива на фелдшпат определя облика на планината като
производствен облик всичко друго е замряло.
Положителен момент днес е, че европейските субсидии на декар, които на повечето места са повисоки заради статута на необлагодетелстван район. Най-значителен земеделски интерес в Странджа
в момента привличат плащанията за възстановяване и поддържане на недоизпасани пасища по мерки
211, 212 и 214 от втория стълб на Общата селскостопанска политика. Много от частните земеделски
стопани в Източна Странджа са регистрирани като пчелари.
В община Болярово земеделието е по-добре развито, като обработваемата земя достига 250 хил.
дка., броят на говедата е 3150, на овцете около 6000 и на козите 2500.
Значително по- добри са показателите за земеделско производство в община Елхово, в
Сакарските общини значителен подем през последните години бележи лозарството, производството
на технически култури, пчеларството и др.
Вследствие на грешните предразсъдъци на българските лесовъди срещу дъбовите насаждения,
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след 1955 г. са унищожени големи площи вековни странджански гори, които на места са подменени с
издънкови насаждения или с иглолистни култури. Освен спадналото качество на ландшафтната
картина, което ощетява туризма, приходният потенциал на новите гори е по-нисък. Тревожно е, че
несъобразеният със структурата на горите и спецификата на региона дърводобив продължава. Спада
потенциалът за странични ползвания на горите. Горското стопанство на Странджа страда от лошите
горски пътища, които затрудняват извозването на дървесината и влошават стопанските резултати.
Строени през 50-те и 60-те години на миналия век, те вече са съвсем амортизирани, на някои места
непроходими поради паднали мостове и свлачища.
Туристическата услуга в Странджа планина, Дервентски възвишения и Сакар планина има три
основни форми: масов морски туризъм в общини Созопол, Царево и Приморско, опознавателно културен туризъм, развиващ се предимно в същинската гориста част на Странджа и Сакар както и
ловен туризъм. Той е по характерен за територията на ДПП „Странджа“ а за останалата част от
граничния регион има огромен ресурс който изобщо или епизодично се използва.
Данните за морския туризъм в Созопол, Царево и Приморско за 2016г показват следните данини

Области /

Места за

Легла

Легладенонощия
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Пренощува
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Общини

настаняване

Легла

в т.ч. временни
(допълнителни)

Брой
стаи

Стаи,
достъпни за
хора с
ограничени
възможности
за
придвижване

нощувки Общо

нощувки от
българи

нощувки от
чужденци

лица - Общ

109

12177

798

1304598

4974

11

597266

371974

225292

949

Созопол

83

9757

2159

1311055

3676

21

707401

251204

456197

1097

Царево

113

9786

1088

896404

2975

38

334951

220497

114454

587

Приморско

В община Малко Търново освен града най-развитият туристически център е село Бръшлян в по
малка степен посещавани са Стоилово, Сливарово, Визица.
Селото е обявено за архитектурен резерват и в него около 15 къщи предлагат нощувки за гости.
Безспорно постижение на местните хора е, че Бръшлян успява да привлече около 10 000
организирани туристи годишно, както и вероятно още толкова неорганизирани (броят на нощуващите
в селото е значително по-нисък). Туристическият интерес към вътрешността на Странджа се засилва
от няколкото фестивала и панаира през годината, начело с нестинарския събор в село Българи и
Фестивала на зелениката, организиран от управлението на природния парк. Чувствително нарасна
през последните години интересът за туризъм с посещение на мегалити, каквито има сравнително
запазени край морето и особено в община Средец. Специално за селския и етно туризъм в Бръшлян
има истина в аргумента, че за момента той е оригинален, печеливш и атрактивен за гостите, но
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въпреки това не е устойчив. Жителите на селото са предимно пенсионери и няма реален наследник за
тяхната самобитна туристическа програма.
Във вътрешността на приграничния регион условията за туризъм бързо намаляват като
ифраструктура, Тук ресурса е много голям, ценен, с възможност да бъде целогодишен, да носи
приходи. Но липсват основни принципи за развитието на антропо културния туризъм липсва –
инфраструктура от сякакъв вид, страшна е демографската ситуация, страшен е дефицита на кадри,
паметниците на човешката култура не се опазват от местна власт и държава, оставени са в ръцете на
хора които ги разрушават. А това богатство веднъж бъде ли унищожено, няма връщане назад. В този
порядък да споменем мегалитните паметници, тракийски светилища, укрепените селища,
множеството християнски паметници от средновековието до наши дни.
Ловният туризъм е широко застъпен, главно с лов на дива свиня и благороден елен. Тъй като
този вид туризъм е от високия ценови клас и се практикува от известни личности, мнозина от
местните жители са убедени, че телената ограда и въобще изостаналостта на региона се поддържат, за
да се осигурят на „политиците и техните гости“ необезпокоявани ловни терени. Концепцията на
природния парк не изключва лова, но като цяло се създава усещането, че този по-незначителен от
горското стопанство и туризма източник на приходи за местната общност има неоправдана тежест
при взимането на регионални решения за развитие. Конфликтно е отдаването на значителни
територии от Странджа за ползване от частни ловни стопанства, което според служителите на
лесничействата може да попречи на колебливото развитие на туризма, на многофункционалното
горско стопанство и на пасищното животновъдство. На територията на парка 40 държавни
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дивечовъдни участъка са отдадени за стопанисване за срок от 15 години; към 2010 г. предоставената
ловна площ достига 52 хил. ха, или почти половината от площта на ПП „Странджа“, като
увеличението спрямо 2000 г. е повече от два пъти.
В община Малко Търново в момента
производство няма – нито добивно, нито преработващо: трите медни мини, флотационната фабрика и
няколкото цеха са закрити в периода на приватизация. Малката кариера за инертни материали и
затихналият добив на мрамор не могат да се определят като „добив на полезни изкопаеми”;
промишлен добив на фелдшпат, на който са възлагани надежди, така и не е започнал. По-голямата
част от икономиката е обвързана с третичния сектор, т.е. с услугите: туристически, транспортни,
административни, финансови, здравни, учебни, обществено хранене и т.н. Основен първичен
източник на доходи са заплатите на държавната администрация, пенсиите – като правило доста
високи за страната, както и заплатите на заетите в горския сектор, туризма, митниците и граничните
служби.
Икономическият баланс на региона е силно негативен: Странджа изнася за преработка към
околните региони суровини (на първо място дървесина, но и някои храни и суровини) и така губи
принадена стойност. Регионът е принуден да внася всичко останало, включително потребителски
стоки, които в далечното минало са стояли в основата на стопанския му подем.
Този негативен регионален стопански баланс, който разчита единствено на третичния
сектор – но без наличието на квалифицирана работна ръка и достатъчно търсене, обрича региона на
сигурен упадък.
Крайморските населени места днес извличат предимство от туризма, но въпреки това общините
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Созопол, Царево и Приморско не могат да се разграничат от проблемите на вътрешността: техните
разположени по-далеч от морето села също западат. Със закърнял първичен и несъразмерен третичен
сектор регионалната стопанска структура е силно неустойчива. Затова държавните политики за
регионално възстановяване, ако такива бъдат задвижени, би следвало да се насочат към създаване на
затворени производствени цикли, в които странджанските суровини ще се преработват на място и
добавената стойност ще остава в региона, а крайният продукт следва да бъде подкрепен от маркетинг
на национално равнище.
Без суровинно – производствен цикъл, насочен към крайния пазарен продукт, икономиката
на Странджа окончателно ще угасне. Този уязвим от стопански колапс регион на България е твърде
голям по площ, за да бъде чисто и просто изоставен, забравен, да не се виждат и използват неговите
силни страни. Оказва се, че логиката в социалистическата идея за заселване е диаметрално погрешна:
не заселването на пришълци ще вдигне на крака стопанството, а стопанският възход ще доведе повече
хора. Тоест, с подобрения в първичния и вторичния сектори на икономиката, стопанската
привлекателност на Странджа - Сакар може да доведе до вълна от завръщане и ново заселване – а не
обратното.
В Дервентските възвишения и Сакар планина със същата сила влияят и въздействат същите
негативни фактори които са присъщи и за Странджа планина вече 30 години положението е страшно.
В Сакар планина през 80-години на миналия ХХ бе изградена солидна база на добивната и
преработваща промишленост която бе стратегическа и за самата държава. Като например добива на
уранов концентрат в Орлов дол, Владимирово, Навъсен и Момково. Силно бяха развити добива на
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олово, цинк и сребро, добива на скално облицовъчни материали, преработката на тютюн,
производство на медицински инструменти.
Още по силно развитие получиха Свиленград, Харманли и Любимец, по долината на р. Марица,
и Елхово по долината на р. Тунджа, но все пак те са и си остават периферни икономически центрове
и връзката им със Сакар планина и Дервентските възвишения бе само суровинна като те изсмукваха
човешки и суровинен материал.
Инфраструктурни проблеми: задълбочаващи се все повече във времето, са неимоверно много и
все по належащи, трудни и финансово неосществими:
Лошата инфраструктура, в частност лошите пътища, се посочва от самите жители на региона
като основна причина за стопанския му упадък. Социологически проучвания проведени в близкото
минало с жители на Малко Търново, Средец, Царево и Приморско демонстрират убеждението на
местните жители, че „никой няма да иска да инвестира тук с тези пътища“, а и самите туристи „няма
да повторят, тук пребиваването си“. Като в пълна това сила важи и за Сакар планина и Дервентски
възвишения.
Дори в подобно становище да има повече емоция, поради трудния живот на малкото останали
местни хора, лошите пътища са безспорен негативен фактор. Но може да се смята, че не недостигът
на пътища и подходи към планината, а много лошото състояние на съществуващата пътна мрежа е
основна спънка за развитието.
Отводняването и поддържането на пътищата са занемарени от много години в целия регион.
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Освен това някои пътища са тупикови /стигащи до никъде/, липсват връзки между населените места
(например пряк асфалтов път между селата Бродилово и Кости, Радовец – Варник, Капитан Петко Срем и др.).
Върху пътната инфраструктура се работи но само върху най-натоварените, като че ли другаде
хората не плаща данъци на тази държава и не искат нормален живот. Значителни участъци от пътя
Бургас – Малко Търново, Средец – Елхово, Тополвград - Харманли се подновяват или рехабилитират,
изграден двулентов път край морето между Царево и Резово, Процесът следва да се ускори и да
обхване и други междуселищни връзки, особено рехабилитация на пътя Царево – Малко Търново,
както и изграждане на приемлива пътна връзка между Малко Търново и шосето Бургас – Средец –
Елхово, Тополовглад – Харманли, Полски градец – Тоополвград – Устрем Радовец – Левка, Болярово
– Воден - Крайново която ще позволи нормален подход до вътрешността на планините и несравнено
ще подобри вътрешната комуникация между източна и западната част на региона.
Морските транспортни връзки са развити под възможностите си. От една страна има потенциал
за воден туристически транспорт между селищата по крайбрежието, например круизна линия
Созопол – Приморско – Царево – Ахтопол. От друга страна модернизацията на пристанищата в
Царево и Ахтопол, за да могат те да приемат по-луксозни яхти, се коментира от години, като в това
отношение в Царево едва напоследък има частичен напредък.
Сравнително добре изградена е туристическата инфраструктура в региона, особенно в
неговата източна периферна част в близост до Черно море и в районите на ДПП „Странджа“.
В Региона има два планински курорта от местно значение (по Списък на курортите, ДВ от 24

42

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

февруари 2012 г.) - гр. Малко Търново и местност „Божура“, община Средец; един балнеологичен
курорт от местно значение – с. Стефан Караджово, общ. Болярово; шест климатични морски курорта
от национално значение – гр. Созопол, гр. Царево, гр. Ахтопол, гр. Китен, гр. Приморско и Курортен
комплекс „Международен младежки център Приморско“; както и климатичните морски курорти от
местно значение село Синеморец и село Лозенец в община Царево и местността около устието на
Ропотамо и блато Аркутино в общ. Приморско. Или общо 12 курорта, шест от които от национално
значение.
Докато инфраструктурата на морския туризъм е значителна и се разраства с всяка изминала
година поради слабата и неефективна държавна политика. Стратегия която я има за развитие на
Странджа я има само на хартия и добри пожелания които си остават само добри пожелания от минало
време, тук по крайбрежието е валидна максимата за силата на парите и след нас и потоп. Никой не е
се замисля за адекватна държавна политика, щадяща този уникален район, който в близко бъдеще ще
бъде унищожен и непривлекателен, туристическото предлагане във вътрешността е твърде слабо.
Капацитета от туристически легла, с които община Малко Търново, Средец, Болярово, Елхово и
Тополовград разполагат, са крайно недостатъчни с оглед перспективата за развитието на
антропогенния културен туризъм в региона.
В същото време морските курорти са изправени пред други инфраструктурни проблеми:
капацитетът на пречиствателните станции не достига, сметосъбирането не е на ниво, през летните
месеци потреблението на вода може да надхвърли капацитета, кабелната електропреносна мрежа
средно напрежение в курортните селища е развита в недостатъчна степен, предвид пиковата
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консумация на електричество през летните месеци.
Културни проблеми, нерешими, без намесата на държавата:
Големият изследовател на тракийското наследство Александър Фол учи, че думата „култура“
следва да се разбира като усвоено поведение. В този смисъл културата на Странджа-Сакар са не само
и не толкова нейните мегалитни и тракийски паметници; нито фестивалите или дори завещаните от
дълбока древност обреди – а осмислянето на живота и предаването на облечения в дела светоглед
през поколенията. Културните пластове тук са много дълбоки, с големи корени, много богати, силни
духом, впечатляващи със своята емоция която се запечатва за цял живот. Тези културни пластове са
навсякъде из региона и в народопсихологията на хората на странджа, равногорието и сакар планина.
Ритуали останали от древни времена се пазят като зеницата на очите си, докато има живи хора, дано
да има още дълги години, свещите, кандилата, песните, ударите на тъпана, писъка на гайдата,
жаравата на огъня и силата на вярата ги пазят и ще ги има завинаги.
Не е преувеличение да се каже, че нестинарството в Странджа, независимо че се практикува от
тесен кръг посветени, е една от основните колони, поддържащи регионалната общност. Въпреки че
привлича до 3 хиляди гости и прочува региона отвъд пределите на страната, ежегодният нестинарски
събор на 3 юни в село Българи се люшка между сакралния ритуал и битовизмите на селския събор,
като освен това остава далеч от потенциала си да осигурява приходи за местната общност. Създава се
впечатлението, че изостаналостта в обслужването на туристите е реквизит от истинността на ритуала
– което е погрешно. Обаче тъй като и най-старателното управление не би могло да сътвори, а само да
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разруши нестинарския ритуал, който при това е целогодишен и много по-сложен от „танц върху
огъня“, най-уместно изглежда то и да не се възползва по-активно от него.
Собствената инициатива на организаторите на местните панаири да се предлагат на посетителите
предимно местни и традиционни храни и напитки, може би е начало на благоприятна тенденция за
регионалното устойчиво развитие. Включването на елементи от нестинарския ритуал в програмата на
Фестивала на зелениката е правилно решение.
Броят на организираните туристи посетили ПП „Странджа” е около 13 000 за година и
непрекъснато нараства.
Все още липсва методика за мониторинг на посетителския поток в парка. Правят се общи
наблюдения и се отчита броят на посетителите, в рамките на организираните от ДПП посещения.
Извършени са конкретни проучвания за посетителския поток в конкретни обекти от парковата
територия и общи преценки за броя на посетителите на определени места по определен повод.
Основна дестинация се очертава крайбрежието, където се насочва най-интензивният туристически
поток. Проведено проучване на ЗМ “Устието на река Велека” и “Силистар” в съвкупността на
чуждестранните туристи, основна тежест пада на семейни лица на възраст над 40 г. Българският
контингент е в основната си част под 40 г., работещи или учащи се, с добро образование, предимно от
столицата. Конкретни проучвания в крайбрежната зона на парка сочат, че средният престой на
туристите е над 6 дни, като преобладават посещенията с престой 14 дни – 63%, следвани от тези с
престой от 6 до 10 дни – 32.7%. В същата зона преобладават пристигащите с лични МПС.
Предпочитанията към средствата за подслон и местата за настаняване се изразяват в следните
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съотношения: във ведомствени бази – 40%, в частни квартири – 18.4%, в хотели – 14.3%, при
приятели – 12.2%, в туристически хижи – 10.2%, във вили – 4%. Основни притегателни центрове във
вътрешността на парка са гр. Малко Търново, селата Бръшлян, Граматиково, Българи, карстовите
извори край с. Младежко, карстовият район Докузак край с. Стоилово, м. “Петрова нива”, м.
„Индипасха”, куполните гробници в м. „Мишкова нива” и м. „Пропада”. Престоят във вътрешността
на парка се ограничава обикновено до еднодневни и двудневни посещения, по-рядко до седмица.
Характерни са краткотрайните летни посещения с цел къмпиране в долините на 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 рекреация.
Антропогенните паметници на културата – долмени, могилни некрополи, светилища, древни
селища, антични мини, крепости, възрожденски къщи, църкви и параклиси – общият им брой е 575,
от тях 133 са с национално значение. Иманярството и вандализмът вече са нанесли значителни
разрушения на редица обекти.
Колкото по-бързо местната общност с помощта на държавата, започне реално да печели от
многобройните паметници на културата, толкова повече туристически ресурс ще се запази за бъдеще.
Това богатство е най-голямото, най- значимото което може да изведе региона на челно място в
континента с развит културен туризъм. Даденостите му са от преди хиляди години и то дадености с
които може само да се гордее, а не да тънат в разруха и забвение.
Това си е национален грях, престъпление, измеренията на което нямат аналог в една нормална
държава за каквато пледира да бъде България. Тази антропогенна даденост покрита с пелената на
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хилядолетията може да бъде основна част от спасението на граничния регион. Върху нея при една
добра и балансирана държавна политика в отрасъла може на основата на най- впечатляващите
антропогенни културни паметници може да бъде развит значителен целогодишен културен туризъм.
Но за това е нужна държавна политика с цел изграждане на добра транспортна, социална, техническа,
икономическа и рекламна стратегия и инфраструктура. Антропогенните паметници на културата
преимуществено пръснати в вътрешността на Странджа, Дервентските възвишения и Сакар планина,
могат да бъдат решение на задачата за оздравяване на граничния Регион на Странджа – Сакар.
СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ /ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/
С КАТЕГОРИЯ “НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС
№

Населено
място

Наименование на НКЦ

Административни
данни
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Кв.

парцел
-пл.№

Вид
/според научната
и културната
област, към която
се отнасят, съгл.
чл.47 от ЗКН/

Документ за
предоставяне на
статут: ДВ бр./год/
протокол на
НСОПК/
СЕСОНКЦ /
Заповед на МК/
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1.

гр.Ахтопол

Късноантична и средновековна
крепост

2.

с.Белеврен

Долмен-500 м. северно

3.

Остров
Болшевик
/Св.Анастасия
Остров
Болшевик
/Св.Анастасия/
Бургаски залив
с.Бръшлян

Манастир “Св.Анастасия”

4.

5.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието

ДВ бр.35 от 1965 г.
/местно значение/

Групова
археологическа

Заповед № РД9Р52/ 15.12.2015г. на
МК
Протокол от
22.06.2015г. прекатегоризирана
в “национално” и
режими
ДВ бр.35 от 1965 г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен и
художествен
Исторически

Историческо място, о-в
Болшевик /Св.Анастасия/- 8 км.
източно
Църква”Св.Димитър”

Архитектурностроителен и
художествен

48

ДВ бр.39 от 1979г.
ДВ бр.73 от 1967г.

ДВ бр.39/1979г.
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6.

с.Бръшлян
с.Бръшлян

Църквата ”Св.Димитър” с
килийното училище
Къща на Мила Ненчева

7.

17

8.

с.Бръшлян

Къща на Петко Кукурджаков

30

9.

с.Бръшлян

Къща на Нана Кубарелова

31

10. с.Бръшлян

Къща на Руса Чайкова

87

11. с.Бръшлян

Къща на наследниците на Иван
Тодоров

121

12. гр.Бургас

Жилищно-търговса сграда,
бивша на Димитрос Хараламбус,
сега „Радио- възел – Бургас”
Църква”Св.Св.Кирил и
Методий”
Административна сграда, бивша
Търговска индустриална
камара, сега ОНС

13. гр.Бургас
14. гр.Бургас
15. гр.Бургас

Историческо ядро на Морската
градина

16. с.Горно
Ябълково

Долмен Змейова къщам.”Асенов герен”- 4 км. изт.

ул.”Ив.Рашеев”
№2
пл.”Св.св.Кирил
и Методий”
ул.”Цар Петър”

49

269

Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен

ДВбр.20/1983 г.

7-63

Архитектурностроителен

ДВбр.18/1979 г.

6309

Архитектурностроителен
Архитектурностроителен

ДВбр.18/1979 г.

Градинскопарковото
изкуство
Архитектурностроителен от

ДВбр.41/1992 г.

7071

ДВбр.20/1983 г.
ДВбр.20/1983 г.
ДВбр.20/1983 г.
ДВбр.20/1983 г.
ДВбр.20/1983 г.

ДВбр.18/1979 г.

ДВбр.35/1965 г.
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17. с.Г.Ябълково

Долмен Чельов капакм.”Пашадере”-1 км. южно

18. с.Граничар

Два долмена Змейови къщи- 1
км. южно

19. с.Дебелт

Старобългарски вал Еркесия- 56 км. югозападно

20. с.Дебелт

Античен и средновековен град
Горното градище-до селото
източно

с.Дебелт
21.

Античен и средновековен град
Долното градище –
в
селото

с.Долно
22. Ябълково

Долмен Змейова къщам.”Калката”-2 км. изт.

23. с.Евронозово

Долмен – 400 м. западно

Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурно-

50

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.
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24. с.Екзарх
Антимово

Средновековна крепост- 6-7 км.
северозападно

25. с.Заберново

Долмен – м.”Тумбата”км.северозападно

26. с.Заберново

Долмен-м.”Лъгът”-3 км.
северозападно

27. с.Калово

Долмен Похлупени каменим.”Средората”- 1 км. северно

28. с.Камчия

Старобългарска каменноземлена защитна преграда, 6 км.
С-СЗ от селото, в Ришкия проход
Родната къща на Димитър
ул.”И.МакариоПолянов
полски” № 27
Крепост, м.”Урдовица” на
морския бряг

29. гр.Карнобат
гр.Китен

строителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архелогически

1,5
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111

472

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.35/1965 г.

ДВбр.25/1998 г.

Исторически

ДВ бр.73/1967г.

Архитектурностроителен от
Античността и

ДВбр.35/1965 г.
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Средновековието
Групова
археологическа
НКЦ

Ранновизантийска и
срдновековна крепост на
полуостров “Урдовиза”

30. с.Лозарево

Антично градище Голое – 1 км.
северно

31. гр.Малко
Търново
32. гр.Малко
Търново

Паметник на Преображенското
въстание-в м.”Петрова нива”- 5
км. северно
Тракийска гробница,
м.”Мишкова нива”

33. гр.Малко
Търново

Могилен некропол в местността
“Пропада”

Археологическа
групова НКЦ

34. с.Манолич

Късноантична и среднове- ковна
българска крепост Калето, 1,5
км. южно от селото, върху
едноименно възвишение, над
десния бряг на река Луда
Камчия
Църква “Старата Митрополия”

Археологически

Протокол на
НСОПК от
27.06.1986 г.
Заповед № РД9Р43/ 16.12.2016г. на
МК и режими
ДВбр.25/1998 г.

Народна старина

ДВбр.69/1927г.

35. гр. Несебър

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Исторически

Заповед № РД9Р41/ 02.12.2016г. на
МК - промяна на
статута,
прекатегоризация
и режими
ДВбр.35/1965 г.

Археологически

40

52

399

ДВ бр.97/1970г.
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36. гр.Несебър

Църква “Св. Климент”

48

528

37. гр.Несебър

Църква “Св.Иван Алитургетос”

51

598

38. гр.Несебър

39. гр.Несебър

Останки от крепостната стена по
крайбрежието на полуострова
Църква”Св.Михаил и Гавраил”

10

40. гр.Несебър

Църква “Богородица Умиление”
– извън дворищната регулация

41. гр.Несебър

Църква “Св.Параскева”

12

42. гр.Несебър

Църква “Св.Стефан”-Новата
митрополия

53

53

371

360

Архитектурностроителен
Архитектурностроителен

ДВбр.41/1964 г.

Народна старина

ДВбр.69/1927г.

Архитектурностроителен
Народна старина

ДВбр.41/1964 г.

Архитектурностроителен
Народна старина

ДВбр.41/1964 г.

Архитектурностроителен

ДВбр.41/1964 г.

Архитектурностроителен

ДВбр.41/1964 г.

Архитектурностроителен

ДВбр.41/1964 г.

Народна старина
Архитектурно-

ДВбр.69/1927 г.
ДВбр.41/1964 г.

ДВбр.41/1964 г.

ДВбр.69/1927 г.

ДВбр.69/1927 г.
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43. гр.Несебър

44. гр.Несебър

Църква”Пантократор”

56

Църква “Св.Иван Кръстител”

6

509

493

45. гр.Несебър

Църква “Св.Спас”

8

167

46. гр.Несебър

Църква “Св.Тодор”

20

284

47. гр.Несебър

Къща на Димитър Москоянов

37

48. гр.Несебър

Къща на Елена Павлова

52

453,
451
595

49. гр.Несебър

Къща на Желю Богданов

58

588

50. гр.Несебър

Сектор от тракийската
укрепителна система-

54

строителен национално
Художествен
/иконостас/местно
Народна старина

ДВбр.96/1967 г.
ДВбр.69/1927 г.

Архитектурностроителен

ДВбр.41/1964 г.

Народна старина
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Народна старина

ДВбр.69/1927 г.

Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Археологически

ДВбр.41/1964г.

ДВбр.41/1964 г.
ДВбр.41/1964г.
ДВбр.69/1927г.

ДВбр.41/1964г.
ДВбр.41/1964г.
ДВбр.41/1964г.
Протокол на
НСОПК
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51. гр.Несебър

52. гр.Несебър

53. гр.Несебър

54. гр.Несебър

отбранителна куртина и градска
порта /12-6 в.пр.н.е./северозападната част на
полуострова, върху тераса над
т.н. Северно пристанище
Храм на Зевс
Хипердексиос/съхранен в
субструкция/, върху тераса над
т.н. Северно пристанище -5-6 в.
пр.н.е.
Древна подпорна стена на
тераса/елинистична епоха—3 в.
пр.н.е./-западна зона от старата
част на Несебър, под
Археологическия музей
Жилище от елинистичната
епоха/т.н.Къща на Артемидорос4 в.пр.н.е./ под съборената
църква “Св.Георги”при южната
периферия на източния площад
на Несебър
Архаичен храм /6 в. пр. н.е./централната част на града, на 10
м. южно от църквата
“Пантократор”

16.10.1992г.

55

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.
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55. гр.Несебър

56. гр.Несебър

57. гр.Несебър

58. гр.Несебър

59. гр.Несебър

Елинистически жилища /3-2
в.пр.н.е./-западна зона на града,
югоизточно от
базиликата”Св.Апостоли”
Ранновизантийски терми /5-6
в./-северно от църквата”Св.Иван
Кръстител”, северната част на
града

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

Водоснабдителна система –
цистерна и подземни галериикоридори/5-6 в./в района на
църквата “Пантократор”, в
централната зона от старата
част на Несебър и югоизточно от
нея, по посока на ул.”Мена”
Трикорабна едноабсидна
базилика/5-6в./-при
северозападната периферия на
старата част на Несебър
Трикоробна базилика /5 в./ в
близост до главната порта на
ранновизантий- ски и
средновековен град, западна
зона на старата част на Несебър

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

Археологически

НСОПК
16.10.1992г.

56
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60. гр.Несебър

Кръстокуполна средновековна
църква -/10 в./-разположена
северно от старата митрополия

Археологически

Протокол на
НСОПК
16.10.1992г.

61. гр.Несебър

Некропол на МесамбрияМесемврия

Археологически

62. гр.Обзор

Каменна защитна преградна
стена/с укрепление към нея/ от
ранновизантийската епоха,
трасето минава от СЗ
покрайнини на града-северния
склон на рида Янко тепесизавършва на 300 м. изт. от
с.Приселци
Крепост от ранновизантийската епоха и българското
средновековие/Козяк/,
2,5
км. З-СЗ от града, при северните
склонове на Янко Тепеси
Надгробна куха могила, до
опитната станция

Археологически

Протокол №33 от
29.10.2012г. на
СЕСОНКЦ
ДВ бр.25/1998 г.

Археологически

ДВ бр.25/1998 г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието

ДВ бр.35/1965 г.

63. гр.Обзор

64. гр.Поморие

Антична гробница- 1 км. западно
Протокол от 19-

57
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65. гр.Приморско

66. гр.Приморско

Долмен Змейова къща – 4 км.
Северно

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието

Долмен “Змейова къща”,
северозападно

Археологическа

Вълчаново кале, 5 км северно

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието

58

21.10.1988 г.
/граници и режими/
Заповед №РД-191167 от 04.09.1989 г.
на КК и КТСУ
/писмо № РД-91-0020 от 14.09.1989 г. граници и режими/
Протокол на
междуведомствена
комисия от
16.11.2006 г.
ДВ бр.35/1965 г.

Заповед № РД9Р-4/
28.01.2016г. на МК промяна на статута
и режими /ДВ бр.26
от 2016 г./
ДВ бр.35/1965 г.
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67. гр.Приморско

Крепост “Лъвската глава”
/”Вълчаново кале”/”Ранули”

Археологическа
НКЦ

Археологически комплекс
"Беглик таш“, включващ
единични археологически НКЦ:

Археологически

Заповед №РД9Р-5/
28.01.2016г. на МК прекатегоризиране
в “нацонално
значение” и
режими /ДВ бр.26
от 2016 г./

Заповед № РД9Р-6/
28.01.2016г. на МК
и режими

-Изсечени в скалата хранилища
при нос Св. Димитър,
североизточно;
-Могила по пътя към "Ченгер",
северно;

Заповед № РД9Р-7/
28.01.2016г. на МК
и режими

-Могила в местност
"Стамополу", северно;

Заповед № РД9Р-8/
28.01.2016г. на МК
и режими

-Антично селище но
възвишението "Кондрус",
североизточно;

Заповед № РД9Р-9/
28.01.2016г. на МК
и режими
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Заповед № РД9Р10/ 28.01.2016г. на
МК и режими

-Антична и средновековна
крепост на Маслен нос,
североизточно.

68. с.Приселци

69. с.Русокастро

-Скално светилище Беглик Таш,
североизточно;

Заповед № РД9Р11/ 28.01.2016г. на
МК и режими

-Могила в устието на
р.Ропотамо, североизточно;

Заповед № РД9Р12/ 28.01.2016г. на
МК и режими

-Късноантично и средновековно
селище, южно от местността
"Ченгер“.

Заповед № РД9Р13/ 28.01.2016г. на
МКи режими

Старобългарски землен вал
“Гермето”, започва на
1,5
км. източно от селото-района на
с.Раковсково-завършва в
землището на с.Паницово
Средновековна крепост
Русокастро-м.”Русин камък”-0,5
км източно

Архелогически

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
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Обнародвани в ДВ
бр.26/ 2016 г.
ДВ бр.25/1998 г.

ДВ бр.35/1965 г.
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70. с.Русокастро

Старобългарски вал Еркесия—3
км. западно

71. с.Синеморец

Тракийски владетелски дом,
м.”Голата нива”

72. гр.Созопол

Къща на Куртиди “Тракийска
къща”

73. гр.Созопол

Църква “Св.Богородица” и
къща в двора
Иконостасът на църквата
”Св.Богородица”

74. гр.Созопол

Къща на Ана Трендафилова

75. гр.Созопол

Сграда на Рибарското училище,
остров «Св.св.Кирик и Юлита»

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Археологическа
НКЦ
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5
/стар/
18
/нов/
13
/стар/
23
/нов/

352
/стар/
227
/нов/
253
/стар/
299
/нов/

21
/стар/
12
/нов/

200
/стар/
144
/нов/

ДВ бр.35/1965 г.

Архитектурностроителен

Заповед № РД9Р-37
от 24.08.2015 г. на
МК - статут и
режими /ДВ бр.78
от 2015 г./
СОПК от
1962 г.

Народна старина

ДВ бр.69/1927г.

Архитектурностроителен
Художествен
Архитектурностроителен

СОПК от
1962 г.
ДВ бр.96/1967г.
СОПК от
1962 г.

Архитектурностроителна и
историческа НКЦ

Заповед № РД093/08.01.2014 г. на
МК и режими /ДВ
бр.22 от 2014г./
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СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ /ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/
С КАТЕГОРИЯ “НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
/Данни от Националния регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете на органите по чл. 65 и
Публичния регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим/
№

Населено място

Наименование на НКЦ
Административни
данни

1.

с.Александрово Тракийска гробница със стенописи,
м. ”Рошава могила”

Кв. парцелпл.№

Вид
Документ за
/според научната и предоставяне на статут:
културната област, ДВ бр./год/ протокол на
към която се
НСОПК/ СЕСОНКЦ
отнасят, съгл.
/Заповед на МК
чл.47 от ЗКН/
Археологически,
Художествен и
Архитектурностроителен
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РМС № 1711
/22.10.1962г.
Писмо
№ 11056 от
27.12.2000 г.
Протокол от 15.06.2001
г. - граници и режими
Включена е в
Индикативната
листа за културното
и природното
наследство на РБ от
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14.09.2004г.

2.

с.Българска
поляна

Археологически
Археологическа

с.Българска
поляна

Долмен /двукамерен/, м.”Славова
кория”, 6 км югоизточно
Двукамерен долмен, м.”Славова
кория”
Двукамерен долмен - м."Мангъра"
ПИ 433, 430, 211006 по КВС

3.

4.

с.Долен
Главанак

Мегалитно култово съоръжение –
кромлех, м.”Бунарълтъ”

Археологически

5.

с.Долно Луково Тракийска зидана гробница

Археологически

6.

с.Долно
Черковище

Археологически

ДВ бр.65
от 1994 г.

7.

с.Долно
Черковище

Археологически

ДВ бр.65
от 1994 г.

Археологическа

Археологически комплекс,
м.”Хамбар кая”, включващ
паметниците:
Тракийско селище –
2,75 км ЮЗ от селото, Тракийско
култово място – 2, 65 км ЮЗ от
селото, Скални ниши – 2,5 км ЮЗ
от селото, 3 Скални гробници – 2,5
км ЮЗ от селото
Скални ниши, м.”Кован кая”, 2,6
км ЮЗ от селото
63

ДВ бр.41 от 1976 г.
Заповед № РД9Р-22/
24.06.2015г. – режими
/ДВ бр.64 от 2015 г./
Заповед № РД9Р-18 от
24.06.2015 г. на МК режими /ДВ бр.64 от
2015 г./
Протокол
№ 6 на НСОПК от
15.11.1999 г.
ДВ бр.65 от 1994 г.
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8.

9.

с.Дъбовец,
Скален култов комплекс "Глухите
с.Малко
камъни"
Градище,
с.Ефрем и
с.Орешец
гр.Ивайловград Църква “Преображение Господне”

10. с.Изворово

Римски път, м.”Калдаръма”, 2 км
южно

11. с.Изворово

Археологически комплекс Кастра
Рубра

Археологическа

Заповед №РД9Р-0021 от
08.12.2011г. на МК
/обявяване и режими/

Архитектурнохудожествен
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Народна старина

ДВ бр.41 от 1992 г.

Археологическа

Протокол №21 от
12.12.2011г. на
СЕСОНКЦ

ДВ бр.67
от 1968 г.
ДВ бр.221 от 1927г.

12. с.Капитан
Андреево

Праисторически и
протоисторически ямен комплекс,
м. "Хауза"

Археологическа
групова

Заповед

13. с.Капитан
Андреево

Останки от римски път "Виа
Диагоналис", м."Хауза"

Археологическа

Заповед № РД9Р-1/
07.01.2016г. на МК предоставяне на статут

64

№ РД9Р-2/ 19.01.2016г.
на МК - предоставяне
на статут и определяне
на режими
/ДВ бр.26 от 2016г./
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и определяне на режими
/ДВ бр.15 от 2016г./
АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Протокол на НСОНПК
Средновековието от 20.01.2009г. -граници
и режими /писмо № 325
от 04.02.2008 г./
АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Средновековието

14. с.Каснаково

Светилището на нимфите и
Афродита, м. „Гяур бунар”, 1 км
югоизточно

15. с.Клокотница

Средновековна крепост, Асенова
махала, 2 км югозападно

16. с.Княжево

Укрепен владетелски дом от
елинистическата епоха, м."Татар
маша"

Археологическа

Заповед №РД9Р-35 от
24.08.2015г. на МК предоставяне на статут
и определяне на режими
/ДВ бр.78 от 2015 г./

17. с.Кралево

Скална винарна /шарапана/,
м.”Кайряка” /Кариерата/,
1 км южно

Археологически

ДВ бр.65
от 1994 г.

18. с.Лъджа /сега
квартал на гр.
Ивайловград/

Римска вила – на р.Армира – 2,5 км
Ю

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието

ДВ бр.67 от 1968 г.
Заповед №13.366 от
13.01.1989г. на МКНП и
КТСУ за граници и
режими
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19. гр.Марица
Средновековен некропол,
/гр.Симеоновгр м.”Белана”, 2 км източно
ад/
20. с.Маточина

Скална църква, м.”Дели кая”, 2 км
югозападно

21. с.Маточина

Средновековна кула, м.””Кулата”,
200 м северно

22. с.Мезек

Крепостта до селото
Средновековна крепост,
м.”Калето”, 300 м западно

23. с.Мезек

Тракийска куполна гробница, 600 м
югозападно

24. с.Михалич

Скални църкви, 3 км източно

25. с.Овчарово

Менхир-Чучул камък, в селото

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Народна старина

ДВ бр.67
от 1968 г.
ДВ бр.67
от 1968 г.
ДВ бр.67
от 1968 г.

ДВ бр.69 от 1927 г.
ДВ бр.221 от 1927 г.
АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Протокол от 16.03.2006
Средновековието г. – граници и режими
АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Протокол от 16.03.2006
Средновековието г. – граници и режими
АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Средновековието
АрхитектурноДВ бр.67
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26. с.Овчарово

Римски път, м.”Герена”, „Турското
гробе”, „Кованлъка” и „Юрушкия
кладенец”

27. с.Пелевун

Мегалитно гробно съоръжение –
долмен
Скална гробница, м.”Хамбар таш”,
2 км СЗ
Скална гробница, м.”Кара ин”, 2,5
км
Ю-ЮИ
Археологически комплекс,
включващ
3 Скални гробници,
2,5 ЮИ от селото,
м.”Хамбар кая”
Средновековна крепост, м.”Калето”
/”Асара”/,
1,5 км западно
Долмен /двукамерен/, м.”Юргаков
игрек”, 3 км южно
Долмен /двукамерен/,
м.”Капаклийка”, 3 км южно

28. с.Поповец
29. с.Пчелари
30. с.Пчелари

31. с.Рабово
32. с.Сакарци
33. с.Сакарци

строителен от
Античността и
Средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Археологически
Археологически
Археологически
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от 1968 г.
ДВ бр.67
от 1968 г.
Протокол на НСОПК №
6 от 15.11.1999 г.
ДВ бр.65
от 1994 г.
ДВ бр.65
от 1994 г.

Археологически

ДВ бр.65
от 1994 г.

Археологически

ДВ бр.65
от 1994 г.

Археологически

ДВ бр.41 от 1976 г.

Археологически
Археологическа
НКЦ

ДВ бр.41 от 1976 г.
Заповед № РД9Р-23 от
24.06.2015 г. на МК -
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режими /ДВ бр.64 от
2015 г./
Протокол
№ 1 на НСОПК от
22.05.2003 г. /писмо
№ 10301 от 19.09.2003 г.
ДВ бр.67
от 1968 г.

34. гр.Свиленград Сводест мост на Мустафа паша

Архитектурностроителен

35. гр.Свиленград Антично и средновековно селище,
м.”Хисаря” край Канаклийската
махала

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Археологически
Протокол на НСОПК от
03.04.2004 г.,
утвърден от МК /статут
и актуализ. на
границите/
АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Средновековието
АрхитектурноДВ бр.94 от 1965 г.
строителен от
Античността и
Средновековието
АрхитектурноДВ бр.94 от 1965 г.
строителен от
Античността и
Средновековието

36. с.Свирачи

Голямата могила и стъпаловидната
каменна конструкция в “Голямата
могила”, м.”Харманите”

37. с.Студена

Долмен, м.”Капаклия”,
12 км СИ

38. гр.Тополовград Останки от крепост Палеокастро, 3
км западно
39. гр.Тополовград Останки от крепост Вишеград, 6-7
км южно
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40. с.Троян

Римски път, в селото

41. с.Узунджово
42. гр.Хасково

Място на Узунджовския панаир от
ХVІ-ХІХ в., площада пред църквата
Праисторическо селище, 2 км ЮЗ

43. гр.Хасково

Хасковски затвор

44. гр.Хасково

Къща на Чорбаджи Паскал

45. гр.Хасково

АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Средновековието
Исторически
ДВ бр.87
от 1979 г.
АрхитектурноДВ бр.67
строителен от
от 1968 г.
Античността и
Средновековието
Ул.”Дунав”

Ул.”Янко
Сакъзов”
№4
Църква „Св. Архангели Михаил и Ул.”Цар
Гавриил”
Освободител” №
38

69

44

Исторически

469

ІХ – 3503 Архитектурнои 3508
строителен

417

ХІ - 2837 Архитектурностроителен
Архитектурнохудожествен
/Стенописи и
дърворезби/

ДВ бр.36
от 1970 г.
ДВ бр.22
от 1975 г.
ДВ бр.22
от 1975 г.
ДВ бр.61
от 1978 г.
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46. гр.Хасково

Църква „Успение Богородично”

Ул.”Васил
Левски”
№ 40

47. с.Хлябово /в
Долмени, м.”Бялата трева”, 3-4 км
Сакар планина/ южно

422

ІІ2880

Архитектурностроителен
/местно/
Архитектурнохудожествен
/национално/
/Дърворезби/
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
Археологическа

Двукамерен долмен
48. с.Хлябово

49. с.Хлябово

Долмен /двукамерен/, м.”Мангъра”,
разпложен в поземлен имот 151002
по КВС

Археологически

Долмен /двукамерен/, м.”Начови
чеири”, 3 км югозападно

Археологически

Археологическа

Археологическа
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ДВ бр.22
от 1975 г.
ДВ бр.61
от 1978 г.

ДВ бр.94 от 1965 г.

Заповед № РД9Р-17 от
24.06.2015 г. на МК промяна на статут и
опредляне на режими
/ДВ бр.64 от 2015 г./
ДВ бр.41 от 1976 г.
Заповед № РД9Р-19 от
24.06.2015 г. на МК режими /ДВ бр.64 от
2015 г./
ДВ бр.41 от 1976 г.
Заповед № РД9Р-20 от
24.06.2015 г. на МК режими /ДВ бр.64 от
2015 г./
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50. с.Хлябово

Двукамерен долмен, м."Гайдарова
пещера"

Археологическа

51. с.Хлябово

Долмен /двукамерен/, м.”Големите
чиири” /”Кралева сая/, 2 км
югозападно
Долмен /група/, м.”Еваджик”, 1,5
км южно
Долмен /група/, м.”Стоева круша” и
„Бекир соват”, 1,5 км южно

Археологически

Заповед № РД9Р-21 от
24.06.2015 г. на МК режими /ДВ бр.64 от
2015 г./
ДВ бр.41 от 1976 г.

Археологически

ДВ бр.41 от 1976 г.

Археологически

ДВ бр.41 от 1976 г.

52. с.Хлябово
53. с.Хлябово

СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ /ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/
С КАТЕГОРИЯ “НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
№ Населено
място

Наименование на НКЦ

Административни
данни
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Вид
парцел- /според научната
и културната
Кв. пл.№
област, към
която се отнасят,
съгл. чл.47 от
ЗКН/

Документ за
предоставяне на
статут: ДВ бр./год/
протокол на
НСОПК/
СЕСОНКЦ /
Заповед на МК/
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1.

с.Болярово Останки от крепост „Калето”, 4,5 км
северно

2.

с.Кабиле

АрхитектурноДВ бр.94 от 1965 г.
строителен от
Античността и
Средновековието
Народна старина ДВ. бр.69 от 1927 г.

Градището до Таушан тепе
Античен град „Кабиле” /калето/, 2 км
северно

АрхитектурноДВ бр.94 от 1965 г.
строителен от
Античността и
Средновековието
Решение на КИК
Археологически от 25.03.1969г. /ДВ
резерват
бр.24 от 1969 г./
чл. 50, ал. 3 от ЗКН
Исторически
ДВ бр.69 от 1972 г.

Територията на тракийския и
античния град Кабиле
Тракийски и античен град Кабиле
3.
4.

с.Стефан
Битова къща-музейна сбирка „Стефан
Караджово Караджа”
Гр.Ямбол
Безистен, сега градски хали

5.

Гр.Ямбол

Римска баня

6.

Гр.Ямбол

Средновековна крепост, Софуларска
махала

Народна
старина

между ул.
”Г.Дражев” и
„Л.Каравелов”
230 1,2
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ДВ бр.154 от 1940 г.
Протокол от
14.11.1960 г.
Протокол от
13.08.1998г.
ДВ бр.94 от 1965 г.

Архитектурностроителен
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековието
АрхитектурноДВ бр.94 от 1965 г.
строителен от
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Античността и
Средновековието Заповед № РД9РГрупова
44/09.10.2015г.
археологическа
/ДВ бр.10 от 2015 г.
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Екологични проблеми, не са много но се задълбочават във времето от алчността и нехайството
на човека
Природата на граничния регион има един обективен и множество субективни екологични
проблеми. Обективни са климатичните изменения, чиято рязка промяна би застрашила уникалните за
България и Европа местообитания. На първо място опасността идва от перспективата за промяна в
режима на валежите: колхидската растителност се развива благодарение на втория валежен максимум
през месеците май – юни, който обаче при регионално затопляне може да бъде загубен – и с това
високата влажност в източните части на планината.
Периодът 1985 – 2000 г. в региона се характеризира с продължителни летни и зимни
засушавания, като намалението на годишната сума на валежите е средно със 17%. Заключението е, че
пренасочването на средиземноморските циклони, което е в основата на спада на зимните валежи и на
летните засушавания, ако се окаже трайно, може да доведе до дестабилизация и промяна на флората и
фауната в региона. Ще бъдат застрашени консервационно значими видове и хабитати. Горското,
селското стопанство и перспективите пред екологичния туризъм сериозно ще пострадат.
Констатирано е, че засушаването през последното десетилетие вече се е отразило неблагоприятно на
влаголюбивите странджанска зеленика и кавказка боровинка, но точните измерения на промените не
могат да се посочат поради липса на насочен мониторинг.
Що се касае до подлежащите на контрол и въздействие екологични проблеми, на първо място
трябва да се отбележи твърде интензивното ползване на горските ресурси в периода 1955 – 1975 г. и
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след 1990 г. В границите на природния парк Странджа горите заемат 80% от територията, а 67% от
горите са формирани от различни видове дъбове. В Сакар лесистоста е 48%, по малка е в
Дервентските възвишения.
Заради политиката да се предпочитат „производителните“ иглолистни култури за сметка на
„бавните“ дъбове, ликвидирани са много вековни дъбови гори, както и самотни дървета – солитиери –
някои от които на възраст над 500 години. Понастоящем около 40% от горите в парка са на възраст до
60 г., докато през 1960 г. този процент е под 30%. Появили са се и иглолистни насаждения, които
заемат 8.4% от горските площи и тъй като са чужди на природните условия в Странджа, бъдещето им
е проблемно. Като цяло странджанските гори извън резерватите са антропогенно повлияни,
нискостъблени, силно разредени. Според работния план за управление на ДПП, 41% от територията
на природния парк е предвидена за възстановяване на естествения характер с широколистни гори. В
западната част на Странджа – горските стопанства „Звездец“, „Средец” и „Елхово“, последните извън
границите на ДПП – горите с вечнозелен подлес се сменят от съобщества на сухолюбивия келяв
габър. След масовите залесителни мероприятия от 1960-те в Западна Странджа и Сакар планине има
изградени значителни иглолистни насаждения, основно от черен бор, които притежават значителен
запас от дървесина, обаче те не се развиват устойчиво. Поради залесителни мероприятия през 60-70
години на ХХ век в Сакар планина значителен е делът от иглолистни изкуствено засадени видове чер
бор които сега масово боледуват и подлежат на изсичане и то бързо поради опасност от болести, един
вид пандемия причинена от повишаване на температурите.
Странджа е естествен мост между морския бряг и вътрешността на страната, простирайки се
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над 100 км. до Дервентските възвишения. И още 50 до Сакар планина. Но противопоставянето море –
планина сред населението на региона е чувствително. Местната власт в община Царево доскоро
считаше, че може да последва примера на туристически по-развитата община Созопол и Приморско,
а природният парк пречи на плановете за курортно мащабно строителство по крайбрежието. Тези
планове са опорочени от спорни практики като „заменки“ и предоставяне на общински имоти на
безценица на магистрати, което подкопава доверието в управлението. Опитите за застрояване на
крайбрежните ивици не спират и дори се интензифицират – както около Царево, така и около
Синеморец и Резово. Съществуващите в природния парк 24 крайбрежни хабитата на утилитарно
равнище са пуст, но скъп „плаж“, което е много сериозен екологичен и културен проблем.
По същия начин, както странджанската гора в голямата си част е антропогенно повлияна, така и
животинският свят на региона е подложен на засилена ловна селекция. Спрямо числеността в
предишни години, днес броят на благородните елени – най-атрактивният животински вид в парка –
значително е намалял. Ограниченият брой на дивите копитни, заедно с резкия упадък на
животновъдството, са причина за загуба на ливадни съобщества, сменени от храсталаци и
нискостъблени издънкови гори.
В Странджа антропогенни екологични проблеми са замърсяването на почвите и водите и на
ландшафтната картина, произтичащо от неуреденото управление на отпадъците и липсата на
канализация и пречистване на отпадните води. Специфичен проблем е и бракониерският риболов;
забранени риболовни методи в реките стресират откъснатата популация на балканската пъстърва.
Сама по себе си телената ограда, „кльонът“, също действа като негативен екологичен фактор, тъй като
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спира миграцията на дивите животни и заедно с това осигурява необезпокоявани ловни терени за
бракониери или привилегировани.
В работния план за управление на ДПП „Странджа“ заплахите за видовете и хабитатите са
класифицирани в две групи. Заплахите от пряко унищожение са: лов, риболов, унищожение и
събиране на диви растения и животни, унищожение на хабитати; пожари и палежи; паша на
селскостопански животни в горите и прекомерна паша в земеделските земи; безпокоене на дивите
животни. Заплахите на видовете от изменения в местообитанията са: стопанско ползване и
намаляване площта на естествените гори; засушаване на фитоклимата; засилена тенденция на лятно
пресъхване на потоци и реки; унищожаване на местообитания; сукцесия на горите в земеделските
земи; изораване на ливадите и пасищата; хидростроителство и корекции на речни течения;
замърсяване на реките; водоползване.
Ресурси на екосистемата на граничния регион като голям и неизползван напълно ресурс и
възможност за просперитет:
Материалните екосистемни ресурси, капацитет богат, неизползван практически правилно, за да
носи просперитет и благоденствие на местното общество. Независимо че на толкова голяма
територия те са твърде разнородни екосистемните ресурси винаги могат да носят полза и просперитет
въпроса е как ще бъдат използвани за да бъдат напълно полезни за местната общност.
Най-голям дял играе в екосистемните ресурси - горското стопанство, което официално добива
около 150 000 куб.м. дървесина (139 хил. куб.м. за петте горски стопанства на територията на ДПП
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„Странджа” за 2011 г.). Приходите от дървесина, като се отчете и добавената стойност по
производствената верига, могат да се приемат за поне 15 млн. лв. годишно. Значителен дял дървесина
се добива в ДЛС – Тополовград и Горско стопанство – Елхово.
Други материални екосистемни ресурси са недървесните горски продукти, на първо място
гъби и лекарствени растения. В Странджа и Сакар планина се срещат 14 по-разпространени вида
ядивни гъби. Осреднените значения, изведени от събираните такси от горските стопанства говорят за
средно 3 тона манатарка и 5 тона пачи крак годишно, което съответства на около 50 000 лв. при
масовите изкупни цени от търговците. Тези количества са много под реалните, което може да се
установи по следния начин: със събиране на гъби в Странджа и Сакар се препитават около 180 души,
които прекарват по пет месеца в гората и е известно, че дневната им заработка надхвърля 50 лв. Ако
приемем, че дните с благоприятни климатични условия са не повече от 50, реализираните приходи от
събиране на гъби биха били около 500 000 лв., или 10 пъти над „официалните“ значения. Разбира се,
реалната стойност на гъбите е далеч над изкупната на пунктовете. От друга страна, има съобщения,
че в добрите години в горите на Странджа и Сакар се събират „стотици тонове“ гъби. По всичко личи,
че оценка от 2 до 4 млн. лв. за гъбните ресурси на граничния район не е преувеличена.
Това регионът в страната с най-голям брой билки и лекарствени растения. От по-известните
над 150 вида билки през последните години организирано се събират главно девет вида, най-вече
жълт кантарион, липа, бръшлян, лайка, девисил, бабини зъби както и три вида горски плодове.
Приходите от събирането на билки и лечебни растения силно се влияят от търсенето на пазара и от
климатичните фактори. Заедно с това повече от половината от местното население се занимава със
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събирачество – повечето за собствени нужди, но някои за пазара.
Стойността, създавана от регионалното животновъдство също е значително под потенциала
независимо че наличния местен ресурс дава възможност животновъдството и преработката на
животински продукти да бъде един от основните стълбове в развитието на граничния регион поради
огромния природен ресурс с който е надарен региона. Отглеждането на говеда, свине, овце, кози,
птици и пчели във ферми и в личните стопанства на територията на региона. Вижда се, че
говедовъдството е по-слабо застъпено, което е разбираемо, тъй като то е по-трудоемко и затруднява
застарялото население. Възможностите които предлага едно развито животновъдство в района са
огромни предвид наличната суровинна база, традициите, чистото производство. Този отрасъл може да
бъде основен стълб заедно с дърводобива и туризма за просперитета на региона. Произведената
продукция от отрасъла би могла да създаде система от хранителни и кожухарски предприятия които
да произвеждат качествена продукция и да имат важен демографски ефект върху района и то в близко
бъдеще при една адекватна и практична държавна намеса в сектора и региона
Приходите от дивечовите ресурси на Странджа планина, Дервентските възвишения и Сакар
планина са определени на база разценките на Изпълнителната агенция по горите относно
минималните цени за ползване на дивеч от организирания ловен туризъм. Направени са изчисления
за благороден елен, сърна и дива свиня, като са взети предвид бонитетите на ловната площ за
различните видове.
Евентуални индикатори за бъдещо устойчивото развитие на Странджа планина,

79

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

Дервентските възвишения и Сакар планина:
Показателите за състоянието на туризма в граничния регион представляват методическа
трудност поради спецификата на туристическото предлагане и преди всичко заради големия
дял на неформалната икономика в този сектор, заради който официалните данни са
неблагонадеждни.
В интерес на истината често именно неформалната икономика прави възможно съществуването
на селски къщи за гости. Функционирането на фирма – едноличен търговец предполага разход от
примерно 1200 лв. годишно само под формата на социални осигуровки. Само за покриване на
задълженията към НОИ е необходима сума, съответстваща на предоставянето на 80 нощувки –
недостижимо число за повечето вътрешни странджански села. В отдалечен район с лоша пътна
инфраструктура и едва напоследък зараждащ се туристически интерес, на много места за да има
въобще туристическо предлагане е нужно то да е в неформалния сектор. Тоест е редно повечето
официално изнасяни данни за туризма да се посрещат предпазливо.
По-добра представа за състоянието на туристическото предлагане и търсене може да се получи
от някои косвени показатели. Единият от тях е брой на организираните и неорганизирани посещения
на тракийския култов комплекс край Мишкова нива и другите известни и атуални за посещения
през цялата година антропогенни културни забелижителности. Мишкова нива, се нарежда сред найатрактивните забележителности в Странджа, но като показател има още едно предимство. Обектът се
намира зад телената ограда, а и като цяло е трудно откриваем за гостите. По тази причина желаещите
да го посетят обикновено се обръщат към туристическия и информационен център в Малко Търново.
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Там се води стриктна статистика за броя на посещенията и за броя на посетителите, която може да се
използва като индикатор за състоянието на устойчивия /културен/ туризъм в общината, а и за целия
регион. Според туристическите водачи, налице е спад на посещенията през 2010 г. „заради кризата“:
от 1100 души и 127 посещения през 2009 г. до 717 души през 2010 г. През 2011 г. е налице
възстановяване, с приблизително 850 посещения в рамките на годината, а за 2015г. 862 са
посетителите на култовият комплекс. Приблизително могат да бъдат събрани данни и за обекти в
Сакар планина именно 2015г посещение на скалния култов тракийски комплекс „Палеокастро“,
долмените в близост до с. Хлябово съответно 367 и 425 посещения.
Местната общност и нейното оцеляване или изчезване:
Демографската криза вкарва икономиката в низходяща спирала: обезлюдяването съкращава
работната ръка и свива потребителския пазар. По отношение на културата, обезлюдяването води до
загуба на автентичен фолклор и обичаи, както и влошава поддръжката на материалните паметници на
културата, а по отношение на общностите разстройва организацията им.
Отрицателният естествен прираст и миграционният поток задълбочават усещането за липса на
перспектива, обезкуражават оставащите жители на Странджа. Към момента в някои села от
вътрешността на планината се наблюдава известно демографско стабилизиране, което обаче може да
се обясни и с това, че мобилният компонент в общностите вече отсъства.
От друга страна в общинските центрове се наблюдава положителна тенденция да се привличат
младите хора, които са учили извън региона, за работа в общинските предприятия. Тази тенденция
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все още е слабо изразена, но демонстрира, че при стратегия за създаване на повече работни места в
региона демографският поток би могъл да се стабилизира и дори обърне.
Примери за управление на устойчивото развитие на Странджа планина като ниво на
управление за целия граничен район с помощта на държавата:
Биосферният парк ДПП „Странджа“ като добър модел за добро, прагматично, базиращо
се на наличните ресурси устойчиво развитие на Странджа планина и целия граничен район:
Управлението на защитените природни обекти е претърпяло значителна еволюция през
годините. Програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“ стартира през 1976 г. и още през 1977 г. в
България са обявени 16 биосферни резервата; сред тях и „Узунбуджак“, най-големият резерват в
границите на ПП „Странджа“. С времето в рамките на тази програма е оценена по-задълбочено
връзката между консервация на околната среда и нуждите на местните общности да се развиват.
Появяват се нови типове биосферни резервати – клъстерни, тематични, трансгранични и др., чиято
главна цел е да интегрират опазването на околната среда с развитието чрез включване на местната
общност и въобще кооперация между заинтересуваните страни.
В израз на това ново виждане, през 1995 г. е приета Севилската стратегия на ЮНЕСКО за
биосферните резервати.
Според тази стратегия, биосферните резервати следва да изпълняват три допълващи се функции:
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1) консервационна – запазване на генетични ресурси, видове, екосистеми, ландшафти; 2) развитие –
да се грижи за устойчивото икономическо и човешко развитие; 3) логистична подкрепа – поддръжка
на демонстрационни проекти, екологично образование, изследване и мониторинг, свързани с местни,
национални и глобални въпроси на опазването на околната среда и устойчивото развитие.
Показателите за мониторинг на устойчивото развитие, които се анализират и предлагат в това
изследване, са предназначени да се използват в логистичната функция на биосферните резервати (в
България биосферните резервати от „второ поколение“ се налагат с термина „биосферни паркове“).
Основен принцип на биосферните паркове е, че те са разделени на три елемента: сърцевинна
зона или зони, където се осъществява строга защита на биологичното разнообразие и мониторинг,
който минимално смущава екосистемите. Възможни са и някои начини на ползване с ниска степен на
въздействие, например образование и наука. Вторият елемент е буферната зона, която има ясно
очертани граници, ограждащи сърцевинните зони. Тя се използва за кооперативни дейности със
строги екологични стандарти от типа на екотуризъм. Буферната зона осъществява плавен преход към
зоната на сътрудничеството, където се развиват многобройни устойчиви отрасли, например селско
стопанство. Селищата попадат в тази зона.
Една от основните пречки пред устойчивото развитие на този изчезващ граничен регион е
неговата разпокъсаност, той би имал значително по-голяма тежест ако се разглежда като една
проблематична област, на която е нужно провеждането на продължително и ефективно лечение. А
сега областта е разпокъсана на територии които са части от три области и 12 общини.
Като в териториален план на множество зони с различни статути /области и общини/, така и по
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отношение на отговорните администрации и ведомства, така и относно конфликтните интереси, които
раздират живота в региона и отнемат от неговата жизненост.
Региона би могъл да се запази като една природна и културно – историческа цялост, ако
управлението на региона възприеме модела на биосферния парк с отговорната позиция разбира се на
държавата.
В случая няма нужда да се търсят по-различни принципи на управление от вече разработените.
Освен престиж, подкрепа и известност, която може да облагодетелства местния туризъм,
определянето и статута на кризисния подлежащ на оздравяване граничен регион да бъде подложен на
изпитан метод за организация, който е достатъчно гъвкав, за да се съобрази със специфичните
интереси и териториални особености на региона.
В тази връзка заслужава да се отбележи, че Севилската стратегия обръща особено внимание на
възможността за създаване на трансгранични биосферни паркове. Тъй като Турция има кандидатски
член в ЕС, а процесът на присъединяване със сигурност ще дълъг, съвместен биосферен парк,
организиран по методиката на световна организация като ЮНЕСКО, би изиграл и много важна
политическа роля – „първо териториално проникване“ между два твърде различни, но нуждаещи се
един от друг свята. От крайна периферия, Странджа би могла да се превърне в „острие“ на Европа,
което ще се отрази чувствително на туристическия и имотния сектор на региона.
Подобни работещи примери от Европа - Биосферният парк „Севен“, Франция – възможен модел
за развитие на Странджа, защо не и за целия граничен регион:
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Севилската стратегия акцентира върху споделянето на информация и опит между включените в
мрежа биосферни паркове в света (към 2012 г. броят им е 580, разположени в 114 страни). Особен
интерес в тази връзка представлява френският природен парк „Севен“ (Cevennes), който е биосферен
резерват от 1985 г., а през лятото на 2011 г. беше включен от ЮНЕСКО и в списъка на световното
наследство. Има редица прилики в природните и културни дадености между двата обекта, които
прилики не могат да не породят и съпоставки за социалното и икономическо развитие – в което
отношение обаче се наблюдават драстични различия.
ДПП „Странджа“ и разположеният в Южна Франция „Севен“ имат приблизително еднаква
площ: „Севен“ заема 91 270 ха, тоест е само с 10% по-малък от българския парк. Периферната зона на
„Севен“ е над 230 хил. хектара, което приблизително съответства на площта на общините, които
граничат с ПП „Странджа“. И двата парка са нископланински, макар френският да включва и повисоки върхове. И за двата парка пасищата са твърде важни (все пак горите са структуроопределящи
за „Странджа“). И на двете места плътността на населението е много ниска: само 40 000 жители
обитават френския парк, което за западноевропейските стандарти е много малко. „Севен“ е признат за
световно наследство от ЮНЕСКО включително затова, че в него се е запазил моделът на
средиземноморското пасищно фермерство. През последните три хилядолетия пасищното
животновъдство е оформяло облика на терена там, като е довело до формирането на „уникален
културен ландшафт“. В региона се срещат множество долмени – което е друга ключова прилика
между двата региона.
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За съжаление ДПП „Странджа“ се възползва в много по-малка степен от даденостите си,
отколкото успява „Севен“. Годишно 800 000 туристи са посетили френския биосферен парк, по данни
от 1998 г. Близо 100 години този отдалечен район в Южна Франция се е сблъсквал с негативни
демографски процеси, но скоро след учредяването на парка нетната миграция е вече положителна.
Националният парк се управлява от държавна административна компания, разполагаща с бюджет от
около 7 млн. евро. Над 100 ферми допринасят за поддържането на пасищата в открит вид. Въпреки че
в парка има място за горско стопанство, а пасищното животновъдство се развива приоритетно и в
многобройни форми, туризмът е най-значителния източник на приходи в региона: функционират над
1000 туристически обекта. Паркът се простира на територията на три департамента и два региона,
което не се оказва пречка за съществуването му. Не е проблем също и това, че 60% от парка е частна
собственост – и е поставена под строга защита.
Проблемите, пред които е изправен „Севен“, звучат сходно със странджанските: упадъкът на
животновъдството в последните години е забавил изпасването на пасищата, в резултат на което много
открити площи се заемат от храсталаци. По тази причина в биосферния парк се подкрепят селските
дейности, включително се сключват договори за поддръжка с фермери, предоставят се субсидии за
възстановяване на старите фермерски стопанства, за запазване на стари породи говеда и овце, има
регионална марка за месни продукти. Дирекцията на природния парк управлява лова и горското
стопанство на неговата площ.
Еднакви проблеми – западане на животновъдството и демографски упадък – но твърде различни
пътища за преодоляването им. Френската държавна паркова компания разполага със сериозен бюджет.
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Тя е помирила по някакъв начин конфликтните частни интереси и управлява / насърчава доходоносни
за местната общност дейности. Освен това държавната паркова компания се грижи за елементите от
колективен интерес – общият вид на ландшафта, регионална марка, възстановяване на характерните
кестенови гори и др.
Странджа засега се концентрира върху авантюристичния туризъм и по „гръцки“ разчита на
разпространението на легенди и митове, например като тази за „пещерата на Бастет“. Категорично
може да се направи още за развитието на Странджа като природен парк, и за граничния регион като
цяло, а парковото управление в света изобилства с добри примери, които могат да се адаптират. За
целта е нужна реалистична оценка на стопанските ресурси на Странджа, на която база да се предложи
път за постигане на устойчив баланс между природа, култура, благосъстояние и пазарни императиви.
Биосферният парк Странджа е подходяща форма за организиране на разпилените опити за
регионално възраждане. Съседните на „сърцевината“ общини Болярово, Средец и евентуално
Созопол и Приморско могат да се включат като контактна зона на този парк, буферът да поеме поголямата част от общини Царево и Малко Търново, а настоящите резервати и защитени местности,
след като към тях се включат и останалите странджански вековни естествени гори, да бъдат
сърцевинна зона. Това няма особено да промени статута на съществуващите резервати. Ако се тръгне
по този доказал се път, използването на индикатори за устойчиво развитие и общ индекс на
устойчивото развитие става още по-належащо.
Ако има нещо общо между странджанските общини, общините в Сакар и Дервентските
възвишения, това е техният демографски упадък, по-изразен от средното за селските райони в
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страната, както и граничният им характер. На практика различията между тях са значително повече от
приликите. Наблюдават се две оси на противопоставяне, основната е ориентирана в посока изток –
запад. Морето предоставя повече шансове за поминък, то предполага и различен тип икономика,
ориентирана главно към туристическото предлагане. Централната част на Странджа с високата си
влажност, реликтна растителност и също толкова реликтни обичаи тепърва прохожда в
алтернативните форми на туризма; обаче тя характеризира същността на топонима Странджа и също
така има безспорен приоритет в консервационно отношение. Западна Странджа и Сакар планина се
отличават със силно застаряло население, но независимо от това селското стопанство е добре развито,
а дървесината от иглолистните насаждения е значително количество . В Западна Странджа се намират
и едни от най-интересните паметници на мегалитната култура, долмените край с.Голям Дервент В
Сакар планина пък са запазени най-добрите екземпляри на древната човешка култура на Балканския
полуостров. Това са долмените в землищата на селета Хлябово, Сакарци, Оряхово и Българска
поляна.
Регионалнияте и областени центърове Бургас, Ямбол и Хасково дотук се показват не особено
заинтересувани от развитието на периферията си, особено щом иде реч за вътрешността по-далеч от
морето; за местните органи на властта и институции в Бургас, Ямол и Хасково проблематиката на
праничния регион до голяма степен е непозната, този регион се възприема като бреме. Бургас се явява
притегателен център за по-младите и амбициозни жители на странджанските общини, съответно
ползва техния трудов ресурс (това в по-малка степен се отнася и за Ямбол на запад).
За да се преодолее изостаналостта на Странджа и да се осигури устойчиво икономическо,
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социално и природно развитие на този регион, чисто стопанските решения не са достатъчни.
Необходими са териториални решения. Те касаят и инфраструктурата: вероятно с отбранителна,
опазваща и развиваща се цел комуникацията между източна и западна Странджа е силно затруднена
от състоянието на пътната мрежа.
На практика е значително по-лесно да се стигне от Малко Търново до Свиленград през Турция,
отколкото през българска територия. В този смисъл е нужно цялостно решение за достъпа до
планината в посока запад – изток.
Икономиката на Странджа и региона се нуждае от общо, цялостно териториално управление по
няколко отраслови причини. В горския сектор седем държавни горски / ловни предприятия – Царево,
Кости, Малко Търново, Граматиково, Звездец, Средец и Елхово – стопанисват странджанската горав
Сакар това са Тополовград, Свиленград и Харманли. Но докато край морето и във вътрешността
стопанското ползване на горите има конкурент на дърводобива в туризма и научните изследвания,
дърводобивният потенциал на западните райони в значителна степен остава неизползван но силно
деструктивен през последните години в които добива надхвърля многократно залесяване и
възстановяване.. Този елементарен организационен проблем можеше да не съществува, ако седемте
стопанства на естествения регион Странджа и трите в Сакар се управляваха като едно цяло, а не всяко
за себе си.
Също така, акцентът върху алтернативните форми на туризма в западна Странджа вече дава
резултати, но все още мегалитното наследство не се експонира в региона по пълноценен начин.
Югоизточна България дава възможност за осъществяване на цялостен мегалитен туристически
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маршрут със значителен потенциал за привличане на чуждестранни туристи. Туристическият модел
може да приеме верижна форма: тръгвайки от морския бряг с мегалита Бегликташ в община
Приморско, преминавайки през куполния храм край Мишкова нива и местността Градището край
Малко Търново, с посещение на долмените в община Средец, с продължаваща връзка през с.Воден и
с.Голям Дервент към светилището Палеокастро край Тополовград в Сакар и внушителните мегалити
на Източни Родопи. Този три или четиридневен маршрут би имал голям потенциал за развитие на
културен туризъм, но осъществяването му се нуждае от обща инфраструктура и планиране.
В случай, че регионът действително изпита стопанско оживление, поне на първо време
намирането на работна ръка ще се окаже проблем. Независимо от сравнително високата безработица,
има вероятност предлаганите нови работни места да не породят интерес сред местните хора – и
особено сред жителите на крайморските общини. Единствено община Средец и община Елхово
разполагат с известен свободен трудов ресурс, но и той в скоро време ще бъде изчерпан.
Привличането на външни заселници е вариант, но доста скъп, а и бавен. Подходящо е да се потърсят
и други, по-устойчиви форми за осигуряване на работна ръка. Подобна устойчива трудова форма е
семейната ферма. Ако в региона бъде създадена организация, която обещава сигурен и изгоден
пласмент на произведената продукция, напълно вероятна е частична обратна миграция към Странджа
на изселилите се през 1980-те години. Възможна последица от засиленото търсене на работна ръка в
региона ще бъде и трудовата интеграция на циганите, за чийто успех обаче е нужен и по-специален
дизайн на стопанствата.
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Най-важното териториално заключение относно устойчивото развитие на Странджа е, че регионът се
нуждае от общо управление.
Не е реалистично поне за сега, да се предлага създаването на нова област „Пригранична
Югоизчезваща България“, още повече, че такава ще породи повече конфликти и противопоставяне,
отколкото проблеми ще реши. Но е належащо държавата да отдели подобаващо внимание върху 12
общини които влизат в региона като се набележат и практически реализират кратковременни мерки
които да подобрят начина на живот в приграничния регион.
По отношение на Странджа в по мака степен и за Сакар, горското стопанство безспорно е
стопанският отрасъл от първостепенна важност, в който заедно с това има всички предпоставки за
устойчивост. За съжаление има основания да се подходи критично към устойчивостта на настоящите
горски практики в планината. Интересът е значителен: годишният добив на дървесина на територията
на ПП „Странджа“ е около 150 хил. м³. Добиват се около 60% от прираста, което е значение, близко до
средното за страната. Проблемът не е толкова в размера на ползването на горския ресурс на
Странджа, колкото във фокуса на дърводобива върху по-лесно достъпните терени и в старите гори със
значителен запас на дървесина, които се претоварват експлоатационно. Има обяснения: горските
пътища в Странджа са в много лошо състояние, а и е логично горският предприемач да цели да
минимизира разходите, като добива повече дървесина от единица площ в по-богатите зрели гори. Но
така се нарушават принципите на устойчивостта.
От древността Странджа е известна на първо място със своите гори; и от съвременна гледна
точка най-ценният ресурс на региона е неговата богата флора. След интензивната сеч през 1955 –
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1975 г. и в първите години след 1990 г. вековните гори намаляват от 40% на 20% от територията на
природния парк. В това число, около 8% (или 7% по други данни) от парковата територия е заета от
вековни гори, които са резервати. Половината от оставащите 12% от площта на парка, заети с вековни
гори, са естествени, но разредени гори с пълнота под 0.6. Другите 6% от територията, заети с вековни
гори на възраст 100 – 120 г., днес са предмет на най-силен стопански интерес – тъкмо в тях
ползването за дърводобив следва силно да се ограничи или да се преустанови. Старите вековни гори
извън резерватите са нужни на Странджа за развитието на туризма, те трябва да бъдат запазени, за да
бъдат показвани.
Ако горското стопанство на Странджа се управлява съобразно принципите на устойчивостта, то
ползването на дървесина би могло да запази настоящото си ниво, а дори и леко да се увеличи – но не
за сметка на вековните гори, а на издънковите и иглолистните гори.
Издънкови гори заемат 25% от площта на природния парк. Много от тях вече са достигнали
възраст над 70 години и тъй като те нямат дълголетието на естествените гори, трябва да се осъществи
подмяна от издънкова към естествена гора, т.е. е наложително издънковите гори да се ползват поактивно. Друг източник на ускорено ползване са иглолистните гори, които заемат 8.4% от територията
на парка и разполагат със запас от 1 млн. м³ Общо издънковите и иглолистните гори в Странджа
разполагат със запас от 5 млн. м³ необходимо за възстановяване на разредените вековни гори
предимно в Странджа. Разредените гори са допълнителен източник на дървесина, тъй като в тях се
налага провеждането на отгледни сечи, тоест всичко говори, че има източници, които да компенсират
преустановяването на дърводобива в атрактивните вековни гори извън резерватите.
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За да може да се осъществи този устойчив план, нужно е на първо място общо планиране на
горското стопанство в този граничен регион.
Комплексният план за управление на горското стопанство в Странджа, който би следвало да бъде една
от първите задачи на евентуалния биосферен парк, може да реши повдигнатия проблем. Но
дърводобивът няма да се превърне в устойчив регионален отрасъл, ако не бъде придружен от
възраждане на дървообработващата индустрия. Казусът демонстрира строго регионалния характер
на понятието устойчивост: дори горското стопанство да се стабилизира, износът на суровини от
региона не оставя възможност за създаване на добавена стойност. От една страна, в дърводобива
участието на местните фирми е недостатъчно: според работния план за управление на природния
парк, в община Царево само 4 фирми са ангажирани с горско стопанство, а в община Малко Търново
– две. По-важното е, че дървесината се обработва главно извън пределите на региона, което лишава от
поминък местните жители. В съседните на парка селища има около 10 дървообработващи
предприятия, всяко с капацитет 2000 куб.м. едра дървесина за производство на бичени материали и
паркет. В Бургас в завод „Кроношпан – България“ се насочва значително количество технологична
дървесина (40 000 т.). Големи са и обемите дървен материал, които се изнасят за Турция или се
използват за производството на дървени въглища в община Приморско. По приблизителни разчети,
значително под една пета от добиваната дървесина се преработва в или с ефект върху регионалното
стопанство. Вероятно минималният дял, от който може да се говори за регионална устойчивост на
дървопреработката, е една трета от добиваното количество – или поне 50 хил. куб.м. в рамките на
природния парк.
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Заслужава да се отбележи значителния исторически опит, който Странджа има в областта на
горските производствени кооперации. Този изпитан от времето модел следва да се приеме като
образец и в настоящето. Само за две десетилетия – от 1922 г. до 1944 г. - странджанските горски
кооперации променят облика на целия регион: стабилизират стопанството и подобряват поминъка и
бита на планинското население (Енциклопедичен справочник Малко Търново. Виж също
Странджанско – сакарски сборник, т. I, 1984). Възникнали първоначално като кредитни кооперативни
сдружения, те бързо прерастват в трудово – производствени. След първоначалния организационен
период, през 1925 г. горските кооперации в Странджа успяват да реализират своята продукция
директно на пазара в Цариград, заобикаляйки по този начин посредниците. Реализираните печалби
позволяват не само да се разпределят дивиденти, но и да се заделя по 20% от нетния резултат за фонд
„обществен капитал“. През 1939 г. вече 76% от заетите в горското стопанство – или 36% от цялото
население – са членове на кооперативи. Към същата година странджанските горски кооперации вече
разполагат с паркетна фабрика, пет дъскорезници и бъчварска работилница. Подобрението на
условията на труд и по-добрия поминък позволяват на кооператорите да издават собствен вестник, да
канят външни лектори, да поддържат читалища и библиотеки. Своеобразен връх на кооперативното
горско дело в Странджа е създаването на собствен флот (станал наложителен заради разстроените
поради войната транспортни комуникации) – което от своя страна през 1941 г. слага началото на
корабостроенето в Царево. През 1943 г. в Районния кооперативен съюз членуват 34 горски и 4
земеделски кооперации, които осигуряват поминък на 4800 домакинства (около и над 20 000 души).
Това контрастира с под 200 заети в горското стопанство на природния парк днес.
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Организацията на модерния дърводобив в България в настоящия момент противоречи на този
исторически пример за успех на един организационен метод, който е довел до подем в целия регион.
Това само по себе си говори, че „модерният“ модел не е регионално устойчив, макар и продуктивен.
Големите горски предприятия, чиито седалища и стопански интереси са извън региона, генерират
предимно изходящи материални потоци. Специално по отношение на дървообработването може да се
твърди, че то има потенциал да се развие добре на кооперативен принцип в Странджа и Сакар
планина. Моделът включва първоначален кредит, предоставен от Българската банка за развитие,
ориентация на производството към търсена продукция, реализация на тази продукция на крайните
пазари (с помощта на държавен маркетинг), диверсификация в други свързани предприятия: за
производство на паркет, на дървени пелети за отопление, инсталация за производство на енергия от
биомаса и др. Възможно е успешните кооперации до няколко години да създадат капацитет също и за
осъществяване на модерен дърводобив.
Като цяло в земеделието на Източна Странджа, Сакар и Дервентските възвишения е уместно да
се направи преоценка на отглеждането на монокултури, които при това са претенциозни по
отношение на почвени условия и воден режим: царевица, зърнени култури, бобови, зеленчуци и др.
Много по-перспективна изглежда ориентацията към сеитбата на билки. В община Малко Търново
през 2012 г. са засети първите 20 дка площи с маточина и невен. В община Болярово край село Воден
се отглежда мента, а в община Елхово функционира фирма за производство на билкови чаеве,
лавандулата е вече широко застъпен вид като билка и техническа култура в община Тополовград.
Следва да бъде поставен въпросът доколко е уместно строгото следване на забраната в цялата
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територия на природния парк за отглеждане на чужди за региона растителни видове, каквато е
например лавандулата. Като цяло в региона е много подходящо поле за по-широко развитие на
биоземеделието, което се нуждае от изготвяне на регионална стратегия, широка обучителна и
ограмотителна програма сред местното население, както и ангажимент на държавата с пласмента, т.е.
държавен маркетинг на продуктите на Странджа. Уместно е и прилагане достиженията на новото
движение за пермакултури, като например мулчирането, което би могло да усъвършенства
традиционния способ на торене на нивите, водещ до изпаряване на торта. Някои принципи на
пермакултурите като съвместно отглеждане на царевица и боб или царевица с акациеви дървета също
може да подобри резултата.
Така или иначе, селското стопанство в граничния регион има по-добри перспективи в
животновъдството и на първо място в овцевъдството. За препоръчване са малки стопанства от по
няколко стотин овце, които да бъдат отглеждани във ферми, които се характеризират с широка
специализация, т.е. практикуват широк спектър от селскостопански дейности в зависимост от
възможностите и търсенето. Овцевъдството осигурява месо, вълна и мляко, което определя и
характера на преработващите предприятия.
Към първичния отраслов сектор освен горското и селското стопанство спадат рибарството,
пчеларството, ловът, събирачеството. Според работния план за управление на ПП „Странджа“, голяма
част от събирачите са приходящи, с цигански произход, слабо образовани. Общият им брой се
преценява на 140 души. Трябва да се отбележи, че събирането на гъби е силно изменчиво в отделните
години. Също така следва да се отбележи значителният дял на сивия сектор..
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По отношение на рибните ресурси, бракониерският риболов е довел до обезрибяване на по-лесно
достъпните реки, което означава загуба на добрата възможност за осъществяване на риболовен
туризъм. Популацията на пъстървата в реките Велека и Резовска и притоците им би могла да
представлява ценен ресурс за емоционален риболов. За съжаление в настоящия момент поради
неяснота и липса на капацитет относно контролните функции за риболова в природния парк този
потенциал е в регрес.
Ловният туризъм в Странджа безспорно има своето място и в природния парк, и в биосферния
резерват. Трябва обаче да се отбележи, че логиката предполага приоритетът на даден отрасъл в
управлението на регионалното устойчиво развитие да се определя на база неговия стопански принос.
На практика при лова в настоящия момент този баланс е разрушен Традиционно ловният туризъм
поглъща значителни инвестиции, но в този случай вече говорим за хронични загуби. Възможна е и
хипотезата за „източване”, когато частните ловни стопанства се възползват от държавния ресурс за
поддържане на дивеча до голяма степен безплатно.
В момента най-големи реални надежди за развитието на региона се възлагат на туризма, в
разнообразните му форми: Основата, гръбнака на региона, е ясен от столетия, даденостите на
природата, морето и антрапогенните културни паметници:
В момента по добро ниво на живот, морето и морския туризъм създава в приморска
Странджа. Където сезонно нивото и стандарта на живот са на нужното ниво. В селищата по
крайбрежието. В близките селища също се е създал стандарт на едно прилично ниво.
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Но вътрешността независимо от активната и широко мащабна дейност на ДПП
„Странджа“ всичко е епизодично, кампаниййно и няма изобщо целогодищен характер каквито
са даденостите на района. При наличието на природните и антропогенните културни ресурси
които са с много голяма туристическа стойност, важност, значение, натрупването е от
дълбоката древност до днес в голямо изобилие и разнообразие.
Морският туризъм все още основен вид и структуро определяш отрасъл за общините Созопол,
Приморско и Царево наличната база дава възможност за едновременната почивка на 180 – 190 хил.
туристи дневно. Морският туризъм е източник на поминък, той обаче не гарантира териториална
устойчивост.
От друга страна антропогенния културен туризъм се сблъсква с ограниченията на слабо
развитата туристическа база във вътрешността. Според експерти в общините и в управлението на
природния парк, през 2015 г. се наблюдава значително нарастване на туристическите посещения в
Странджа с интерес екологичен и културен туризъм. Положителната тенденция все още не може да се
изрази стойностно. Но преобладава мнението, че вложените усилия по създаването на по-атрактивни
музейни експозиции, популяризиране на ценностите на Странджа, рекламата на дейността на парка и
т.н. вече дават първите си резултати.
Туризма във вътрешността на Югоизчезваща Пригранична България в близко бъдеще трябва да
бъде балансиран в еднаква степен върху двата основни стълба, двата основни ресурса които
съществуват и са даденост от природа ичовек. Това предполага в района освен основните дърводобив
използване даровете на природата, екологичното земеделие, билкопроизводството, животновъдството,
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пчеларството, отглеждането на етерично-маслени култури, лозарството и трайните насаждения. Да се
развива ускорено с местна и държавна помощ опознавателния – културен туризъм при обектите които
специалисти археолози и туроператори ще набележат като значими да се и такива които могат да се
използват целогодишно. Развитие на екотуризма където е възможно, местности и забелижителности
определени от специалисти еколози и развитие на селския туризъм в селища където природата,
паметници на културата, налична инфраструктура и кадри позволяват развитието на този вид
туризъм.
Опознавателно-културния туризъм в района има неизчерпаема база равиваща се и обогатявана
от древността до наши дни. Той предлага неизчерпаем набор от приятни изненади. Въпроса е тези
богатства да бъдат представени на гостите им подобаващо, като привличат гости целогодишно.
Да те могат да се експлоатират и да облагородяват своите посетители през цялата година. За да
ся от полза местна общност, местна власт, областна власт, и държавна власт трябва да работят в
синхрон и да имат близки набелязани реалистични и полезни за обществото цели. Освен
инфраструктурата е нужна и добра реклама на антропогенните културни паметници не само в
ределите на страната но и в целия свят. Рекламата трябва да е добра и привличаща. До ден днешен тя
е представена разхвърляно от много субекти.
Рекламата трябва да бъде промотирана в много аспекти, предлагане на продукт целогодишно, чрез
реклама в ралични интересни видове специализирани борси, с туроператори, общини, бизнес и др. не
само на местния пазар но и на чуждия.
Реклама на место, покрай тразпортната инфраструктура, в района на самите паметници на
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културата в населените места чрез рекламни и указателни табели реклама насочена към обекти и
инфраструктура. Добро представяне на обслужването на гостите в местата за хранене, почивка и
разлечение и на самите културни обекти.
Самата местна общност трябва да има добро и гостоприемно отношение към гостите на района
което да представлява един вид силна реклама, която да се предава от уста на уста и тя да бъде като
силна и постояннна реклама на района.
Кадрите които са заети с туристическия бизнес и обслужващата сфера трябва да бъдат на ниво с
изискванията на гостите на района, те да бъдат една силна своеобразна реклама.
Добра реклама ще окаже и създадената добра инфраструктура, транспортна, социална и търговска,
която има голямо значение за представянето и рекламата на района, пред неговите гости сега и за в
бъдеще.
Най-добра за момента реклама на антропогенните културни забележителности се прави от
общините Созопол, Малко Търново, Царево, Приморс.
Другите общини от Западна Странджа, Дервентските възвишения и Сакар планина не са активни в
рекламата на наличните им дадености и ресурси, те все още не са осъзнали какъв ресурс имат и
магаат да развият целогодишно в поза на месната общност и нейното благосъстояние.
При тях липсва идеята за развитие в близко бъдеще на туризъм основан на природните им
дадености и антропо – културните им забелижителности.
Тук за развитие на реламата и социализиране иразвитие на туристическа инфраструктура, голяма
може да бъде ролята на държавата, в лицето на Министерството на туризма а също НАИМ – БАН,
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Етнографския институт, някои висщи учебни заведения, Бургаската туристическа камара и други
институции, които да им окажат нужната подкрепа; ДПП „Странджа“ Бургаската туристическа
камара, рекламата е силно залегната в някои проекти от програмата ТГС България – Турция, някои
туроператорски фирми, работещи в района на Странджа – Сакар и южното Черноморие,
картографската фирма „Геопан“ – Бугас, някои литературни и научни издания и др.
Като такива добри наченки, могат да се споменат:
 Фирма Геопан – туристическа карта на Странджа 1:100 00
 Издание - Странджа планина и пазителите на тайното знание.- Валерия фол
 изданията на общобългарска фондация „Тангра Танакра“ – туристически пътеводители на
Странджа и Сакар планини,
 Арнаудов, М. При нестинарите в Странджа. /Очерци по българския фолклор, С., 1996, т. II
География на България. Географски институт на БАН. С., 2002
 Демографски потенциал, инфраструктура, природни ресурси, културно-исторически ресурси,
потенциал за развитие и диверсификация на бизнеса съобразно изискванията на НАТУРА 2000
на територията на бъдещата местна инициативна група в общините Малко Търново, Царево и
Приморско. Доклад. Българска Фондация „Биоразнообразие”, С., 2009
 Енциклопедичен справочник. Малко Търново. Странджа. Община Малко Търново, Държавна
агенция „Архиви”. С, 2009
 “Туристическа Странджа” - самостоятелна стихосбирка на каловския поет, художник и
краевед Желязко Кирязов Стамов.
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Природата на Парк „Странджа”. ДАГ, Дирекция на Природен парк „Странджа”.
Бургас, 2009
Узунова, Узунов. Растенията в Природен парк „Странджа”. Бургас, 2008
Рекламни каталози и книги за местната история, обичаи, природа и забелижителности от 12
общини ва Югоизчезваща Пригранична България.
 Онлайн каталог на сертифицираните обекти с марката "Странджа",
 Създаване на Регионалната марка на ДПП “Странджа” която цели да развие местни продукти,
селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото развитие на региона..
 Създаване на БРАНД „Странджа“ и подготвяне на такъв евентуално за целия граничен район.
Документ-стратегия, чрез който всички заинтересовани страни да очертаят най-важните стъпки
за бъдещото развитие на Странджа и региона може да донесе пари от ЕС в тази част на
България. Създаването на бранд „Странджа”, по-добро взаимодействие местна и централна
власт, както и решаване на проблемите, свързани с човешкия фактор, ловните и горски
стопанства, инфраструктурата, социалната и образователната сфера са маркираните стъпки,
които не само ще спасят, но и ще развият региона. „Наличието на ясна концепция как да се
върви напред в опазването и развитието на Странджа-Сакар е първи ключов момент.
Устойчивото развитие на туризма в защитените територии се обуславя от разнообразни фактори.
Това са туристическите ресурси, спецификата на региона и материалната база, степента на
ангажираност на местното население в различните сфери на туристическата дейност, ползите и
ограниченията, свързани с режимите на управление и др. Региони с характерен облик и
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благоприятни условия за развитие на туризма при правилно планиране и управление могат да се
превърнат в предпочитани туристически дестинации. Обект на настоящото изследване е природен
парк „Странджа”. Целта е да се анализират природните и антропогенни туристически ресурси,
човешкия фактор в пределите на парка, характера на посетителите и възможностите за
предлагане
на
природосъобразни видове алтернативен туризъм, както и механизмите за повишаване на
качеството,
чрез налагането на Регионална марка „Странджа”.
 Създаване на Регионална марка „Странджа”
 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.
 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
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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 Парковата дирекция е в началото на процеса 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.
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:
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- 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;
- информацията и интерпретативните програми да представят точно и коректно местната култура
и традиции;
грижа за клиента.
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 Потребностите и възможностите за развитие на природосъобразен туризъм в района, от
1997 год. Дирекцията на природен парк „Странджа” (ДПП) започна активна работа с
хората, живеещи на територията на Парка, за развитието на устойчив туризъм в него.
Партньори в процеса бяха Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм,
Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието- БШПОБ (Проект
„Странджа”) и Бургаската регионална туристическа асоциация. Като в дейностите на
ДПП са били включени и антропогенни културни забелижителности.
Началото е поставено с инвентаризация на наличния потенциал и възможностите за създаване на
туристически продукт в Парка. За пилотни райони бяха избрани селата Бръшлян, Граматиково и
Българи и с експертната помощ на български и чужди консултанти бяха определени необходимите за
развитието им мерки. В 5 от селата бяха учредени сдружения, с основна цел да работят за
възстановяване и съхраняване на културните традиции и подпомагане на развитието на
природосъобразен туризъм в Парка. В Бръшлян, Малко Търново, Граматиково, Българи, Кости,
Бродилово първите ентусиасти започнаха да приготвят къщите си за посрещане на туристи.
Дирекцията на парка ежегодно организира и продължава да организира консултации и обучения с
местните хора за подобряване нивото на предлаганите туристически услуги.
 Дирекцията на парка възроди нестинарския обред в село Българи, ремонтира свещените за
нестинарите параклиси, одърчета, конак. Всяка година ритуалът се провежда на 3-ти юни и се
посещава от над 3000 туристи и гости. През 2005-та година ДПП възстанови и друга част от
ритуала – шествието до Голямото аязмо, където хората от 5-те нестинарски села – Граматиково,
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Кости, Кондолово, Сливарово и Българи, носещи икони, се събират на своите свещени извори
(аязми) и „одърчета” и всяко село прави трапеза, вие хоро.
През 1998/9 г. Дирекцията на парка съвместно с БШПОБ подготви и издаде първия
туристически справочник „Къде да отседнем в Природен парк „Странджа”, с описани в него
наличните места за настаняване и заведения за хранене на територията на Парка, който бе
разпространяван на туристическите борси в София и Варна, както и с помощта на партньори до много туристически информационни центрове в страната.
През 1999 г. първата подробна туристическа карта на ПП „Странджа” бе подготвена и издадена
от Дирекцията на парка с подкрепата на Корпуса на мира и БШПОБ.
Бяха обособени 5 информационни точки за Парка – предоставящи природозащитна и
туристическа информация – с. Бръшлян, с. Граматиково, с. Българи, с. Кости и град Ахтопол.
През 2001 г. в рамките на Проект „Странджа” на БШПОБ с подкрепата на Дирекцията на парка
бе създадена първата по рода си за България Природна сбирка - постоянна интерактивна
експозиция за парк „Странджа” в едната от сградите на Музейния комплекс в град Малко
Търново, добила популярност в цялата страна с телефона за разговор с птиците, стаичката,
имитираща нощната гора, езиковия курс на животните и др.
През юни 2002 г. на територията на Парка бе проведен първият тридневен тур за журналисти от
националните и регионалните медии с представяне на възможностите на Парка за устойчив
туризъм – посещение на природни забележителности и музейните експозиции, както и участие в
седянката на жените от село Бръшлян – фолклорна програма за туристи, включваща
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странджански песни, хорá, демонстрация и изпробване на женски занаяти, дегустация на
странджански специалитети и др. В резултат в печатните и електронните медии бяха
публикувани и излъчени серия от материали за възможностите, които Паркът предлага на
любителите на нестандартните форми на туризъм и приключения сред природата.
Пак през 2002 г. Дирекцията, заедно с местните сдружения, организира първия Фестивал на
зелениката, имащ за цел да популяризира възможностите за природосъобразен туризъм в Парка.
В него участват местни хора, журналисти, туроператори, приятели на Странджа от цялата
страна. Провежда се всяка година през месец май и привлича все повече индивидуални и
организирани туристи се включват в него. Ежегодно в програмата му са включени интересни
събития – откриване на информационни центрове, интерпретативни еко-пътеки, туристически
обекти и др.
През 2005 г. бяха обучени 16 туристически водачи от различни населени места от Парка.
През 2006 г. 20 местни жители участваха в обучение за аниматори.
През месец май 2007 г. отвори врати новият Информационно-посетителски център към
Дирекцията на природен парк „Странджа” в град Малко Търново. Центърът предлага подробна
информация за възможностите за туризъм в Парка – маршрути, пътеки, места за настаняване и
хранене, както и приятни минути на отмора и забавление с интерактивната експозиция на
центъра – посетителят може да провре глава в хралупата на дъба и да открие кой живее в него,
да чуе гласовете на всички жаби в Странджа, да се ориентира по следи и барабонки, кое
животно е минало от тук и др.
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 През 2007 г. бе подготвен и отпечатан първият Туристически пътеводител за Странджа – обща
информация за селищата, природата, местата за настаняване, маршрути, културно-историческо
наследство. (цветно издание, 214 стр.). През 2008 г. туристическият пътеводител бе издаден на
английски език.
 За периода са издадени общо над 30 брошури, дипляни и каталози с туристическа информация
на български, английски, руски, френски и немски език, разпространявани на туристически
борси и пазари, сред информационните центрове в цялата страна.
 По данни на ДПП „Странджа” към 2008 г. наличната леглова база на територията на парка е
възлизала както следва:
 Община Царево в планинските селища – около 140 легла, от които в:
·

с. Българи – стаи за гости – 40 легла

·

с. Бродилово – стаи за гости – 20 легла, общежитие – 50 легла

·

с. Кости – стаи за гости – 30 легла

Община Малко Търново – около 457 легла, от които в:
·

хотели – 160 легла

·

къщи за гости – 25 легла
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·

семеен хотел – 20 легла; стаи за гости – 150 легла

·

ловен дом – 22 легла

·

пансион – 80 легла

Голям брой обекти за подслон са с автентична за Странджа планина архитектура и качествени
услуги. Те предлагат разнообразна и вкусна традиционна местна кухня. Основната настанителна база
за Община Малко Търново е съсредоточена в Малко Търново, Бръшлян, Граматиково, местността
Качул и Стоилово, а за община Царево – в с. Българи, с. Кости и село Бродилово. Повечето места за
настаняване са с категория една, две или три звезди. В село Бръшлян имат най-голям туристически
опит и традиции.
Във вътрешността на Природен парк „Странджа” добри и достатъчно места за хранене има в: Малко
Търново – 7, Граматиково – 4, Бръшлян – 2, Кости – 2, Бродилово – 1 ресторант с 90 места, с място за
нестинарски танци, Българи – 1 пивница с 50 места, Стоилово – 1 бистро с 50 места, Младежко – 1
бистро с 30 места.
 Изградена е добра туристическа инфраструктура :
·

интерпретативни еко-пътеки – 7
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·

300 км маркирани маршрути

·

заслони – 20

·

кули за наблюдения – 4
 Допълнителните туристически услуги са сравнително добре развити - предлагат се
занаятчийски демонстрации, археологически турове, фолклорни атракции, водене на групи по
маршрут с водач-аниматор и други. Предлагат се екотуристически атракции специално
пакетирани за туристи – планински пешеходни турове, велосипедни преходи, нощувка сред
природата, посещение на църкви и параклиси, участие в традиционни тържества и др.
 Към настоящия момент туристическият продукт в Странджа има две основни разновидности:

·

еднодневни програми за масови туристи

·
природосъобразен туризъм (специализиран), в основата на който са интересите и строго
специфичните потребности на туристите.
 Предлагат се туристически атракции за туристи от Черноморието във вътрешността на
Странджа:
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·
с. Бръшлян – посещение на църквата “Св. Димитър”, килийното училище-музей, кратка
разходка из селото, „Седянка” – фолклорна програма с демонстрация на странджански занаяти,
дегустация на местни кулинарни специалитети в двора на стара къща
·
с. Бродилово – разходка с магарешка каручка, фолклорна програма, апликиране за деца,
дегустация на специалитети в двора на къща
·
джип-сафари – с. Младежко – изворите на река Младежка – пещерите – Бръшлян – водопада –
Слънчев бряг
Втора година се реализира 15 дневна програма за френски туристи. Маршрутът започва от изворите
на река Младежка, минава през Петрова нива, Бръшлян, Стоилово, Малко Търново, Граматиково,
Кондолово, Българи, Кости, Бродилово и завършва в Синеморец.
Втора година тече и туристическа програма за семейства с деца. Маршрутът започва от Синеморец и
завършва в Бръшлян.
 През 2008 г. Дирекцията на природен парк „Странджа”патентова сертификационна марка
„Странджа” с цел повишаване на конкурентоспособността на туристическите продукти и услуги
с тази марка на вътрешния и международния пазар, увеличаване на приходите от туризъм за
региона и на ползите от това за местните общности и защитената територия и утвърждаване на
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имидж на региона на Природен парк „Странджа” като дестинация за качествен и устойчив
туризъм.
 Сертификационната марка "Странджа" представя на потребителите допълнителна стойност над
стандартното предлагане, изразяваща се в гаранции за високи стандарти за качество на услугите
и на продуктите, различен и оригинален продукт, автентична среда, уникални преживявания и
услуги, възможност за непосредствен контакт с местната общност, за съпреживяване на местния
бит, култура, традиции и съхранена природна среда. Продуктът с марка „Странджа” има за
основно конкурентно предимство доказана екологична устойчивост и грижа за опазване и
съхранение на природните и антропогенните ресурси на територията.
 Сертифицирани са първите 23 туристически обекта, които покриха необходимите стандарти.
Сертифицираните продукти и услуги трябваше да отговарят на следните критерии:
·
фокусиране върху природната среда – възможност посетителите в района да общуват с
природата
·
акцент върху добрата интерпретация – по-добро разбиране, оценка и удовлетвореност от
контакта с природата и съответното преживяване
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·
доказване на действащи практики на екологична устойчивост и минимално негативно
екологично въздействие – демонстриране на постоянни и целенасочени усилия за постигане на найдобри практики в устойчивия туризъм
·

пряк принос към природозащитата на територията

·
осигуряване на ползи за местната общност (хората, живеещи в/около територията на ПП
„Странджа”)
·
респект към местната култура – наличие на елементи от местната култура в предлаганите
продукти
·
доказана грижа за клиента – отговорно отношение и адекватност към очакванията на
потребителя.
 ДПП Странджа – разработи Приложения за Android в Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmapbulgaria.strandja&hl...
 Рекламни материали се издват по повод поредната туристическа година, организират се и се
участва от много организации и структури в различни видове туристически борси,
 реклама на района от всякакъв вид, хартиен, електронен, рекламен се прави от общини, хотели,
къщи за гости и др. НПО,
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 Реклама на граничния регион в който влизат областите Бургас, Хасково, и Ямбол, във връзка с
проекти по програмата за ТГС България – Турция.
 Разработен от държавата е Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България
Необходимостта от разписването на Стратегически план за развитие на културния туризъм, въз
основа на задълбочени маркетингови проучвания и анализи е породена от желанието да се създаде
политика за културния туризъм, която да даде стратегически тласък на туристическия сектор. Тази
необходимост се увеличава поради два елемента, тясно свързани помежду им, а именно: влизането на
България в Европейския съюз и международната икономическа криза, която засяга в голяма степен
Европейската Общност и най-вече новите членки от Източна Европа.
България е държава богата на разнообразно културно наследство и нейната необичайност се
дължи на непосредствената взаимодействие между културните, историческите, археологическите и
природните ресурси. Стратегията за локалните системи трябва да допринесе за подчертаването на
тази необичайност, целейки да свърже ресурсите на една област в една обща рамка, в състояние да ги
превърне във фактори за усилване на туристическото привличане, а оттам и фактори за икономическо
развитие.
Основната единица стратегическия план е т. нар. ЛоКуС (LoCuS) - акроним, който означава
Локална Културна Система (sistema locale culturale), т.е. област, която чрез споделяне на ценности,
културни ресурси, територия, инфраструктурни системи е в състояние да съчетава различните
елементи на потенциална туристическа оферта, предназначена за определена пазарна целева група.
Това е сложно понятие, което обединява територията с нейните културни ресурси, съответната
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тематика и целевия пазарен сегмент.
ЛоКуС означава:
система, основана върху историческата, културна, етническа и природна идентичност на
отделните места (=LOCAL);
концепция за привличане на посетители, заинтересовани да опознаят културните ценности на
градове и села, различни от тези, в които постоянно живеят, с цел получаване на нова информация и
натрупване на нов опит за задоволяване на своите културни потребности (= CULTURAL);
интегрирано съчетание на ресурси, свързани с историческите и културни традиции, с
изобразителното и сценично изкуство, с творческата индустрия, организирани и свързани помежду си
чрез споделяне на обща визия за региона, на стратегии за неговото развитие, на целевия пазарен
сегмент (= SYSTEM).
Съвместен анализ на териториалните ресурси и сектори на културния туризъм позволява да се
идентифицират 13 локални културни системи (ЛоКуС), различни по своя състав, по вида на ресурси и
потенциал на туристическо развитие.
ЛоКуС 8: Странджа планина има значителен потенциал по отношение на екологичния и културен
сектори благодарение на природните, историко – културните и пейзажни ресурси.
България новите технологии все още са по-слабо застъпени. Основно предизвикателство в тази
връзка е създаването на условия за стимулиране на интереса на бизнеса към внедряване на научните
постижения в практическата си дейност. Технологичните фактори оказват значително въздействие
върху туристическата индустрия и особено на системата на дистрибуция на туристическите услуги и
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продукти. С особено силно влияние се открояват технологичните иновации и технологичен напредък
в туризма, достъпът до интернет и мобилни устройства за резервиране на туристически услуги,
дигиталните канали за реализация на туристически услуги. Динамиката на конкуренцията на
международните туристически пазари и приоритетният характер на туризма за българската
икономика, изискват съобразяване с еволюцията на информационното общество и масовото
приложение на онлайн дистрибуционни системи.
 През 2016 г. дългогодишните усилия се увенчаха с официална заявка от стана на българската
държава по-голямата част от територията на ДППП „Страндж“ да бъде вписана в
представителния лист на ЮНЕСКО по програмата „Човекът и Биосферата“ – като биосферен
парк („пост-севилски биосферен резерват“). Експерти от ДПП „Странджа“ постигнаха ключова
подкрепа и доверие на общинско ниво, повлияли решително и на други управленски равнища за
достигането до цялостната държавна подкрепа за номинацията. Като биосферен парк от ново
поколение, Природният парк се утвърди като една от четирите моделни български територии,
които работят и представят най-добрите световни практики за устойчиво развитие в природна
среда.
Визия за нов Културно-познавателен туристически продукт за региона като са включени
неговите три съставни части:

117

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

Особено място сред туристическия потенциал на Региона заема културният туризъм. Към него
се причисляват на първо место антропогенните паметници начовешката култура от древността до
наши дни,
Част от културно-познавателния туристически продукт е и религиозният туризъм. Липсата на
ограничения от религиозен характер, съществуващата свобода на вероизповеданията у нас,
разбирането и подкрепата от страна на правителството, обществото и църковните институции
осигуряват добри възможности за съчетаване на религиозния с елементи на културно- познавателния
туризъм и пълноценно използване на наличния потенциал.
Фестивалният и събитиен туризъм също е ключов елемент от културно-познавателния
туристически продукт.
Какво е нужно при културно-познавателния туристически продукт - „Подмладяване“ на
продуктовата линия на културния туризъм чрез основна реставрация на голяма част от паметниците
на културата в региона и модернизация на тяхната физическа среда; възстановяване и поддържане на
местни културни традиции (обичай и събития); подобряване на транспортната достъпност до
туристическите ресурси с културен характер.
Развитието на религиозния туристически продукт на дестинацията е свързано с реставрация на
западналите религиозни обекти на територията на Странджа - Сакар (манастири, църкви и
светилища); откриване и припомняне на религиозни митове, легенди, предания, вярвания, ритуали,
свързани с историята на съответните обекти; създаване на подходяща суперструктура (места за
настаняване и изхранване) към или в рамките на съответните религиозни обекти. В съдържателно
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отношение продуктовата линия на българския религиозен туризъм следва да се развива в три основни
направления: тематични религиозни маршрути: Интересни те култови места в Странджа и Сакар
планина, Средновековни църкви в Сакар планина. Хайдушкия манастир и др.
Информационното осигуряване на туристическия сектор като цяло не е на необходимото
равнище по отношение на всички видове информация – административна, нормативна, статистическа
и маркетингова. Проблемите са от методологическо, инфраструктурно, технологично и
институционално естество.
При планирането на рекламни кампании, независимо кои са пазарите вътрешен или външен, е
необходимо да бъдат спазвани следните принципи: 1) да бъдат залагани ясни, конкретни и измерими
цели; 2) кампаниите да бъдат по-добре таргетирани, особено когато са продуктови; 3) целите и
целевите групи да са в съответствие с общата стратегическа политика на България за популяризация
на страната като туристическа дестинация за постигане на последователност в представянето и
устойчивост на ефектите. При провеждането на рекламни кампании трябва да се търси по-добро
взаимодействие с туроператорите във връзка с конкретните рекламирани туристически продукти
(например да им се предоставя допълнителна информация за обекти и условия на ползване), така че
да могат да удовлетворят интереса на потенциалните туристи.
Макар рекламата по телевизията и в интернет, както и листовките, каталозите и брошурите, да
са сред комуникационните канали с най-голям обхват, при медия планирането на следващи рекламни
кампании не следва да се залага единствено на традиционните медии (в т.ч. и интернет). От полза би
било да се търсят възможности интересът към страната да се провокира от уста на уста, чрез блогове,
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споделяния в социалните мрежи, лидери на мнение сред определени целеви аудитории. От
изключителна важност е работата с туроператорите за повишаване на тяхната информираност за
страната и увеличаване на предлагането, както
Насърчаване на иновациите:
Създаване на условия за внедряване на иновации от туристическия бизнес (оптимизиране на
процесите, ефективно управление на ресурсите, вкл. човешките, въвеждане на автоматизации и
други).
Съдействие за регулярно провеждане на събития (форуми, конференции и други) на национално
ниво и по туристически райони за популяризация на актуалните тенденции и иновации в
туристическия сектор с гост лектори от успешни български и чуждестранни иновативни предприятия
в туризма (напр. сходни с WEBIT)
Проучване на добри практики и политики за внедряване на иновации в туристическия сектор,
прилагани в други туристически райони.
Съвместни инициативи с общини и туристически организации за създаване на обогатена
реалност (Augmented Reality)50, на виртуална реалност (Virtual Reality) – напр. виртуални разходки в
3D реконструкции, и/или използване на носими устройства (Wearables)51 за реализиране на
туристическото предлагане на туристически места и на туристически обекти
Партньорство за облекчаване на достъпа и процедурите за сътрудничество на МСП в туризма
със съвременни иновативни организации за подпомагане на бизнеса
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Планиране и осъществяване на рекламно-информационни кампании за привличане на туристи,
насочени към външни пазари (вкл. към пазари, които генерират посещения целогодишно)
Планиране и осъществяване на рекламно-информационни кампании за стимулиране на
пътуванията на българите в страната.
Планиране и осъществяване на специализирани онлайн кампании за популяризация на
специализирани видове туризъм (напр.антропогенен културен, фестивален и други).
През 2030 г. отличителните характеристики на България като туристическа дестинация
ще бъдат:
» Туристическа дестинация с отличителна национална идентичност на основата на съхранени,
автентични и социализирани природни и културни забележителности »
Туристическа дестинация с качествен туристически продукт, удовлетворяващ целевите
потребители с конкурентоспособно съотношение на качество и цена
» Популярна туристическа дестинация с добър имидж на туристическия пазар, разпознаваема и
предпочитана от българските и чуждестранните туристи пред основните конкуренти в четири сезона
» Дестинация за устойчив туризъм – туризмът в България ще бъде сред водещите
(структуроопределящи) сектори на националната икономика, който: използва ефективно ресурсите на
страната за създаване на нарастващ национален доход и добре платена трудова заетост; създава
ресурси и условия за опазване, съхраняване и възстановяване на околната среда; създава ресурси и
условия за социално благополучие на местните общности. Надяваме се България нашата Родина
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тогава да бъде добро място за живеене за нейните граждани, а нашия район да бъде като рекламно
лице, като връзка на вековете и новото време. Ивсе пак тук природата да бъде чиста и уханна,
забелижителностите да са на световно ниво, а хората гостоприемни и добри.
Отново към съвременното състоние:
Доколкото проблемите на региона са сурови и нерешими поне в демографски и социален план
опасенията за достигане до критичната граница на невъзвратима деградация са реални, то и
средствата за решаването на тези проблеми излизат извън традиционните предписания.
Ако надделее стремежът природната и културна цялост на граничния район да се запази в
настоящия й сравнително съхранен вид, трябва да бъдат прекрачени някои бариери на общоприетото:
А. Основен проблем на граничния регион – който трябва и може да намери своето разрешение, е
липсата на синхрон в управлението на региона и по-точно – липсата на един единствен отговорен
орган на управление. В момента за Природния парк отговарят 16 ведомства, институции или
администрации, което чисто и просто прави системната политика по региона невъзможна.
Управление на Природния парк, горски стопанства, местна власт, областна управа, няколко
министерства и държавни агенции: всеки прави нещо за Странджа, но тъй като проблемите на
планината са твърде големи, ефектът от тези разпокъсани действия е ограничен и се губи върху
голямата и пустееща територия. Трябва да се помисли сериозно за целия граничен регион.
Единствено чрез централизирано управление на региона, което при това трябва да надскочи
ограниченията на териториално – административното деление, може да се приложи амбициозна и
цялостна програма за възраждане на Странджа. Както показа сравнението с френския природен парк
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„Севен“, в Европейския съюз има прецеденти, когато историческа местност се управлява като
неделима цялост, която обединява територии от различни области. Това се извършва от държавна
компания, разпределяща сериозен бюджет. Макар и по-малка, регионалната помощ за Странджа не е
незначителна; тя обаче е лишена от орган за насочване и като не може да се постигне концентриран
ефект, в крайна сметка заглъхва с времето.
Б. Приоритетно развитие на инфраструктурата. Без да се пилеят ресурси в нови пътища, да
се приведат съществуващите пътища в приемливо състояние – нещо от ключово значение за
развитието на туризма. Да се подобри състоянието на горските пътища, чрез финансиране от фонд
„Инвестиции в горите“. В развитието на инфраструктурата следва да се поставят реалистични цели и
проектите да се довеждат докрай, преди да се планират и изразходват средства за нов проект.
В. Демилитаризация на Странджа-Сакар: Отблъскващо е в регион, толкова настойчиво
рекламиран за туризъм, подстъпите до едни от най-привлекателните за туристите места, например
връх Папия, да са означени с табели „Стреля се без предупреждение“. През първите десетилетия на
тоталитарния режим Странджа се разглеждаше като най-преден пост при евентуална война и
усещането все още не се е разсеяло. За да може регионът да просперира с туризъм и да привлече ново
население, задължително е демонтаж на телените гранични ограждения, премахване на ненужните
военни обекти, както и настойчив инструктаж на граничните войски в посока повече учтивост с
туристите. Сериозна подкрепа намира идеята при демонтажа на кльона да се запази някакъв участък,
заедно с гранична вишка и портал, които да се експонират като музей на открито – телената част от
Желязната завеса. Тази идея има потенциала да се интегрира в европейския велосипеден маршрут
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„Пътят на желязната завеса“.
Г. Тази мярка е уместно да се съчетае с някаква форма на данъчни привилегии, например
освобождаване от данъци за сертифицирания като устойчив бизнес в Странджа - Сакар за определен
срок, примерно 5 години. Докато по време на чуждестранното господство просперираща Странджа
(Хасекията) се е ползвала с облекчен данъчен режим, днес в западналия регион в националните
граници липсва подобна практика.
Д. Голям е потенциала на региона свързан с антропогенния туризъм, осново на койтоса
хилядите паметници на културата от преди новата ера до наши дни. Посещения на Мишкова
нива, Палеокастро, Воден, Пропада, Бегликташ, Созопол, Мегалити, Палеокастро, Букелон,
Михалич, Кастра рубра и други антропогенни културни забележителности в граничния регион.
Заради сравнително трудния достъп до интересните археологически обекти, на туристите е нужна
подкрепата на туристически водач. Нужна е създаване и поддържане на транспортна, социална и
туристическа инфраструктура към всеки от набелязаните обекти. Нужен е списък с обекти които да
получат нужното внимание от страна на държава и местна власт за да се превърнат в туристически
целогодишни центрове. Нужен е наличен специализиран демографски потенциал, какъвто сега няма и
ще бъде голяма трудност, за местната общност.
Но каквито и постижения в селското стопанство да бъдат постигнати, регионът няма да може да
постигне по-чувствително устойчиво развитие без подобрение в демографската картина, която за
момента е ужасна.
Има форми на заселване, които не са устойчиви, но има и устойчиви такива: насърчаване на
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завръщането, семейни ферми, създаване на търсене на труд чрез насърчаване на производителите
кооперации, данъчни преференции за фирмите, осигуряващи затваряне на производствени цикли и
др. Държавата и общините имат сериозни и належащи задачи за изпълнение в Странджа. Ако бъде
оставен на силите на самоорганизацията, регионът ще се развие ентропийно, позволявайки
съществуването на крайно нежеланите прояви на регионален феодализъм; отслабена власт на закона с
нарастващи случаи на бракониерство, иманярство, обсебване и саморазправа; рушене на
материалното и загуба на нематериалното културно наследство. Ако не броим циганизацията, ще се
образува още по-изразен демографски вакуум, което не е препоръчително за граничен регион.
Има ли устойчиви перспективи за развитието на Странджа
През 1978 г. българските специалисти по териториално планиране, работещи по програмата
Странджа – Сакар, прогнозират, че до 2000 г. населението на Странджа може окончателно да изчезне
и на негово място да дойдат туристи, които през почивните дни напускат индустриалните центрове и
отиват във вилите си в планината, за да гледат зеленчуци. Очевидно е, че този сценарий не се
осъществи, независимо от тежката демографска реалност в Странджа планина, Дервентските
възвишения и Сакар планина, които формират Югоизчезваща Пригранична България.
В този смисъл мрачните предсказания, които били поставени не са били реализирани, но като
цяло демографската картина на региона е жалка и плачевна. Преди 60 години този граничен район е
кипял от живот, селата пълни с млади хора, училищата с деца гората и полето с труженици, а днес
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човешка пустош и разруха на сътвореното преди нас. Но дори да приемем, че хората странджа,
равногорието и сакар планина ще остават и ще се завръщат в родния си край, още дълги години
плътността на населението в региона ще остава в пъти под средната за страната. Няма основания да
се очаква внезапен бум в изграждането на инфраструктура, нито пък потенциалът на антропогенния
културен туризъм предвид настоящата база може да достигне мащаби, които да гарантират
регионален просперитет.
Само с бърза, внимателна и мащабна регионална политика, насочвана от държавата, СтранджаСакар може да постигне подобрения и устойчивост в развитието. Тази политика трябва да цели на
първо място създаването на поминък, който да доведе до търсене на работна ръка, което от своя
страна да мотивира оставането и завръщането. Заедно с това правителствата трябва да инвестират в
подобрения на инфраструктурата, които да направят Странджа-Сакар по-привлекателни за градските
мигранти. Много от тези хора евентуално или техни деца и роднини биха се завърнали по родните
краища, в чистата и екологична природна среда, биха развивали и стопанска дейност в региона: биха
имали интерес за отглеждане на етерични култури и билки, пчелини, пермашип градинарство,
образователни младежки центрове и др. дано да дойдат и такива времена.
Ако в България се осъзнае, че Странджа-Сакар не е точно западнал периферен регион на
България, а острие на Европейския съюз на цивилизационната граница с Турция, казусът придобива
различни измерения.
Рано или късно проблемът за демографския вакуум в Странджа-Сакар ще влезе в дневния ред на
европейската политика. Големият въпрос е дали регионът към този момент ще запази природното си
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богатство, достойно да се нарече витрина на южна Европа, или ентропията ще победи.
Безнадеждна задача ли е, има ли изход и добра воля?
Странджа планина, Дервентските възвишения и Сакар планина са поверени за отговорно пазене
на едно поколение, което все още се лута, което бе унищожено напълно от кумонистическата
месомелачка, поколение което е научено да обвинява родината си, вместо да се заеме да я промени за
да се живее добре в нея, поколение което вместо да устоява своите права за по-добър живот тук, си
хваща пътя и бяга по света, за щото така е по лесно, поколение на безродници, поколение което едва
наскоро осъзна, има богатство дадено от Господ и че вечнозелените храсти в Европа са световно
наследство, а не бурен, че земята ни е древна, богата, благодатна, нужно е само ние да се променим.
Района притежава голямо богатство което се разпилява а то съдържа огромна стойност, която
все още не е напълно позната. Стойността засега е основно потенциална, но вече започва да има и
конкретно икономическо изражение. Изчислените 5 или 10 млрд. лв. стойност на екосистемни услуги
на Природния парк Странджа само, вероятно са само част от истинската стойност на генетичния
ресурс, скрит в тази „банка за хабитати“. Целта на управлението на устойчивото развитие е
потенциалната стойност да се съхрани и нараства, докато същевременно все по-голяма част от нея се
материализира сред местната общност.
Анализът показва, че регионът има капацитет да генерира устойчиви приходи и да поддържа
значително по-многобройно население. Настоящото състояние на населението, поминъка и
инфраструктурата в планината трябва да се разгледа като управленски провал. Нито един от
въпросите, които се повдигат от десетилетия: премахването на телената ограда, демилитаризацията,
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ограничаването на стопанското ползване на дъбовите вековни гори, създаването на привлекателна
целогодишна туристическа инфраструктура, подобряване на комуналната инфраструктура,
ефективната защита на крайморската зона от строителни интереси и замърсяване, не е окончателно
решен.
Колкото повече се отлага помощта за Странджа планина, Дервентските възвишения, Сакар
планина толкова по-радикални и скъпи ще са мерките, които ще са нужни за възстановяване на
социалната и икономическата тъкан в региона. Вече са необходими и по-нестандартни мерки като
държавно насърчаване на затворените производствени цикли и пускане в обращение на регионална
валута, масирана реклама на региона, модерна инфраструктура. Времето, в което има какво да се
направи, т.е. все още има какво да се опазва извън резерватите, става все по-малко.
Тепърва ще научаваме повече за природните, етнографските и археологическите богатства на
Странджа - Сакар – и стремежът е да разширяваме знанията си върху живи и цели образци, а не върху
спомени. Този богат, но бедстващ край е от точно 100 години в границите на българската държава и
все още изпитва остра нужда от компетентна регионална политика, от държавно насърчение.
Българската история показа, че проблемът на Странджа - Сакар не може да се реши с изсипване на
пари или хора – а с отношение, с грижа. Странджа - Сакар е като камък на истината. Спасяването на
Югоизчезваща пригранична България е кауза, която може да се превърне в най-голямата историческа
заслуга за следващите правителства на България.
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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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