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I.

Въведение

Настоящата стратегия е разработена по проект CB005.1.22.166 "Развитие на обща
дестинация за културен туризъм в района на Странджа (Йълдъз)/Сакар, базирана на
археологичиски и исторически обекти" по Програмата Интеррег-ИПП ТГС БългарияТурция 2014-2020г.”. Проектът се реализира в партньорство между сдружение „Солени
ветрове”, гр. Бургас и Университета в гр. Къркларели, Турция.
Целта на стратегията е да се разработи и предложи на пазара специализиран
конкурентоспособен туристически продукт с 5 (пет) тематични културно-исторически
маршрута. Новият специализиран туристически продукт трябва да използва максимално
туристическия потенциал на целевите области от трансграничния регион България
(Бургас, Ямбол, Хасково) и Турция (окръзите Одрин и Къркларели) и да заеме
специфична пазарна ниша.
Стратегията е изготвена в периода февруари – юни 2018г. на базата на изследвания на
експерти археолози (Даниела Агре и Диан Дичев), историци и географи (Веселин
Кълвачев), експерти по устойчив и културен туризъм, културолози и експерти по
стратегическо планиране от България и Турция. Части от настоящата стратегия цитират
именно данни на тези експерти.
Туристическият продукт е разработен под формата на 5 (пет) специализирани маршрута,
базирани на антропогенните културно-исторически ресурси в трансграничния регион,
тематично и хронологически групирани по предложение на експертите археолози от
България и експертите по културен туризъм от Турция. Второстепенните акценти са
свързани с основни културно-исторически и природни забележителности, покрай които
преминават петте специализирани тематични маршрути.
Основната причина за инициирането на проекта и разработването на настоящата стратегия
е общото културно-историческо наследство на най-източната част на Балканския
полуостров. Именно в този регион, известен като „кръстопът на цивилизации”,
концентрацията на множество и разнообразни паметници дава възможност на туриста да
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се запознае с движимо и недвижимо културно наследство от хилядолетия преди Христа до
наши дни.
В изследванията на специалистите основната връзка, която се търси е между недвижимото
културно наследство и природо-географската среда, в която те се ситуират. Ето защо
стратегията се фокусира върху антропогенните културно-исторически ресурси, като
отделя дължимото на туристическия потенциал на планините Странджа (Йълдъз) и Сакар
и Дервентски възвишения.
Именно тази планини и възвишения обхващат цялата трансгранична зона - всичките 3
области в България (Бургас, Ямбол и Хасково) и 2 провинции в Турция (Одрин и
Къркларели). Планината Сакар е населена още от древни времена. Най-големите културни
и исторически обекти в Сакар са мегалитни паметници от ІІ хилядолетие пр. Хр. долмените, крепостта Маточина и две близки до него скални църкви от X в., светилища,
крепост Палеокастро и др.
Странджа е уникален географски, исторически и етнокултурен регион на територията на
Балканския полуостров. Няколко хилядолетия е царство на една от най-старите и
оригинални от културна гледна точка световни цивилизации - тракийската, която на свой
ред поддържа постоянни контакти с елинистичния свят. Досега знаците на тракийската
античност са запазени не само от многобройните археологически паметници и находки от
онова време, но и от много богат антропокултурен материал, натрупан във фолклора,
вярванията и ритуалите на местното население в този регион. В района на Странджа са
запазени много паметници на духовната и материалната култура на миналото. Почти без
прекъсване културни слоеве се откриват от халколитната и бронзовата епоха, мегалитна
тракийска култура, античността, Средновековието, Възраждането и най-новата история.
*****
През последните години се наблюдава засилен интерес към туристически
пътувания и трайно повишаване на броя на туристите. През 2014 г. световният туризъм
бележи ръст от 5 %. Европа има пазарен дял 46% от световните туристи. Очаква се към
2030 г. Европа да бъде посетена от 744 млн. туристи и да има пазарен дял 41% от
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туристите в света. Северна, Южна и Средиземноморска Европа бележат ръст от над 8 %.
Очаква се в периода 2020 – 2030 г. пазарният дял на Централна и Източна Европа да
намалее от 10.1 % до 9.7 % при увеличаване на абсолютния брой на туристите (1.8 млрд.
туристи в света и 740 млн. в Европа през 2030 г.) и ускореното развитие на нови
дестинации извън Европа (Азия и Тихоокеанският регион). Всичко това показва, че
страните започват да преодоляват финансовата и икономическата криза от края на
първото десетилетие на XXI век. Очакванията за развитие на международния туризъм
през следващите години са положителни. На този фон туризмът в България и Турция се
развива възходящо и има добри перспективи.
Проучване на Европейската туристическа комисия за предпочитанията и мотивите
за туристически пътувания показва две ясно изразени тенденции:


посетителите от Северна Америка (САЩ и Канада) посещават Европа главно водени
от мотива да опознаят културното наследство (градски туризъм и посещения на
природни паркове), като това желание е най-слабо изразено на пазари като Бразилия,
Китай и най-вече Индия;



шопинг туризмът е главен мотивационен фактор за китайските туристи в Европа (също
и екотуризъм). Пазаруването е водещ мотив и при туристите от Индия, Русия и
Бразилия.
Европейските туристи, които почиват в страни от Европа, практикуват като

съпътстващ вид туризъм най-вече културен и спортен туризъм (39%), следвани от
екотуризъм (25%) и забавления (19 %). Също така се интересуват от местната кухня,
шопинг, нощен живот, круизи, посещения на развлекателни центрове и тематични
паркове.
Руските туристи, посещаващи Европа, съчетават почивката с посещение на
спортни събития/туризъм (63%), културни обекти (45%), и практикуване на екотуризъм
(35%) и забавления (28%).
Туристите от Япония и Корея, които посещават Европа, практикуват еко- (47%) и
културен туризъм (34%). Интересуват се от шопинг и местната кухня.
Наблюдават са няколко основни тенденции в развитието на световния туризъм:

5

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

 Бързо развиващите се пазари в Азиатския регион ще продължават да генерират високи
ръстове на туристи към Европа през следващите две десетилетия;
 Промяна на туристическото търсене и поведение на европейските пазари в резултат на
застаряване на населението (очаква се през 2020 г. възраст 65+да достигне 20 % от
населението в Европа);
 увеличаване на туристите със затруднена мобилност и със специфични нужди;
 увеличаване в световен мащаб на туристическото търсене на специализирани форми на
туризъм;
 диверсификация на туристическите продукти на европейския пазар и предлагане на
тематични туристически продукти в областта на културно-историческото наследство,
съвременната култура, религиозен туризъм, защитени природни територии, СПА,
балнеотуризъм, спортен и приключенски туризъм и др.;
 нарастване на ролята на иновациите и информационните технологии като решаващ
фактор за конкурентоспособност на туристическата индустрия;
 нарастваща конкуренция между Европа като водеща туристическа дестинация и
развиващите се нови дестинации;
 климатичните промени в дългосрочен мащаб могат да доведат до промени в
пътуванията и предлагането на някои видове туризъм (зимен и летен);
 развитието на въздушните връзки ще продължи да бъде важен фактор за
конкурентоспособността на туристическите дестинации;
 Активно навлизане на Китай, Индия, Япония и Русия на световния туристически пазар;
 Преориентацията на туризма от „икономика на услугите” към „икономика на
преживяванията” и извеждането на преден план на туристическите атракции,
анимацията и предлагането на автентични национални специфики;
 увеличаване на конкуренцията в качеството на туристическите услуги.
Културният туризъм е традиционна практика, която се е развила от древността до
днес. Началото на културния туризъм е документирано през ІІІ хилядолетие пр.н.е
(папируси от древен Египет). През последните години културният туризъм се утвърждава
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като една от най-успешните индустрии в различни страни по света. Днес опознаването на
други култури и народи се е превърнало в основен мотив за туристическите пътувания в
света. Културно-познавателните туристически пътувания имат дял от 37 % от всички
туристически пътувания и търсенето нараства с 15 % годишно. Според прогнозите на
Световната туристическа организация (СОТ) през 2020г. културно-познавателните
туристическия пътувания ще имат водеща роля в световен мащаб.
Основа за развитието на културен туризъм е културно-историческото наследство и
неговият потенциал, които се разглеждат като стратегически източник за социалноикономическо развитие на отделни райони и местните общности.
Културният потенциал на една дестинация се изразява чрез:
• история на държавата/региона - уникални исторически обекти, историческо наследство
и възпроизвеждане на исторически събития;
• религия - религиозни центрове и свети места, култови обреди и поклоннически
пътувания;
• фолклор – местната традиционна музика, танци и обичаи са основен фактор за
привличане на туристи – фолклорни фестивали и развлекателни програми, вечери и
концерти;
• национална кухня – особеностите ѝ и нейното качество оставят трайни спомени за
преживените положителни емоции в дестинацията;
• народни занаяти – традиционните сувенири, изработени от местни майстори, са добър
спомен за дестинацията.
Водещи в развитието на културен туризъм са страни със запазено културноисторическо наследство, в които се идентифицират културни локуси (LoCuS - Локална
Културна Система - sistemulcultural Local). Това са райони, които чрез споделяне на
ценности, културни ресурси и инфраструктурни системи обединяват територията с
нейните културни ресурси, съответната тематика и целевия пазарен сегмент. Пример за
културни локуси са Париж, Лондон, Рим, Истанбул и др., които ежегодно привличат
милиони туристи.
Важни тенденции в развитието на културния туризъм:
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• разширяване на съдържанието – освен паметниците на културата, включва и други
ценности като: традиционни земеделски практики; социални събития и традиции;
местни кухни и занаяти; нематериални ценности и др., формиращи единната културна
среда.
• разширяване на териториалния обхват - включва ценности на все по-високи равнища:
исторически градове, културни пейзажи, културни маршрути – с локален, национален,
континентален, дори трансконтинентален обхват;
• потенциалът се изявяват не само като духовна ценност, но и като уникален ресурс, който
може и трябва да се използва за устойчиво развитие, по икономическите правила и
законите на пазара.

II. Развитие на туризма в България и Турция
2.1. Развитие на туризма в България
България притежава природни и антропогенни ресурси, много от които
уникални по своята същност. Те са основна част за развитие на различни форми на
устойчив туризъм: културен, природен, рекреационен (черноморски и планински),
зимен, здравен, културен, селски еко, приключенски, къмпинг, винен, ловен и др.
Голяма част от този потенциал към този момент не е използваем, особено във
пограничните и селските райони на страната.
Очаква се намаляване темповете на растеж в броя на туристическите пътувания
към България, съгласно данни на Световната организация по туризъм. Средногодишен
ръст от 3% за периода 2013 – 2020 г. и от 4 % за периода 2020 – 2030 г. се прогнозират
за цялата страна. В същото време очакванията са за нарастване на абсолютния брой на
туристи, поради увеличаване обема на туристопотока и по-голяма наситеност на
пазара. 9 млн. туристи без транзитно преминаващите са очакваният брой чуждестранни
туристи в България през 2020 година. Така, ръстът за периода 2012 – 2020 г. достига
37%. Прогнозира се удвояване на входящият туристопоток към България към 2030
година и достигане до 12 млн. чуждестранни туристи.
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Посещения на чужденци в България по страни
№

Страни
Общо

Общо
10 604 396

А.

Европейски съюз

6 208 793

1

Румъния

1 743 697

2

Гърция

1 157 062

3

Германия

1 003 030

4

Полша

388 833

5

Обединено кралство

281 777

6

Чешка република

219 349

7

Австрия

204 489

8

Франция

195 571

9

Италия

152 078

10

Нидерландия

147 882

11

Белгия

119 429

12

Унгария

118 805

13

Словакия

78 167

14

Дания

74 125

15

Испания

63 497
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16

Швеция

48 066

17

Финландия

30 332

18

Ирландия

25 388

19

Хърватия

23 464

20

Словения

22 591

21

Кипър

22 181

22

Португалия

11 817

23

Малта
Др. страни от ЕС

4 868
72 295

B.

Др. европейски страни

3 378 927

1

Турция

1 312 895

2

Русия

589 844

3

БЮР Македония

562 365

4

Сърбия

490 668

5

Украйна

342 214

6

Норвегия

46 899

7

Швейцария

34 042

C.

Др. Страни

298 718

1

Израел

183 846

2

САЩ

82 465

3

Канада

17 395

4

Япония

15 012

D.

Останал свят

717 958

Отново по данни на Националния статистически институт, ръстът на
чуждестранни туристи и приходи през 2016 г. спрямо 2015 г. е близо 14 %. По-голямата
част от пристигащите чуждестранни туристи идват за почивка и екскурзия. 10.6 млн. са
чуждестранните туристи, посетили България през 2016г. Една от основните причини за
сериозният ръст са туристите от страни членки на ЕС, които са най-важният генериращ
пазар за международен туризъм на България с относителен дял малко повече от 60%.
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Най-много расте броят на туристите от Румъния – 1.7 млн., Турция – 1.3 млн., Гърция –
1.2 млн. и Германия – 1 млн.
Според данни на WT&TM за 2012 година общият принос на туристическата
индустрия в БВП на България е 10 586.1 млн. лв., представляващи 13.6% от целият БВП
на държавата. Предвижда се през 2023 година туристическата индустрия в България да
осигури приходи от 13 072.2 млн. лв, което представлява 10.6% дял от БВП.

България застава на 10 позиция по показател „брой чуждестранни туристи на
глава от населението“. Стойността на самият показател за страната през 2012 година е
0,89.
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За разлика от значителният ръст на входящ туризъм в България, вътрешният
туризъм се развива значително по-бавно. В повечето района в България няма създадени
и популяризирани туристически продукти. Държавната подкрепа за развитие на
туристическите дестинации във вътрешността на страната и за развитие на
алтернативни форми на туризъм е много малка или напълно липсва.
Според проведени туристически проучвания за нуждите на Министерството на
туризма, България не е разпознаваема туристическа дестинация. България осезаемо
изостава от конкурентните и страни по следните показатели:
 съотношение цена/качество на услуга, където една от водещите държави е Турция;
 културно наследство, където отново една от водещите държави е Турция;
 Природа.
На международните пазари България носи слава на евтина, нискобюджетна
морска туристическа дестинация. Разпознаваеми са още изключителната природа,
уникални културно и исторически наследство, както и хубавата традиционна храна.
Едни от най-разпознаваемите недостатъци на България са лошото обслужване,
ниското качество на предлаганите услуги и слабо развитата инфраструктура.
България е разделена на 8 туристически района с цел създаване на конкретна
идентичност чрез брандиране и по-добра разпознаваемост на страната сред целевите
групи и воденето на статистика: Дунав – Мизия; Балкан (Стара планина); Долината на
розите; Тракия; Родопи; София – Сердика; Пирин, Рила и Черноморие.
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Туристическо райониране на България

2.1. Развитие на туризма в Турция
В турция един от най-бързо развиващите се сектори е туризма. Инстанбул,
Анталия, Бодрум, Мармарис, Измир са едни от главните туристически центрове на
страната. Добре развити са морският, културният и спа туризмът. Над 22 млрд. долара
са приходите на Турция, в следствие на 31 млн. туристи в страната през 2008 година.
Заетите турци в областта на туризма през 2009г. са приблизително 3.6 милиона. Целта
на държавата е до 2023 г. тя да се превърне в целогодишна дестинация, като големи
инвестиции бъдат направени и в зимният туризъм. Най-честите посетители на
държавата са граждани на Германия, Великобритания, Русия, Холандия, Израел и Иран.
Българските туристи в Турция се увеличават всяка година заради добрите хотели,
конкурентните цени и доброто и атрактивно обслужване. Въпреки това, пограничните
района на държавата са слабо развити по отношение на туризъм. Те не са
разпознаваема туристическа дестинация сред чуждестранните туристи, въпреки
богатите природни и културни забележителности на района.
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Планината Странджа е важна географска особеност на турска Тракия. Тя води
своето начало от района на Каталка, продължава успоредно с брега на Черно море и се
свързва с родопския масив. Нежни склонове изграждат югозападната част на
планината. На североизточната си страна хребетът изхвърля почти непрекъсната серия
от

шпори

и

хълмове

в

близост

до

Черноморските

исторически

сгради,

археологическите обекти и изоставените открити пространства. Много значими обекти
в региона са изложени на риск от физическо влошаване и разрушаване на
конструкцията им. Това е реален риск за загуба на възможност за съживяване на
структури, които допринасят за идентичността и социалните традиции на местните
общности. Туристическият поток към този регион се увеличава през последните
години. Днес много туристически региони изпитват огромен поток от посетители,
което може да доведе до интензивни предизвикателства на управлението, влошаване на
опита на посетителите и общите условия на обекта, особено по време на пиковите
периоди.
Районът на Тракия все още не е регион, който има такова натоварено
туристическо движение. Така че амортизацията на зоната поради туристическите
движения не е много висока. Това води както до предимствата и недостатъците в
региона. Всички форми на туризъм трябва да бъдат включени в рамките на
устойчивостта, включително масовия туризъм и сегментите от специални интереси.
Археологическото наследство е основният документ за човешката дейност в миналото.
Следователно е наложително археолози и други учени да го изучават и интерпретират.
Недостатъчни са наличните туристически продукти в пограничните региони на
страната, популяризацията на вече съществуващите е неефективна.
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Броят на туристите в Турция през 2013 г. достига 42500000 туристи, като
сравнително такъв е и броят на туристите в Турция през 2017 година, като само през
2016 година се наблюдава значителен спад.

Значителен ръст се наблюдава в броят на реализираните нощувка в Турция. Това
налага необходимостта от създаване на повече и по-качествени туристически услуги, не
само във вече познатите и популярни туристически дестинации в страната.

15

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

II.

Потенциал за развитие на туризма в трансграничния район на
България и Турция на територията на планините Странджа
(Йълдъз)/Сакар
2.1 Обща характеристика
Трансграничният район България-Турция обхваща 2 провинции в Турция – Одрин

и Къркларели и три административни области в България – Бургас, Ямбол и Хасково.
Общата площ на трансграничният район е 29 455,60 км2.
Провинция Къркларели е най-северозападната част на Турция, разположена на
западният бряг на Черно море. Провинцията е „разделена“ от планинската верига
Странджа (Ялдъз). Едни от най-слабо развитие и населени места на Турция са именно
северните и североизточни части на привинция Къркларели. Гори покриват поголямата част от северната и източна части на провинцията. Този регион е важен за
развитието на лозарството и винопроизводството. Провинцията е разделена на осем
обасти – Бабаески, Демиркьой, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Пехливанкьой,
Пънархисар и Визе. Площта на провинция Къркларели е 6,550 км2.
Провинция Одрин, Турция е разположена в района на Източна Тракия и е
известна още като Европейска Турция, тъй като попада изцяло в границите на
континента Европа. Девет области попадат в границите на провинцията – Одрин, Енез,
Хавша, Ипсала, Кешан, Лалапаша, Мерич и Сюлоглу. Общата площ на провинцията е
6,279 км2.
Най-голямата по площ област в България е Бургас, която попада в границите на
разглежданият трансграничен регион и заема 7748,10 км2. Областта е разположена в
Югоизточна България. Повече от 40% от масовия туризъм в България се осъществява
именно на територията на област Бургас. Това е резултат от уникалните и разнообразни
природни,

антропогенни

и

културни

туристически

ресурси

в

областта.

В

териториалните граници на областта попадат части от Източна Стара планина,
Странджа планина, Горнотракийската низина и Бургаската низина. На изток областта
граничи с Черно море.
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Западно от Област Бургас се намира Област Ямбол с площ от 3335,5 км2. На юг
областта граничи с Турция, на юг-югозапад с област Хасково, а на изток с област
Бургас и попада изцяло в трансграничият регион България-Турция.
Третата област в България, попадаща в целевият регион е Хасково. Тя граничи
едновременно с Гърция и Турция. Две ГКПП са разположени на територията на област
Хасково – Капитан Андреево и Капитан Петко войвода – Орменион. Общата площ на
областта е 5543 км2. В границите и попадат части от Източните Родопи и
Горнотракийската низина.
Природните и културни богатства на трансграничният регион го превръщат в
предпочитана туристическа дестинация с голямо разнообразие на видове туризъм и със
завиден потенциал за развитието на туризма. Черноморското крайбрежие, много
плажове, няколко културни и природни обекта, включени в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО са част от отличителните черти на
трансграничният район България-Турция.
Акцент при разработване на настоящата стратегия и разработен туристически
продукт (5 тематични туристически маршрута) е поставен върху планините Странджа и
Сакар. Сакар планина се разпростира в Югоизточна България (област Хасково и област
Стара Загора) и най-северозападната част на Европейска Турция. Тази планина е
обитавана от древността, като със своята уникалност впечатляват най-много
мегалитните паметници от II-ро хилядилетие пр. Хр. – долмените.
Части от област Бургас и област Ямбол, България и Европейска Турция са заети
от Странджа планина. Тя заема източната част от историко-географската област
Тракия. Богатата природа – флора и фауна, история и културно наследство я превръщат
в планина с голям потенциал за развитие на туризъм в целевият трансграничен регион.
2.2 Туристопоток
През последните години международният туризъм в България, както и в Турция
отбелязва тенденция на постоянно повишение, както на броя на чуждестранните
туристи, така и на приходите от международен туризъм. Това са туристи според
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определенията на Световната организация по туризъм и Европейската комисия за
туризъм при ЕС.
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От горните графики е видимо, че не само броят на туристи, посетили съответно
България и Турция в периода 2013-2017 година, но и броят на реализирани нощувки от
туристи в съответната страна се отличават с тенденция за значително нарастване и през
следващите години. Така например, броят на реализирани нощувки от туристи в
България се е увеличил с приблизително 4 млн. През 2017г в сравнение с 2013 г., а за
Турция тази цифра е 200 млн.
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Според проучванията сред потенциалните потребители и ключови аудитории на
двете държави като туристически дестинации, както и анализи на експерти, основните
фактори, които са с положително влияние са физикогеографските дадености, а именно
ландшафта и благоприятният климат.
2.3 Целеви пазари и профил на туристите
Основните генериращи пазара, могат да бъдат групирани в два вида:
 Западноевропейските пазари, включващи Великобритания, Германия и Швеция,
които се отличават с висока покупателна способност, висок интензитет на задгранични
пътувания и високи разходи в чужбина. Освен това и за трите споменати пазара се
отличават с високият им афинитет към почивки на море на слънчев и топъл климат.
 Втората група е формирана от източноевропейски, респективно съседни пазари .
Включват се Чехия, Русия, Украйна, Сърбия, Румъния, Гърция и Турция. И България и
Турция имат голям потенциал за интерес на всички тези пазари, надхвърлящ настоящия
обем на пътуванията.
Профил на туриста
Съвременният профил на потребителя на туризъм в световен мащаб има следните
характеристики:
- Има интерес към „иновативните туристически продукт” - съчетаването на стандартна
услуга със специфичен продукт.
- Притежава туристически опит, който му позволява да оцени стойността на
туристическите услуги.
- Има по-големи изисквания, тъй като е добре информиран.
- Предпочитат почивките да са по-кратки, но повече на брой, като се разделят през
цялата година.
- Запазва предпочитанията си към традиционните и сравнително близките дестинации.
- Търси повече туристически продукти и пакети.
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2.4 Туристически продукти – потенциал и насоки за развитие
Културният туризъм е традиционна практика, развиваща се от древността до днес.
Културният туризъм през последните години се утвърждава като една от найуспешните индустрии в различни страни по света. Основен мотив за туристическите
пътувания в света днес е желанието за опознаване на други култури и народи.
Културно-познавателните туристически пътувания имат дял от 37% от всички
туристически пътувания, а търсенето нараства с 15% всяка година. Според прогнозите
на Световната туристическа организация до 2020 г. Културно-познавателните
туристическия пътувания ще имат водеща роля в световен мащаб.
Основа за развитието на културен туризъм е културно-историческото наследство и
неговият потенциал, както и предлаганите туристически продукти, които се разглеждат
като стратегически източник за социално-икономическо развитие на отделни райони и
местните общности. Целта на тази стратегия е разработването на нов туристически
продукт, а именно създаването на пет тематични туристически маршрута в
трансграничният район България-Турция. Създаденият туристически продукт обхваща
три области в България (Бургас, Ямбол и Хасково) и две провинции в Турция (Одрин и
Къркларели). Основен акцент в новосъздаденият продукт са културно-исторически
обекти. ТГ район България-Турция притежава качества за развитие не само на културен
туризъм, но и на други алтернативни видове туризъм.
За повишаване интереса на посетители и туристи, както към създадените тематични
маршрути, така и към целият целеви регион, е важно да бъдат разгледани и
анализирани възможностите за развитие и на други алтернативни и допълнителни
туристически възможности в целевата област. Това ще позволи предлагането на пълна
оферта за всички посетители – доказано най-успешната политика за развитие на
туризъм в световен мащаб.
Някои от включените области (Бургас и Къркларели) в създадените по настоящият
проект тематични туристически маршрути предлагат възможности за развитие на
морски туризъм, продиктувано от общата граница между трансграничният регион
България-Турция с Черно море. Друг вид алтернативен туризъм с потенциал за развитие и
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продукти/услуги предлагани в ТГР България-Турция, събрана в обща база данни и достъпна
свободно до посетители и туристи на целевият регион ще повиши значително туристопотокът,
превръщайки района в разнообразна и привлекателна туристическа дестинация. Възможността
за комбиниране на няколко алтернативните видове туризъм ще привлече по-широк обхват от
туристи, предлагайки на всеки един сам да избере туристическите услуги/продукти, които
желае да използва.
Създаденият туристически продукт (5 тематични туристически маршрута) включват културни
и археологически обекти, оценени като „Основни обекти“ и исторически, религиозни,
природни и др. обекти, оценени като „Допълнителни“. Всички те ще бъдат достъпни за всеки
един турист онлайн, предлагайки им алтернативни възможности за разширяване обхвата и
включените обекти във всеки един от създадените тематични маршрути, в зависимост от
личните предпочитания и интереси на всеки.

2.5 Транспортна инфраструктура
Трансграничният регион България-Турция е периферен и за двете държави, със
сравнително слабо развита транспортна инфраструктура. През последните години се
наблюдава подобряване в състоянието на транспортната инфраструктура, но тя все още
не може да бъде оценена като развита. На лице са пътища за малки, средни и големи
автомобили и други МПС, пешеходни пътеки съществуват в определени части в
Странджа и Сакар. В рамките на различни проекти и инициативи са създадени и
планове за велопътеки в целевият регион. В рамките на настоящата стратегия са
разгледани главните транспортни коридори, контролно пропусквателни пунктове на
границата между Република България и Република Турция.
 Пътуване с автомобил – главният начин за пътуване в трансграничният
регион е с автомобил или друго МПС. Бензиностанции и газстанции има във всички
общински центрове и по-големи населени места в района, както и в много от селата в
района.
С най – голямо транспортно значение за Българска Странджа са международния път
Е87 и второкласния път 98 Бургас - Малко Търново, които поемат преобладаващо
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автомобилния трафик от планината и крайбрежието. Тези два пътя, заедно с техните
разклонения са основните транспортни артерии, които водят до значимите паметници
на човешката култура и строителен гений в района.
Трасето на главен път 9 е основната транспортна артерия за достигане до паметници на
човешката култура и красотата на природата по южното черноморие. Ако се пътува по
това трасе могат да бъдат посетени природни забележителности и паметници на
антропогенната култура в: Крайморие, Атия, Черноморец, Созопол, Приморско, Китен,
Лозенец и Царево по крайбрежието. От главен път 9 може да предприемете пътуване до
обекти, които ще докоснат сетивата и душата Ви. А именно отклонение от Царево на
юг до с. Резово. Другия главен транспортен коридор за българска Странджа е
второстепенен път 98 от Бургас за Малко Търново и от там към Република Турция.
Този път се отклонява от Крайморие към Странджа планина преминава през селищата
Маринка, Крушевец, Звездец, Малко Търново и границата с Турция. По този път Вие
ще се докоснете до нежното и чисто сърце на Странджа планина. Това е едно
невероятно пътуване и преживяване в нежната красота и омая на чиста и свежа
природа. При пътен възел Босна може да се предприеме пътуване вдясно към с. Бяла
вода, с. Калово, с.Визица и с. Кондололово, а вляво на Странджа се достига до
Тагаревското /Вълчаново/ ханче на второстепенен път 79. Други интересни отклонения,
които може да се направят от второстепенен път 98 са от с. Маринка към с. Твърдица, с.
Димчево, с. Присад, с. Зидарово, с. Габър, с. Вършило. Разклонения от пътя има за с.
Извор, за с. Ново Паничарево, с. Ясна поляна и гр. Приморско., а също и за с. Индже
войвода, с. Бяла вода и с. Бръшлян.
За трите планини в България – Сакар, Странджа и Дервентските възвишения с най –
голямо транспортно, икономическо и социално значение са второкласните пътища 79
от гр Бургас – гр. Средец – гр Елхово и второкласен път 76 от гр. Елхово – гр
Тополовград – гр Харманли. Този път е главен, както за Западна Страджа, за
Дервентските възвишения, така и за Сакар планина. По това трасе се извършва найголемия пътнико-поток и пренос на товари за региона. По това трасе туристите могат
да се запознаят с антропогенни строителни забележителности от древността до наши
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дни и да проследят развитието и постиженията на човешкия строителен гений от
древността до днес.
През последните години с отваряне на КПП Лесово – Хамзабейли – Одрин,
първокласен път 7 придоби важно значение като нов транспортен коридор север - юг.
Чрез него могат да бъдат достигнати и посетени общинския център Елхово, а чрез
негови разклонения могат да бъдат посетени защитена местност и пещера Дрънчи
дупка при с. Мелница, тракийското скално светилище при с Мелница и
Долнотунджанския пролом при с. Лесово.
С най – голямо транспортно значение за целевият регион в Турция (провинциите Одрин
и Къркларели) са международни пътища Е80 и Е87. Тези два пътя, заедно с техните
разклонения са основните транспортни артерии, които свързват съответно Капъкуле –
Одрин – Бабаески – Силиври – Истанбул и Дерекьой – Къркларели – Бабаески – Хавша
- Кешан. В много от тези населени места се намират и голяма част от обектите,
включени в създадените пет тематични туристически маршрути.
Други важни транспортни пътища в трансграничният регион България-Турция от
турска страна са второстепенни пътища D565 и D020. Път D565 в провинция
Къркларели позволява транспортна връзка между градовете Демиркьой, Пинархисар и
Люлебургаз. D020 прави възможно пътуването от Източните части на Одрин до поголемите градове в Къркларели, в това число Инедже, Къркларели, Пинархисар и Визе.
 Пътуване със самолет
В трансграничният регион България-Турция въздушният транспорт не е силно
развит. Единственото регламентирано летище се намира в българската част на целевият
регион. Летище Бургас е международно летище в Югоизточна България. Разположено е
в бургаския квартал Сарафово, на 10 км североизточно от центъра на град Бургас.
Летището заема второ място по пътникопоток в страната след Летище София. През
2017 г. са обслужени 2,982,339 пътници.
 Пътуване с велосипед – в трансграничният регион България-Турция
съществува и възможност за пътуване с велосипед. Има обособени маршрути,
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свързващи обекти с важно туристическо значение. Информация за тях може да бъде
открита онлайн. Повечето велосипедни маршрути включват информация относно
начална и крайна точка, междинни точки по маршрута, дължина и средна
продължителност за всеки маршрут.
Пътуване пеш – Пешеходни преходи могат да бъдат осъществени в по-високите
части и обозначените туристически маршрути в Странджа планина и Сакар планина. В
региона липсват професионални водачи. Това прави пътуването пеш по-рисково.
Преходите трябва да се планират така, че да се пристигне в крайния пункт преди
вечерта. Този вид пътуване ограничава възможността за следване на създадените пет
тематични туристически маршрути, но може да се осъществи в отделни отсечки от тях.
Междуселищният обществен транспорт е сравнително добре организиран, с
изключение за някои от по отдалечените селища, за които транспортния достъп е
ограничен, както и в България, така и в Турция. Общинските центрове и по-големите
селища са свързани с автобусни линии с областните центрове и по-големи градове в
района.
Контролно пропусквателни пунктове България-Турция
1. ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле
Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево - Капъкуле (на
турски: Kapıkule Sınır Kapısı) е разположен на българско-турската граница в близост до
българското село Капитан Андреево на левия бряг на река Марица. Наблизо се намира
ГКПП Капитан Петко войвода - Орменион, чрез който се осъществява връзка с Гърция.
2. ГКПП Лесово – Хамзабейли
Граничният контролно-пропускателен пункт Лесово - Хамзабейли свързва гр.
Елхово, област Ямбол с турския гр. Лалапаша.
3. ГКПП Малко Търново
Граничният контролно-пропускателен пункт Малко Търново е контролнопропускателен пункт, разположен на българско-турската граница. Той се намира в
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близост до българския град Малко Търново. Най-близкият граничен контролнопропускателен пункт е Лесово - Хамзабейли, разположен на 133 км. в западна посока от
ГКПП Малко Търново, също обслужващ българско-турската граница. ГКПП Малко
Търново обслужва междуранодния път E87. ГКПП Малко Търново не е предвиден за
преминаване на тежкотоварни МПС и обслужва предимно туристическия трафик –
леки МПС и автобуси. Тежкотоварните МПС към Р Турция се пренасочват към ГКПП
Лесово - Хамзабейли или ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле. ГККП Малко Търново
се намира в състава на Гранично полицейско управление Малко Търново, което е с найголямата зона за отговорност – 141,139 км държавна граница, от които 31,093 км
сухоземна и 110,046 км - речна, неплавателна – по реките Резовска и Делийска.
Планирано е изграждането на най-малко още две - ГКПП между Република
България и Република Турция, а именно ГКПП Странджа – Малкоджлар и ГКПП
Резово.
2.6. Човешки ресурси
Взимайки под внимание тенденциозният растеж в туристическата индустрия,
едно от най-сложните задачи е адекватното успоредно развитие на човешките ресурси,
които стоят в центъра на разработването и развитието на един туристически
продукт/услуга. Развитието и подготовката на кадри, работещи в сферата на туризма
значително изостава пред самото развитие на туризма. Ниските заплати в този бранш,
силното текучество на персонал, пълната липсва на инвестиции в обучението на кадри
са от основните причини, водещи до ниска квалификация и мотивация на персонала и
влошено качество на облужването. Усилията се съсредоточени върху ръст в броя на
туристите като брой нощувки за сметка на ниски цени, което води до ниско качество на
обслужване
Прогнози за периода до 2030 г. в световен мащаб е за ръст на пряко заетите в
туризма от 2% годишно, докато в България за спад от -1.9% всяка година. Подобна
тенденция за Турция не се забелязва.
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Съществуват значителни разлики при подбора, квалификацията, заплащането и
обучението на персонала между различните типове фирми в индустрията. Като найсъществена се очертава разликата между сезонните (летни и зимни) туристически
обекти и постоянно действащите такива. Тази разлика особено се задълбочава по
отношение на така наречените бизнес хотели и ресторантите в големите градове и
туристическите обекти със сезонен характер в по-отдалечените части на страната.
Дефицитът на кадри в туризма може да бъде обобщен по следният начин:


Дефицит на специализирани кадри за иновативни длъжности, както и за

на мениджърски позиции, за т.нар. „редки” специалисти, в ресторантьорството и
научноизследователските позиции;


Все още няма създадени или завършили випуски в системата на

специализираното туристическо или общопрофесионално образование за някои
сравнително нови професии.

Човешки ресурси е сфера, която се нуждае от:


Обучение в различни специалности;



Намаляване на текучеството на служителите;



Използване на собствени и външни иновативни и ефективни програми за

обучение;


Осъвременяване на учебните планове и програми за обучение по туризъм

във висшите училища и училищата от системата за професионално образование и
обучение, както и центровете за професионално обучение;


Насърчаване на географската и професионална мобилност на заетите лица

в туризма;


Насърчаване на корпоративната социална отговорност в туристическата

индустрия;
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Въвеждане на иновациите в квалификацията на кадрите при динамичното

развитие на технико-технологичните предизвикателства в туризма;


Регламентиране на изискванията по отношение на образованието,

практическа подготовка и професионална квалификация.

III.

Кратко описание на тематични маршрути, показващи найзначимите

антропогенни

културни

забележителности

в

трансграничния регион:
1. Географско местоположение
Всеки

един

от

петте

тематични

туристически

маршрута

е

разположен

в

трансграничният регион България-Турция и обхваща областите Бургас, Ямбол и
Хасково в България и провинциите Къркларели и Одрин в Турция. Голяма част от този
регион заемат планините Странджа, Сакар и Дервенските възвишения.
Предвидено е преминаването на границата, разделяща Република България и Република
Турция. Преминаването е възможно през някое от съществуващите ГКПП:

ГКПП

Капитан Андреево – Капъкуле ; 2. ГКПП Лесово – Хамзабейли; 3. ГКПП Малко
Търново. Така планиран, специализираният маршрут е подходящ за туристи от
Румъния и България, както и чуждестранни туристи, които може да пристигнат с
круизни кораби по река Дунав. В случай, че пристигнат чуждестранни туристи с
въздушен транспорт, подходящо е международното летище в гр. Крайова (Долж). В
такъв случай, маршрутът може да започне и свърши в гр. Крайова (Долж), като се
следва същият маршрут.
Планирано е изграждането на най-малко още две - ГКПП между Република България и
Република Турция, а именно ГКПП Странджа – Малкоджлар и ГКПП Резово, което ще
окаже значително положително влияние върху туристопотока между двете държави и
ще улесни следването на всеки един от тематичните туристически маршрути.

28

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

2. Основни обекти, включени в туристическите маршрути
Тематичен маршрут: І. Мегалитната култура в Странджа и Сакар
№

Обект

Местоположение

GPS

1

Долмен в м. „Лозята“ край с. Белеврен

м. „Лозята“ край с. Белеврен, Община Средец,
Област Бургас, България

N 42.105176 E 27.157749

2

Долмен № 1 в м. „Пещерите” край с. Голям
Дервент

м. „Пещерите“ край с. Голям Дервент, Община
Елхово, Област Ямбол, България

N 41.970973 E 26.740416

3

Долмен в м. „Капаклийка” край с. Сакарци

м. „Капаклийка” край с. Сакарци, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N 42.027098 E 26.287481

4

Долмен в м. „Клифтинова нива” край с.
Сакарци

м. „Клифтинова нива” край с. Сакарци, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N 42.027392 E 26.298155

5

Долмен в м. „Гайдарова пещера” край с.
Хлябово

м. „Гайдарова пещера ” край с. Хлябово, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N 42.046666 Е 26.239554

6

Долмен в м. „Славова курия” край с.
Българска поляна

м. „Славова курия” край с. Българска поляна,
Община Тополовград, Област Хасково, България

N 42.010780 Е 26.142971

7

Долмен № 2 в м. „Мангъра” край с. Хлябово

м. „Мангъра” край с. Хлябово, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N 42.00146 E 26.162966

8

Долмен в м. „Евджика” край с. Хлябово

м. „Евджика” край с. Хлябово, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N 42.044007 E 26.259150

9

Долмен в м.”Лъките” край с. Евренезово

м. „Лъките” край с. Евренезово, Община Малко

N 42.136704 E 27.330043
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Търново, Област Бургас, България
10

Долмен № 1 и долмен № 2 в м. ”Лъгът” край
с. Заберново

м. „Лъгът” край с. Заберново, Община Малко
Търново, Област Бургас, България

N 42.106824
27.541045

E

11

Долмен в м. „Големият рът” край с. Хлябово

м. „Големият рът” край с. Хлябово, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N 42.027098
26.287481

E

12

Долмен в м. „Желюв дол” край с. Сакарци

м. „Желюв дол” край с. Сакарци, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N 42.028254
26.279574

E

13

Долмен в м. „Коруба” край с. Кирово

м. „Коруба” край с. Кирово, Община Средец,
Област Бургас, България

N 42.162289
27.181880

E

14

Могила с каменно съоръжение в м. „Големия
Кайряк” край с. Българска поляна

м. „Големия Кайряк” край с. Българска поляна,
Община Тополовград, Област Хасково, България

N 42.042914
26.171516

E

15

Могила с цистов гроб в м. „Кайряка” край с.
Българска поляна

м. „Кайряка” край с. Българска поляна, Община
Тополовград, Област Хасково, България

N
42.
26.180117

055277

E

16

Два долмена в м. Лозята край с. Граничар

м. Лозята край с. Граничар, Община Средец,
Област Бургас, България

N
42.
27.230388

133152

E

17

Село Асаджипинар и Канлъгечит

18

Пещера Дупница (Зона на древен живот и
природа)

Област: Демиркой; Село: Сарпдере

41°50'26.5 N 27°33'19.7
E

19

Ериклер стара гробница менхир

Област: Централна, Село: Ериклер

41°51'54.4 N 27°07'38.1
E

20

Менхир Хоюк Баба

Област: Кофчаз, Село: Малкочкар Кою

42°02'24.6 N 27°01'06.6
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E
21

Могила Исламбейли

Област: Пинархисар, Село: Islambeyli

41°42'22.1 N 27°37'17.4
E

22

Юскюп Балабан скална гробница

Област: Централна, Село: Юскюп

41°41'53.1 N 27°25'43.0
E

23

Юскюп Хачиоглу Гробищна зона

Област: Централна, Село: Скопие

41°41'54.2 N 27°25'29.2
E

24

Могила Караабалар Хайдутлу

Област: Кофчаз; Село: Караабалар

42°04'15 N 27°16'50 E

25

Могила Караабаллар Молла Ибрахим
Корусу

Област: Кофчаз; Село: Караабалар

42°04'14 N 27°16'50 E

26

Гробищна могила Караабалар Хоюк

Област: Кофчаз; Село: Караабалар

42°04'15 N 27°16'15 E

27

Могила Хачифакли Хайдарбаба

Област Пинархисар; Село: Чайъдере

41°37'28 N 27°31'25 E

Тематичен маршрут: ІІ. Одриското царство
№
1

Обект

Местоположение

Укрепен владетелски дом в м. Татар маша крайм. Татар маша край с. Княжево, Община
Тополовград, Област Хасково, България
с. Княжево

GPS
N 42.06 5200 E 26. 295040
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2

Гробница в м. Тумбата край с. Ружица

м. Тумбата край с. Ружица, Община Болярово,
Област Ямбол, България

N 42.158755 E 26.861929

3

Долмен Лалапаша 1 (Арпалик)

Област Лалапаша; Село: Арпалик

41°50'3602 N 26°44'1451 E

4

Долмен Лалапаша 2

Област Лалапаша; Село: Център

41°51'14.95 N 26°45'1.05 E

5

Долмен Мухитин Баба

Област Лалапаша; Село: хълм Мухитин Баба

41°55'21.42 N 26°51'9.88 E

6

Долмен „Хачилар“

Област: Лалапаша, Село: Хачилар

41°55'02.5 N 26°48'10.5 E

Тематичен маршрут ІІІ. Астейското царство
№
1

Обект
Крепостта „Фармакида“

Местоположение
м. Фармакида, Община Приморско, Област
Бургас, България

GPS
N 42.293270
E 27. 718851

2

Укрепен владетелски дом в м. Пастич, край с. м. Пастич, с. Бродилово, Община Царево,
Област Бургас, България
Бродилово

N 42. 084033 E 27. 833173

3

Укрепен владетелски дом в м. Голата нива,
край с. Синеморец

м. Голата нива, с. Синеморец, Община Царево,
Област Бургас, България

N 42.063875 E 27.971735

4

Крепостта при Ахтопол

съвременният град Ахтопол, Община Царево,

N 42. 101587 E 27. 94315
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Област Бургас, България
местност Градището, село Сливарово, Община
Малко Търново, Област Бургас, България

41.959997 E 27.671653

Замък „Чингене“

Област: Визе, Село: Kızılağaç

41°42'38.4"N 27°49'34.2"E

7

Замък Визе

Област: Визе, Село: Област Замък

41°34'38.6"N
27°46'04.4"E

8

Античен театър Визе

Област: Визе; Село/квартал: Еврен

41°34'25.8 N 27°46'09.7 E

9

Пещера Дупница (Зона на древен живот и
природа)

Област: Демиркой; Село: Сарпдере

41°50'26.5 N 27°33'19.7 E

10

Древна селищна
Каракочак

Област: Визе; Село: Девлет

41°34'58.6 N 27°47'30.5 E

11

Могила Чьомлектепе

Област: Визе; Село: Еврен

41°34'29.9 N 27°46'16.0 E

12

Могила Сиврилер 1

Област: Демиркой; Село: Сиврилер

41°48'53 N 27°56'03 E

13

Могила Сиврилер 2

Област: Демиркой; Село: Сиврилер

41°48'55 N 27°56'06 E

14

Могила Сиврилер 3

Област: Демиркой; Село: Сиврилер

41°48'56 N 27°56'07 E

15

Могила Сиврилер 4

Област: Демиркой; Село: Сиврилер

41°48'55 N 27°56'09 E

5

Крепост „Калето”
Сливарово

6

в

землището

зона

и

култова

на

с.

зона

Тематичен маршрут IV. Странджа през Римската епоха
№

Обект

Местоположение

GPS
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1

Укрепена римска вила в тракийския култов
комплекс в м. „Мишкова нива”, край Малко
Търново

местност Мишкова нива, град Малко Търново,
Община Малко Търново, Област Бургас,
България

N 41. 956050 E 27.499796

2

Некропол с цистови гробове в м. Пропада
край Малко Търново

местност Пропада, град Малко Търново,
Община Малко Търново, Област Бургас,
България

N 41. 983904 E 27.484585

3

Гробница № 1 в м. Пропада край Малко
Търново

местност Пропада, град Малко Търново,
Община Малко Търново, Област Бургас,
България

N 41. 983904 E 27.484585

4

Гробница № 2 в м. Пропада край Малко
Търново

местност Пропада, град Малко Търново,
Община Малко Търново, Област Бургас,
България

N 41. 983904 E 27.484585

5

Гробница № 3 в м. Пропада край Малко
Търново

местност Пропада, град Малко Търново,
Община Малко Търново, Област Бургас,
България

N 41. 983904 E 27.484585

6

Гробница № 4 в м. Пропада край Малко
Търново

местност Пропада, град Малко Търново,
Община Малко Търново, Област Бургас,
България

N 41. 983904 E 27.484585

7

Долмен в м. Бакърен извор край
Евренезово, община Малко Търново

с.

местност Бакърен извор, село Евренезово,
Община Малко Търново, Област Бургас,
България

N 42. 129446 E 27.365873

8

Тракийски архитектурно - археологически
комплекс в м. „Мишкова нива”, край Малко

местност Мишкова нива, град Малко Търново,
Община Малко Търново, Област Бургас,

N 41. 957934 E 27.500629
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Търново

България

9

Римска вила в м. „Манастирчето” край с.
Сройно

местност Манастирчето, село Стройно, Община
Елхово, Област Бургас, България

N 42. 274053 E 26. 683586

10

Могила Яриктебе А

Област: Визе; Село: Девлет

41°33'04 N 27°46'19 E

11

Могила Яриктебе Б

Област: Визе; Село: Девлет

41°32'41 N 27°45'40 E

12

Замък „Къякой“

Област: Визе, Село: Kıyıköy

41°38'01.2"N 28°05'33.5"E

13

Замъкът „Къякьой Пристанищна порта“

Област: Визе, Село: Киякьой

41°37'59.3"N 28°05'53.5"E

14

Село Пазарли, Древни водни пътища, район
на некрополите, култова зона

Област: Визе, Село: Пазарли

41°36'40.6"N 27°42'17.2"E

Тематичен маршрут V. Странджа и Сакар през Късната Античност и Средновековието
№
1
2
3

Обект
Крепостта „Порос” , п-ов Форос
Ранновизантийска крепост Акра
Късноантичен град Хрисосотира

Местоположение

GPS

п-в Форос, м. Кавката, град Бургас, Община
Бургас, Област Бургас, България

N 42.453303

п-ов „Св. Никола” на носа Акра, град Черноморец,
Община Созопол, Област Бургас, България

N 42.456908

п-ов „Св. Никола” на носа Хрисосотира, град
Черноморец, Община Созопол, Област Бургас,
България

N 42.4309 67

E 27.472938
E 27. 62 6854
E 27. 651764
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4

5
6
7
8
9
10
11
12

п-ов „Урдовиза”, град Китен, Община Китен,
Област Бургас, България

N 42. 236692

съвременният град Ахтопол, Община Царево,
Област Бургас, България

N 42. 101587

село Българи, Община Царево, Област Бургас,
България

N 42.131026

Крепост „Голямото кале“ край с. Младежко село Младежко, Община Малко Търново, Област
Бургас, България

N 42. 151630

Късноантична и средновековна крепостместност Калето, град Средец, Община Средец,
Област Бургас, България
„Горното градище” край град Средец

N 42. 339654

Раннохристиянски
и
средновековен
манастирски комплекс край с. Воден

местност Разкопки, село Воден, Община Болярово,
Област Ямбол, България

N 42.050893

Късноантична крепост край с. Мелница

местност Градище, село Мелница,
Елхово, Област Ямбол, България

N 42.042589

Крепостта Урдовиза край Китен

Крепостта при Ахтопол
Крепост „Градището“ край с. Българи

Община

E 27.781164

E 27. 94315
E 27.732456
E 27. 353305
E 27.153012
E 26.912397
E 26.544737

Крепост и светилище „Палеокастро” крайместност Палеокастро, град Тополовград, Община
Тополовград, Област Хасково, България
Тополовград

N 42. 078436

Крепост в м. „Калето” в землището на с.местност Калето, село Българска Поляна, град
Тополовград, Община Тополовград, Област
Българска поляна

N 42.008042

E 26.304466
E 26. 249974
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Хасково, България
13

Църквата „Малка Хагия София“ (джамия
на Сюлейман)

Област: Визе

41°34'35.4"N 27°46'01.6"E

14

Замък „Пинархисар“

Област: Пинархисар; Село/Квартал: Чамиъкебир

41°37'46.6 N
27°30'54.7 E

15

Басейн „Аязма“ (Басейн „Баптисм“)

Област: Лалапаша, Село: Хамзабейли

41°57'52.4 N
26°38'34.8 E

16

Пещера Дупница (Зона на древен живот и
природа)

Област: Демиркой; Село: Сарпдере

41°50'26.5 N
27°33'19.7 E

Всеки един от разработените тематични туристически маршрути има твърде специфичен тематичен фокус. В т. 2
„Основни обекти, включени в туристическите маршрути“ не са предвидени посещения на близки обекти/местности,
подходящи за развитиео на друг вид туризъм в дадената област. Необходимо е да се осигури възможност за посещение на
допълнителни туристически обекти и атракции в рамките на маршрутите. Така ще бъде увеличен туристическият интерес,
както към съответният маршрут, така и към целевата територия като цяло. Като Анекс 1 към настоящата стратегия таблично
са представени допълнителни обекти. Тяхното географско местоположение е в непосредствена близост до основните обекти,
включени във всеки един от 5-те тематични туристически маршрута. Те трябва да бъдат включени в интерактивната карта на
адрес http://strandzha-sakar-history.com/en където информацията да бъде достъпна за всеки.
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Проект CB005.1.22.166 "Развитие на обща дестинация за културен туризъм в
района на Странджа (Йълдъз) / Сакар, базирана на археологически и исторически
обекти"

3. Маркетингов профил на Туристически маршрут
3.1. Общи характеристики на маршрута
Всеки един от създадените пет тематични маршрута може да бъде изминат за период от
5-10 дни. Продължителността зависи от индивидуалните желания на всеки турист да
посети допълнителните обекти в региона (религиозни, природни, исторически,
вино/гурме, селски), предоставени в табличен вид като анекс към настоящата
съвместна стратегия. Разработените маршрути позволяват избор за начална дестинация
– той може да започне от област Хасково, България, да продължи на изток в
Българската част, където през ГКПП Малко Търново да премине на територията на
Турция, от където да завърши своят маршрут, движейки се в западна посока. Друг
вариант е тръгването от най-западната точка на маршрута в Турция, движението на
изток и преминаването отново през ГКПП Малко Търново към България и
продължаване в посока запад. Трети вариант за преминаване през всеки един от
маршрутите е той да стартира в коя да е от държавите (Турция или България), но да не
следва маршрута в неговата българска или турска част, а да преминава през наличните
три ГКПП от едната в другата държава, като траекторията на движение да представлява
„морска вълна“. Средната дължина на всеки един от маршрутите е 600-1000 км, като
това зависи от избраната последователност за посещение на различните обекти, както и
от желанието за посещение на допълнителни обекти. Времетраенето за преминаване
през всеки един от маршрутите включва време за закуски, обеди, вечери, нощувки,
отдих – условия за подобни туристически услуги могат да бъдат намерени във всеки
един от по-големите градове в целевият трансграничен регион България-Турция.
3.2.

Пазарни позиции и пазарен потенциал на туристическите маршрути

За да бъдат адекватно оценени пазарните позиции и потенциала на всеки туристически
маршрут е необходимо да бъдат проведени Демо турове и да се стартират кампании за
популяризиране на туристическия продукт, както и да бъдат направени маркетингови
проучвания, тъй като целевата трансгранична територия България-Турция е встрани от
основните потоци на чуждестранните и вътрешните туристи и за двете държави. Това
ще позволи събирането на актуална информация за вътрешното движение на туристите
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и районите, от които пристигат. Информация относно интереса на чуждестранните
туристи към тайона също може да бъде събрана от подобен тип изследване. Трябва да
бъде взето под внимание и нагласите/реакциите на действащите туроператори и
турагенти в съответният район.
3.3. Транспортна достъпност
Целевият трансграничен регион България-Турция и туристическите маршрути
разполагат със сравнително добра външна и вътрешна достъпност. Чуждестранни
туристи от Балканските страни, Европейския съюз и други дестинации, могат да
ползват за достъп международните летища в региона. Освен това, те имат достъп до
района чрез железопътен транспорт, автомобилен транспорт (автомобили и обществен
транспорт с автобуси). Много от обектите, включени в петте тематични туристически
маршрута се намират във високопланински райони – планините Странджа, Сакар и
Дервентските възвишения. Достъпът там е силно затруднен за автомобили, обществен
транспорт липсва. В части от маршрутите съществуват изградени пешеходни и вело
пътеки точно във високопланинските части. В региона се забелязва силен недостиг на
специализирани водачи/гидове, което може да направи изкачването в някое от
планините опасно за туристи със слаба физическа подготовка или напълно незапознати
с региона и неговите характеристики. Необходимо е Турция и България да продължат
да инвестират в подобряване на условията и изграждане на по-добра пътна
инфраструктура.
Връзките между Турция и България се осъществяват единствено чрез сухопътни ГКПП
– 3 бр.
3.4. Условия за туристически посещения
В целевата територия има изградена добра туристическа база, особено в провинциите
Къркларели и Одрин, Турция и областен град Бургас, България. Възможности за
нощувка могат да бъдат лесно открити и в градовете Харманли, Тополовград, Хасково,
Ямбол, Лалапаша, Демиркьой, Кофчаз и Ериклер.
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В големите административни центрове и някои по-малки има изградени туристически
информационни центрове. Центрове има и в някои по-малки населени места.
Информация за тях може да бъде открита на различни интернет страници, но в същото
време за много от тях липсва такава. В интернет има множество сайтове, които
предоставят информация за населените места, забележителностите, туристическите
обекти и маршрути.

IV.

Визия и мисия за развитие на тематичните маршрути

1. Визия
Утвърждаване на българо-турския трансграничен регион на Странджа (Йълдъз),
Дервентските възвишения и Сакар планина като добре позната дестинация за
културен туризъм с разпознаваема локална идентичност и съхранена култура и
природа, с постоянно нарастващ брой на туристическите посещения в
туристически район „Тракия” и туристически район „Черноморие” в България и
северна Тракия, Турция.

Туризмът

в

българо-турския

трансграничен

регион

на

Странджа

(Йълдъз),

Дервентските възвишения и Сакар планина се развива като структуроопределящ за
някой от общините и местните общности в трансграничния регион (морските общини,
общините Свиленград и Малко Търново в България и Одрин, Къркларели, Визе и др. в
Турция) и заема все по-значимо място в икономиките на общините. Туризмът в целевия
регион допринася за развитието на местните икономики и общности чрез:
- Непрекъснат ръст на брутния вътрешен продукт, генериран от него;
- Осигуряване на висока трудова заетост в сектора спрямо останалите развити сектори
на местната икономика – създава едновременно постоянна и временна заетост;
- Създаване на възможности и проекти за трансгранично партньорство и обединяване
на усилията на заинтересованите страни от двете страни на границата;
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- Опазване на околната среда и съхраняване на богатото културно-историческо
наследство.
- Основно поле за развитие и поддържане на малък и среден бизнес, основан на
семейна собственост;
Успешно партньорство в дългосрочен план, между местно, регионално и национално
ниво, между всички заинтересовани страни – власти, НПО, местни общности и бизнес
ще допринесе до изграждането на туристическият сектор в региона.
МИСИЯ
Трансграничния регион ще развива последователна и целенасочена политика за
развитие на културния туризъм, базирана на партньорство между публичния сектор,
държавните и общинските институции, частния сектор и неправителствените
организации, който генерира работни места, създава широки възможности за развитие
на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, увеличава
приходите от туризъм, което ще доведе до повишаване на ефективността и
конкурентоспособността на българската икономика.

V.

Цел и стратегически цели

Набелязване на мерки за прагматична, реална и реализуема стратегия за развитие
на туризма в граничния регион на планините Странджа планина, Дервентски
възвишения и Сакар планина:
Разширяване, валоризиране и промяна в структурата на търсенето на
туристическия продукт в този приграничен район, насочен към антропогенните
паметници на културата привличащи български и чуждестранни туристи.
Увеличаване на броя и престоя на българските и чуждестранни граждани, които
да посетят и почиват в региона при удължен туристически сезон.
Постигането на главната цел ще означава:


Привличане на повече и по-платежоспособни туристи в региона за
41

Проект CB005.1.22.166 "Развитие на обща дестинация за културен туризъм в
района на Странджа (Йълдъз) / Сакар, базирана на археологически и исторически
обекти"
настаняване, разнообразяване и обогатяване на туристическото предлагане;


Нарастване на приходите от международен и вътрешен туризъм в

трансграничния регион;


Нарастване на посетителите, пътували в региона с цел антропогенен

културен туризъм в региона;

чрез

Разширяване позициите на транс-граничния регион на целевите пазари

диверсификация

на

предлагания

продукт

(комбинирани

пътувания

и

специализиран туризъм) и привличане на нови потребителски сегменти;


По-продължително използване на туристическите ресурси на Региона на

базата на разнообразието на предлаганите продукти и маршрути.

Специфични цели:
1.

Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база

разнообразието от природни и антропогенни дадености на граничния регион и
подобряване на неговото качество;
2.

Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и

налагане на антропогенния културурен туризъм на туристическия пазар;
3.

Подобряване на състоянието на местната среда и инфраструктура за

развитие на културния туризъм в транс-граничния регион;
4.

Създаване и укрепване на трансграничното партньорство между

заинтересованите страни и обединяване на усулията за развитието на туризма в
региона;
5.

Ефективна маркетингова политика на транс-граничния регион като

туристическа дестинация за популяризиране и налагане на продукта и туристическите
маршрути на туристическия пазар.
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VI.

SWOT анализ

1.

Силни страни на предлаганият туристически продукт в българо-турския

трансграничния регион Странджа (Йълдъз), Дервентски възвишения и Сакар
планина:
 Наличие на разнообразие от ресурси, осигуряващи потенциал за устойчиво
развитие туристическия продукт с реализация на вътрешните и трансграничните
туристически пазари - богато материално и нематериално културно-историческо
наследство, красива и екологично чиста природна среда, добра кухня,
качествени вина, гостоприемно население и др.
 Равномерно

разпределение

на

културно-историческите

антропогенни

туристически ресурси на територията трансграничния регион на България
(Бургас, Ямбол, Хасково) и Турция (окръзите Одрин и Къркларели);
 Добра и сравнително лесна транспортна достъпност до региона – наличие на
достъпност с всички видове транспорт (сухопътен, воден, въздушен);
 Благоприятно географско положение, характеризиращо се с близост до
основните генериращи пазари на туристопоток в света - Европа и Азия;
 Добри възможности за забавления и нощен живот.

2.

Слабите страни, които оказват негативно влияние на развитието и

перспективата пред туризма в българо-турския трансграничния регион Странджа
планина, Дервентски възвишения и Сакар планина са:
 Лошо състояние на транспортната инфраструктура извън националните пътни
артерии и на техническата инфраструктура в района;
 Ниска квалификация на персонала в сферата на туризма както на оперативно,
така и на управленско ниво;
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 Слабо развит и немотивиран браншови и неправителствен сектор, работещ в
сферата на туризма;
 Лошо качество или липса на допълнителни туристически услуги извън
традиционните туристически дестинации в региона (морските в България и
Одрин в Турция);
 Неравномерно и нееднородно предлагане на леглова база (съсредоточени са в
големите градове) и други туристически услуги;
 Нарушени, неподържани и несоциализирани културно-исторически обекти;
 Предлаганият продукт е с недостатъчно високо ниво на услугите /хотели,
ресторанти и др./
 Липса на адекватна туристическа статистика за броя на посещенията в
трансграничния регион;
 Еднообразие на предлагания продукт и слабо развита инфраструктура във
вътрешността на региона;
 Липса на цялостен туристически продукт и еднообразие на съществуващия
туристически продукт;
 Налице е диспропорция – концентрация на туристическия поток на морето и
неусвоен значителен туристически ресурс във вътрешността на региона;


Неефективно усвояване и използване на съществуващия потенциал от природни
и антропогенни ресурси и периодично влошаване параметрите на околната
среда;



Изостава

развитието

на

съвременни

информационни

технологии

и

резервационни системи.
Повечето външни фактори биха могли да се разглеждат и като възможност, и като
заплаха в зависимост от ситуацията. Общото е, че и възможностите, и заплахите са

44

Проект CB005.1.22.166 "Развитие на обща дестинация за културен туризъм в
района на Странджа (Йълдъз) / Сакар, базирана на археологически и исторически
обекти"
извън директния контрол на заинтересованите страни и трудно могат да бъдат
повлияни.

3.

Възможности за развитие на предлагания туристически продукт в българо-

турския трансграничния регион Странджа (Йълдъз), Дервентски възвишения и
Сакар планина:
 Положителен имидж на двете страни и нейните основни туристически центрове
на вътрешните и международните туристически пазар;
 Липса на наложени и конкурентноспособни алтернативни туристически
продукти, предлагащи повече туристически атракции и ресурси на територията
на повече от една община от трансграничния регион;
 Постоянно нарастващ интерес към вътрешния за трансграничния район туризъм
и увеличаващ се интензитет на посещения на туристи от двете страни;
 Наличие на развит морски туризъм, който би могъл да се използва за налагането
на нетрадиционни за момента туристически продукти и услуги, какъвто е
предложения туристически продукт с пет тематични туристически маршрута;
 Подобряване на достъпността до основните културно-исторически обекти,
включени в петте маршрута и изграждане на нова пътна (пешеходна и
автомобилна) мрежа до тях;
 Предлагане

на

туристически

пакети,

включващи

комбинации

между

традиционния морски туризъм и културно-познавателния туризъм според
сезона;
 Използване на потенциала на общините и другите териториални единици за
диверсификация на туристическото предлагане и подобряване на атрактивността
на културно-историческото наследство;
 Изграждане на дългосрочни трансгранични партньорства със заинтересованите
страни от двете страни на границата – държавна и местна администрация,
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браншови

организации,

туристически

организации,

университети

и

професионални гимназии по туризъм.
Заплахи за развитие на предлагания туристически продукт в българо-

4.

турския трансграничния регион Странджа (Йълдъз), Дервентски възвишения и
Сакар планина
 Негативни демографски тенденции на обезлюдяване на трансграничния регион,
с ясно изразен и траен характер на територията на Република България.
 Влошената политическа обстановка в Близкия изток и постоянен миграционен
натиск по общата граница, която създава усещане за несигурност в целевата
зона, заради изградените съоръжения и непрекъснатата дейност на гранична
полиция в този район;


Силна зависимост на местните власти от централните власти при взимането на
решения относно опазването, стопанисването и развитието на културноисторическото наследство на територията на трансграничния регион;



Регионална нестабилност и конфликти, които могат да доведат до отлив на
туристи, особено на чуждестранни такива;



Нереално високи очаквания към туризма като икономически сектор и
възвръщаемостта на инвестициите в него;



Заплаха от тероризъм – в световен мащаб и в двете страни, което води до отлив
на туристи;



Масирани кампании на конкурентни дестинации от други части на двете страни,
които популяризират вече известни

и наложени

културно-исторически

туристически продукти, на по-конкурентни цени;


Наличие на бързо развиващи се конкурентни културно-исторически дестинации,
предлагащи почивки с по-добро съотношение „качество-цена” както в двете
страни, така и в съседни страни (напр. Гърция);
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Намаляване на темпа на развитие на общата и специализираната туристическа
инфраструктура, в общините от трансграничния регион на България и Турция,
особено в периферните за морския туризъм общини и райони;



Концентриране на вниманието и инвестициите в туристически атракции в
традиционните туристически райони;



VII.

Трайно влошаване на бизнес средата.

Препоръки

на

стратегията

за

развитие

на

тематичните

маршрути и участие в бъдещи проекти за подобряване на
атрактивността на тематичните маршрути
При разработването на настоящата стратегия е възприет подхода на W-O-Стратегия
или унищожаване на слабости за създаване на нови възможности. Основният фокус при
реализацията на настоящата стратегия е свързан с унищожаването на най-значимата,
според трансграничния екип от експерти, слаба страна, а именно: Нарушени,
неподържани и несоциализирани културно-исторически обекти.
За целта в настоящата стратегия за всеки от обектите, включени от специалистите в
тематичните маршрути са предложени мерки за подобряване на физическото състояние
на недвижимата културна ценност и нейното опазване, базовата транспортна и
информационна

инфраструктура,

достъпност

и

социализация

на

обекта

и

възможностите за превръщането му в туристическа атракция.

1.
Тематичен маршрут
Странджа и Сакар

І.

Мегалитната

култура

в

Тематичният маршрут включва 27 обекта недвижимо-културно наследство в българотурския трансграничния регион на Странджа (Йълдъз), Дервентски възвишения и
Сакар планина. Обектите от Тематичен маршрут І Мегалитната култура в
Странджа и Сакар представляват долмени, скални гробници, менхири и могили (вкл.
могили с цистови гробове). Обща характеристика на включените в маршрута обекти е,
47

Проект CB005.1.22.166 "Развитие на обща дестинация за културен туризъм в
района на Странджа (Йълдъз) / Сакар, базирана на археологически и исторически
обекти"
че всичките се намират на открито, често в слабо населени или отдалечени от
населените места горски територии. Именно тази им характеристика (че са ситуирани
на открито) ги прави уязвими на негативното влияние на антропогенни и климатични
фактори.
Основните недостатъци при всички идентифицирани обекти е, че структурата на
недвижимата ценност е подложена на непрекъснато вредно влияние на въздуха и
водата, което в много от случаите е довело до нарушаване на целостта и
носимоспособността на каменните блокове. В някой от случаите, това е довело до
нарушаване първоначалната структура на каменните късове и първоначалната
архитектура на паметника. За тези обекти (особено за долмените, менхирите и
каменните гробници) е от изключителна важност да се извърши цялостна
консервация на каменната структури, за да предпази паметника от физическо
погиване. Основните идентифицирани пречки за изпълнение на тази най-важна за
обектите в Тематичен маршрут І Мегалитната култура в Странджа и Сакар стъпка на
опазване са:
 Липса на законов статут на обекта – в много от случаите обектите се намират
на територия от горския фонд, собственост на предприятия от структурата на
Изпълнителната агенция по горите (в България) или на държавата в лицето на
валийството в Турция. За издаването на документ за статута на обекта като недвижима
културна ценност и в двете страни се изисква назначаването на комисия от
Министерство на културата в България и Министерството на културата и туризма в
Турция. Това е тромава административна процедура, която и двете страни може да
продължи с месеци, понякога и години
 Липса на акт или друг документ за собственост на културно-историческия
обект – и в двете страни документа се издава по сложна междуведомствена процедура.
Липсата на документ за собственост не дава възможност на най-заинтересованата
страна (местната общинска администрация) да инвестира средства в опазването му.
 Липсата на достатъчно финансови средства също е причина за неконсервирането
на мегалитните структури.
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Преодоляването на тези пречки за консервацията на паметника са в основата на
неговото опазване от погиване.
Следваща решаваща стъпка за подобряването на състоянието и опазването на обектите,
включени в тематичен маршрут I е осигуряването на задълбочено археологическо
проучване на обекта. Именно то е предпоставка за стартиране дейности по подготовка
на инвестиционен проект за реставрация на паметника и изпълнението на
последващата същинска реставрация - крайният етап на опазване на недвижимата
културна ценност.
При обектите от този тематичен маршрут (особено при долмените) сложността на
реставрационните процеси е особено висока поради невъзможността от точни
измисления за позиционирането на каменните структури, когато се налага тяхното
възстановяване до изправено / първоначално състояние.
При могилите, включени в тематичния маршрут особено предизвикателство
представлява тяхното експониране при липсата на структури във вътрешността им.
Тези обекти макар и много интересни за археологическата наука са трудни за
възприемане и оценка от обикновеният турист и се нуждаят от нестандартно
експониране, каквото обектите не предлагат в момента.
Достъпността на обектите, включени в тематичния маршрут се характеризира с
отдалеченост от населените места и отклонение от главните пътища. След
отклонението от главния път до много от обектите се стига по „черни” пътища – горски
или селскостопански. Това изисква наличие на високопроходим автомобил. До някой
от обектите се стига и след преодоляване на пешеходен преход. Много от обектите е
трудно да бъдат открити без местен водач.
На

всички

обекти,

включени

в

маршрута,

липсва

невербална

анимация

(информационни табели) и указателни табели до тяхното местонахождение.
Предвид, че всички обекти, включени в Тематичен маршрут І Мегалитната култура в
Странджа и Сакар, са слабо познати като туристически обекти е необходимо за всеки
от тях да се монтират насочващи табели/знаци до обекта и базова информация за него
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за индивидуалните туристи, дошли без екскурзовод или гид.
За всеки от културно-историческите обекти би могло да се даде базова информация
чрез интегрирана информационна система с QR-код или чрез мобилно приложение (но
само ако мобилните оператори са осигурили покритие на мястото на обекта).
В таблицата по-долу са описани препоръките за подобряване на физическото състояние
на недвижимите културни ценности и тяхното опазване, базовата транспортна и
информационна инфраструктура, достъпност и социализация на обектите с цел
превръщането му в туристическа атракция.
Мерки по социализация на долмените не са предписани, тъй като наложената
световната практика е този тип обекти да се оставят в макимално непокътната среда, за
да се разбере по-добре тяхната специфика и връзка с околното пространство и среда.
За този маршрут се препоръчва изграждане на музей и информационен център в гр.
Тополовград, където е най-голямото струпване на мегалитните паметници. Възможните
проекти, които биха могли да се реализират във връзка с подобряването на културноисторическите обекти, са проекти свързани със достъпността, вербалната и
невербалната анимация на обекти. Възможните източници за финансиране на тези
проекти са програмите за трансгранично сътрудничество (България-Турция и ГърцияБългария), Финансовия механизъм на ЕИП, ОП „Региони в растеж”, Програма за
развитие на селските райони и др.
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Тематичен маршрут: І. Мегалитната култура в Странджа
 - Необходимо е изпълнение на мерки
и Сакар
× - Не е необходимо е изпълнение на мерки
Необходими мерки за подобряване състоянието и атрактивността на обекта
№
Обект
Консервационни Реставрационни Указателни Информационна Транспортна Мерки по
мерки
дейности
табели до
инфраструктура достъпност
социализация
обекта
1 Долмен в м. „Лозята“
край с. Белеврен
2

3

4

5

6

7

Долмен № 1 в м.
„Пещерите” край с.
Голям Дервент
Долмен
в
м.
„Капаклийка” край с.
Сакарци
Долмен
в
м.
„Клифтинова нива”
край с. Сакарци
Долмен
в
м.
„Гайдарова пещера”
край с. Хлябово
Долмен в м. „Славова
курия”
край
с.
Българска поляна
Долмен № 2 в м.
„Мангъра” край с.
Хлябово











×











×











×











×





×

×

×

×











×











×

51

Проект CB005.1.22.166 "Развитие на обща дестинация за културен туризъм в района на Странджа (Йълдъз) / Сакар, базирана
на археологически и исторически обекти"
8

Долмен
в
м.
„Евджика” край с.
Хлябово
Долмен в м. ”Лъките”
край с. Евренезово











×











×

10 Долмен № 1 и долмен
№ 2 в м. ”Лъгът”
край с. Заберново
11 Долмен
в
м.
„Големият рът” край
с. Хлябово
12 Долмен в м. „Желюв
дол” край с. Сакарци











×











×











×

13 Долмен в м. „Коруба”
край с. Кирово











×

14 Могила с каменно
съоръжение
в
м.
„Големия
Кайряк”
край с. Българска
поляна
15 Могила с цистов гроб
в м. „Кайряка” край
с. Българска поляна
16 Два долмена в м.
Лозята
край
с.
Граничар





















×











×

9

×
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17 Село Асаджипинар и
Канлъгечит









×

×

18 Пещера
Дупница
(Зона
на
древен
живот и природа)
19 Ериклер
стара
гробница менхир









×















20 Менхир Хоюк Баба









×



21 Могила Исламбейли













22 Юскюп
Балабан
скална гробница













23 Юскюп
Хачиоглу
Гробищна зона













24 Могила Караабалар
Хайдутлу













25 Могила Караабаллар
Молла
Ибрахим
Корусу
26 Гробищна
могила
Караабалар Хоюк

























27 Могила Хачифакли
Хайдарбаба
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2.

Тематичен маршрут: ІІ. Одриското царство

Вторият тематичен маршрут е маршрутът на Одриското царство, който има по-малко
на брой обекти (6 бр.), но единият от тях е група от обекти струпани около гр.
Лалапаша, Турция.
Безспорно най-интересният обект от този тематичен маршрут е укрепеният владетелски
дом в м. Татар маша край с. Княжево. Обектът е с изключителен потенциал за ризвитие
на туризма тъй като до момента представлява най-добре запазения комплекс от
жилищни сгради от тракийската епоха, намиран на територията на България.
Тематичен маршрут ІІ. Одриското царство включва укрепеният владетелски дом в м.
Татар маша край с. Княжево, Община Тополовграад, Гробница в м. Тумбата край с.
Ружица, Община Ямбол и четири долмени в района на гр. Лалапаша в Република
Турция.
Всички обекти са ситуирани на открито, с по-малка отдалеченост от населени места, в
сравнение с обектите от първия тематичен маршрут. Те се характеризират, макар и с
по-малки нарушение в структурата на обекта в следствие на негативното атмосферно
влияние. Антропогенни фактори не са допринесли за нарушаване целостта на
културно-историческите обекти от маршрута.
Основните недостатъци при всички идентифицирани обекти от маршрута е, че
структурата на недвижимата ценност е подложена на непрекъснато вредно влияние на
въздуха и водата, което в много от случаите е довело до нарушаване на целостта и
носимоспособността на каменните късове. В някой от случаите, това е довело до
нарушаване на първоначалната структура на каменните късове и първоначалната
архитектура на паметника. За тези обекти (долмените и каменната гробница) е от
изключителна важност да се извърши цялостна консервация на каменните
структури, за да предпази паметника от физическо погиване. И при тези обекти
съществуват описаните по-горе пречки за тяхната навременна консервация.
Три от шестте обекти, включени в маршрут II е необходимо да се извърши
задълбочено археологическо проучване на обекта. Укрепеният владетелски дом, в с.
Княжево и долмените Лалапаша 1 (Арпалик) и Долмен „Хачилар“ са изцяло проучени.
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Останалите три обекта се нуждаят от пълно завършване на пълното им археологическо
проучване. За проучените обекти то е предпоставка за стартиране дейности по
подготовка на инвестиционен проект за реставрация на паметника и изпълнението
на последващата същинска реставрация на недвижимата културна ценност.
При обектите от този тематичен маршрут (особено при долмените) сложността на
реставрационните процеси е особено висока поради невъзможността от точни
измисления за позиционирането на каменните структури, когато се налага тяхното
възстановяване до изправено / първоначално състояние.
Достъпността на обектите, включени в тематичния маршрут се характеризира с близост
до населените места и незначително отклонение от главните пътища. До четирите
обекта от турска страна няма директен достъп с автомобил. До тях се стига и след
преодоляване на кратък пешеходен преход. Обектите са малко познати и като
изключим укрепеният владетелски домв с. Княжено е трудно да бъдат открити без
местен водач.
На

всички

обекти,

(информационни

включени

табели)

и

в

маршрута,

указателни

табели

липсва
до

невербална

тяхното

анимация

местонахождение

(изключение прави владетелския дом).
Предвид, че всички обекти, включени в Тематичен маршрут ІІ. Одриското царство, са
слабо познати като туристически обекти е необходимо за всеки от тях да се монтират
насочващи табели/знаци до обекта и базова информация за него за индивидуалните
туристи, дошли без екскурзовод или гид.
За всеки от културно-историческите обекти би могло да се даде базова информация
чрез интегрирана информационна система с QR-код или чрез мобилно приложение тъй
като до тези обекти мобилните оператори имат покритие.
При този маршрут водеща роля има археологическия обект край с. Княжево. За този
маршрут се препоръчва цялостна реставрация, консервация и експониране на
укрепеният владетелски дом. Същият е от особен научен и туристически интерес и има
значително по-добър потенциал от останалите обекти, включени в маршрута. Този
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проект изисква значителен ресулс и би могъл да се реализира по програмите за
трансгранично сътрудничество (Гърция-България), Финансовия механизъм на ЕИП, ОП
„Региони в растеж”, Програма за развитие на селските райони, Норвежката програма за
безвъзмездна финансова помощ и др.
За останалите обекти, следва да се изпълнят проекти за подобряването на културноисторическите обекти, които включват инвестиции в реставраицията на обектите,
достъпността, вербалната и невербалната анимация на обектите. Възможните източници
за финансиране на тези проекти са програмите за трансгранично сътрудничество
(България-Турция и Гърция-България), Финансовия механизъм на ЕИП, ОП „Региони в
растеж”, Програма за развитие на селските райони и др.

В таблицата по-долу са описани препоръките за подобряване на физическото
състояние на недвижимите културни ценности от Тематичен маршрут ІІ. Одриското
царство и тяхното опазване, базовата транспортна и информационна инфраструктура,
достъпност и социализация на обектите с цел превръщането му в туристическа
атракция.
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 - Необходимо е изпълнение на мерки
× - Не е необходимо е изпълнение на мерки
Необходими мерки за подобряване състоянието и атрактивността на обекта
Консервационни Реставрационни Указателни
Информационна Транспортна Социализация
мерки
дейности
табели до
инфраструктура достъпност
обекта

Тематичен маршрут ІІ. Одриското царство
№

Обект
Укрепен
владетелски дом в
м. Татар маша край
с. Княжево





×



×



2

Гробница в м.
Тумбата край с.
Ружица











×

3

Долмен Лалапаша 1
(Арпалик)











×

4

Долмен Лалапаша 2





Долмен
Баба











×

5




6

Долмен „Хачилар“











×

1

Мухитин

×
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Тематичен маршрут ІІІ. Астейското царство
Тематичният маршрут включва 15 обекта от недвижимото-културно наследство в
българо-турския

трансграничния

регион

на

Странджа

(Йълдъз),

Дервентски

възвишения и Сакар планина. Обектите от Тематичен маршрут ІІІ. Астейското
царство представляват основно крепости, укрепени владетелски домове, пещера, със
следи от обитаване в същата епоха, култови комплекси и могили.
Обща характеристика на включените в маршрута културно-исторически обекти е, че
всичките се намират на открито, в близост до населени места и са разположени (поголямата си част) горски територии или земеделлски земи.
Степента на деформация и разрушение на археологическите структури при тях е доста
по-голяма в сравнение с предходните два тематични маршрута. Това се дължи на факта,
че много от структурите са изградени на калова спойка без хоросан и не са били обект
на консервационно-реставрационни дейности. Изключение правят крепостта при
Ахтопол, античният театър във Визе, пещера „Дупница” и Древна селищна зона и
култова зона Каракочак. Подложени на непрекъснатото атмосферно влияние
крепостните зидове и кули, са с разрушени архитектурно-археологически структури и
се нуждаят от своевременна консервация и реставрация. Повечето обекти, включени
в маршрут III са били обект на ахеологически проучвания от специалисти от България и
Турция. Като се вземе предвид естеството на обектите, от консервация и реставрация
имат нужда крепостите, укрепените владетелски домове и античния театър. За
опазването на крепостите и укрепените владетелски домове най-голямо значение ще
има изграждането на „запечатващ” горен защитен надзид, който да спира
проникването на вода между каменните структури на археологическите обекти. Някой
от същите тези обекти се нуждаят от частично възстановяване на зидовете чрез
използване на падналите на земята каменни квадри.
Повечето от обектите, включени в маршрута имат определени граници и режими на
опазване, но голяма част от тях нямат издадени актове за собственост. Това препятства
изпълнението на дейности по реставрация и консервация по тях, въпреки голямото
жерания

на

местните

общински

администрации

да

работят

за

опазването,
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експоонирането и социализирането на тези обекти.
Наличието на съществуващи археологически структури на крепостите, укрепените
владетелски домове и античния театър е предпоставка за тяхното съвременно
експониране и социализиране.
При могилите, включени в тематичния маршрут особено предизвикателство
представлява тяхното експониране при липсата на структури във вътрешността им.
Тези обекти макар и много интересни за археологическата наука са трудни за
възприемане и оценка от обикновеният турист и се нуждаят от нестандартно
експониране, каквото обектите не предлагат в момента.
Накой от обектите се намират в населени места или в непосредствана близост до
такива. Достъпността на обектите, включени в тематичния маршрут се характеризира с
близост до населените места и минимално отклонение от главните пътни артерии.
До някой от обектите, особено до креподстите има невербална анимация
(информационни табели) и указателни табели до тяхното местонахождение.
Предвид, че всички обекти, включени в Тематичен маршрут ІІІ. Астейското царство, са
слабо познати като туристически обекти (с изключение на крепостта в Ахтопол) е
необходимо за всеки от тях да се монтират насочващи табели/знаци до обекта и базова
информация за него за индивидуалните туристи, дошли без екскурзовод или гид.
За всеки от културно-историческите обекти би могло да се осигури базова информация
чрез интегрирана информационна система с QR-код или чрез мобилно приложение
каквито в момента не са достъпни за обектите.
В разглежданият маршрут е необходимо да се предприемат значителни мерки за
социализация на крепостите, амфитеатъра и владетелските домове. Световна практика
е около подобни обекти да се предоставят възможности за по-дълъг престой на туриста.
При този маршрут голяма част от обектите се характеризират с наличие на значително
запазени структури на археологическите обекти. Всеки от тях има значителен
потенциал. За този маршрут се препоръчва цялостна реставрация, консервация,
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експониране и социализиране на включените в маршрута обекти в България. Ресурсите
за това са значително по-големи от тези, необходими за подобряването на българската
част от маршрута.
Проектите

за

подобряване

на

състоянието

на

нарушените,

неподържани

и

несоциализирани културно-исторически обекти биха могли да се реализират по
програмите за трансгранично сътрудничество (България-Турция, Гърция-България),
Финансовия механизъм на ЕИП, ОП „Региони в растеж”, Програма за развитие на
селските райони, Норвежката програма за безвъзмездна финансова помощ и др.
В таблицата по-долу са описани препоръките за подобряване на физическото състояние
на недвижимите културни ценности и тяхното опазване, базовата транспортна и
информационна инфраструктура, достъпност и социализация на обектите с цел
превръщането му в туристическа атракция.
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 - Необходимо е изпълнение на мерки
× - Не е необходимо е изпълнение на мерки
Необходими мерки за подобряване състоянието и атрактивността на обекта
Консервационни Реставрационни Указателни
Информационна Транспортна Мерки по
мерки
дейности
табели до
инфраструктура достъпност
социализация
обекта

Тематичен маршрут ІІІ. Астейското царство
№

Обект

1

Крепостта
„Фармакида“













2

Укрепен
владетелски дом в м.
Пастич,
край
с.
Бродилово













Укрепен
владетелски дом в м.
Голата нива, край с.
Синеморец













4

Крепостта
Ахтопол





×

×

×



5

Крепост „Калето” в
землището
на
с.
Сливарово













6

Крепост „Чингене“

7

Крепост Визе

8

Античен театър Визе



















×





3

при

61

Проект CB005.1.22.166 "Развитие на обща дестинация за културен туризъм в района на Странджа (Йълдъз) / Сакар, базирана
на археологически и исторически обекти"
Пещера
Дупница
(Зона
на
древен
живот и природа)









×

10 Древна селищна зона
и
култова
зона
Каракочак











11 Могила
Чьомлектепе

×

×









12 Могила Сиврилер 1

×

×









13 Могила Сиврилер 2

×

×









14 Могила Сиврилер 3

×

×









15 Могила Сиврилер 4

×

×









9
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Тематичен маршрут IV. Странджа през Римската епоха
Тематичният маршрут включва 14 обекта от недвижимото-културно наследство в
българо-турския

трансграничния

регион

на

Странджа

(Йълдъз),

Дервентски

възвишения и Сакар планина. Обектите от Тематичен маршрут IV. Странджа през
Римската епоха представляват основно некрополи, римски вили, архитектурно археологически комплекси, със следи от обитаване в същата епоха, култови комплекси
и могили.
Обща характеристика на включените в маршрута културно-исторически обекти е, че
всичките се намират на открито, по-отдалечени са от населените места и са
разположени (по-голямата си част) в горски територии.
В много от обектите има деформация и разрушение на археологическите структури.
Това се дължи на факта, че много от структурите са проучени, но не са били обект на
консервационно-реставрационни

дейности.

Изключение

прави

архитектурно-

археологически комплекс в м. „Мишкова нива”, край Малко Търново. Подложени на
непрекъснатото атмосферно влияние гробниците, култовите комплекси и римсикит
вили, са с разрушени архитектурно-археологически структури и се нуждаят от
своевременна консервация и реставрация. Повечето обекти, включени в маршрут IV
са били обект на ахеологически проучвания от специалисти от България и Турция. Като
се вземе предвид естеството на обектите, от консервация и реставрация имат нужда
некрополите, римските вили и архитектурно-археологически комплекси. За опазването
на тези обекти най-голямо значение ще има консервация на кеменните структури
(квадри и други) и реставрация на дромусите и камерите при гробниците.
Повечето от обектите, включени в маршрута имат определени граници и режими на
опазване, но голяма част от тях нямат издадени актове за собственост. Това препятства
изпълнението на дейности по реставрация и консервация по тях, въпреки голямото
желание

на

местните

общински

администрации

да

работят

за

опазването,

експоонирането и социализирането на тези обекти.
Наличието на съществуващи археологически структури на некрополите, римските вили
и архитектурно-археологически комплекси е предпоставка за тяхното съвременно
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експониране и социализиране.
При могилите, включени в тематичния маршрут особено предизвикателство
представлява тяхното експониране при липсата на структури във вътрешността им.
Тези обекти макар и много интересни за археологическата наука са трудни за
възприемане и оценка от обикновеният турист и се нуждаят от нестандартно
експониране, каквото обектите не предлагат в момента.
Повечето обекти се намират извън населени места в горски тритории или земеделски
земи. Обектите са трудно достъпни и са на значително разстояние от главните пътни
артерии. Често до тях се стига по „черни” горски или полски пътища, а често и пеша.
Голямото струпване на обекти в района на община Малко Търново изисква и повишено
внимание, поради факта, че много от обектите са в близост до държавната граница и
присъствието на гранична полиция е засилено.
Предвид, че всички обекти, включени в Тематичен маршрут IV. Странджа през
Римската епоха, са слабо познати като туристически обекти (с изключение на
тракийския архитектурно - археологически комплекс в м. „Мишкова нива”, край Малко
Търново) е необходимо за всеки от тях да се монтират насочващи табели/знаци до
обекта и базова информация за него за индивидуалните туристи, дошли без
екскурзовод или гид.
За всеки от културно-историческите обекти би могло да се осигури базова информация
чрез интегрирана информационна система с QR-код или чрез мобилно приложение
каквито в момента не са достъпни за обектите.
В таблицата по-долу са описани препоръките за подобряване на физическото състояние
на недвижимите културни ценности и тяхното опазване, базовата транспортна и
информационна инфраструктура, достъпност и социализация на обектите с цел
превръщането му в туристическа атракция.
В разглежданият маршрут е необходимо да се предприемат значителни мерки за
подобряване на достъпността и социализация на районите със струпванена обекти край
гр. Малко Търново. Световна практика е около подобни обекти да се предоставят
възможности за по-дълъг престой на туриста.
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 - Необходимо е изпълнение на мерки

Тематичен маршрут IV. Странджа през Римската епоха

× - Не е необходимо е изпълнение на мерки
Необходими мерки за подобряване състоянието и атрактивността на обекта
№

Обект

Консервацион
ни мерки

Реставрационн
и дейности

Указателни
табели до
обекта

Информационна
инфраструктура

1

Транспортна Мерки по
достъпност
социализа
ция

Укрепена римска вила в
тракийския
култов
комплекс в м. „Мишкова
нива”,
край
Малко
Търново













2

Некропол с цистови
гробове в м. Пропада край
Малко Търново













3

Гробница
Пропада
Търново

№ 1 в м.
край
Малко













4

Гробница
Пропада
Търново

№ 2 в м.
край
Малко













5

Гробница
Пропада
Търново

№ 3 в м.
край
Малко
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6

Гробница № 4 в м.
Пропада край Малко
Търново













7

Долмен в м. Бакърен извор
край
с.
Евренезово,
община Малко Търново













8

Тракийски архитектурно археологически комплекс
в м. „Мишкова нива”,
край Малко Търново

























10 Могила Яриктебе А

×

×









11 Могила Яриктебе Б

×

×









12 Крепост „Къякой“













13 Крепост
„Къякьой
Пристанищна порта“













14 Село Пазарли, Древни
водни пътища, район на
некрополите, култова зона

×

×









9

Римска
вила
„Манастирчето”
Сройно

в
м.
край с.
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Тематичен маршрут V. Странджа и Сакар през Късната
Античност и Средновековието
Тематичният маршрут включва 16 обекта от недвижимото-културно наследство в
българо-турския

трансграничния

регион

на

Странджа

(Йълдъз),

Дервентски

възвишения и Сакар планина. Обектите от Тематичен маршрут V. Странджа и
Сакар през Късната Античност и Средновековието представляват основно
крепости, църква, аязмо и пещера.
Обща характеристика на включените в маршрута културно-исторически обекти е, че
всичките се намират на открито, в близост до населени места и са разположени (поголямата си част) в горски територии или земеделлски земи.
Степента на деформация и разрушение на археологическите структури при тях е доста
по-голяма идентична с тази на обектите от тематичен маршрут III. Това се дължи на
факта, че много от структурите са изградени на калова или хоросанова спойка, която
дъжда лесно отмива и не са били обект на консервационно-реставрационни дейности.
Подложени на непрекъснатото атмосферно влияние крепостните зидове и кули, са с
разрушени архитектурно-археологически структури и се нуждаят от своевременна
консервация и реставрация. Повечето обекти, включени в маршрут V са били обект
на ахеологически проучвания от специалисти от България и Турция. Като се вземе
предвид естеството на обектите, от консервация и реставрация имат всички обекти,
включени в маршрута. За опазването на крепостите от маршрута най-голямо значение
ще има изграждането на „запечатващ” горен защитен надзид, който да спира
проникването на вода между каменните структури на археологическите обекти. При
крепостите е необходимо да се направи частично възстановяване на зидовете чрез
използване на падналите на земята каменни квадри.
Повечето от обектите, включени в маршрута имат определени граници и режими на
опазване, но голяма част от тях нямат издадени актове за собственост. Това препятства
изпълнението на дейности по реставрация и консервация по тях, въпреки голямото
желание

на

местните

общински

администрации

да

работят

за

опазването,

експоонирането и социализирането на тези обекти.
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Наличието на съществуващи археологически структури на крепостите е предпоставка
за тяхното съвременно експониране и социализиране.
При пещерата, включена в тематичния маршрут особено предизвикателство
представлява нейното експониране при липсата на структури във вътрешността й.
Повечето обекти се намират извън населени места в горски тритории или земеделски
земи. Обектите са трудно достъпни и са на значително разстояние от главните пътни
артерии. Често до тях се стига по „черни” горски или полски пътища, а често и пеша.
Голямото струпване на обекти в района на черноморието изисквавнимателна преценка
дали достъпността до обекта няма да наруши важни природни обекти като например
дюни.
До

някой

от

обектите,

особено

до

крепостите

има

невербална

анимация

(информационни табели) и указателни табели до тяхното местонахождение.
Предвид, че всички обекти, включени в Тематичен маршрут V. Странджа и Сакар през
Късната Античност и Средновековието, са слабо познати като туристически обекти (с
изключение на крепостта в Ахтопол) е необходимо за всеки от тях да се монтират
насочващи табели/знаци до обекта и базова информация за него за индивидуалните
туристи, дошли без екскурзовод или гид.
За всеки от културно-историческите обекти би могло да се осигури базова информация
чрез интегрирана информационна система с QR-код или чрез мобилно приложение
каквито в момента не са достъпни за обектите.
В таблицата по-долу са описани препоръките за подобряване на физическото състояние
на недвижимите културни ценности и тяхното опазване, базовата транспортна и
информационна инфраструктура, достъпност и социализация на обектите с цел
превръщането му в туристическа атракция.
В разглежданият маршрут е необходимо да се предприемат значителни мерки за
социализация на крепостите. Световна практика е около подобни обекти да се
предоставят възможности за по-дълъг престой на туриста.
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 - Необходимо е изпълнение на мерки

Тематичен маршрут V. Странджа и Сакар през Късната
Античност и Средновековието

× - Не е необходимо е изпълнение на мерки

Необходими мерки за подобряване състоянието и атрактивността на обекта
№

Обект

Консервацион
ни мерки

Реставрационн
и дейности

Указателни
табели до
обекта

Информационна
инфраструктура

Транспортна Мерки по
достъпност
социализа
ция

1

Крепостта „Порос” , п-ов
Форос













2

Ранновизантийска крепост
„Акра”













3

Късноантичен
Хрисосотира

град













4

Крепостта
край Китен

„Урдовиза”













5

Крепостта при Ахтопол







×

×

×

6

Крепост „Градището“ край
с. Българи













7

Крепост „Голямото кале“
край с. Младежко













8

Късноантична
и
средновековна
крепост
„Горното градище” край
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град Средец











крепост













11 Крепост
и
светилище
„Палеокастро”
край
Тополовград













12 Крепост в м. „Калето” в
землището на с. Българска
поляна













13 Църквата „Малка Хагия
София“
(джамия
на
Сюлейман)













14 Крепост „Пинархисар“
15 Басейн „Аязма“ (Басейн
„Баптисм“)



















16 Пещера Дупница (Зона на
древен живот и природа)

×

×









9

Раннохристиянски
и
средновековен
манастирски
комплекс
край с. Воден

10 Късноантична
край с. Мелница
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При прилагането на W-O-Стратегия или унищожаване на слабости за създаване на нови
възможности, допълнителни усилия следва да се положат върху подобряването на
транспортната инфраструктура, извън националните пътни артерии и на техническата
инфраструктура в района на археологочиските обекти. Съществени инвестиции трябва
да се направят в подобряване на квалификацията на персонала в сферата на туризма
извън морските курорти и бъдещи проекти в тази сфера ще бъат все по-необходими.
Особено предизвикателство пред за турсграничния регион е концентрилането на
легловата база, лошото й качество на места и липсата на високочествени туристически
услуги извън традиционните туристически курорти.
При формирането на маркутингова политика на новия туристически продукт и
предложените туристически маршрути, основен проблем е липсата на адекватна
туристическа статистика за броя на посещенията в трансграничния регион. Особени
усилия следва да се положат от страна на местните власти при осигуряването на
адекватна статистика.
Туристическите маршрути, предложени в настоящата стратегия, разнообразяват
съществуващите туристически продукти и нарушават моноструктурата им в
трансграничния регион, като предлагат цялостен туристически продукт, равномерно,
локализиран в различни области и общини от региона.
Чрез предложените туристически маршрути и след тяхното налагане и популяризиране,
ще се преодолее диспропорцията между туристопотока по черноморието и
вътрешността на трансграничния регион, като ще се усвои значителния туристически
ресурс във вътрешността на региона.
Използването на съществуващия потенциал от природни и антропогенни ресурси в
трансганичния регион на България-Турция представлява възможност за преодоляване
на изолацията на областите от региона спрямо останалите административнотериториални единици на България и Турция и е съществена предпоставка за активно
партньорство между заинтересованите лица от двете страни на границата в полза на
местните общности.
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