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Ямбол , България  -  Сулоглу, Одрин, Турция     

2020 година 
 

 

Този анализ на анкетните данни е изготвен с подкрепата на Европейския съюз, чрез 
Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП - България-Турция 2014-2020, 
CCI No2014TC16I5CB005. Съдържанието на анализа е отговорност единствено на Сдружение 
Ямболска търговско промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като 
израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на 
Програмата 
 
 

Проектът е 
съфинансиран от 

Европейския съюз чрез 
Програмата ИНТЕРРЕГ-
ИПП за ТГС България-

Турция 2014-2020 

АНАЛИЗ 
НА АНКЕТНИТЕ ДАННИ 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ: 

 „Нагласи, интереси и нужди на хора, организации и 
институции за нов подход към устойчивото използване на 

религиозното културно историческо наследство и 
неговото превръщане в туристически атракции“ 
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Въведение в обхвата и приоритетите на програмата, целите, 
съдържанието и задачите на проекта 

 
 
Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg ИПП България – Турция“ 
2014–2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП-II) 

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм:   
 
Проект:  Ref. No CB005.2.23.056 
TRIP - Tourism & Religion - Integrated People 
ПЪТУВАНЕ - Туризъм и Религия - сближаване между хората 
 
Ямболска търговско – промишлена палата реализира проекта „TRIP / ПЪТУВАНЕ - 
Туризъм и Религия - сближаване между хората“  - Проект:  Ref. No CB005.2.23.056 в 

партньорство с Областния управител на Община Сулоглу, област Одрин, Турция. 
В проекта има включени дейности, които са в съответствие с приоритетите на 
Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция и имат за цел да 
допринесат за устойчив туризъм на територията на трансграничния регион. По-
конкретно, в проекта е предвидено създаване на мрежа за прилагане на поредица от 
инициативи за трансгранично сътрудничество в областта на туризма. Въздействието се 
основава на изпълнение на дейности за насърчаване на устойчивото използване на 
културно историческото наследство свързано с религиите на двете държави, 
представляващи исторически обекти, обичаи и традиции от религиозен характер. 
Разработването на настоящия анализ е част от проекта в който е предвидено да бъде 
изпълнена дейност № 2:  Информационно проучване и анализ с наименование 
„Нагласи, интереси и нужди на хора, организации и институции за нов подход към 
устойчивото използване на религиозно-историческото културно наследство в региона и 
неговото превръщане в туристически атракции“ 
Предвидено е чрез изследването да бъдат идентифицирани нагласите и интересите на 
гражданите от двете страни на границата, към основните религии, толерантността към 
религиозните ценности, интерес към обекти на културно историческо наследство, 
традиции и обичаи свързани с религиите и превръщането им в туристически атракции.  
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Чрез изследването също е предвидено да бъдат идентифицирани и подбрани 
подходящи представители на институции, сдружения и граждани за създаване на 
мрежа за сътрудничество и обществена осведоменост, насърчаваща устойчивото 
използване на културно-историческото наследство и ресурси в областта на религиите. 
Предвидено е също, изследването да помогне за набиране на необходимата 
информация за развитие на проекта и за подбора на хората, които ще бъдат включени 
в дейностите за да работят заедно по тази интересна и атрактивна тема в 
трансграничния регион България - Турция.  
 
Основни цели на проекта и проучването 

Проектът съдържа цели и дейности, които ще допринесат за устойчив туризъм на 

територията на трансграничния регион. По-специално проектът предвижда 

увеличаване на мрежите за развитие на устойчив туризъм чрез прилагане на набор от 

инициативи за трансгранично сътрудничество в областта на туризма. Въздействието се 

основава на създаване на мрежа и прилагане на набор от обществени инициативи за 

насърчаване на устойчивото използване на културно-историческото наследство, 

свързано с религиите в двете държави от трансграничния регион, представляващи 

обекти, обичаи и традиции. 

Проектът има за цел да повлияе на развитието на потенциал за атрактивни форми на 

туризъм, свързани с религията, чрез сътрудничество между институции, туристически 

агенции, неправителствени организации, местни власти, граждани и туристи, за 

разработване и представяне на неизвестни или неразвити добре досега форми на 

туризъм. Предвидено е групата инициативи, които ще окажат влияние върху целевите 

групи, да съдържа нови възможности и инструменти за популяризиране на желани и 

неизвестни дестинации, свързани с културно-историческото наследство в областта на 

религията, религиозните традиции и обичаи. Разликата в религиозните традиции и 

обичаи в трансграничния регион трябва да бъдат задълбочено проучени и 

популяризирани, тъй като познаването на религията на други националности засилва 

доверието и нагласата на хората да общуват помежду си. Това е предпоставка за 

съвместен живот и работа в по-сигурна, по-спокойна и по-добра социална и 

икономическа среда. Смята се, че когато религията е опозната като туристическо 

преживяване се превръща в туристическа атракция, известна още като атракция 

свързана с културно наследство, функционираща като туристическа мотивация за 

туристите. Религиозният туризъм е приятен и лесен начин за опознаване на религията 

на другите народи и разбиране на техните традиции и обичаи. В този случай, това ще 

доведе до по-дълбоко взаимно разбиране и толерантност между хората в 

трансграничния регион. Това може да създаде сигурна връзка, която може да се развие 

в бизнес който е свързан с туризма и отношения, които ще повлияят на икономическия 

живот на региона. В обобщение, изпълнението на проекта се очаква да има широко 

влияние върху целевите групи, от които зависи насърчаването на устойчивото 

използване в туризма на историческите и културните ресурси, свързани с религии, 

религиозни традиции и обичаи. Това също ще формира допълнителен организационен 

капацитет за проектните партньори, институции, организации, местни власти и 

туристически агенции, както и туристически експерти, пряко участващи в проекта. В 

резултат на изпълнението на проекта ще бъдат широко насърчавани нови и атрактивни 
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форми на устойчив туризъм в трансграничния регион, свързани с ценностите и 

историческото наследство на религиите в региона.  

За провеждането на проучването е разработена методология и въпросник, подходящ 

за компютърна обработка на данните. Въпросникът е изготвен на български и турски 

език. В съответствие с предвиденото са интервюирани не по-малко от общо 300 души в 

България и Турция, като след компютърна обработка на попълнените анкетни карти, са 

изготвени таблици с данни, графики и диаграми, обработена е също и събрана 

информация по друг начин, която може да бъде използвана за изготвяне на изводи, 

заключения и препоръки. В проучването е предвидено да бъде разработен анализ с 

обобщени становища и препоръки. Анализът е оформен в брошура на български и 

турски език, подкрепен с данни и графики. 

В основната цел на проекта е предвидено да се търсят партньорства от двете страни 

на границата, за да се осъществи въздействие върху големи групи хора чрез 

инициативи за взаимно информиране, обучение, размяна на полезни практики и 

формиране на общ интерес за защита на религиозните обекти като част от културно 

историческото наследство и включването им в групата на активните туристически 

продукти и атракции. 

Ползите от проекта като цяло са в дългосрочното и компетентно изграждане на 
капацитет и информираност на хората, които управляват и експлоатират културно-
историческото наследство в областта на туризма, да придобият опит и нови 
възможности за организиране на нов кръг от дейности, продукти и услуги за 
потребителите на туристическия пазар. Очакванията по проекта са партньорите да 
надграждат предишни общи проекти, свързани с темата на програмата, да придобият 
нов опит, контакти и полезни партньорски отношения. 
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Въведение в темата на проекта: Религии и туризъм – същност и възможности 

 

Хората които живеят в трансграничния регион от векове с нетърпение очакват и се 
включват в множество обичай, обреди и чествания, които дълбоко са свързани с 
изповядваната от тях религия и обектите на религиозното културно – историческо 
наследство. Различните религиозните традиции и обичаи в трансграничния регион 
трябва да бъдат проучени и популяризирани, тъй като с познаването на религията на 
други националности, укрепва доверието и нагласите на хората за толерантност към 
нея. Това е предпоставка за съвместна работа и живот в по-добра социална и 
икономическа среда. Религията, като туристическо преживяване, може да се превърне 
в туристическа атракция, породена от нагласите, очакванията и предпочитанията на 
хората и в условията на съвременния живот. Религиозният туризъм е приятен и лесен 
начин да се опознае религията на другите народи и да се разберат техните традиции и 
обичаи. Това може да доведе до по-задълбочено взаимно разбирателство и 
толерантност на хората в трансграничния регион. Това може да създаде сигурна 
връзка, която също може да се развие в свързани с туризма бизнес отношения, които 
ще подобрят икономическия живот на региона и хората в него. 

 

 

Джамията Селимие - великолепно творение в световната архитектурна история 

 

В съвременния динамичен свят поклонничеството е форма на почит пред символите 
на вярата, съчетана с елементи на туризъм. Религиозното многообразие и 
толерантността са характерни за съвременния човек който вече живее в един глобален 
свят. Днес навсякъде по света има привлекателни свещени места, които са еднакво 
почитани от различните местни и транснационални религии. И все пак съществуват 
забележими разлики между представите за поклонение и религиозен туризъм. 
Поклонението е преди всичко духовна потребност, докато религиозния туризъм е 
културен феномен с подчертано комерсиален характер. Връзката между двете би 
могла да допринесе за цялостното развитие на региона като желана туристическа 
дестинация за посещения с положително влияние върху икономиката. 

Религиозният туризъм е свързан с посещение на различни култови обекти и прояви 
провокирани от религиозните и/или духовни потребности на пътуващите. Пътувания с 
религиозна цел са били предприемани още от древността. Една част от туристите 
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предприемащи такива пътувания са подтикнати от чисто религиозни подбуди, а при 
други имат познавателен характер. Манастирите, църквите, джамиите и другите 
религиозни обекти представляват интерес не само за религиозните туристи, но и за 
тези, които проявяват интерес към културата и изкуството. В зависимост от водещите 
мотиви за предприемане на пътуването могат да се обособят следните видове 
религиозен туризъм: поклоннически туризъм и религиозно–познавателен туризъм. 

 

     

 

Същност на религиозния туризъм 

Според едно от най-разпространените определения за религиозният туризъм, 
(название на английски: Religious Tourism, Pilgrimage, Faith Tourism, Faith Travel), това е 
тип туризъм, при който вярващи от различни религии, индивидуално или на групи, 
пътуват до места и обекти, определени като „свещени“ за съответната религия или 
представляващи интерес за вярващите, поради някаква връзка на мястото/обекта с 
религиозните вярвания. 

Като пример може да се посочи факта, че в миналото много християни са пътували 
специално за поклонение на Божи Гроб – място в Йерусалим, където според Библията 
е погребан Исус преди възкресението му. След поклонението на Божи Гроб, 
пътешественикът става „хаджия“. В този смисъл Йерусалим е притегателна точка за 
вярващите от трите големи религии – християнство, юдаизъм и ислям. Най-свещеното 
място, до което евреите пътуват на поклонение е Стената на плача в Йерусалим – 
последната запазена стена от еврейския Втори храм, разрушен от римските войски 
през I век от н.е. 

От друга страна една от предпочитаните дестинация за религиозен туризъм за 
католиците е посещението на Ватикана – тъй наречената папска държава, където се 
намира седалището на главата на римокатолическата църква. 

За мюсюлманите най-свещеното място до което предприемат пътуване, е град Мека в 
Саудитска Арабия, родно място на пророка Мохамед и мястото където той започва да 
проповядва исляма. Друга дестинация за религиозен туризъм при мюсюлманите е 
посещението на град Медина в Саудитска Арабия – градът, в който пророкът умира. 

Най-свещено място, до което пътуват будистите, е храмът Лумбини, разположен край 
град Капилавасту, днешен Непал, където според санскитски текстове е бил роден Буда 
(принц Сидхарта Гаутама). 

Най-големият индуистки храм – Раджагопурам, намиращ се в индийския щат Тамил 
Наду, е един от силно посещаваните от индусите религиозни обекти. Връх Кайлаш в 
тибетските Хималаи, считан за място, обитавано от бог Шива, е също едно от най-
свещените места за индусите и представителите на древната религия бон. 

За сикхите най-свещеното място, където отиват на поклонение, е Златния храм в град 
Амритсар, Индия. 
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Обекти на религиозния туризъм са също различни манастири и църкви – за 
християните, джамиите (най-известната е Тадж Махал в град Агра, Индия) – за 
мюсюлманите, будистките храмове и будистките манастири – за будистите и индуските 
храмове – за индусите. 

Според данни на Световната Туристическа Организация, между 300 и 400 милиона 
души на година предприемат пътуване с религиозна цел. Печалбата за туристическата 
индустрия от практикуващите религиозен туризъм в световен мащаб е може би над 50 
милиарда долара годишно. 

 

    

 

Във връзка с посоченото до тук, настоящият проект търси подобни на посочените по-
горе нови туристически форми за взаимно опознаване и формиране на общ интерес 
към културното наследство на двете трансгранични нации, разделени от границата, 
чрез по-голямо включване и превръщане на материалното и нематериално културно-
историческо наследство свързано с религиите и техните обичаи в туристически 
атракции. Религиите и свързаните с тях обичаи и празници, са исторически дълбоко 
свързани с хората през много поколения, защото от една страна те са вяра в 
непреходни ценности, а от друга - те са носители на културата, начин на поведение, 
стандарт за поведение, средства за възпитание и съхраняване на културно-
исторически ценности. Повечето от обектите на материалното наследство на 
религиите – храмове, светилища, чудодейни места, както и традиционни обичаи и 
празници са атракции, които са много взаимосвързани и много подходящи за 
комбинирането им с туристически продукти. Трансграничният регион има богато 
културно-историческо наследство свързано с религиите, които биха могли да станат 
туристически атракции. Местните религии са важни елементи на културата и хората 
пътуват, за да видят и изживеят други култури, традиции и начин на живот. Проектът 
има за цел да насърчи интереса към религиозното наследството като движеща сила за 
отговорно развитие на туризма, като по този начин създаде стабилна основа за 
опазването на материалното и духовно културно наследство свързано с религиите 
които изповядват хората от трансграничния регион. 
Туризмът е сектор, който се развива на базата на човешката склонност да открива, 

изследва, опознава, сравнява, вижда, опитва и като използва различни елементи от 

природната, културно-историческата и социалната среда, да участва в различни 

събития и дейности свързани с необичайни места, събития и техните специфични 

характеристики. Това любопитство е най-често свързано с факта, че туристическите 

обекти и услуги обикновено са носители на уникално и автентично културно-

историческо наследство. Най-често туристическите сайтове и услугите предоставят 

ценни исторически следи и информация за начина на живот, възгледите за смисъла на 

човешкия живот и социалната сфера.  
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От друга страна, изповядването на определена религия и отбелязването на свързани с 

нея празници и обичаи е свързано с потребяването на широк кръг от продукти, услуги, 

предмети, материали, произведения на изкуството – храни, напитки, икони, амулети, 

сувенири, свещи и други такива, които представляват важен елемент от покупките, 

направени от туристите, осигурявайки по този начин важен икономически принос за 

местната икономика. Една част от продуктите съпътстващи религията са уникални, 

което може да предизвика голям интерес сред туристите. Въз основа на изложените 

по-горе факти, има възможност за развитие на специфична индустрия за производство 

на сувенири и организиране на атрактивни дейности за туристите свързани с 

религиите. В този смисъл трансграничният регион разполага с възможности свързани с 

културно – историческото наследство свързано с религиите, чието представяне и 

експониране да стимулира интереса на широка група от туристи и организации 

свързани с туристическия бранш като целева група, би могло да развиват нови 

дейности, продукти и услуги, които имат изключителния шанс да просперират като 

туристически продукти и второ, да увеличат възможностите за алтернативен туризъм. 

Такова партньорство в области свързани с културно-историческото наследство и 

туризма е признато от Европейския съюз като важен източник на икономическо 

развитие и нови източници на заетост в бъдеще. Културата играе жизненоважна роля, 

за да направи туристическия продукт по-конкурентоспособен. Богатото културно 

разнообразие на трансграничния регион и неговото материално и нематериално 

наследство свързано с религията, могат да помогнат за отделяне на неговите 

атрактивни туристически продукти от обичайните конкурентни туристически 

дестинации. Фактът, че туристите пътуват, за да видят местни култури и религии, също 

може да генерира гордост от местната култура в областта на религията. 

   

Религиозният туризъм е не само посещение на определена свята дестинация, но и 

пътуване за опознаване, приятелство или свободно време. Религиозното пътуване 

може да бъде част от пътуване и да осигури дестинация с допълнителни атракции. 

Погрешно е схващането, че пътникът трябва да бъде от определена религия, за да 

посети определен религиозен обект. Трансграничният регион е бил на кръстопътя на 

цивилизациите, смесвайки източната и западната традиция и място, където вярата се 

смесва. Религиозният туризъм е слабо развит в трансграничния регион Ямбол - Одрин. 

Това е донякъде изненадващо, тъй като трансграничният регион е наситен с 

религиозни и свещени места. Това е слабост, която може да бъде преодоляна с този 

проект. Това е важен потенциал на региона, който трябва да се използва като 

възможност за развитие на устойчиви икономически туристически продукти и услуги, 

съчетани с различни туристически дейности за подобряване на икономическата 

ситуация в района. Религиозното наследство на региона предоставя потенциал за 

генериране на нови туристически продукти и възможности за заетост. Интересното е, 
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че и двете съседни страни имат различни основни официални религии, но в духа на 

взаимното разбиране е добра идея да се насърчава религиозната толерантност чрез 

туризъм. Двете държави в трансграничния регион са много различни по религиозен 

избор. Когато започнем да споделяме подробности за религиозните обичаи и 

традиции, линията, която ни разделя, може да изчезне. Това е възможност за пътуване 

до място с различна религия, да се открие религия, към която не принадлежат хората, 

но да доведе до устойчиво развитие на региона и по-добро взаимно разбиране сред 

населението в общия трансграничен регион. Религиозният туризъм включва 

посещения на места за поклонение, запознаване с религиозни канони, ритуали, 

церемонии, традиции, шествия, паради, както и разглеждане на свещени сгради и 

паметници с историческа, архитектурна, художествена и културна стойност. 

 

     

Задачи на анкетно-информационното проучване  
 
Основна задача на анкетно-информационното проучване и анализа е да се установят 
нуждите, нагласите и капацитета на гражданите живеещи в трансграничния регион, 
мненията на хората стоящи на ключови позиции по отношение на експлоатацията на 
културно-историческото наследство в областта на туризма и опазването на този 
ресурс, за прилагане на нови подходи и практики ограничаващи заплахите от загуба и 
изчезване на културно-историческо богатство, породено от неразумното отношение за 
ползата от него. 
 
Друга задача на проучването и анализа е да се установят обхвата, желаните форми и 
необходимата подготовка и мотивация на подходящите представители на целевите 
групи по проекта за стартиране на нови идеи в сферата на алтернативния туризъм и 
тяхното устойчиво развитие в транс-граничния регион чрез прилагане на различни 
форми на мотивационно информиране, експертиза, и популяризиране. 
 
С проучването и анализа се поставя също задачата да се подберат подходящи 
представители от целевите групи, които да бъдат включени в дейностите предвидени в 
проекта, тяхното предварително информиране насочване и подготовка за това което 
предстои по проекта,  определяне на преобладаващия интерес към формите и 
продуктите на алтернативния и атрактивен туризъм. 
 

Не на последно място анкетно-информационното проучване и анализ си поставят за 
задача да се формулират изводи и препоръки, отнасящи се до развитие и насочване 
на идеи и практики неприлагани до сега по отношение на бранша на религиозния 
туризъм, развитие на потенциала на хората проявяващи интерес към това културно-
историческо наследство, които идеи и практики да бъдат представени на вниманието 
на националните и регионални държавни органи и институции и на общините за 
решаване на проблеми, съпътстващи внедряването на нови съвременни форми на 
взаимодействие на гражданите и публичните структури имащи отношение към туризма 
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като цяло и религиозния туризъм в частност, за опазването и превръщането на 
културно-историческото наследство свързано с религиите в туристически атракции на 
трансграничния регион. 
 

Като цяло настоящия проект е насочен към развитие на културно историческия 
туризъм в трансграничния регион на област Ямбол и регион Одрин в Турция, като си 
поставя за цел да даде публичност на основните приоритети за развитие на културно 
историческия туризъм в трансграничния регион ,  да предложи основните методи и 
начини за  популяризиране на местния туристически потенциал, както и да обедини 
усилията на всички институции и организации, които работят за развитието на туризма 
в региона .   
 Водещо начало за екипа разработил проекта е било извеждането на необходимостта 
от създаването на нова политика по отношение на развитие на туризма в 
трансграничния регион, с ясно очертани приоритети и маркетингови цели породени от 
съвременния етап на глобализация на света, както и шанса за по-широка възможност 
на гражданите да ползват свободното движение на хора, стоки, капитали и професии в 
рамките на вече разширения Европейски съюз. Настоящият проект, изследван и 
анализ би могло да се разглеждат като част от тази политика на развитие.  Този подход 
е и в основата на логиката на управление развитието на трансграничната територия – 
включително и културно историческия туризъм. За да се гарантира добър успех на 
туристическия пазар, силите и вниманието трябва да се концентрират в определени 
ключови сфери, където с най-малко разходи ще се получи най-голям пазарен ефект. 
Този успех трябва да стане достояние на всички и получените резултати да се 
мултиплицират.  За да се привлече вниманието на големия пазар трябва да се работи 
за превръщане на  трансграничната територия в привлекателна туристическа 
дестинация, където в условията на здравословна жизнена среда се предлагат 
качествени туристически продукти, отговарящи на високи естетически стандарти, а  
интересната социална среда предлага самобитно гостоприемство и гарантира 
сигурността на туристите. 
Процесът на провеждането на изследването включваше следните  подготвителни  
дейности:  
 

•   Проучване  и анализ на натрупания опит  

Към момента и в двете държави на  региона няма натрупан съществен опит по 
отношение на изготвяне на стратегия за развитие на туризъм свързан с религиозното 
културно – историческо наследство в трансграничния регион. В това отношение 
документът е отворен за допълване  и  дава възможност за развиването, 
усъвършенстването и разпространението на придобития практически опит. 

 
  •   Преглед и  анализ на социално-икономическото развитие на Областите Ямбол 
и Одрин и съответствие с Регионалните планове за развитие и други 
стратегически планови документи 
 Проведеният преглед  и  анализ цели да провери обосноваността и съответствието на 
направените изводи и предложените в стратегическата част приоритети с общите 
тенденции в развитието на територията  на трансграничния регион. 
 

• Общ преглед на  развитието на туризма в трансграничния регион на двете 
държави и съществуващата национална и местна нормативна база.   

Важна част от процеса на провеждане на изследването и подготовката на анализа 
беше актуализирането на информацията за състоянието на туристическите ресурси и 
проучването им там, където това беше необходимо. 



11 

            

 
• Преглед и анализ на резултатите от изпълнени към момента проекти, 
включително и трансгранични, свързани с развитието на туризма в региона.  
Те са пример за добри практики с внимателно подбрани и добре изпълнени дейности с 
трансграничен ефект, полезни и широко разпространени резултати.    
Участието на   местните общности, организации и власти в процесите на  формулиране 
на възможностите и приоритетите на развитието на атрактивен туризъм и 
последващата  реализация е от ключово значение. Хората от областите Ямбол и 
Одрин трябва да осъзнаят, че към желаното бъдеще няма изцяло универсални 
пътища. Те сами трябва да формулират  ясна представа за това желано бъдеще, да го 
определят като цел и се борят за неговото постигане.  Да си осигурят добри позиции, 
да наблюдават и анализират промените в европейски и глобален мащаб. Очевидно е, 
че със съществуващата структура на икономиката на трансграничния регион, не може 
да се осигури жизнено равнище, отговарящо на европейските стандарти. Нужна е нова, 
европейска гледна точка за бъдещето на региона. Да се формира споделена визия, да 
се избере желана посока и цел, която може да стимулира ефективно сътрудничество и 
да създава социална среда, укрепваща конкурентоспособността на трансграничната 
територия, в това число  и по отношение на развитието и утвърждаването на туризма 
като водещ отрасъл.  
 

    
 

Девическия манастир “Рождество на пресвета Богородица”  
край Ямбол е оазис за духа, място за отмора и уединение, включително аязмо с 

лековита вода 
 
                               
СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ  И ПЕРСПЕКТИВИ СВЪРЗАНИ С ОТРАСЪЛА НА 
ТУРИЗМА И НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ 

 

Тенденция в съвременният туризъм е да съчетава в себе пазарните аспекти на 
икономическите връзки в националните стопанства и социално-ориентираните цели в 
развитието на обществото. В днешно време туризмът е  сред най-динамично 
развиващите се и най-доходоносни отрасли, като формира значителна част от БВП. 
Той се оформя като важен фактор за  икономическото и социално-културното развитие 
на съответните територии и има редица важни особености, произтичащи  от 
характеристиките на туристическия продукт, неговата дислокация, услуги и 
организация на процесите.  
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В този смисъл туризма заема ключова роля за България и Турция, за регионите на 
Ямбол и Одрин в настоящия етап и перспективи за социално икономическото им 
развитие. 
От тази гледна точка използването на пазарния подход в туризма би могло да се 
разглежда на няколко нива. Първите две от тях се отнасят към сферата на пазара, 
пряко и непосредствено ориентиран към увеличаване на продажбите и печалбите. 
Пазарния подход на туристическата дейност, която е основна форма на 
предприемаческата активност в сферата на туризма, представлява процес на 
съгласуване на  възможностите и потенциала на територията с изискванията на 
потребителите. Резултатът от това е продукт, удовлетворяващ потребностите им и 
гарантиращ приходи на туристическата дейност за нейното бъдещо развитие. 
Туристическият бизнес  е съчетание от туристически предприятия и предприемачи, 
които  в стремежа си за развитие  и оцеляване в конкурентна среда прибягват до 
прилагането на собствени пазарни подходи и продукти. При това следва да 
отбележим, че поставените пазарни цели и средства са различни и строго 
индивидуални, но винаги свързани с ресурсите с които разполага територията и могат 
да бъдат използвани за туристическа дейност. 
 Развитието на туристическите услуги изисква комплексно изучаване на потребностите 
и търсенето с цел организирането и предлагането на услуги, максимално ориентирани 
към задоволяване на потребностите на конкретни групи потребители и осигуряването 
на най-ефективните форми и методи на туристическо обслужване. 
Следващите две нива са свързани със сферата на непазарното развитие на сферата в 
която работи отрасъла на туризма. 
 Развитието на туристическите организации, представляващи и защитаващи групови 
интереси  на предприемачите, малките и средни предприятия или други страни, 
заинтересовани от развитието на туризма, е дейност, предприемана и насочвана към 
създаването, поддържането или изменението  на  благоприятно обществено мнение за 
ползите от тези организации и за развитието на туризма като цяло. 
Развитието на териториите и регионите е дейност, предприемана с цел създаване, 
поддържане или изменение на поведението на потребителите на туристически 
продукти, произтичащи и свързани с развитието на определена територия или регион. 
С подобна дейност обикновено се занимават местните и регионални власти и 
институциите и организации, свързани с развитието на туризма. Местният и 
регионален туристически продукт, обект на маркетинга на територията и региона е 
съвкупност от съществуващите природни, климатични, историческо-архитектурни и  
културни  ресурси, привличани и използвани в туристическата дейност, туристическата 
и съпътстващата инфраструктура, а също така и в дейността на туристическите 
предприятия. Тази съвкупност се конкретизирана в създаването, развитието  и 
продажбата на конкретни туристически продукти, насочени към привличането на 
туристи от националния пазар, пазара на съседни страни и световния пазар като цяло. 
Именно тези процеси се обслужват и от маркетинговите стратегии на територията и 
региона. Туристическите продукти , произтичащи от особеностите на дадена територия 
и регион стават такива, тогава когато, те са представени така на туристическия пазар, 
че за тях е налично търсене, гарантиращо достигането на определени икономически 
показатели, свързани с развитието на територията и региона. Тук следва да 
отбележим, че под туристически регион следва да разбираме отделна територия, 
основана на общи природни, културни или и/или историко- архитектурни ресурси, 
обединена с обща туристическа инфраструктура и възприемана като едно цяло. 
Трансграничният регион България -Турция  попада в обхвата на тази дефиниция и  в 
рамките на  територията на този регион, съществуват утвърдени в една или друга 
степен туристически центрове, сред които са и Областите Ямбол в България и Одрин в 
Турция. Туристическият център е съвкупност от туристически обекти, компактно 



13 

            

разположени на една територия, свързани с обща инфраструктура и   предназначени 
за обслужване на туристи. 
Една от особеностите на пазарното развитие на туристическите региони и центрове, за 
разлика от това на национално ниво, е привличането на туристи, не само от 
международния, но и от националния пазар. Ето защо, говорейки за  туристически 
продукт на трансграничния регион и  разположените в него туристически центрове, ние 
говорим за две негови разновидности, при които туристическите дейности по 
отношение на външния пазар следва да се осъществяват в съответствие с 
националните стратегически документи в областта на туризма и със съдействието на 
националните туристически органи, а работата на вътрешния пазар – самостоятелно – 
създават се, например обществени организации и мрежи с участието и на местните 
власти. 
Трансграничната територия е подложена на силното въздействие от новите 
предизвикателства на времето. Част от тях са свързани с промените в начина на 
живот. За живеещите в областите Ямбол и Одрин е много важно, че глобализацията и 
евроинтеграцията променят съществено ролята на държавните граници. Целта на 
европейската политика е границите от средство за ограничаване  и противопоставяне 
между държавите да се превърнат в контактни зони за утвърждаване на добро 
съседството и сътрудничеството. За трансграничната територия е важно, че светът 
навлиза в нов етап от развитието си, в който се променя значението на разстоянията и 
пространството. 
 

    
 

Националния археологически резерват “КАБИЛЕ” - един от националните 
туристически обекти на България свързан с античния социално-

икономически, културен и религиозен живот в региона е предпоставка за 
ключова дестинация в бъдещ туристически продукт  

 
Изследвайки процесите в трансграничния регион, и в частност региона обхващащ 
двете трансгранични общини Ямбол и Одрин,  следва да отбележим недостатъчната 
степен на развитие в туристическо отношение като форми и възможности. Това се 
отнася, както за  традиционните форми на туризъм, така и за  алтернативния туризъм, 
включително и културно историческия. По отношение на алтернативните форми на 
туризъм, и особено на културно-историческия и в частност религиозния, съществува 
слабо използване на туристическия потенциал на региона. Общите характеристики за 
двете области се отнасят за развитието на алтернативните видове туризъм, свързани 
с усвояването на потенциала на териториите извън двата областни центъра (селските 
райони). По отношение на предлагането на услуги и стоки от известните туристически 
обекти в гр. Одрин е очевидно, че Област Ямбол не може да се сравнява с Област 
Одрин, както по количеството на ресурси, така и по възможностите за тяхното 
усвояване през следващите години. Това, на което и двете области трябва да залагат 
в бъдещето развитие на туристическия сектор, е, че трансграничният регион разполага 
с редица дадености, които могат да се използват за създаването на един значително 
разширен съвместен туристически продукт, който да привлича не само български и 
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турски туристи, но и туристи от трети страни. Богатото природно, историческо и 
културно наследство е прекрасна начална база в това направление. Необходимо е 
обединяването на туристическите дадености от двете страни на границата за 
създаването на различни форми на туризъм и постигането на по-голямо разнообразие 
и качество на крайния съвместен туристически продукт, който ще промоцира 
регионалната идентичност. Туризмът може да отвори път към по-добро бъдеще на 
трансграничната територия, защото има възможност да реализира успешно голяма 
част от новите възможности. Структурните промени в световната икономика извеждат 
туризма сред водещите отрасли. Общностите загубват своя статичен и затворен 
характер, защото населението се оказва в непрекъснато движение. Огромни маси хора 
от различни националности тръгват към привлекателните територии, пренасочвайки 
потребности, доходи, потребления. Големият проект за усвояване на туристическия 
потенциал на трансграничния регион може успешно да съчетае глобализацията - 
отварянето към световния туристически пазар с локализацията -  засилване на 
стремежа да се използват специфични местни ресурси за създаване на неповторими 
туристически продукти. Далновидната стратегия за развитие на туризма е 
предпоставка за постигане на тройна (социална, икономическа и екологическа)  
устойчивост в развитието на трансграничния регион. В условията на глобална пазарна 
икономика, дискусията за бъдещето на туризма в областите Ямбол и Одрин трябва да 
продължи с насочване на повече обществено внимание към пазарите на реалните и 
потенциалните туристически продукти.  
 
 
СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Понятието „туристически продукт” има широк смисъл, покриващ твърде променлива 
реалност. Той може да включва само един обект - хотел, ресторант, музей, река, горски 
масив и т.н., но може да включва и комбинация от много елементи в един общ 
регионален продукт и пакет от услуги. Туристическият продукт обикновено се 
идентифицира от ползвателя му с очаквания ефект или с представата за този ефект. 
Към настоящият момент пазара и реализацията на туристическите продукти в 
трансграничния регион имат следните особености: 
 •   Туристическите  продукти, предлагани от двете страни на границата имат главно 
национален характер и са   ориентирани основно към вътрешните пазари на България 
и Турция (липса на  съвместен продукт); 
•     Наличието в определени случаи на неблагоприятно съотношение цена – качество и 

липса на гъвкава ценова политика; 
•  Настаняването, туристическия транспорт и другите услуги не са ориентирани към 

индивидуалния  гост и не са съобразени с изискванията за устойчивост 
•    Издадените рекламни материали в повечето случаи са по-скоро за имидж, 
отколкото информативни и пряко полезни на туриста;    
•   Местните общности нямат изградена нагласа за подкрепа на развитието на устойчив 

туризъм и опазване на природното и културното наследство като предпоставка за това. 
Перспективите в развитието на пазара са свързани с интереса на туристите към 
алтернативните форми на отдих. Този интерес непрекъснато расте и все по-често 
традиционните форми на туризъм се изместват или съчетават с  алтернативните.  
Голям резерв в това отношение крие културно-историческия и селския туризъм. 
 
Определянето на културно-историческия туризъм като стратегическа перспектива за 
развитие на туризма в  областите Ямбол и Одрин не е призив за връщане към 
първобитното населено място и примитивния патриархален живот, а за бързо издигане 
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равнището на живот на местните хора, сред естествените дадености на културно-
историческото наследство и специфичните местни ресурси.  
Развитието на сектора, предлагащ алтернативни форми на туризъм е в пряка 
зависимост, както от  туроператорите и доставчиците на крайните услуги в региона, 
така и от общата политика на държавата  и местните власти в тази насока.   Само по 
този начин би се формирало оптимално пазарно търсене и предлагане, съчетаващо в 
себе си  привлекателността на региона, предприемаческата инициатива и интереса на 
туристите. 
Обикновено туристическият продукт се употребява, там където се произвежда и това 
заедно с редица други негови особености следва да се отчита, както при изготвянето 
на  успешни туристически практики за дадените територии, така и при изготвяне на 
пазарни планове за туристическия сектор. Един от важните критерии за оценка в това 
отношение е делът от цената на туристическия продукт, която остава в полза на 
местните общности. Това е и част от философията на устойчивия туризъм. 
Устойчивият туризъм, към развитието на който трябва да се стреми трансграничният 
регион, се развива на основата на хармонията между ползването и опазването на 
ресурсите чрез интегрирането на местната и регионална култура, бит и традиции. Той 
дава възможност за поминък на местните хора и в същото време образова 
посетителите и туристите. За развитието на устойчивия туризъм следва да се създава 
дискретна и щадяща средата инфраструктура. Правилата за развитие на устойчивия 
туризъм  трябва да включват прозрачност и яснота на процедурите за взаимодействие 
и вземане на решения. Обосновката на възможността за създаване и утвърждаване на 
Областите Ямбол и Одрин като нови дестинации за алтернативен устойчив туризъм, 
изисква да се приложи комплексен подход, който не свежда туризма само до дейността 
на туристическите оператори и техните клиенти. Този подход е нужен, защото 
туристическият продукт е сложна съвкупност от различни елементи (блага) – условия, 
стоки, услуги, които се употребяват на определени места и в точно определени 
моменти. За да бъде качествен продукта, тази съвкупност от материални и духовни 
блага трябва да съответства на представите на туристите, да задоволи техните нужди 
и очаквания, да им предложи незабравими преживявания. Заетите в туризма използват 
условията на средата и произвеждат широк спектър от стоки и услуги. Затова е важно 
да се открие и оцени цялата съвкупност от дейности и отношения, свързани с 
възпроизводството на условията необходими за тяхното създаване. Оценката на 
условията, ресурсите и възможностите за създаване на организации, дейности и 
съоръжения, трябва да предвижда как ще се разположат основните и допълнителните 
услуги за туристите във времето и пространството и каква е заобикалящата ги среда. 
Създаването на нов поминък в населените места на региона изисква висока степен на 
интеграция на туризма с дейностите по усъвършенстване на околната среда, опазване 
чистотата на водата и почвата, биологичното земеделие, многофункционалното 
стопанисване на гората, консервацията на природното и културно наследство. Това 
означава, че трябва да се открият и оценят възможности за подобряване на 
състоянието на транспорта, селското стопанство, строителството, преработващите 
отрасли, здравеопазването, спорта, културата и образованието. Разширената сфера 
на туризма включва и организации, в т.ч. НПО, дейности и съоръжения, предоставящи 
стоки и услуги и за местното население.  Трудно е да се прогнозира каква част от 
продукцията и услугите на тези дейности може да се употребява от туристите и да се 
определи каква част от персонала им ще се включи пряко или косвено в обслужването 
на туристическите потоци.  Стопанските дейности в туризма са свързани с движението 
на хората от едни територии към други, но основната част от туристическите блага са 
неподвижни. Освен това, туристическите продукти, за разлика от повечето стоки, не 
могат да се складират. Туристическият продукт не е проста и неструктурирана 
съвкупност от елементи, а желано и търсено състояние, преживявано от туриста, което 
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много зависи от дозировката и разположението на тези елементи (стоки, услуги, 
гледки, преживявания) във времето и пространството. Наблюденията показват, че 
дори малки отклонения в дозата и размествания във времето и пространството могат 
не само да понижат качеството, но и да унищожат напълно продукта и да поставят 
обратен знак на впечатленията. Следва да се запомни, че мотивите за движението на 
туристите се определят в значителна степен от характеристиките на наличните 
условия, фактори, ресурси и качеството на предлаганите продукти. 
 
Като диференциран и структуриран продукт,  който съдържа много елементи, 
туристическият продукт подлежи на оптимизация, от която се определя ефективността 
на инвестициите. Туристическият продукт е за определено време. Той мени своята 
потребителна стойност с течение на времето. Съвкупността от всички потребителни 
стойности, задоволяващи потребностите на туриста, трябва да бъдат предложени в 
определена последователност на развитие във времето, в определени пропорции, в 
определена обстановка, по определен начин. Създава се един краен продукт с 
определена потребителна стойност, чиято стойност и ценност могат да се колебаят в 
големи граници, при изменение на структурата на елементите. Осъществяването на 
отделните продукти и реализирането на техните стойности зависи от реализацията на 
общия туристически продукт. Стратегията придава основно значение на идеята за 
цялостност на туристическия продукт на региона. 
 
 

 
 

Джамията Селимие в Одрин е пример на великолепно творение в световната 
архитектурна история и атрактивен обект на културно-историческото религиозно  

наследство  
 
 

ВИЗИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ 
 

Визията на алтернативния туризъм трябва да описва състоянието на трансграничния 
регион, което състояние заинтересованите страни биха желали да постигнат в сферата 
на развитието на туризма заедно с поставените цели, задачи и  интервенции 
необходими за формиране на тази визия. 
Формулирана по този начин, визията може да изглежда така : Трансграничният 
регион да се развие като  туристическа дестинация, предлагаща съвременни 



17 

            

услуги в областта на алтернативния туризъм, съответно културно-исторически, 
религиозен, селски, екологичен, ловен, културен , спортен и хоби-туризъм чрез 
развитие на местната туристическа и съпътстваща инфраструктура и 
насърчаване на местната предприемаческа активност. 

Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни 
туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически 
продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Такива са: 
културно – исторически, селски, екологичен, тематичен - свързан с културно-
историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, 
традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и занаяти. 
 
В какво може да се състои алтернативата? 

 Алтернатива на стандартния, масовия туризъм /особено за годишна почивка/ 
като начин на протичане и философия. Основен акцент е съхранената природна 
среда, автентичната атмосфера и кухня, запазените традиции, липсата на 
загрозяващите белези на урбанизма; 

 Алтернатива като потребителски кръг –  индивидуално пътуващите и 
организираните в малки и средно-големи групи хора, очакващи да срещнат нещо 
уникално и  научат нещо в своята кратка и извънредна ваканция; 

 Алтернатива по отношение на доставчиците на услуги – основните участници са 
собственици на семейни хотели, къщи и стаи за гости, хижи, планински водачи, 
производители на оригинални занаятчийски продукти, изпълнители на 
традиционни обреди и обичаи, фолклорни групи и др. 

 Алтернатива като география, райони, в които се практикува – основно планински 
и селски райони, без да се отричат и стойностните малки хотели с човешки 
измерения и топло посрещане 

 Алтернатива на пасивния консуматорски пакет от услуги - програмите включват 
разнообразни дейности и са насочени към изграждане, обучение и 
усъвършенстване на участниците; 

Епохата на масовото производство и предлагане в туризма е достигнала до 
момента на своето самоотрицание. Ето защо развитието на алтернативния туризъм 
е свързано с нови социално-икономически политики и послания в общественото 
пространство и на нови идеи за утвърждаване на устойчиви модели за местно и 
регионално развитие, и издига в приоритет отношението към природата, 
традициите и интересите на местните общности. 

 

     
 

Участието в международни  трансгранични форуми,  посветени на  туризма  е от 
съществено значение за промоцията и утвърждаването на региона като 

туристическа дестинация  
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   СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ 

 

Стратегическа цел на алтернативния туризъм е да се осигури устойчив растеж на 

туристическия сектор в трансграничния регион, а предлагането на туристически 

услуги да  се превърне в ефективен инструмент за повишаване благосъстоянието на 

местното население. 

Туризмът има уникалната способност да дава икономическа стойност на природните 

и културно-историческите атракции. Развитието на трансграничния регион като 

туристическа дестинация следва да се разглежда като фактор за устойчивото му 

социално-икономическо развитие. Важно отношение към това има популяризирането 

на местното културно-историческо наследство като автентична ценност, която  

трябва да бъде съхранявана, обогатявана и защитавана.  Развитието на вътрешните 

и международни туристически сегменти и потенциалът за привличане на посетители 

зависи от потенциала за популяризиране на региона. Най-сигурната гаранция за 

съхраняването на природното и  културното наследство и неговото популяризиране 

е увеличаването на заинтересоваността на местните хора. Паралелно с това, следва 

да се повишава и бизнес инициативността  и  разнообразието на  туристическите 

услуги. Населението, бизнеса и институциите трябва да осъзнаят  ценността и 

уникалността на региона и произтичащите от това стратегически перспективи за 

развитие в сферата на туризма. 

 
 

НЕОБХОДИМИ ИНТЕРВЕНЦИИ СВЪРЗАНИ С АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ 

 
В общия случай е необходим пакет от интервенции, които следва да осигурят 
условията, необходими  за създаване, натрупване, обработка и предоставяне на 
релевантна туристическа информация за туристическия потенциал на региона, да 
създадат предпоставки за успешно взаимодействие с туроператори, предприемачи и 
инвеститори в сферата на туризма, да повишат качеството, ефективността и 
конкурентоспособността на предлагането, да стимулират и разширят търсенето на 
туристически услуги в региона. 
Приложими и подходящи за трансграничния регион интервенции свързани с 
алтернативния туризъм в краткосрочен и средносрочен план  могат да бъдат : 
 
•  Обединяване на усилията на публичния и частния сектор за максимално 

оползотворяване и развитие на туристическия потенциал на трансграничния регион; 

• Инвентаризация на природните и културно-историческите ресурси, свързани с 

развитието на туризма  

В тази насока е необходимо  да се направи по-пълна инвентаризация на 
материалното и нематериално културно-историческо наследство, което се намира в 
музеи, читалища, училища и в частни домове на териториите на областите Ямбол и 
Одрин.  
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• Създаване на обща база данни за туристическите обекти  и  общи мрежи за 
сътрудничество, които ще утвърждават контакти в две основни направления. 
Първото направление на партньорство е да се установяват трайни връзки с 
големите центрове на България и Турция, където се намират общностите на 
потребителите на туристическите продукти на двете области. Да се използват всички 
възможности за привличане на техни представители за участие в културни, спортни 
и туристически прояви.  

Второто направление на партньорство  е извън трансграничния регион и ще бъде с 
партньори, които развиват алтернативен туризъм в други райони на страните, за 
съчетаване на конкуренцията с партньорство. Целта на това партньорство ще бъде 
да се ускори развитието на алтернативния туризъм и да се заеме водеща позиция на  
пазара; 

   
 

Кукерските игри са свързани с религиозни обичаи и са добре познати на 
съседите в Турция благодарение на посещението на туристи от Одрин 

 
•  Изграждане на добри канали  на комуникации между институциите и гражданите от 
региона и туроператори, опериращи на местния, националния и международния 
пазар; 

•    Идентифициране  на групи алтернативни туристически продукти до които има 

лесен достъп от центровете за масов туризъм  и предлагането им от  
туроператорите, опериращи в тези центрове на база споразумения за партньорство 
с местните туристически субекти; 

• Създаване на  туристически информационни центрове и съвместна         

туристическа информационна мрежа, която да акумулира и оперира с цялата 
необходима и приложима туристическа информация и да  поема в голяма степен 
инициативата за по-нататъшното развитие на туризма в трансграничния регион и 
обособените в него туристически центрове. Необходимо е да има работещо звено, 
което да функционира по разработен от него и съгласуван с местните власти и 
заинтересовани страни план, при ясно дефинирани отговорности и ресурсна 
обезпеченост. 

• Създаване на много езична система за ориентация и визуална комуникация, 

включваща указателни табла на главни пътища, насочващи табели, информационни 
табла, информационни карти и др. 
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• Активна  и всеобхватна туристическа промоция и реклама  на трансграничния 
регион  чрез издаването и разпространяването на целево подготвени брошури, 
пътеводители, карти, видеоматериали и др. Търсене на възможности за включване 
на региона в националните планове за реклама и маркетинг; 

•   Дефиниране на регионална туристическа търговска марка; 

•  Създаване на общ регионален туристически продукт. Първа стъпка в това 

отношение е идентифицирането и съгласуването на съвместни туристически 
маршрути; 

• Участие в специализирани и традиционни национални и международни 
туристически изложения и борси , работни срещи, конференции, форуми и други 
прояви с акцент върху алтернативния устойчив туризъм; 

•  Организиране на познавателни пътувания за туроператори в трансграничния 

регион; 

• Използване на възможностите на Интернет, чрез създаването на специализирана 

туристическа интернет-платформа за трансграничния регион с възможности за 
информация, резервации и поръчка на туристически услуги – индивидуални и 
групови и с  връзки към интернет страниците на организации, туроператори и 
предприемачи, предлагащи продукти на алтернативния туризъм; 

• Индивидуализация на туристическия продукт – епохата на масовото производство 
и предлагане в туризма е достигнала до момента на своето самоотрицание. 
Преобладаваща става тенденцията на персонализацията на създаваните и 
предлаганите туристически продукти; 
 
•   Засилване от страна на доставчиците на туристически услуги на степента на 

личното внимание към туристите . Прогнозира се, че през следващите години  
личното внимание към гостите ще бъде стоката, която ще отбележи най-голям ръст в 
продажбите и тя ще привлича нарастваща част от доходите на платежоспособните 
потребители; 
 

 

    
 

Традиционни  борби и културни тържества на Къркпанар също са 
свързани с религиозни обичаи  

 
 

 



21 

            

 

  •  Създаване на туристически продукти от алтернативните видове туризъм с висока 

добавена стойност, като пазарна реакция на  засилващата се тенденцията на 
бягство от прекалено урбанизираните и комерсиализирани туристически дестинации. 
•   Популяризиране на приноса на културно-историческото наследство на региона, 
включително музеи и атракции, свързани с културния туризъм и изграждането на 
собствен облик на региона; 
 
•    Разработване на ролята на културно-историческите забележителности при 
изграждането усещане за място и местна и регионална значимост чрез  традиционни 
фестивали , изложби и други местни тържества и събития и включването им 
туристическите пакети и лансиране на местния продукт; 
 
•  Интерпретация на природното и културно наследство – създаване на програми за 

туристическа интерпретация, които да отчитат съвременните потребности на 
туристите и значимостта на наследството на региона. Добрата интерпретация 
подобрява качеството и атрактивността на туристическите продукти и разкрива 
възможности за нови пазарни ниши; 

•   Дейности, свързани със запазването на идентичността на местните общности и 
насърчаване на колективните усилия, като част от инициативите за нов облик на 
региона; 

•  Въвеждане и популяризиране на добри практики на успешно усвояване на 

традиционното гостоприемство на местните хора Намиране на баланс между 
стимулирания от пазарните принципи стремеж към печалба и човешката 
солидарност с туриста (гост/пътник/чужденец) изпаднал в нужда; 

•  Популяризиране и стимулиране на въвеждането на иновации в развитието на 

туризма. Иновациите в туризма следва да бъдат свързани с въвеждането на нови 
или значително подобрени идеи, продукти , процеси или практики с цел 
задоволяване на конкретни туристически потребности.  Благодарение на тях се 
завоюват нови туристически пазари, въвеждат се нови организационни форми, 
подобряващи качеството на туристическото обслужване. 

 

     

Султанския комплекс на Баязид ІІ – Музей на здравето – един от най-добрите 
примери за превръщане на културно-историческото наследство в туристическа 

атракция 
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ИНСТРУМЕНТАРИУМ В ЧАСТТА  НА АНКЕТНО - ИНФОРМАЦИОННОТО 
ПРОУЧВАНЕ 

 

Осигуряване на представителност и достоверност на резултатите от анкетно-
информационното проучване и анализ 

 
Брой на анкетираните      
 
В това проучване е предвидено е да бъдат анкетирани индивидуално не по-малко от  
300 души. 
Броя на анкетираните е определен от обстоятелството, че на територията на транс-
граничния  регион от избраната целева група на проекта има поне около 2 000 – 3 000 
души, които имат подходяща подготовка и мотивация да изкажат компетентно мнение 
по спецификата на изследваните въпроси. Чрез посочения брой анкетирани ще се 
осигури представителност на резултатите в проучването. 
 

 
 

     
 

 
 
Подбор и извадка на анкетираните  
 
- целева група – включени са пълнолетни представители от средите на гражданите, 

публичния сектор, образователната система, неправителствените организации и 
предприемачи, които имат отношение и ангажимент към опазване на културно-
историческото наследство в областта на религиите. 

       В методиката на изследването е предвидено, извадката от лицата за анкетиране 
да бъде определена от  партньорите по проекта – Сдружение „Ямболска търговско 
– промишлена палата“ и Администрацията на държавния представител на 
Областната администрация в община Сулоглу, област Одрин, Р.Турция, на базата 
на предварително проучване и правила определени от изпълнителя на дейността, 
осигуряващи представителност на групата анкетирани. По същия начин са 
използвани и базите от данни в двете организации, а също и от публичните 
институции. За извадката на лицата за анкетиране са използвани и регистрите на 
членовете на сдруженията на партньорите по проекта в транс-граничния регион. 
Това е извършено на основата на предварително съгласуване с изпълнителя на 
дейността и правила, осигуряващи представителност в групата. 

- пол – предвид спазване на изискването на европейските програми за равно 

третиране на половете, предварително не са поставени изисквания и  квоти по 
полов признак. 
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- възраст – анкетираните са пълнолетни граждани от територията на транс-граничния 
регион в активна възраст, като не е поставено ограничение и квоти за възраст. 
Единствено условие е анкетираните и подбраните хора  в целевите групи да са 
пълнолетни. 

 

 
 

- образование и квалификация - Водещо в случая е липсата на изисквания на 
българското и турското законодателство за необходим образователен ценз при 
организиране, стартиране и управление на дейности свързани с културно-
историческото наследство, поради което такова изискване не е необходимо. В 
съответствие с предвидените  дейности, форми на провеждане и тематика на 
дейностите по проекта е необходима стартова базова подготовка и образование, 
поради което са приложени следните изисквания и приоритети при подбора на 
участниците в проучването чрез анкетиране: 

 минимално общо образование – основно 

 с приоритет са включени завършилите професионално образование и такова със 
специфика в секторите свързани с културно-историческото наследство 

 с висок приоритет се ползват завършилите колеж или придобили степен магистър 
или бакалавър. 
 

При всички случаи в подбора, основополагащи са общоприетите критерии и 
изисквания, разработени от социологически агенции, за подбора на участници в 
анкетиране и проучване. 
 

     

Инструментариум на проучването  

1. Анкетна карта 

 
Основен инструмент на проучването е целево разработената и отпечатана за целта 
анкетна карта. Анкетирането е организирано и извършено от лица анкетьори 
определени от изпълнителя на дейността  след предварително договорен ден и час за 
интервюто между анкетьор и анкетиран. Картата е попълвана след разяснения и 
указания дадени от анкетьора. Анкетьорът подпомага и улеснява интервюто, но не 
влияе по никакъв начин на отговорите на анкетирания. Анкетните карти се получават и 
предават от анкетьорите на изпълнителя на дейността в съответствие с изискванията 
за възлагане и изпълнение на анкетирането. 
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2. Анкетьори 
 
Анкетьорите са лица, определени от изпълнителя на дейността и съгласувани с 
водещата организация по проекта  и партньорите. Между партньорите по проекта за 
териториално и институционално  покритие, анкетните карти са разпределени в 
следните квоти: 
 

 Регион Ямбол  и територия на трансграничния регион в България  
– 50 %,  - минимум 150 броя анкетни карти на български език 

 

 Регион Сулоглу, област Одрин и територия на трансграничния 
регион в Турция  - 50%, - минимум 150 броя анкетни карти на 
турски език 

 
Анкетьорите са преминали  информационно обучителен инструктаж, който е проведен 
от изпълнителя на дейността. 
 
 

3. Източници на предварителна информация за подбор на представители на   
целевите групи за анкетиране. 

 

 Публични институции имащи отношение към културно-
историческото наследство 

 Нестопанските организации и сдруженията на партньорите по 
проекта.  
 

 Областни  и общински служби  
 

 Браншови организации 
 

 Граждани  
 
 
 
 



25 

            

 
4. Анкетиране  

Анкетирането е извършено от анкетьори, определени от изпълнителя на дейността и 
съгласувани с ръководителя на проекта. Анкетьорите извършват анкетирането в 
срокове и по ред определен от изпълнителя на дейността и в съответствие с проведен 
инструктаж. Попълнените анкетни карти се събират от представител на изпълнителя 
на дейността за обработка на данните в тях. 
 

     
 

5. Компютърна обработка на данните от попълнените анкетни карти 
 
Данните от попълнените анкетни карти са обработени и данните от тях са  обобщени 
чрез специализиран компютърен софтуер от изпълнителя на дейността, отговарящ на 
изискванията за обработка на данни от информационно-социологически изследвания. 
След компютърната обработка и обобщаването на данните са изведени таблици и 
графики по определени критерии с обобщени резултати. 

 

 

6. Анализ на резултатите от анкетно-информационното проучване 

Анализа на информацията от настоящото анкетно – информационното проучване е 
изготвен от специализиран експертен екип на изпълнителя на дейността.  
На основата на целите и задачите на изследването, както и на основа на получените 
резултати от обработка на данните в анкетните карти, в анализа се формулират изводи 
и препоръки, които да подпомагат екипа по проекта да приеме правилните и 
подходящи решения при сформирането на групите от участници включени в 
дейностите, за организиране и функциониране на предвидените в проекта работни 
групи от експерти и за правилен подбор на тематиката и програмата на форумите. 
Анализът на резултатите от анкетно – информационното изследване в крайна сметка е 
предназначен да даде възможност за формулиране на изводи и препоръки отнасящи 
се до транс-граничното партньорство в областта на туризма свързан с културно-
историческото наследство, които да бъдат насочени и представени на вниманието на 
националните и регионални публични власти и институции, а също и на общините за 
решаване на проблеми, спъващи или пречещи на транс-граничното сътрудничество в 
областта на културно-историческото наследство. 
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7. Основни принципи спазвани при извършване на проучването и анализа 

предмет на настоящата процедура: 

 

 Широк обхват – по целеви групи, по видове административни структури, по 

сектори, заинтересовани страни и др. Принципът на всеобхватност дава 

възможност на представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор 

да заявят и отстояват позиция по широк кръг проблеми и искания, свързани с 

прилагането на подхода „отдолу-нагоре” при планиране на развитието на 

тематиката на проекта. 

 Видимост – всички процедури, дейности и документи от проучването и анализа   

следва да са публично достъпни. 

 Документиране – всички изказани идеи и предложения трябва да бъдат 

документирани. Документирането предполага носене на отговорност за поетите 

ангажименти; 

 Обратна връзка – участниците в дейностите трябва да получават отговори и 

реагиране на техните предложения, размяна на позиции, като приемането или 

отхвърлянето на позиция трябва да бъде мотивирано чрез обратна връзка до 

заинтересованите страни; 

 Приемственост – този принцип гарантира, че една нова политическа линия няма 

да отрече вече поетите ангажиментите в  развитието на територията, предмет на 

прилаганата стратегия за териториално развитие; 

 Равнопоставеност – този принцип гарантира, че освен всеобщо, участието е и 

равнопоставено – всяка позиция тежи колкото всички останали; 

 Системният подход е водещ при изпълнението на дейността по настоящата 

процедура, за да се осигури изпълнението на задачите и реализирането на 

целите. Системата представлява органично единство на множество;  

 

 
 

8. SWOT-анализ 

Това е стандартен анализ съгласно структурата и изискванията за оформяне на анализ 

включващ силните и слабите страни на обекта, субекта и съпътстващите фактори 

включени в системата и структурата на изследвания обект. В това изследване SWOT-

анализа е подготвен и оформен в таблична форма към общото съдържанието на 

анализа. 
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При подготовката на този анализ за състоянието и развитието на алтернативния 

туризъм свързан с материалното и нематериално културно-историческо наследство на 

религиите на двете държави от региона, са използвани редица подходи и инструменти 

гарантиращи представителността на изразените мнения и становища, обвързани с 

натрупания досега опит в тази сфера. В основата стои обстойно информационно 

проучване сред целевите групи по проекта – представители от сферата на отраслите 

на туризма и граждани стоящи на различни позиции по отношение на тематиката на 

проекта. За целта е разработена методика за организиране и провеждане на 

проучването и инструмент за събиране на становища – анкетна карта, събеседване с 

работни групи, преглед на нормативни документи и публикации по темата. Резултатите 

от анкетното проучване са обработени със специализиран софтуер, като са изведени 

статистически таблици, графики, трендове и коефициенти на корелация. Обработените 

резултати от анкетата стоят в основата на изготвения анализ който завършва с 

формулиране на изводи и препоръки.  Процесът е свързан с широко информиране и 

консултиране със заинтересованите страни от двете страни на границата, 

осъществено в рамките на дейностите по проекта. Осъществената информационна 

кампания  даде възможност на всички, които имат желание и интерес, да изкажат 

мнение и направят предложение, да го направят в хода на изпълнение на дейностите 

по проекта.  Тези мнения и  предложения са отчетени от екипа, разработващ анализа. 

Следващият етап беше насочен към постигане на консенсус при формулиране на  

визията, цели, приоритетите и перспективите, залегнали в анализа.  В тази връзка 

решаващо значение имаше предварителното обсъждане на рамката на анализа, 

състояло се в хода на изследването, посветено на устойчивото развитие на туризма 

свързан с религиите. Изказаните мнения и направените от българските и турски 

експерти предложения и допълнения са отразени в окончателния вариант на анализа. 

Изготвянето на анализа включва следната последователност от  дейности :  

•   Издирване и проучване  на натрупания опит  

Към момента в  региона няма натрупан съществен опит по отношение на изготвяне на 

анализи за развитие на специфичната тема за използване на обектите и обичаите на 

религиите като туристическа атракция в трансграничния регион. В това отношение 

документът може да служи като основа за допълване  и  дава възможност за развитие, 

усъвършенстване и разпространение на придобития практически опит. 

•   Преглед и  изучаване на основните черти на културно-историческото 

наследство, в частност  от сферата на религиите и неговото съответствие с 

регионалните планове за развитие и други стратегически планови документи 

Проведеният преглед и  анализ цели да провери обосноваността и съответствието на 

направените изводи и предложените приоритети с общите тенденции в развитието на 

територията  на трансграничния регион. 

• Преглед и анализ на резултатите от изпълнени към момента проекти, 

включително и трансгранични, свързани с използване на културно-историческото 

наследство свързано с религиите в трансграничния регион.  
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Участието на   местните общности, организации и власти в процесите на  формулиране 

на изводите и препоръките в анализа и в последващата им реализация е от ключово 

значение. Хората от територията на региона трябва да очакват, че към желаното 

бъдеще няма винаги универсални пътища. Те сами трябва да формулират  ясна 

представа за това желано бъдеще,  да го определят като цел и се борят за неговото 

постигане, да си осигурят добри позиции , да наблюдават и анализират промените в 

европейски и глобален мащаб. Очевидно е, че със съществуващата структура на 

икономиката на трансграничния регион, не може да се осигури жизнено равнище, 

отговарящо на европейските стандарти.  

Нужна е нова, европейска гледна точка за бъдещето на трансграничната територия. 

Необходимо е да се формира споделена визия, да се избере желана посока и цел, 

която може да стимулира ефективно сътрудничество и да създава социална среда, 

укрепваща конкурентоспособността на трансграничната територия, в това число  и по 

отношение на развитието и утвърждаването на културно-историческото наследство 

като възможност за просперитет на хората свързани и заети в дейности които 

произтичат от него в трансграничния регион.  

 

 
 

9. Предназначение на анализа 

Основното предназначение на анализа на данните събрани в анкетно – 
информационното проучване е да осигури възможност за формулиране на изводи и 
препоръки отнасящи се до трансграничното икономическо и социално развитие, които 
да бъдат насочени и представени на вниманието на националните и регионални 
държавни органи и институции и на общините за решаване на проблеми, спъващи или 
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пречещи на транс-граничното сътрудничество в областта на туризма и в частвост в 
туризма свързан с културно-историческото наследство и религиозен туризъм 
На основата на целите и задачите на изследването, както и на основа на получените 
резултати от обработка на данните в анкетните карти, се формулират изводи и 
препоръки, които да подпомагат екипа, реализиращ проекта, да приеме правилните и 
подходящи решения при сформирането на групите по дейностите, за организиране и 
функциониране на предвидените в проекта работни групи от експерти, за правилен 
подбор на тематиката и програмите на форумите. 
Направените изводи и препоръки на основа на информацията получена и обобщена в 
изследването от  територията на транс граничния регион Ямбол - Сулоглу - Одрин, ще 
бъдат  насочени и представени на вниманието на управляващия орган на програмата, 
към регионални органи, институции и  общините, към представителите на 
туристическия бранш и ползвателите на туристически услуги, за решаване на 
проблеми, пречещи на възможностите за превръщане на културно-историческото 
материално и нематериално наследство в интересни туристически атракции,  което да 
доведе и до ускореното социално-икономическо развитие на транс граничните райони 
на Република България и Република Турция като цяло. 

 

 

 

10. Основните  стъпки при подготовката на анализа: 

 Преглед на налични документи и информация свързани с куртурно – 
историческото наследство в областта на материалната и нематериална култура 
свързана с религиите; 

 Провеждане на анкетно-информационно проучване сред представителна 
извадка от граждани включени в целевата група на проекта. В подготовката и 
провеждането на проучването е използвана за инструмент анкетна карта, която 
съдържа възможни и насочващи отговори, като е предвидена и възможност към 
повечето от въпросите да се приложи и собствено мнение или предложение на 
анкетираните, което отразява спецификата в оценката и определянето на 
изследваните проблеми. В анкетната карта са предвидени и въпроси, които да 
позволяват обработката на данните двумерно според пола, възрастта и 
социалния статус на анкетирания, както и за анализ на профила на  професията, 
институциите и организациите към които принадлежат анкетираните от целевата 
група. Обработката на данните е извършена със специализиран софтуер и  
компютърни програми, даваща възможност да се получат статистически 
таблици, отразяващи освен основните резултати от проучването, също и други 
специфични коефициенти на разпределение, тенденции и корелация, които са 
взети предвид при подготовката на настоящия анализ. За целите на 
изследването са обработени отделно анкетните данни в Турция, отделно в 
България, а също и таблици с обобщени резултати за цялата извадка в двете 
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страни. Подготвени са графики и таблици, които визуално да редставят 
резултатите от обработката на данните; 

 Анализиране на резултатите от обработката на мненията в анкетните карти и 
преглед на актуални вторични информационни източници имащи отношение към 
изследването; 

  SWOT и STEP анализ на резултатите от обработката на събраната 
информация; 

В резултат на извършeното  анкетно-информационното проучване  и анализа на 
данните, са изведени следните резултати: 

  Количествена и качествена оценка на параметрите на съществуващото 
състояние в изследваната област на територията на транс граничния регион 
Ямбол – Сулоглу, Одрин; 

         ▪   Наблюдаваните тенденции в развитието на конкретни процеси в 
развитието на формите на религиозния туризъм,  като елемент на културно-
историческото наследство в трансграничния регион; 

         ▪ Основните проблеми и причинно - следствените връзки  в развитието на 
религиозния туризъм, като елемент на културно-историческото наследство в 
трансграничния регион  и  препоръки за тяхното решаване; 

         ▪ Изводи и препоръки към организациите на партньорите по проекта, 
местните и регионални органи на управление и държавните институции по 
отношение на подкрепата и стимулирането  на подходящи предложения в 
областта на развитието на културно историческото наследство свързано с 
религиите в трансграничния регион Ямбол - Сулоглу - Одрин; 

Проучването и свързаният с него анализ на резултатите са насочени не само към 
съществуващото състояние, проблемите и нуждите за развитие на сектора, но  
включват и ангажиментите и намеренията на местните власти, неправителствените 
организации, бизнеса и други заинтересовани в развитието на  потенциала свързан с 
темата и целите на проекта на територията на двете съседни държави. Чрез него е 
направен опит да бъдат идентифицирани наличните и потенциални ресурси в подкрепа 
на развитието на този основополагащ сектор на икономиката на региона на основата 
на нови подходи свързани с туризма по проблематиката на проекта и осигуряване на 
базови услуги. 

 
Анализът на резултатите от изследването също така ще подпомогне и насочи до 
голяма степен както самите участниците в изследването, така и  колективните 
управителни органи на организациите на партньорите по проекта, оперативните екипи 
на сдруженията,  представителите на местните и регионални власти, институции и 
организации свързани с туризма да се ориентират в динамично развиващите се 
икономически и социални процеси на територията на транс-граничния регион, 
породени от общоевропейската интеграция на двете страни – България и Турция. 
Резултатите ще залегнат в основата на подготовката на стратегическите документи за 
развитие на организациите на партньорите и бенефициентите по проекта, както и за 
подготовка и актуализация на други планови и програмни документи касаещи 
социално-икономическото развитие на транс граничния регион Ямбол – Одрин и по-
конкретно развитието на процесите за опазване и използване на културно-
историческото наследство по нови иновативни подходи в трансграничния регион.  



31 

            

 

 
   

11. Обект и предмет на изследването и анализа 
 
11.1. Обект на изследването и анализа са мненията и становищата на представители 

на широка целева група включваща представители на институции и на местните 
държавни и общински власти, представители на гражданското общество, 
общественици, неформални лидери, производители, предприемачи и други 
представители на бизнеса, активни граждани живеещи на територията на транс 
граничния регион Ямбол - Сулоглу - Одрин, които биха привнесли своя капацитет и 
знания за модерно развитие на културно-историческото наследство свързано с 
религиите в туристически атракции 

 
11.2. Предмет на изследването и анализа са субективните преценки на хората за 
актуалното състояние на социално икономическия живот, за развитието на процеса на 
опазване на културно-историческото наследство и конкретно материалното и 
нематериално наследство свързано с религиите в трансграничния регион в контекста 
на общоевропейската политика, за използваните и неизползвани досега възможности 
за позитивно развитие на основата на прилагане на подходи и технологии водещи до 
удовлетворяващи резултати за хората, възможностите за ускорено интензифициране и 
развитие на  туристическия сектор, за възможностите за по-интензивно използване на 
човешките ресурси свързани с туризма, за икономически и социален просперитет на 
хората и населените места в транс граничния регион Ямбол – Сулоглу, Одрин. 

Анализът се основава на следните компоненти на социално икономическото състояние 
на средата в която се реализира проекта:  

 Човешки ресурси имащи отношение към темата на проекта  

 Икономическо състояние на региона  

 Инвестиционен капацитет в изследвания сектор 

 Възможности и перспективи за развитие на изследвания сектор  

 Социални, търговски и пазарни отношения като цяло и в изследвания 
сектор 

 Социална среда и нейната връзка с изследвания сектор 
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Оценката на състоянието и възможностите на социално икономическата среда и 
партньорството, основано на извеждането на идеи за ускорено развитие по темата на 
проекта се получава въз основа на проучване на три вида променливи: 

 Несравнителни оценки 

 Ретроспективни сравнителни оценки 

 Проективни сравнителни оценки (очаквания) 
 
За целите на композирането и оформянето на настоящия анализ освен тези три типа 
оценки в подхода са включени оценки и на някои от основните характеристики на 
средата в която живеят и работят представителите на целевата група.  
 

 
 
 

АНАЛИЗ  
НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ В АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИТЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ТРАНС-ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 

БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 

 

 
ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 

В резултат на извършен подбор и на случаен принцип в рамките на анкетното 

проучване са анкетирани 303 представители на целевата група, включваща 

граждани пряко и косвено свързани с културно историческото наследство 

свързано с религиите в трансграничния регион. Анкетираните са, представители 

на образователни и учебни институции, НПО, туристически агенции и 

предприятия, производители, търговци, представители на фирми, 
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предприемачи, представители на бизнес организации, местни публични 

институции, граждани и туристи. При предварително изискване за минимален 

брой анкетирани общо в двете държави – 300 граждани,  действително са 

попълнени  303 анкетни карти от представители на целевата група в проекта. 

Полученото разпределение на анкетирани лица е: 153 от тях в България и 150 

лица в Турция. По този начин е постигната представителност на изразените 

мнения и достоверност на получените обобщени данни от анкетните карти. 

 

ПОЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

   

Анкетирането в двете държави е извършено чрез подбор и на случаен принцип, 

като в извадката са попаднали около 55% жени и 45% мъже.  

В анкетата общо в двете държави са попаднали 136 мъже и 166 жени (само 

един анкетиран не е дал отговор за да определи пола си вероятно по 

невнимание при попълване на анкетата).  
Вашият пол 1. Мъж 136 44,88 136 44,88 

2. Жена 166 54,79 166 54,79 

Неотговорили 1 0,33 1 0,33 
Общо 303 100,00 303 100,00 

 

Разпределението по пол в двете страни показва определена специфика. Докато 

при анкетираните българи съотношението е 36% мъже към 64% жени, от турска 

страна са 55% мъже и 45% жени.  

Тази разлика в съотношението между жените и мъжете в двете държави до 

голяма степен се дължи на преобладаващата заетост предимно на мъже в 

стопанския, обслужващия и публичен сектор,  а също така и по-ниската 

еманципация на жените в Турция. Това разпределение също отразява 

специфика и особености на социалния статус на хората в България и Турция, 

като в България  има наличие на силно изразена свобода и публична изява на 

жените, както преди демократичните промени, така и през последните 25-30 

години в условия на наследена еманципация на жените от социализма, докато в 

Турция тепърва се забелязват признаците на женската еманципация поради 

традиционни и верски социални натрупвания.  
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За целите на анализа това е едно добро разпределение по признака пол на 

анкетираните, което като цяло дава обективни резултати. Получения резултат 

също е получен при липсата на предварително изискване или разпределение на 

квоти между анкетирани жени и мъже в проучването и независимо от това се е 

получило много добро и подходящо съотношение на анкетираните мъже и жени. 

 

ВЪЗРАСТ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

   

В методиката предварително е зададена характеристиката на представителите 

от целевата група за анкетиране – да бъдат хора в активна трудова възраст, 

граждани представители на НПО и публичния сектор,  производители, 

предприемачи и работещи на ключови позиции имащи отношение към сферата 

на културно историческото наследство, занаятите и туризма. След обработката 

на събраната информация реално получената възрастова структура получена в 

изследването е разпределена по следния начин:  

 Около 51 % от анкетираните са на възраст 31-50 години,  

 около 21 % са до 30 г.,   

 около 28 % са над 50 години.  

Налице е известно различие във възрастта на анкетираните в транс-граничния 

регион на двете държави. От анкетираните от българска страна   има лек превес 

на по-възрастните хора участвали в анкетата спрямо по-младите хора, докато в 

Турция в проучването са попаднали повече хора от групата на по-младите 

спрямо по възрастните. Полученото разрределение на попадналите в анкетата 

по критерии обаче изцяло съответства на възрастната структура на населението 

в двете държави – България е със по-застаряващо население отколкото Турция. 

Също така, такова е разпределението по възраст и на заетите в секторите на 

целевата група заложена в проучването. Като цяло разпределението по възраст 

на участниците в анкетата и проучването показва преобладаващо участие на 

хора в средна и над средната активна възраст, което води до умереност, 

обективност и стабилност на изразените мнения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 

 

   

Данните за образователната структура на анкетираните показва добро ниво на 

образование, което е предпоставка за по-добра обективност и познавателна 

преценка за изследваните ситуации свързани с темата на изследването и 

проекта.  

От включените в групата на изследването анкетирани, в по-голямата си част 

преобладават хората с различна степен или вид на висше общо и висше 

специално образование – те са около и над 50 % и от двете страни на 

границата. В извадката на анкетираните са попаднали също значителен брой 

хора с различни степени на средно образование – съответно около 45% от 

анкетираните в България и около  23% от анкетираните в Турция. Прави 

впечатление, че в анкетата са изразили своите отговори еднакъв брой хора със 

средно и висше образование от България, докато в Турция преобладават 

анкетираните с висше образование. Това е така, защото в Турция завършилите 

колежи считат своето образование за висше. В групата на анкетираните с 

основно образование общо в двете държави са попаднали само 18 души, а без 

образование само трима. 

Получената образователна структура на анкетираните показва добро 

разпределение, което да гарантира достоверност, многообразие и обективност 

на изразените мнения по темата на проекта. 
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ХАРАКТЕР НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В КОЕТО ЖИВЕЯТ АНКЕТИРАНИТЕ 

   

В подготовката на изследването изпълнителят е заложил да проследи разнообразието 

в мненията на анкетираните в зависимост от това в какъв тип населено място живеят и 

упражняват дейността своята дейност. Резултата  показва, че основната група 

попаднали в извадката за анкетиране са жители на малък град. В Турция това са 73% 

от анкетираните , а в България съответно 51%. Жителите които са анкетирани в села 

са съответно – 14% в България и 18% в Турция. Големите градове на територията на 

партньорите са съответно Ямбол и Одрин и от тези градове в анкетата са попаднали 

общо 23% от анкетираните. За целите на изследването това е благоприятно 

разпределение на анкетираните според типа на населеното място в което живеят 

хората, като се има в предвид, че и в двете държави селата вече са почти обезлюдени. 

Нормално изглежда и разпределението на попадналите в анкетата в Турция, 

преобладаващо са хора от малък град, какъвто е Сулоглу защото от там е партньора 

по проекта и по-големия брой анкетирани от голям град в България, какъвто е Ямбол 

откъдето е българския партньор. Полученото разпределение на анкетираните според 

типа на населеното място в което живеят, е благоприятно за проследяване на 

разнообразието от мнения, оценки и предложения по темата на проекта.  

 

ПРОФЕСИЯ, БРАНШ, ВИД  ЗАЕТОСТ НА АНКЕТИРАНИТЕ 
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Изпълнителят на изследването е включил въпроса за  професията, бранша и вида на   

заетост на анкетираните, за да може да проследи мненията, препоръките и 

отношението на анкетираните свързани с темата и съдържанието на проекта. 

Резултатите от анкетата показват, че преобладаващия брой анкетирани в двете 

държави се различава съществено. В Турция преобладаващата част от анкетираните 

са от браншовете на публичната сфера, образованието, услугите и домакини – общо 

около 77%. В България включените в анкетата са основно от браншовете на услуги, 

търговия на едро и дребно, хранително вкусова промишленост, публична сфера и 

пенсионери – общо около 60%. В анкетата и в двете държави са се включили 

представители от повече от 25 различни професии, браншове и вид  заетост. В 

изследването въпроса към анкетираните за това към коя сфера от социално-

икономическия живот са заети и какъв интерес проявяват към темата на проекта 

е с цел да се даде отговор доколко темата на настоящия проект може да бъде 

свързана с тези интереси. За целите на изследването полученото разпределение е 

много добро, защото осигурява възможност за представителност и достоверност на 

изразените мнения и становища. 
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Въпрос 1: Знаете ли как живеят хората от другата страна на границата?  

 

   

 

За целите на проучването изпълнителят е потърсил с този въпрос мнението на хората 

от двете страни на границата за това, доколко те познават начина на живот в 

съседната държава, за да може това да се съпостави и с тяхното отношение към 

темата на проекта. Също така резултата от отговорите на анкетираните може да 

насочи дейностите предвидени в проекта към засилено информиране в посока на 

непознатото до сега за хората културно историческо наследство и неговото 

съвременно използване в сферата на туризма. 

Получените резултати от обработката на отговорите и мненията в анкетата показват 

един категоричен отговор и в България и в Турция – хората от трансграничния регион 

знаят малко за живота на съседите си от другата държава защото нямат лични 

контакти и наблюдения, а само са чували за това от разкази на други хора. Такъв 

отговор са посочили около 30% от анкетираните и в двете държави. Това потвърждава 

като подходящи предвидените в проекта дейности свързани с посещение на големи 

групи от хора в съседната страна и съвместно посещение и опознаване на 

разнообразни обекти и форуми свързани с темата на проекта. Също около 30% от 

хората от Турция твърдят, че малко знаят за живота на съседите, защото не са се 

интересували, или знаят долу-горе за да се ориентират ако им потрябва по някакъв 

повод. В България също около 20% от хората твърдят, че нямат ясна представа за 

Турция, защото не са ходили там и да видят с очите си.  

Извода е, че са необходими активни действия за преодоляване на тази 

неблагоприятна ситуация, която пречи на трансграничното сътрудничество във всички 

сектори на живота и в частност на трансграничния туризъм. 
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Въпрос 2: Какво поражда Вашето желание и необходимост за да отидете до 

съседната държава? 

 

С този въпрос в проучването е потърсено мнението на хората от трансграничния 

регион какви са причините да пожелаят да посетят съседната държава и с какви 

очаквания е свързано това. В отговорите на анкетираните преобладава общото 

любопитство към живота на съседите изразено еднакво силно и от българите и от 

турците – 25% от анкетираните са посочили този отговор. Общо около 30% от 

анкетираните и в двете държави са отговорили, че биха посетили съседната страна 

съчетано с интересна екскурзия, кратък отдих и развлечения или по повод на културни 

събития – празници, фестивали, обичай, концерти. Само около 3% от анкетираните 

/около 10 души от 300 анкетирани/ са отговорили, че нищо не поражда желание или 

необходимост да посетят съседната държава. 

Като цяло получените резултати показват и очертават благоприятна среда за 

реализация на приоритетите в програмата за трансгранично сътрудничество и в 

частност в проектната област. 

Въпрос 3: От къде научавате за живота на хората в съседната държава? 
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Този въпрос към анкетираните е свързан с проучване на източниците от които се 

информират гражданите за живота на хората в съседната държава. Отговорите са 

важни защото това ще помогне на се оптимизира и засили общия информационен 

обмен на основата на обективни, официални и достоверни източници на информация. 

Също отговорите на този въпрос ще подпомогнат екипа за управление на проекта да 

подберат предвидените средства и инструменти за информиране в проекта. 

От обработката на анкетите се вижда, че една голяма група от хора от двете държави 

се обединяват в еднаква степен по отношение на източниците на информация които 

ползват. Това са приятели и познати, които често пътуват до съседната страна или от 

радиото и телевизията. Има обаче и разлики по отношение на източниците и 

средствата чрез които се информират хората в двете държави. От обработените 

анкети се вижда, че турските граждани в по-голяма степен ползват за информиране 

интернет сайтове и публикации в тях, докато българите за разлика от турците, по-често 

разчитат на лични наблюдения при посещение в съседната страна. 

 

Въпрос 4: Каква туристическа екскурзия или почивка ще ви хареса в съседната 

държава? 

 

За успешно развитие на туризма в трансграничния регион е важно да се знаят 

предпочитанията на хората за типа и вида на туристическите услуги които им допадат 
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и които биха породили у тях любопитство или удовлетворяване на техните лични 

нужди и очаквания при пътуване. Като цяло може да се очаква голямо разнообразие от 

предпочитания и желания, но проучването има също за цел да установи къде са по-

големите групи от хора с общи интереси и предпочитания при туристически пътувания. 

Това би помогнало да се насочат усилията от една страна за подобряване на масово 

предпочитаните туристически услуги, а от друга страна да се заложи развитие и на 

неизвестни или неизползвани досега форми на туризъм чрез включване в тях на 

интересни атракции. Анкетното проучване показва, че най-силно е предпочитанието на 

българските туристи е да посетят голям град с много забележителности, заведения за 

развлечение и пазаруване, традиционни фестивали, празници и обичаи, докато 

турските граждани предпочитат да посетят в България обекти свързани с културно 

историческото наследство и природни забележителности. Гражданите на двете 

държави в еднаква степен се интересуват от морски курорти, антични обекти и 

съоръжения, обекти и места свързани с религия и религиозни светилища. Проучването 

показва като цяло нагласи и интереси на гражданите, които са благоприятни за тяхното 

включване в дейностите по проекта.   

 

Въпрос 5: Към коя сфера от социално икономическия живот в съседната 

държава проявявате най силен интерес? 
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Този въпрос към анкетираните е свързан с проучване на интереса на гражданите от 
двете държави за сферата от социално икономическия живот в съседната държава към 
която проявяват най силен интерес. Това би помогнало в рамките на проекта да се 
търсят възможности и форми за съчетаване на този интерес и обличането му с 
приоритета на програмата и темата на проекта – развитие на алтернативен и 
атрактивен туризъм на основата на културно историческото материално и 
нематериално наследство в региона свързано с  изповядваните религии в двете 
държави. 

Резултатите от анкетата показват, че гражданите и в двете държави се обединяват в 
еднаква степен и с еднакъв интерес към сферата на културата, бита и начина на живот 
на съседите – общо около 30% от анкетираните. Разликите от двете страни на 
границата се състоят в това, че гражданите в България в по-голяма степен се 
интересуват от сферата на икономиката и религията при съседите, докато гражданите 
в Турция проявяват по-силен интерес към сферите на образованието, стандарта на 
живот и държавното устройство в България.    

 

Въпрос 6: Кои отрасли  на икономиката и социални сфери са с голям потенциал 

за растеж и развитие в трансграничния регион? 
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Този въпрос към анкетираните е в известна степен допълващ към предходния въпрос в 
анкетата, като чрез него в отговорите се търси мнението и преценката на гражданите 
за възможностите и потенциала за растеж на икономиките в региона и по специално 
мнението на гражданите за мястото и възможностите на туризма като елемент на 
регионалната икономика. В отговорите си анкетираните категорично и в еднаква степен 
открояват като най силни социално икономически сфери на икономиката в региона 
съответно търговия, услуги и туризъм – близо 60% от анкетираните са изразили такова 
мнение. Следващата по важност социално икономическа сфера със значение за 
развитието на региона – това е институционалното сътрудничество и партньорство – 
около 15% от анкетираните са отбелязали това мнение. За гражданите на 
трансграничния регион, всички останали сфери на социално икономическия живот  са 
допълващи и осигуряващи база за развитие на изведените приоритетни сфери.    

 

 

Въпрос 7: Кой от посочените видове туризъм Ви допада най-много? 
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С този въпрос към анкетираните е потърсена конкретика за предпочитанията на 

гражданите от региона към различните форми и видове туризъм които имат база за 

развитие в региона.  Тук най-силно и в еднаква степен и при българите и при турците 

се открояват предпочитанията към културно историческия туризъм и може би неговото 

подходящо съчетание с възможност за пазаруване и развлечения – общо около 50% от 

анкетираните се обединяват около това. Отговорите в анкетата открояват и някой 

различия в предпочитанията на българските и турските граждани по отношение на 

видовете туризъм които харесват. Обработените анкетни карти показват, че за 

турските граждани много по-силно е привлекателен водния и морски туризъм отколкото 

за българите, докато кулинарния туризъм е много по-силно предпочитан от българите 

и по-малко от турците. Останалите видове туризъм набират общо предпочитание на 

около 20% от анкетираните, което също осигурява сериозна база и възможности за 

развитие на туристическия бранш в транс граничния регион.    

 

Въпрос 8: Познавате ли културно историческото наследство на съседната 

държава? 

 

Познаването на културно историческото наследство на трансграничния регион е пряко 
свързано с културата и бита на хората, като една от най силните връзки на човек с 
това наследство е в областта на принадлежността към изповядваната от него религия. 
Това е така, защото религията стои в основата на моралните и философски основи на 
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обществото и формира важна част от мирогледа на хората. Тази връзка и 
принадлежност обикновено поражда и интерес за познание и към другите религии, 
културата свързана с тях и съпътстващите ги традиции и обичаи. С този въпрос в 
анкетата е потърсен отговор за степента на познаване на културно историческото 
наследство в съседната държава на трансграничния регион, за да може да се потърси 
мнение и преценка, доколко то би представлявало интерес като елемент включен в 
туристическия бранш на региона. Близо 60% от анкетираните и в България и в Турция 
изразяват мнение, че познават материалното и нематериално културно историческо 
наследство на съседите бегло или, че знаят някои неща доколкото са учили в училище 
или от различни случайни посещения на обекти и срещи с различни хора. Друга не 
малка група от хора формираща около 15% от анкетираните изразява мнение, че 
познават добре това наследство от преки впечатления при посещение в съседната 
държава. Около 10% от общо анкетираните  твърдят, че почти нищо не знаят за 
културно историческото наследство при съседите, че не са се интересували и не им е 
интересно. Откроява се и още една група от анкетирани съставляваща около 10%, 
които твърдят, че не го познават добре, но им е интересно да го опознаят и имат 
засилен интерес към това.  Изразените мнения от гражданите от двете страни на 
границата по този начин не се различават съществено. Резултатите от мнения и 
становища по този въпрос дават възможност за изводи, които да подпомогнат екипа по 
проекта за успешна реализация на заложените дейности. 

 

Въпрос 9: Коя сфера от културно историческото наследство е най-интересна ? 
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Със следващия въпрос в анкетата е потърсен по-конкретен отговор от анкетираните, 

за това коя сфера от културно историческото наследство в трансграничния регион е 

най-интересна за тях. Тук се очертава една голяма обща група от хора от двете страни 

на границата /общо около 60% от анкетираните/, които по еднакъв начин харесват и се 

интересуват от архитектурното и строително наследство, религията и всичко свързано 

с нея – обекти, обичаи, празници, църкви, джамии, манастири, антични светилища. 

Различията в интереса на хората от двете страни на границата се състои в това, че от 

българската страна има по-засилен и ярко изразен интерес към занаяти и фолклор, 

докато гражданите от Турция предпочитат по силно от българите художествено и 

изобразително изкуство, музикално и сценично изкуство. Получените тук отговори, 

мнения и интереси на хората ще бъдат полезни за подготовката на предвидените в 

проекта интелектуални продукти, съвместни конференции, обучения, семинари и 

туристически продукти. 

 

 

Въпрос 10: Кои обекти и  дейности свързани с  религията на  съседите биха 

предизвикали интерес у Вас? 
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С този въпрос експертите подготвили изследването търсят още по силна конкретика в 
отношението на гражданите от трансграничния регион към темата на проекта и 
неговата специфика – туризма и неговата връзка с материалното и нематериално 
културно-религиозно наследство.   Анкетата показва, че най-засилен е интереса на 
гражданите към материалните монументи създадени по повод на изповядваните 
религии – това са джамии, църкви, обредни домове, светилища, манастири и други 
такива. Общо близо 30% от анкетираните и в двете държави за изразили такъв 
интерес, като това мнение е леко преобладаващо при турските граждани. На второ 
място като интерес към обекти и дейности свързани с изповядваната религия 
гражданите са определили основните религиозни празници като Коледа, Рамазан 
байрям, Великден и други такива /около 20% от анкетираните/, а също и основните 
религиозни обреди, каквито са сватби, сюнети, кръщавания, помени, молебени, 
намази, погребения и т.н. /около 18% от анкетираните/. Най-малък е интереса към 
обичайни религиозни служби и съдържанието на обичайни религиозни молитви / 
намази в съседната държава – само общо около 10% от анкетираните в двете държави 
за заявили това по еднакъв начин. Едно единствено различие в мненията на 
гражданите от двете страни на границата, макар и съвсем леко изразено, е интереса 
към религиозната украса, стенописи, икони и живопис, като този интерес е по-силно 
изразен при българите /около 15% от анкетираните/, докато от турска страна е само от 
около 9%. 
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Въпрос 11: Кои от посочените ползи ще придобият хората при опознаване на 

различната религия на съседите? 

С този въпрос в анкетното проучване е потърсен отговор  за това, доколко една от 
основните цели в проекта е възможно да бъде постигната – защото това е заложеното 
в проекта като предположение, че с опознаването на религията на хората от съседната 
държава могат да се генерират поредица от ползи. Ако се съди от получените отговори 
на гражданите в анкетата, може да се счита, че заложената теза за ползите от проекта 
се потвърждава – над 50% от анкетираните считат, че опознавайки религията на 
своите съседи отвъд границата ще доведе до толерантност един към друг независимо 
от вида на изповядваната религия, а също ще се затвърди взаимното зачитане на 
религиозното самоопределение на хората. Този резултат е малко по силно изразен при 
българите спрямо турците – с около 7-8%.  

На второ място анкетираните определят мнението, че ще се повиши доверието между 
хората от двете държави – около 15% от анкетираните изразяват това мнение.  

На трето място – анкетираните определят като ползи които ще придобият хората при 
опознаване на различната религия на съседите – формиране на приятелство, 
партньорство и добросъседство – около 10% и още сигурност и добронамереност 
между хората – още около 12%. Тук изразеното мнение е по силно изразено от 
турските граждани с общо 7-8% спрямо българите. На обратния полюс – граждани 
които изразяват мнение, че вместо ползи от опознаването на основната религия на 
съседите, може да бъдат нанесени вреди, каквито са пораждане на враждебност и 
омраза или неразбиране и неприемане на религиозните възгледи на съседите, 
изразяват само около 2-3 % от анкетираните. Като цяло резултата е благоприятен за 
успешно изпълнение на проекта и дейностите в него.  
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Въпрос 12: По какъв начин  предпочитате да получите знания за религията на 

съседите ? 

 

За успешно изпълнение на проекта е важно участниците от целевата група да 

определят предпочитаните от тях форми и източници за получаване на информация и 

знания по темата на проекта. Получените резултати показват, че най-предпочитаната 

форма за получаване на пълна и обективна информация по темата е посещение на 

религиозни обекти и обекти свързани с културно историческото наследство свързани с 

религията – общо над 30% от анкетираните са изразили това мнение, като тук 

мнението от турска страна е по-засилено изразено с около 10% спрямо българите. По 

еднакъв начин от двете страни на границата са изразени предпочитанията за 

използване на видеоматериали, интернет сайтове, преки разкази на изповядващи 

религията или от художествени изложби – общо около 30%. Българите за разлика от 

турските граждани по-силно изразяват желание / с 9-10% превес/ да получат знания за 

религиите от специално изготвени за целта издания или участие в специализирани 

тематични семинари, конференции и публични събития, като общото желание за 

ползване на тези форми формира около 25% от анкетираните. 
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Въпрос 13: Според Вас, кои от посочените неща правят силна връзката на хората 

с религията? 

 

Оценката на гражданите за причините и факторите, които силно влияят на хората за 

връзката им с религията са важни като предварително условие за добра подготовка и 

изпълнение на дейностите предвидени в проекта. Тук в предвидените и получени 

мнения не се открояват някои от тях по важност. Има обаче известна разлика в 

мненията за едни и същи фактори и силата на тяхното влияние от двете страни на 

границата. Анкетираните в България, за разлика в Турция считат, че по силно влияят 

храмовете и техните символи, религиозните празници и обреди, привлекателността на 

легендите и митовете свързани с дадена религия. Обратно, Анкетираните в Турция, за 

разлика в България считат, че по силно влияят уважението към религиозните традиции 

в семейството, удовлетворението от спазването на общоприетите религиозни 

ценности и мистиката на реригията която съпровожда живота на хората. 
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Въпрос 14: Как и по какви причини според Вас хората определят или получават 

тяхната религиозна принадлежност? 

 

 

Интерес при провеждане на съвместните дейности предвидени в проекта 

представлява темата за характерния и преобладаващ начин на получаване на своята 

религиозна идентичност и самоопределение. Отговора на този въпрос в анкетата по 

категоричен начин определят хората и от двете страни на границата – това е , че те 

традиционно определят и приемат своята религия от семейството си и рода от който 

произхождат – общо 45%от анкетираните са потвърдили тази теза. Всички други 

възможни мнения и становища са по слабо изразени и не формират друга обща силно 

изразена теза по въпроса. 
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Въпрос 15: Кое от посоченото считате, че привлича интереса на хората към 

дадена религия? 

 

Факта, че почти всеки човек изповядва някаква религия се свързва с тезата, че 

религиите са особено привлекателни като социален феномен. В проекта е важно да 

бъде определено и изведено кое най-често привлича интереса на хората към 

религията и тяхното включване в нейния обхват. В своите отговори анкетираните 

категорично открояват привлекателността на ценностите и добродетелите във 

вероучението и всяка от религиите – общо 35% от анкетираните потвърждават това, 

като това мнение е малко по-силно изразено от хората в България със 7-8%. По 

еднакъв начин в двете държави, около 15% от анкетираните определят като силно 

привлекателна тезата, че техния бог ги пази и закриля. В България малко по-силно 

хората определят като привлекателен реда който църквата определя за отношенията 

между хората, а обратно,  в същата степен малко по-силно хората в Турция определят 

привлекателността на духовната наслада и удовлетворението което усещат и 

получават при изповядване на религията си. 
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Въпрос 21: Вие посещавали ли сте вече съседната държава и ако да – колко 

често? 

 

В следващата група от въпроси екипа подготвил изследването си поставя за цел да 

установи от каква познавателна позиция хората участвали в анкетата изразяват своето 

мнение. Отговорите на този въпрос показват доколко мненията са породени от преки 

наблюдения свързани с посещения в съседната държава. Тук се очертават няколко 

съществени разлики между хората от България и Турция. Фрапираща е разликата в 

процента на хората от двете държави, които изобщо не са пътували от другата страна 

на границата – от турската част те са около 60%, докато българите които не са 

пътували до Турция са само около 15%. Подобна е разликата и в процента на хората 

които са посетили съседната държава само веднъж или няколко пъти – при българите 

близо 40% имат посещения, докато при турците посещенията в България са за около 

15%. Този резултат потвърждава като правилни и подходящи предвидените в проекта 

взаимни посещения на големи групи от хора в съседната страна за съвместни 

семинари, конференции и обиколки на религиозни обекти. 
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Въпрос 22: Вие под каква форма и повод пътувате до съседната държава? 

 

Формата на посещения в съседната държава също са важни за изводите в 

изследването, за да може да се определи спецификата на интересите на хората и как 

те да бъдат съчетани с темата на проекта и дейностите в него. Обработката на 

отговорите показва, че основно /общо около 30% от анкетираните/ хората пътуват като 

туристи. Това е благоприятно обстоятелство свързано с темата на проекта, защото при 

туристически пътувания хората получават систематизирана и балансирана 

информация за посещаваната държава от туроператорите. На второ място по брой са 

пътуванията по работа, лична инициатива и бизнес. И тук се потвърждава големия 

процент от хора, особено от турския регион, които не пътуват до съседната държава. 
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Въпрос 23: Вие посещавали ли сте обекти и обичаи в съседната държава 

свързани с изповядваната религия  там?  

 

Този въпрос конкретизира типа на посещенията в съседната държава и по-конкретно, 

доколко пътуванията на гражданите са свързани с темата и съдържанието на проекта – 

религиозния туризъм. Интересно е да се отбележи, че общо около 45% от пътуващите 

са посещавали обекти и обичаи в съседната държава свързани с религиозното 

културно историческо наследство. Прави силно впечатление обаче, че това се отнася 

много по-силно за българите посетили Турция, като техния процент е около 66%, 

докато за турските граждани посещенията на религиозни обекти в България е около 

25%. Това донякъде е логично, защото няма българин посетил Одрин, да не е посетил 

поне джамията Селимие, а в Истанбул и по егейското крайбрежие множеството 

популярни християнски обекти. 
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Въпрос 24: Вие изповядвате ли някаква религия, вярващ ли сте? 

 

 

Този пряко зададен въпрос към анкетираните е важен за изследването, защото 

изяснява религиозната среда и духовна нагласа на населението в трансграничния 

регион, което ще помогне на съвместния екип по управление на проекта да прецизира 

формите и начина на провеждане на публичните събития и подготовката на 

информационните материали. Резултатите показват, че  твърдо вярващи и 

изповядващи своята религия съгласно канона около 78% от хората в Турция и само 

около 10% от хората в България. Това разбира се е доста условно за българите 

защото близо 61% от тях заявяват, че ако не са по канона твърдо вярващи и 

изповядващи своята религия, то в голяма степен почитат религиозните празници и 

обичай. Данните от проучването показват, че атеистите в България са около 27%, а в 

Турция около 3%. Получените резултати до голяма степен са свързани и отразяват 

различните социално политически системи които са прилагани в обществения живот на 

двете държави през последните векове и особено през последните около сто години. 
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Въпрос 25: Вие проявявате ли интерес към информация за религиите в региона и 

свързаните с тях обичаи, празници и обекти? 

 

В проекта е важно да бъде определен интереса на хората към религиите в региона и 

свързаните с тях обичаи, празници и обекти, защото това е основата върху която е 

построена основната цел на проекта – да съдейства за превръщането на религиозното 

материално и нематериално културно историческо наследство в туристически 

атракции. Получения резултат в изследването е категоричен и красноречив – 75% от 

анкетираните потвърждават своя интерес към информация за религиите в региона и 

свързаните с тях обичаи, празници и обекти. Този интерес при българите е малко по 

голям – 80%, докато при турските граждани е около 70%. Има и една група от хора и в 

България и в Турция които не проявяват интерес към информация за религиите в 

региона и свързаните с тях обичаи, празници и обекти – те съставляват общо около 

20% и в двете държави. 
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В изследването предвидено в настоящия европейски проект, освен анкетното 

информационно проучване на мненията и становищата по темата за материалното и 

нематериално културно историческо наследство в областта на религиите на 

представителна група от хора живеещи на проектната територия, е предвидено също и 

да се подготвят и включат елементи на SWOT и STEP анализ на характеристиките на 

територията и на социално – икономическото развитие на трансграничния регион и 

живота на хората които живеят там. Това е необходимо да бъде извършено заради 

силното влияние на тези характеристики върху изследваната област и основната цел и 

тема на проекта – възможностите за превръщане на обектите и културата свързана с 

религиите в туристически атракции. Също така в настоящия анализ в съответствие със 

заданието на възложителя е предвидено, на основата на SWOT и STEP анализа да 

бъдат изведени и формулирани  изводи и препоръки към партньорите, местните и 

регионални власти за ускорено и устойчиво развитие на региона по темите и целите на 

проекта, като се стимулира превръщане на културно историческото материално и 

нематериално наследство на религиите в туристическа атракция.   

 

При използване на този подход, резултатите и данните от изследването и анализа ще 

получат формулировки и тези, които да се превърнат в основа на тематиката и 

полемиката при изпълнение на дейностите, семинарите и международната 

конференция предвидени в проекта. 

 

 
 

ЦЕЛЕВА ТЕРИТОРИЯ НА ПРОЕКТА – Ямболска област – 
Област Одрин и Община Сулоглу 

 
В изследването е предвиден анализ на силните  и слабите страни, възможностите за 

развитие и заплахите по отношение  на  основният потенциал на територията в 

областта на възможностите за превръщане на културноисторическото материално и не 

материално наследство свързано с основните религии изповядвани от хората в 

туристическа атракция. Анализа трябва да подпомогне развитието на територията чрез 
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прилагане на опит и препоръки в областта на развитие на туристически продукти 

основани  на обичаи, празници и обреди типични  за религиите изповядвани в региона, 

които да бъдат обвързани с туристическата инфраструктура и включени в цялостния 

социално-икономически живот в транс граничния регион. 

 

 

(SWOT анализ) 

 

Този способ на анализ се основава на наличието  на сини и слаби страни, на 

възможности и заплахи, касаещи основния потенциал на територията на 

трансграничния регион  България – Турция в административните райони на Ямбол – 

Сулоглу - Одрин по отношение на структурата, съдържанието и формите за 

обединяване на опит и капацитет в мрежа за насърчаване и превръщане на културно 

историческото наследство свързано с изповядваните религии в туристическа атракция, 

за размяна на опит в предоставянето на туристически услуги в тази област. 

На тази основа са констатирани следните характеристики,  обстоятелства, показатели 

и индикатори свързани  с развитието на трансграничната територия в проектната 

област: 

 

Анализ на силните и слабите страни 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

Географско 

положение 

 

 

 

 

   Региона е с наличие на 

благоприятно географско и 

трансгранично положение за 

развитие на широк набор от 

браншове, производства и 

дейности сред които 

приоритетен  е туризма с 

възможности за включване и 

развитие на обектите свързани 

с религиите на населението.  

 Липса на достатъчна 

квалификация и капацитет в 

човешкия фактор и хората 

заети в областта на 

културно-историческо 

наследство свързано с бита, 

културата, религията и 

начина на живот, което 

забавя развитието на 

възможностите за 

превръщане на богатото 
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Анализ на силните и слабите страни 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 Региона е активен транспортен 

кръстопът с добър достъп до 

населени места, природни и 

исторически обекти 

 Благоприятни природни и 

климатични условия 

позволяващи целогодишно 

активно движение  и достъп до 

обектите на културно-

историческото  наследство 

свързано с бита, културата, 

религията и начина на живот, 

подходящи за стимулиране на 

възможностите за превръщане 

на това наследство и неговите 

продукти в туристическа 

атракция, като елемент в 

общото социално 

икономическо развитие на 

трансграничния регион. 

 Трансграничния регион е 

територия наситена 

преобладаващо с обекти 

свързани с културно 

историческото наследство от 

античността до наши дни, 

свързано с много култури и 

исторически периоди, 

подходящи за тяхното 

развитие и включване в 

атрактивен туризъм в 

съчетание с привлекателни 

природни дадености и 

забележителности. 

 Територията е с активен 

пътникопоток от близкия изток 

към Западна и Югоизточна 

Европа, към западните 

Балкански държави, което 

улуснява достъпа до 

атрактивни туристически 

обекти и дестинации. 

духовно и материално 

наследство свързано с 

религията в активен 

религиозен туризъм, някои 

от неговите елементи в 

туристическа атракци  

 Недостатъчна съпътстваща 

инфраструктура около 

обектите от религиозен 

характер за приемане на 

по-големи групи от хора и 

включването им в 

ипровизирани религиозни 

празници и  обичаи 

 С изключение на няколко 

по-големи градове в 

трансграничния регион, 

останалите  населени 

места са малки и 

разпръснати на голяма 

територия с малко 

население и нисък 

капацитет за организиране 

и предлагане на 

атрактивни туристически 

услуги. 

 Голяма част от  обектите 

свързани с културно 

историческото наследство 

не са добре изследвани и 

подготвени по подходящ 

начин материално и 

логистично за включване 

като елемент на атрактивен 

туризъм. 
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Анализ на силните и слабите страни 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

 

Демографска 

ситуация 

  

 

  Има наличие на местно 

население с опит и традиции 

в основните териториални  

отрасли на икономиката в 

трансграничния регион, 

включително и в сектора на 

културно-историческо 

наследство свързано с бита, 

културата, религията и 

начина на живот. 

 По-възрастното население е 

преобладаващо и успешно 

съхранява и почита 

културно-историческо 

наследство свързано с бита, 

културата, религията, 

обичаите и традициите. 

 

 Възрастова характеристика 

на населението, особено в 

българската територия е 

силно влошена 

 Продължава равнището на 

висока миграция към по-

големите градове и 

страните от Европейския 

съюз, особено на по-високо 

образованото и добре 

информирано населени. 

 Ниска и намаляваща 

раждаемост 

 Висока смъртност свързана 

със застаряването на 

населението и проблеми в 

здравеопазването в някой 

части на трансграничния 

регион 

 

 

 Икономиче

ско 

състояние 

и развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В трансграничния регион има 
наличие на развита   пазарна 
икономика и  свобода за 
предприемачеството във 
всички сектори и отрасли, кто 
туризма е един от 
приоритетните отрасли за 
развитие 

 Тенденция на подобряване на 
основните икономически 
показатели и стандарта на 
живот на хората 

 Тенденции на 
преструктуриране на 
икономическите сектори към 
по-екосъобразни такива  и 
повишаване на социално-
икономическите резултатите в 
тях 

 Наличие на икономически 
подем в трансграничния 
регион на двете държави 

 Липсва достатъчн 

сегментиране на местната 

икономика с развитие на 

високотехнологични и 

експортно ориентирани 

отрасли, продукти и услуги, 

включително и в туризма; 

 Липса на достатъчен обем 

на преки вътрешни и 

чуждестранни инвестиции в 

региона, включетелно и в 

проектната област на 

туризма 

 Проблеми със заетостта 

след младите хора, жените, 

хората с увреждания и 

хората от малцинствата 

 Ниска конкурентна 

способност в проектното 

област 
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Анализ на силните и слабите страни 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Образова-

телна инфра 

структура  

 Активно използуване на 
доброто трансгранично 
местоположение и 
възможностите за 
евроинтеграцията на региона 
особено в частта на България. 

 Наличието на добри условия за 
свободно движение на стоки, 
хора, капитали, услуги и 
информация в региона в 
частност и с целия свят като 
цяло 

 

 

● Наличие на основна базова 
образователна инфраструктура от 
общо образователни и 
професионални училища и колежи 
в трансграничния регион 

● Наличие на регионални висши 
учебни заведения със широк набор 
от специалности, професии и 
научни звена към тях 

●   Наличие на силен държавен 
образователен сектор 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Липса на стабилни гъвкави 

образователни  центрове и 

услуги извън държавната 

инфраструктура в областта 

на туризма,  включително и 

в областта на културно 

историческото наследство  

 Недостатъчен капацитет и 

не добра поддръжка на 

материалната база в 

образователния бранш и 

обектите на културно 

историческото наследство  

 Недостатъчно развитие на 

ИКТ в образователния 

бранш и средата на пазарна 

експлоатация на културно 

историческото наследство; 

 Неефективно действащи 

системи за оценка на 

квалификацията и 

кариерното развитие на 

хората заети в сектора на 

културно-историческото 

наследство и туризма 
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Анализ на силните и слабите страни 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

 Бавен процес на 

придобиване на актуална 

квалификация към 

моментните нужди на 

бизнеса в областта на 

проектните теми 

 

 

 

 

● Местно и 

регионално 

развитие 

 

 

 Натрупан опит в 

междуобщинското и 

международно сътрудничество 

в областта на туризма свързан 

с културно историческото 

наследство и на заетите в него. 

 Опит в изпълнението на 

европейски програми и проекти 

в областта на туризма и 

свързани с културно 

историческото наследство  

 

 

 

 Недостатъчно добре развит 

капацитет на част от 

неправителствения сектор 

и бизнеса по отношение на 

пазарната ниша на 

туризма, включването в  

него на желани от хората 

атракции, с очакванията и 

нуждите на гражданите в 

качеството им на туристи; 
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ТЕРИТОРИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН ЯМБОЛ – СУЛОГЛУ - ОДРИН 

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ 

(STEP АНАЛИЗ) 

Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

 

 Географско 

положение  

 

 

 

 

 Членството на 

България и 

предпресъединителна 

подготовка на Турция 

за членство в ЕС дава 

възможности за 

ускорено интегриране                    

в икономическото и 

политическото, 

историческото и 

културно пространство 

на Европейския съюз 

в областта на туризма 

под нови форми и с 

нови възможности 

породени от 

свободното движение. 

 Развитие на нови 

форми за представяне 

и експлоатация на 

културно 

историческото 

наследство в 

условията на по 

активното общуване 

на хората и 

съчетаване на техните 

интереси 

на базата на 

съществуващия 

потенциал и капацитет 

 

 

 Продължаващото 

изтичане на млади и 

образовани хора от 

територията на 

трансграничния 

регион към по-

големите градове и 

западно 

европейските 

държави 

 

 Не достатъчно 

добре развит пазар 

на труда изоставащ 

от равнището на 

пазара в Западна 

Европа 

 

 Ниско равнище на 

доходите на 

населението, висок 

процент на бедност 

и ниско равнище на 

заетост, доходи и 

стандарт на живота 

под средното 

европейско равнище 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

●  Демографски 

процеси 

 Подобряване на 

качеството  живот, 

чрез прилагането на 

специфични местни 

политики за развитие 

съобразени с 

европейските в 

областта на доходите 

и социалните услуги 

 Продължаване на 

процесите на 

застаряване на 

населението 

 Емиграция на 

население към други 

области или 

държави 

 

 

 Икономическо 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 Тенденции на успешно 

привличане и 

увеличаване обема на 

преките местни и 

чуждестранни 

инвестиции 

 Перспективните 

отрасли и браншове за 

трансграничната 

територия са преди 

всичко селското 

стопанство, търговия, 

услуги, хранително 

вкусова промишленост 

и туризма съчетани с 

нови възможности чрез 

експлоатация на 

културно историческото 

наследство по 

атрактивен и 

привлекателен начин 

 Наличие на добри 

възможности в 

областта на 

образованието и 

професионалната 

квалификация чрез 

включване на нови 

актуални професии по 

широк кръг от дейности 

породени от новото 

●    Незадоволително 

цялостното развитие на 

трансграничния регион, 

свързано с тенденцията 

за изоставане на 

развитието  на селските 

и отдалечени 

провинциални  райони; 

 ●     Влошаване на 

пазарните условия за  

местните традиционни 

предприятия  поради 

силната и дотирана със 

субсидии конкуренция 

на  чужди  компании 

  Незадоволителен 

достъп и прилагане на 

нови водещи 

технологии в  

икономическите 

отрасли   на селските и 

отдалечените райони. 

  Загуба на стари 

утвърдени в миналото 

конвенциални пазари; 

 Влошаване 

структурата на 

работната сила по 

отношение на възраст 

и квалификация 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

технологично развитие 

и информационните 

технологии. 

 Подкрепа за 

конкурентни дейности 

породени от 

интересите на хората в 

региона и особено на 

тези от чужбина, като 

потребители на 

атрактивни услуги в 

свободното време и 

съчетани с конкурентни 

цени 

 Осигуряване на по-

големи инвестиции 

във високи технологии 

и изследвания за 

устойчиво управление 

на територията 

 Насърчаване на идеи и 

начинания свързани с  

инвестиции във високо 

интелигентни дейности 

свързани с духовното 

развитие на хората в 

аспекта на 

регионалната култура, 

бит и начин на живот  

 Заплахи в социално 

икономическата 

развитие на 

територията  са  

бедността на хората и 

ниското жизнено 

равнище, ниската 

производителност на 

труда водеща и до 

ниски доходи, 

неуспешната борба с 

корупцията. Макар и в 

по-малка степен като 

заплахи се очертават и 

раздутата 

администрация, ниско 

ефективната 

образователна 

система и работа с 

децата, отклоняването 

на публични средства. 

●  Недостатъчен обем 

на инвестиции за 

инфраструктурно 

развитие и 

задълбочаваща се в 

следствие на това 

изолация на 

територията 

 

 Култура  

 Образование 

 Туризъм 

 

 

 Наличие на разширени 

инвестиции в 

образование и 

обучение . Прилагане 

на иновационни 

подходи в обучението 

 Развитие на културна 

индустрия и културно-

исторически туризъм 

чрез прилагане на 

съвременни 

 Все още наличие на 

несъответствие на 

професионалното 

образование с 

изискванията на 

пазара на труда и  

развитието на 

реалната  икономика в 

областта на културно 

историческото 

наследство и туризма 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

интерактивни средства 

и технологии 

 Тенденция на развитие 

на автентичното 

културно – историческо 

наследство чрез 

средствата на нови 

походи в проучването, 

съхранението, 

експонирането и 

представянето пред 

хората на атрактивни 

обекти и обичаи на 

основата на 

иновационни 

технологии 

 

 

 

свързан с него; 

 Наличие на съпротива 

срещу иновационните 

и технологични 

промените сред част 

от населението в 

трансграничния регион;  

 Наличие на 

недостатъчно 

адекватна 

маркетингова 

стратегия в развитие 

на инфраструктурата 

свързана с културно – 

историческото 

наследство и не 

отчитане на 

спецификата на 

развитие на пазара и 

нуждите на хората в 

тази област   

 

 Местно и 

регионално 

развитие 

 Насърчаване  на 

ефективни механизми 

за между 

институционално 

сътрудничество в 

областта на културно 

историческото 

наследство и неговото 

активно включване в 

туризма под формата 

на туристически 

атракции 

 Засилване  на 

граждански инициативи 

в подкрепа на 

регионалното развитие 

свързано с културно 

историческото 

наследство като 

 Недостиг или липса 

на сериозни 

инвестиции и 

междуинституциално 

сътрудничество в 

областта на културно 

историческото 

наследство като 

атракции в туризма 

 

 Незадоволително  

усвояване на 

средствата от 

европейски и 

международни  

програми в областта 

на културно 

историческото 

наследство 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

атракция в туризма – 

чрез включване в 

годишните календари 

на нови фестивали, 

празници, чествания 

 Проучването и 

прилагането на добри 

европейски практики в 

областта на 

туристическите 

атракции свързани с 

културно историческото 

наследство 

 

 

 

 

 

 

 

 

свързано с 

прилагането  на 

атракции в туризма   

                                          Анализ на тенденциите  

Социални тенденции Технологични 

тенденции 

Икономически 

тенденции 

Политически 

 тенденции 

 

 Ускорено 

застаряване на  

населението 

 

 Обезлюдяване  на 

територията и 

емиграция на млади 

и образовани хора 

  

Наличие на рзвитие 

на научно - 

изследователска и 

развойна дейност в 

областта на 

културно 

историческото 

наследство и 

туризма 

 

Незадоволително

нарастване на 

основни 

икономически 

показатели и 

достигането на 

средноевропейск

и нива 

 

 

  Наличие на 

политическа и 

институционалн

а стабилност 

  Стабилна и 

последователнао

бщоевропейска 

политика 
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 Постепенно 

подобряване на 

условията и 

качеството на  

живот на 

територията, в 

резултат   на 

общото 

икономическо  

развитие и 

изграждащата се 

социална 

инфраструктура 

 Развитие на 

иновациите и 

технологиите в 

сектора на  

културно 

историческото 

наследство и 

туризма 

   

 Забавяне на 

увеличението 

в обема на 

преките 

чуждестранни  

и местни 

инвестиции, в 

това число на 

зелено 

 Добри връзки и 

взаимоотноше

ния между 

държавните  и 

местни власти, 

институции, 

бизнес и 

неправителств

ен сектор 

  Развитие на 

високотехнологич

ни малки и 

средни 

предприятия. 

 Широк достъп до 

ИКТ. 

 Нова техническа 

въоръженост. 

 Изграждане на 

зони с 

концентрация 

на обекти 

свързани с  

културно 

историческото 

наследство, 

туризма и 

услугите около 

тях  

 

 Европейски 

програми за 

финансиране 

на дейности 

свързани с  

културно 

историческо 

наследство и 

туризъм 

Засилване на 

развитието на 

гражданското 

общество и между 

секторното 

сътрудничество 

Повишаване на 

познанията свързани с  

културно историческото 

наследство и формите 

за включването му в 

туризма 

Внедряване на 

съвременни 

технологии в 

обучението и 

информирането в 

сектора на туризма 

Развитие на 

експортно 

ориентирани 

услуги в областта 

на  културно 

историческото 

наследство и 

туризма чрез 

нови атрактивни 

форми 

Нови политики в 

подкрепа на 

местното 

комплексно 

териториално 

развитие 



70 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Засилване на 

трансграничните   

усилия за опазване и 

развитие на  културно 

историческото 

наследство, 

включването му в 

туризма и осигуряване 

на  адекватна 

квалификация на 

човешките ресурси 

заети в сектора  

Развитие и 

използване на нови 

технологии в 

развитието и 

опазването  на  

културно 

историческото 

наследство 

свързано с 

религиите 

Засилване на 

местната 

конкурентоспособ

ност в сектора на  

 културно 

историческото 

наследство и 

туризма 

Укрепване на 

сигурността на 

територията. 

Мобилност на  услугите 

свързани с  културно 

историческото 

наследство и  туризма 

свързан с него 

Дистанционно 

консултиране,  

информиране и 

предоставяне на 

услуги в сектора на 

туризма 

Свободно 

движение на 

стоки, пари, 

услуги и хора в 

многомилионния 

европейски пазар 

Разширяване на 

гражданското 

участие в 

управлението 

Европеизация и 

идентичност в 

условията на живот на 

хората, бита и 

културата 

Нови и не 

традиционни 

професии и 

свързани с тях 

услуги  

Достъп до 

европейско 

финансиране 

Разширяване на 

ЕС 
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Състояние , проблеми  и перспективи, свързани с културно историческото 

наследство в областта на религиозния туризъм 

 

Обобщение 

 

Днес туризма в своето развитие и разнообразие  разширява своя принос и дял в 

общото социално икономическо развитие на трансграничния регион. Услугите свързани 

с него  са  сред динамично развиващите се и доходоносни отрасли и формира 

значителна част от брутния вътрешен продукт на държавите и регионите които го 

развиват. Туризма в наши дни се оформя като важен фактор за  икономическото и 

социално-културното развитие на съответните територии и има редица важни 

особености, произтичащи  от характеристиките на  продукта, неговото райониране,  

специфика на услугите и организация на процесите. Съвременния туризъм, 

разнообразието на неговите форми, услугите които се предлагат около него и го 

съпътстват, професионалното обучение свързано с него, кариерното развитие на 

хората и пазара на труда в бранша съчетават в себе си аспекти на икономическите 

връзки в националните стопанства и социално ориентираните цели в развитието на 

обществото в това число и на трансграничния регион. Туризма в днешно време е 

приоритет за всяка територия по света и в този смисъл той играе ключова роля за 

регионите на Ямбол, Сулоглу, Одрин в България и Турция на настоящия етап и в 

перспектива за социално икономическото им развитие. Днес браншовото, продуктовото 

и пазарното ориентиране на всяко нещо което е свързано с туризма и сферите в които 

той работи, са основна форма на гъвкава управленска активност в неговата сфера и 

представлява процес на балансиране на продуктовите възможности на туризма с 

изискванията на неговите потребители. Пресечната точка от този процес е 

туристически продукт, удовлетворяващ потребностите на гражданите и гарантиращ 

успех на  туристическия бранш, успех основан и произтичащ от неговата природна и 

културно-историческа база и на възможностите за неговото сегашно и  бъдещо 

развитие. В този смисъл използването на иновативно развитие в областта на туризма, 

включването на нови форми, идеи, емоционално и развлекателно съдържание, 

съчетаването му с допълнителни възможности които предоставят природните 

забележителности и културно историческото наследство би могло да се разделят и 

разглеждат в няколко аспекта. Една част от тези аспекти се отнасят към сферата на 

маркетинга, пряко и непосредствено ориентиран към увеличаване на резултатите и 

продукта на дейността. Стабилността и устойчивостта в развитието на туризма е 

процес, в който са включени множество от обекти и субекти, всеки от които  в стремежа 

си за развитие  и успех в силно конкурентна среда прибягва до използването на 

собствена социално икономическа ориентация. В общия случай може да се каже, че 

поставените цели и използваните средства на всички страни в този процес и развитие 

са различни и строго индивидуални. В този смисъл познавателното, продуктово и 

пазарно ориентиране на туризма, неговото позициониране в живота на съвременния 

човек и социалната среда, представлява и е свързано с комплексно изучаване на 

потребностите, предлагането и търсенето с цел организиране на услуги, максимално 

ориентирани към задоволяване на потребностите на конкретни групи потребители и 

осигуряването на най-ефективните форми и методи на обслужване. 
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Другата група от аспектите за позициониране и развитие на туризма в средата в която 

оперира са свързани със сферата на тъй нареченото нетърговско ориентиране и 

позициониране. Тук аспектите са свързани с проблемното ориентиране на 

институциите и организациите свързани с туризма, представляващи и защитаващи 

групови интереси. Това са  публични институции, браншови сдружения, предприемачи, 

туристически обекти и предприятия или други страни, заинтересовани от развитието на 

бранша. Също така става въпрос за тяхната дейност, предприемана и насочвана към 

създаването, поддържането или изменението  на  благоприятно обществено мнение за 

ползите от дейността на тези организации и за активно развитието на всички форми на 

туризма като цяло, за неговото развитие и устойчивост. 

Следващия аспект касае продуктовото и пазарното ориентиране на териториите и 

регионите. Това ориентиране е дейност, предприемана с цел създаване, поддържане 

или изменение на поведението на потребителите като цяло и на туристическите услуги 

в частност, осигуряване на професионално обучение и квалификация на заетите в 

бранша, кариерното развитие на хората заети в него, като това е пряко свързано с 

развитието на определена територия или регион. Такава дейност обикновено е 

възложена на местните и регионални власти, а също и на институциите и организации, 

свързани с развитието на туристическия бранш.  Регионалният и местен туристически 

продукт, обект на пазарна ориентация на територията и региона е съвкупност от 

съществуващите материални, човешки, обществени, исторически и  културни  ресурси 

привличани и използвани в тази дейност, образователната и съпътстващата 

инфраструктура, а също така и съвкупната дейността на наличните браншови и 

професионални институции. Тази съвкупност е конкретизирана в създаването, 

развитието  и предлагането на конкретни туристически продукти, насочени към 

привличането на ресурс от националния пазар, пазара на съседни страни и световния 

пазар като цяло. Именно тези процеси се обслужват и от пазарното ориентиране на 

територията и региона. Туристическите продукти , произтичащи от особеностите на 

дадена територия и регион стават такива, тогава когато, те са представени така на 

туристическия пазар, че за тях е налично търсене, гарантиращо достигането на 

определени икономически показатели, свързани с развитието на територията и 

региона. Следва да се отбележи, че под регион с обща туристическа инфраструктура 

следва да се разбира определена отделна обща територия каквато е трансграничния 

регион, основана на общи човешки, социално-икономически, културно исторически и 

природни  ресурси, обединена с обща такава инфраструктура и възприемана като едно 

цяло. Трансграничният регион България - Турция  попада в обхвата на тази дефиниция 

и  в рамките на  територията на този регион, съществуват утвърдени в една или друга 

степен разнообразни туристически центрове, сред които са и областните градове и 

населените места около Ямбол в България и Одрин в Турция.  

В наши дни трансграничната територия е подложена на силното въздействие от новите 

предизвикателства на времето. Тези предизвикателства са свързани най-вече с 

промените в начина на живот на хората белязани с Европейската интеграция и 

ускорената глобализация на планетата. За живеещите в областите Ямбол и Одрин е 

много важно, че глобализацията и евроинтеграцията променят съществено ролята на 

държавните граници. Целта на европейската политика определя границите от средство 

за ограничаване  и противопоставяне между държавите да се превърнат в контактни 

зони за утвърждаване на по-добро съседството и сътрудничеството. За 
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трансграничната територия е важно, че светът навлиза в нов етап от развитието си, в 

който разстоянията и пространството имат вече ново по различно значение. 

Като диференциран и структуриран продукт,  който съдържа много елементи, 

туристическия продукт подлежи на оптимизация, от която се определя ефективността 

на инвестициите в него. Туристическия продукт е статичен и стабилен само за 

определено време. Той мени своята потребителна стойност с течение на времето. 

Съвкупността от всички потребителни стойности, задоволяващи потребностите на 

човека свързани със съдържанието и качеството на туристическия продукт, трябва да 

бъдат предложени в определена последователност на развитие във времето, в 

определени пропорции, в определена обстановка, по определен начин. Създава се 

един краен продукт с определена потребителна стойност, чиято стойност и ценност 

могат да се колебаят в големи граници, при изменение на структурата на елементите. 

Осъществяването на отделните туристически  продукти и реализирането на техните 

стойности зависи от реализацията на общия  съвкупен  туристически продукт за 

региона.  

В резултат на направеното проучване и  анализ на състоянието на туристическата 

инфраструктура на  региона, услугите в бранша, кариерното развитие на хората заети 

в него и пазара в трансграничния регион, позволява да изведем група от основни 

изводи, проблеми и препоръки, които се отразяват върху качеството на предлагания 

продукт, конкурентността на региона, като това стои в основата на потенциала за 

нарастване на възможностите за по-добър живот на хората. 

 

 

Изследването показа, че трансграничният регион има редица сериозни обективни 

дадености, предполагащи развитието на алтернативни форми на туризъм и в частност 

на културно – исторически туризъм свързан с материалното и нематериално 

наследство свързано с изповядваните основни религии в трансграничния регион. По  

важните от тях, които са формулирани като силни страни в SWOT анализа са 

следните : 

 

 Трансграничния регион обхваща  физикогеографски области, включващи  

територии и населени места с близки природо-географски, демографски  и 

икономически характеристики и обекти свързани с богато културно-

историческо минало; 

 Територията има общ природен облик, придаващ компактност и специфична 

визуална обособеност на региона; 

 Вече съществува изградена основна транспортна инфраструктура и 

сравнително лесен достъп до повечето туристически обекти; 

 Региона притежава социално-културни граници които са обособени и 

различими; 

 По-голямата част от населените места, попадащи в региона са от селски тип 

със запазена културно-историческа самобитност и  процесите на урбанизация 

и индустриализация в  градовете  не влияят отрицателно върху облика и 

екологичната чистота на региона; 

 В преобладаващата част от региона не се наблюдават и допускат силно 

развити неустойчиви форми на туризма, свързани с промяна на естествения 
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ландшафт, увреждане на природата или на исторически обекти чрез 

изграждането на   заплашващи съоръжения или стопански дейности; 

 В региона не се  развиват и не се стимулират форми на туризъм, свързани с 

увреждането на социалната сфера, елементите на културното и природното 

наследство; 

 Предлаганите туристически продукти и услуги в региона са свързани най-вече 

с уникалните природно-исторически особености и идентичността на региона; 

 Традиционните фестивали, празненства, религиозни обичаи, кухня, занаяти, 

фолклор са запазени, практикуват се в автентичен вид и  могат да бъдат 

предложени  като атракции от местните туристически оператори;  

 

Основни проблеми очертани в резултат на проведеното анкетно-информационно 

изследване, свързани с условията в които функционира отрасъла на туризма в 
трансграничния регион и касаещи качеството на предлагания туристически продукт , 
конкурентност на региона и развитието на потенциала за нарастване на пазарния дял 
на отрасъла са следните : 
 

 Незадоволително използване на ресурсния потенциал на богатото материално и 

духовно културно историческо наследство свързано с изповядваните религии в 

трансграничния регион; 

 Предлагания туристически продукт свързан с темата на проекта е ограничен, беден 

и неатрактивен;   

 Наличие на недостатъчен обем и ниско ниво на допълнителни  услуги и 

туристически атракции; 

   Проблемна туристическа инфраструктура, която в сравнение с конкурентни 

дестинации в трети страни е недостатъчна, остаряла и зле поддържана 

 Ниско ниво на професионалната квалификация на заетите в туризма, въпреки 

наличието на атрактивни традиции и добре известно гостоприемство на местните 

хора; 

  Недостатъчни познания за световния опит, утвърдени подходи и тенденциите в 

туризма, както и специфичните изисквания за религиозен и поклоннически туризъм; 

 Липса на самокритичност съчетана с ограничен интерес към иновациите в туризма; 

 Слаба и често липсваща професионална и  езикова подготовка на кадрите; 

  Неотчитане на  психологическите аспекти  при обслужването на клиентите; 

  Слаба заинтересованост от организаторите на туристически услуги и 

собствениците на обектите към уменията на  назначения от тях  персонал; 

Тези основни проблеми очертани в резултат на проведеното анкетно-информационно 

изследване произтичат най-вече от формулировката на слабите страни на региона, 

като част от извършения SWOT анализ на туризма. 
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Изведените в изследването и SWOT анализа потенциалните заплахи бих могли да 

бъдат свързани със следното: 

 

 Глобалните проблеми в климата, замърсяването на въздуха и водите, изсичането 

на горите, бракониерството, иманярството, които биха могли   да  нарушат 

екологичното равновесие и да доведат до лишаване от ресурси в  региона; 

 Неразбирането на необходимостта от опазване на природното и  културното 

наследство от страна на местната общност, което би довело до осезателно 

намаляване на възможностите за развитие на устойчиви туристически форми; 

 Големи инфраструктурни проекти в региона, които също могат да увредят 

ресурсите за алтернативен туризъм; 

 

Възможностите за развитие на трансграничния регион на практика са свързани със 

стратегическите перспективи за развитие на туризма в трансграничния регион и са 

подробно описани в частта  на стратегията. 

 

 

 
 

Основни изводи и препоръки  от проучването 

 

Чрез тези изводи и препоръки ще бъде направен опит за постигане на основната цел 

на проекта, която цел е да се търси и осъществява въздействие върху големи групи 

хора чрез инициативи за взаимно партньорство и формиране на общ интерес към 

културното-историческото наследство на двете нации, разделени от границата, чрез 

превръщане на широк кръг от обекти, обичаи, традиции и празненства свързани с 

изповядваните религии в туристически атракции. 
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В резултат на проучване на редица документи свързани със същността на туризма 

като стопански бранш и социален феномен дълбоко свързан с живота на хората и  

техните социални нужди, след обобщение на цялата събрана информация, 

включително и чрез анкетното информационното проучване в което изразиха мнения 

и становища над 300 души в трансграничния регион на България и Турция, са 

изведени по-важните основни изводи и препоръки. 

 

1.  На територията на трансграничният регион има добре запазено и богато 

културно-историческо наследство, свързано с основните изповядвани религии 

през вековете, множество антични, стари и съвременни обекти, традиции, 

обичаи и празненства, продукти и услуги, които биха могли да се превърнат в 

туристически атракции. 

2. Анализа показва, че  обектите, традициите, обичаите и празненствата, както и 

свързаните с тях продукти и услуги свързани с религиозната вяра на хората, 

носят и предоставят ценни исторически следи и информация за начина на 

живот, възгледите на хората за света, околната среда и социалната сфера в 

миналото и сега, поради което са привлекателни за включване в туристически 

пакети, дестинации и атракции. 

3. Предварителното проучване показа, че в трансграничния регион все още има 

голямо разнообразие от обекти, традиции, обичаи и празненствата, както и 

свързаните с тях продукти запазени в автентичен вид от двете страни на 

границата. Една част от тях е уникална и непозната за хората зад границата и по 

света, което при подходящо предлагане ще предизвика голям интерес сред 

туристите. 

4. Религиозното културно-историческо наследство представлява важен елемент на 

културата, което засилва интереса на хората да пътуват, за да видят и 

преживеят други култури, традиции и начин на живот. Съпътстващите ритуали, 

обичаи и празненства свързани с религиите могат да бъдат оформени като 

туристически пазарен продукт предлаган на туристите, осигурявайки по този 

начин важен стопански и финансов принос за местната икономика. 

5. Трансграничният регион разполага с широка гама от утвърдени дейности 

свързани с хората изповядващи религията си, за които стимулирането като 

целева група би могло да развива дейности, продукти и услуги, които имат 

изключителния шанс да просперират като туристически продукти и второ, да 

увеличат възможностите за алтернативен туризъм. 

6. Религиозния атрактивен туризъм от своя страна може да се превърне в 

инструмент за подкрепа на самите религиозни храмове и обекти и свързаните с 

тях публични събития, като гарантира продължаване укрепването на местните 

култури, развитие и маркетинг на съпътстващите услуги, насърчава интереса 
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към историческото културно наследство, като същевременно генерира важен 

източник на доходи. 

7. Създаването и развитието на пазарни туристически вериги около религиозните 

обекти и храмове в градски или полуградски и селски райони е възможна 

стратегия за местно икономическо развитие, която ще позволи производство на 

продукти, изделия и услуги свързани с туристите, като същевременно насърчава 

и подържа традиционните практики в тази специфична социална сфера. 

8. Изследването констатира наличие твърде ниско равнище в стимулите за 

развитие на алтернативен туризъм в региона, което поражда  необходимост от 

създаването на нова политика по отношение на развитие на възможностите за 

включване на богатото и разнообразно религиозно културно – историческо 

наследство в нови форми за предлагане на атрактивен продукт с туристическа 

насоченост в трансграничния регион. 

9. Фрапираща е разликата в процента на хората от двете държави, които изобщо 

не са пътували от другата страна на границата – от турската част те са около 

60%, докато българите които не са пътували до Турция са само около 15%. 

Подобна е разликата и в процента на хората които са посетили съседната 

държава само веднъж или няколко пъти – при българите близо 40% имат 

посещения, докато при турците посещенията в България са за около 15%. 

10. Общо около 45% от пътуващите са посещавали обекти и обичаи в съседната 

държава свързани с религиозното културно историческо наследство. Прави 

силно впечатление обаче, че това се отнася много по-силно за българите 

посетили Турция, като техния процент е около 66%, докато за турските граждани 

посещенията на религиозни обекти в България е около 25%. 

11. Силно изразено е мнението на хората от трансграничния регион, че малко знаят 

за живота на съседите си от другата държава защото нямат лични контакти и 

наблюдения, а само са чували за това от разкази на други хора или защото не са 

се интересували, или пък знаят долу-горе за да се ориентират ако им потрябва 

по някакъв повод 

12. Преобладава общото любопитство към живота на съседите изразено еднакво 

силно и от българите и от турците – 25% от анкетираните са посочили този 

отговор. Общо около 30% от анкетираните и в двете държави са отговорили, че 

биха посетили съседната страна съчетано с интересна екскурзия, кратък отдих и 

развлечения или по повод на културни събития – празници, фестивали, обичай, 

концерти 

13. Хората от двете държави се обединяват в еднаква степен по отношение на 

източниците на информация които ползват - приятели и познати, които често 

пътуват до съседната страна или от радиото и телевизията. Турските граждани в 

по-голяма степен ползват за информиране интернет сайтове и публикации в тях, 
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докато българите за разлика от турците, по-често разчитат на лични наблюдения 

при посещение в съседната страна. 

14. Българските туристи предпочитат да посетят голям град с много 

забележителности, заведения за развлечение и пазаруване, традиционни 

фестивали, празници и обичаи, докато турските граждани предпочитат да 

посетят в България обекти свързани с културно историческото наследство и 

природни забележителности. Гражданите на двете държави в еднаква степен се 

интересуват от морски курорти, антични обекти и съоръжения, обекти и места 

свързани с религия и религиозни светилища. 

15. Гражданите и в двете държави се обединяват в еднаква степен и с еднакъв 

интерес към сферата на културата, бита и начина на живот на съседите. 

Разликите от двете страни на границата се състоят в това, че гражданите в 

България в по-голяма степен се интересуват от сферата на икономиката и 

религията при съседите, докато гражданите в Турция проявяват по-силен 

интерес към сферите на образованието, стандарта на живот и държавното 

устройство 

16. Анкетираните категорично и в еднаква степен открояват като най силни 

социално икономически сфери на икономиката в региона съответно търговия, 

услуги и туризъм. Следващата по важност социално икономическа сфера със 

значение за развитието на региона – това е институционалното сътрудничество 

и партньорство. 

17. Българите и турците в еднаква степен предпочитат културно историческия 

туризъм и неговото подходящо съчетание с възможност за пазаруване и 

развлечения. За турските граждани много по-привлекателен е водния и морски 

туризъм отколкото за българите, докато кулинарния туризъм е много по-силно 

предпочитан от българите и по-малко от турците. 

18.  Близо 60% от анкетираните и в България и в Турция изразяват мнение, че 

познават материалното и нематериално културно историческо наследство на 

съседите макар бегло и непълно.. Само около 10% от анкетираните  твърдят, че 

почти нищо не знаят за културно историческото наследство при съседите, че не 

са се интересували и не им е интересно. 

19. Около 60% от анкетираните по еднакъв начин харесват и се интересуват от 

архитектурното и строително наследство, религията и всичко свързано с нея – 

обекти, обичаи, празници, църкви, джамии, манастири, антични светилища. От 

българска страна по-засилен е интереса към обичаи, празници, църкви, джамии 

и фолклор, докато гражданите от Турция предпочитат художествено и 

изобразително изкуство, музикално и сценично изкуство. 

20. Над 50% от анкетираните считат, че опознаването на религията на своите 

съседи ще доведе до толерантност, взаимно зачитане на религиозното 
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самоопределение на хората, повишено доверието между хората от двете 

държави, формиране на приятелство, партньорство и добросъседство.  

21.  Само около 2-3 % от граждани изразяват мнение, че вместо ползи от 

опознаването на основната религия на съседите, може да бъдат нанесени 

вреди, каквито са пораждане на враждебност и омраза или неразбиране и 

неприемане на религиозните възгледи на съседите. 

22. Хората и от двете страни на границата традиционно определят и приемат своята 

религия от семейството си и рода от който произхождат – общо 45% от 

анкетираните са потвърдили тази теза. 

23. Хората са привлечени  към религията си най-често заради ценностите и 

добродетелите във вероучението, като това мнение е малко по-силно изразено 

от хората в България със 7-8%. По еднакъв начин в двете държави, 

анкетираните определят като силно привлекателна тезата, че техния бог ги пази 

и закриля.  

24. В България малко по-силно хората определят като привлекателен реда който 

църквата определя за отношенията между хората, а обратно, малко по-силно 

хората в Турция определят привлекателността на духовната наслада и 

удовлетворението което усещат и получават при изповядване на религията си. 

25. Резултатите показват, че твърдо вярващи и изповядващи своята религия 

съгласно канона саоколо 78% от хората в Турция и само около 10% от хората в 

България. Това обаче е доста условно за българите защото близо 61% от тях 

заявяват, че макар да не са по канон твърдо вярващи и изповядващи своята 

религия, то в голяма степен почитат религиозните празници и обичай. Данните 

от проучването показват, че атеистите в България са около 27%, а в Турция 

около 3%. 

26. Категорично общо около 75% от анкетираните потвърждават своя интерес към 

информация за религиите в региона и свързаните с тях обичаи, празници и 

обекти. Този интерес при българите е малко по голям – 80%, докато при турските 

граждани е около 70%. Има и група от хора и в България и в Турция които не 

проявяват интерес към информация за религиите в региона – те съставляват 

общо около 20 % в двете държави. 

27. В изследването се констатира не добре развита и недостатъчна инфраструктура 

за информиране, консултиране, образование и квалификация в областта на 

културно-историческо наследство, културата, религията и начина на живот и 

съответно на възможностите за превръщане техните продукти в туристическа 

атракция 

28. Констатирана е недостатъчна инфраструктура за управление на възпитателни и 

учебни дейности в областта на религиозното наследство и тяхното ново и 

атрактивно представяне и приложение. 



80 

            

29. Изследването също показва недостатъчна сегментация на местната икономика, 

липса на високотехнологични и експортно ориентирани отрасли, в това число в 

бранша на туризма свързан с религиозното културно-историческо наследство. 

30. Продължава да бъде проблем за региона недостатъчния обем на преки 

вътрешни и чуждестранни инвестиции, включетелно и в проектната област – 

туризъм и религиозното културно-историческо наследство 

31. Ниска конкурентна способност в проектното област – туризъм и религиозното 

културно-историческо наследство 

32. Недостатъчен капацитет и лоша подръжка на материалната база в голяма част 

от обектите на културно историческото наследство  

33. Недостатъчно развитие на ИКТ в средата на пазарна експлоатация на културно 

историческото наследство и туризма 

34. Недостатъчно добре действащи системи за формиране и оценка на 

квалификацията и кариерното развитие на хората заети в сектора на културно-

историческото наследство и туризма. Бавен процес на придобиване на актуална 

квалификация на заетите в бранша на туризма спрямо моментните нужди на 

бизнеса в областта на проектните теми. 

35. Недостатъчно добре развит капацитет на част туристическите фирми и агенции, 

туристически сдружения и бизнеса по отношение на пазарната ниша на туризма, 

свързаните с него атракции, с очакванията и нуждите на гражданите в 

качеството им на туристии и потребители на туристически услуги. 

36. Прилагането на неадекватна маркетингова стратегия за развитие на 

инфраструктура свързана с културно – историческото наследство и неотчитане 

на спецификата на развитие на пазара в тази област. 

37. Липса на сериозни инвестиции и сътрудничество на институции и бизнес в 

областта на културно историческото наследство като атракции в туризма. 

38. Слабо усвояване на средствата от европейски и международни  програми в 

областта на културно историческото наследство като атракции в туризма. 

Допълнително е очертана необходимост от прилагане на съвременен подход за 

стимулиране на туризма като приоритетен отрасъл чрез нови иновативни 

инструменти и дейности каквито са: 

• Подготовка на съвместни WEB портали за информационен обмен между 

консултанти, експерти, предприемачи и граждани свързани с туристическия 

бранш; 

• Създаване на консултантски бюра в областта на трансграничния пазар на 

труда свързан с туризма; 
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• Създаване на съвместни трансгранични туристически борси и събития за 

посредничество в проектната област; 

 Съвместни семинари и конференции по проектната тема; 

• Подготовка на съвместни проектни и програмни документи за 

трансграничния туристически регион; 

 

 

 

 
 

 

Визия на общия трансграничен туристически  регион 

 

Прието е визията да описва състоянието на трансграничния регион, което 

заинтересованите страни биха желали да постигнат в сферата на развитието на 

туризма и туристическия бранш, развитие на неговото разнообразие на основата на 

културно историческото наследство, особеностите на бита и обичайте, природата и 

материалната култура, заедно с поставените социално икономически и пазарните 

цели, задачи и  интервенции. 

  

Формулираната в настоящата анализ визия изглежда така :  

 

„Развитие на трансграничният регион като място за упражняване и развитие 

на привлекателен, атрактивен, креативен и удовлетворяващ за  

потребностите на хората туризъм, чрез утвърждаване и развитие на 

местната туристическа и съпътстваща инфраструктура и насърчаване на 

местната предприемаческа активност в бранша“ 

Развитието е необходимо да осигури на общия трансграничен туристически регион,  

предлагане на гъвкави услугите в бранша, кариерното развитие на хората заети в него, 

свързване на бъдещото развитие с нови социално-икономически и културно-
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исторически политики и послания в общественото пространство, нови идеи за 

утвърждаване на устойчиви модели за местно и регионално развитие основани на 

креативен туризъм, издигане в приоритет отношението към новите социално-

икономически възможности, традициите и интересите на местните общности. 

 

      
 

 

Стратегическа цел на общия трансграничен туристически  регион 

 

„Да се осигури устойчив растеж на общия туристически трансграничен регион, а 

предлагането на туристически услуги да  се превърне в ефективен инструмент за 

повишаване благосъстоянието на местното население“ 

 

Стратегически приоритети 

 

Стратегическите приоритети са свързани с налагане на пазарна политика в областта 

на трансграничния туризъм, чрез включване на конкурентните предимства на 

трансграничния регион в областта на природното и културно историческо наследство, с 

гъвкави услуги, развитие на образователното ниво на хората заети в него и чрез 

комплексно развитие на местната туристическа и съпътстваща инфраструктура. Това 

развитие следва да се осъществява на основата на следните стратегически 

приоритети : 

    •  Подобряване  на  информационната  и комуникационната среда в областта на 

предлагането на туристически услуги в трансграничния регион 

• Активно и широко популяризиране на туристическия потенциал на 

трансграничния регион; 

    •  Създаване и популяризиране на  жизнеспособен и разнообразен интегриран  

трансграничен  туристически продукт; 

• Развитие на местната туристическа инфраструктура и осигуряване на качествени 

услуги в областта на предлагането на туристически продукти, образователно 

развитие на хората заети в бранша.  
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Заключение 

 

Разработката на настоящия анализ дава възможност да  бъдат оценени и представени  

сравнителните предимства и ресурси на туризма като отрасъл и на културно-

историческия и религиозен туризъм в частност  в трансграничния регион и за 

областите Ямбол, Сулоглу и Одрин, да се набележат мерки за разширяване, 

преструктуриране и модернизиране на съществуващите услуги и да се развият нови 

такива. Оптималното развитие на туристическия бранш в трансграничния регион, 

факторите от които той зависи, изисква да се видят проблемите и да се приложат 

необходимите мерки за промяна на ситуацията. Необходимо е формиране на 

оптимизъм  и насърчаване на усилията за развитие на този привлекателен и 

доходоносен бранш, съобразени с всички  местни, национални и международни 

фактори. Част от тези усилия е и настоящото изследване и анализ. Веднъж 

разработена, маркетинговата стратегия за развитие на местния креативен и 

удовлетворяващ интересите и потребностите на хората туризъм не бива да остане 

статичен документ. Той трябва да се разглежда като отворен за непредвидени 

обстоятелства документ, отчитащ реалностите в развитието от двете страни на 

границата  и подлежащ на допълване, развитие и актуализация.   

 За всичко което е формулирано и предложено в анализа трябва да се търси съгласие 

и подкрепа от заинтересованите страни,   за развитието на възможностите които дават 

специфичните дадености и предпоставки в трансграничния регион по отношение на 

туризма. От друга страна развитието на завладяващ, заинтригуващ и креативен 

туризъм в региона  изисква мотивация и насърчаване на нови инвестиции свързани с 

нови и  гъвкави туристически услуги, разнообразие и качество. Една такава мотивация 

трябва да трасира стъпките и стремежа за икономически просперитет на 

трансграничния регион и повишаване благосъстоянието на живеещото в него хора.  В 

този случай растежът в  икономическото развитие на трансграничния регион трябва да 
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бъде обвързан с паритет между икономическото, екологичното и социално-културното 

развитие, като миналото и културно историческото наследство да се превърнат във  

важен инструмент за развитие в това отношение. 

Местните публични органи, както и всички останали заинтересовани страни от 

трансграничния регион Ямбол - Одрин могат да използват настоящия анализ и 

изводите в него, като един полезен оперативен документ, който ще подпомогне 

процесите на развитие на туристическия бранш и ползите от него за населението. 

 
 

 

  
 

 
 


