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Първа глава 

                        Основни  бизнес  умения за  предприемачество  в  туризма 

 

Въведение 

 

Ролята на туризма за развитието на една страна, както и неговите социални, 

икономически и регионални ефекти, водят до необходимостта да се осигури съвременно 

познание в областта на предприемачеството, предприемаческото управление и иновациите. 

Идеята на това познание е да се усъвършенстват процесите на управление в туризма, да се 

повиши производителността на труда, качеството на обслужване, удовлетвореността от 

работата, обучението и кариерното развитие на служителите в туристическия бранш. 

Във връзка с това, целта, която се преследва с написването на настоящия модул, 

наречен „Основни бизнес умения за предприемачество в туризма”, е да се изяснят 

концептуални теории относно предприемаческия процес, средата на предприемача, 

предпремаческия анализ и предприемаческото управление, като едни от най-съвременните 

направления в сферата на предприемачеството. Съществено внимание тук е отделено и на 

управленските функции, реализирани от страна на предприемача в сферата на туризма, 

като се акцентира на иновациите и на маркетинга. Засягат се и въпроси, свързани с 

актуални теории и практики в туризма като социалната отговорност и културата на 

предприемача.  

Модулът е предназначен за усъвършенстване знанията и уменията на 

ръководителите в туристическата индустрия, на предприемачите – собственици, както и на 

всички икономически заети и незаети лица, заинтересовани от успешното развитие и 

просперитет в областта на туризма. 

 

Тема 1. Същност на предприемачеството 

 

Когато изучим тази тема, ние: 

 

• Ще се запознаем с историческото развитие на предприемачеството. 

• Ще характеризираме различните класически и съвременни подходи към 

предприемачеството. 

• Ще откроим различията между предприемачите и мениджърите. 

• Ще се запознаем със същностните аспекти на предприемачеството като теория и като 

практика. 
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1.1. Историческо развитие на предприемачеството  

Твърде рядко в човешката история определена социална сфера е упражнявала 

толкова дълбоко влияние, какъвто е случаят с предприемачеството. Явлението за няколко 

века промени социалната и икономическа действителност: създаде глобална икономика, 

икономика на знанието, проправя път на икономиката на интелекта.  

В исторически план, предприемачеството провокира човешка мисъл от векове насам. 

Произходът на термините „предприемачество” и „предприемач” е от френската дума 

„entrepreneur”, която означава посредник или откривател на възможности. През 18 век 

терминът „предприемач” се е употребявал като нарицателно за хората, които са 

управлявали големи проекти – замъци и катедрали.  

Първите системни и научни анализи на предприемачеството са направени от 

френския икономист Ришард Канталион, наричан неслучайно и „баща” на 

предприемачеството. Той е първият, който въвежда поемането на риск, като основна черта 

на предприемачите. През 19 век, Жан Батист Сей поставя ударение върху присъщите 

характеристики на предприемача, различни от тези на обикновения икономист. В началото 

на Индустриалната революция, Сей е първият учен, който определя притежанието на 

управленски умения, като ключови предпоставки за предприемаческия успех. В следствие, 

френският икономист се приема за първоосновател на така нареченото управленско 

направление в предприемаческата теория. 

Безспорно, забележителен е приносът, особено за съвременното разбиране на 

предприемаческото управление, на известния австрийски учен – икономист Йозеф  

Шумпетер. Според него, предприемачът е основен двигател на икономическото развитие. 

Шумпетер отчита, че в края на 19 век предприемачеството е неразделна част от рутинните 

дейности на големите корпорации.  

В съвременен план, за водещ изследовател в областта на предприемачеството се 

приема американският учен Питър Дракър. Неговата книга „Иновации и предприемачество” 

бива определена като „библия на предприемача” (Дракър, 2002). Авторът откроява широко 

разбиране за предприемачеството, приложимо в гражданския сектор и в публичната сфера. 

Той детайлно анализира предприемаческото управление, вътрешното предприемачество и 

социалното предприемачество като най-съвременни предизвикателства пред науката и 

практиката. 

 

1.2. Подходи към предприемачеството  

През последните десетилетия, учени и изследователи се стремят да развият 

комплексна система (теория), чрез която да обяснят сложната същност на 

предприемачеството. Обаче и до днес такава комплексна теория не е изградена и 

отделните автори заимстват отделни елементи от различни науки, като икономика, 

управление, социология, психология и други. Всички тези науки от социалните сфери 
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стават основоположниците на класическите и съвременни предприемачески подходи, школи 

и направения. Тяхното многообразие и най-вече, взаимното противопоставяне помежду им, 

затрудняват еднозначното тълкуване, разбиране и осмисляне на предприемачеството  

(Виж фигура 1.1.).  

 
Фигура 1.1. Подходи към предприемачеството 

Източник: Нарлева. К. Социалното предприемачество, Матадор, Варна, 2011. 

 

Подходите в предприемаческото знание традиционно разделят обществените науки, 

грубо казано, на „два лагера”, всеки със своите подразделения и авангарди. От едната 

страна са икономистите, които гледат на предприемачеството като на променлива 

величина, зависеща основно от икономическите фактори и до голяма степен, независеща от 

социалната среда. Вторият „лагер” е на учени – представители на други дисциплини. Те са 

склонни да разглеждат предприемачеството също като променлива величина, но дълбоко 

вкоренена в социалната среда, създадена от тази среда и същевременно, развиваща я.  

Въпреки посоченото разделение, най-съвременните научни търсения за природата на 

предприемачеството предполагат приложението на нов, интегриран подход на научните 

изследвания. Този подход признава огромното значение на социалните, психологическите и 

културните фактори в предприемачеството, но също така и въздействието на 

предприемачеството върху формирането и развитието на социалната среда. Този 

интердисциплинарен по своята същност, подход би следвало да подпомогне за по-

достоверното тълкуване и разбиране на многостранната природа на предприемачеството 

(Нарлева, 2012). 

В съвремеността, т.е. от средата на 20 век, предприемачеството се основава на 

различни „модерни” школи в социалното познание, сред които личностно и поведенческо. 

Тяхното противопоставяне – дали предприемачът или предприятието е водещият или по-

значимият  обект на анализ – предопределя и следваща дихотомна линия, възпрепятстваща 

еднозначното тълкуване на интересуващите ни понятия. Личностният подход в 

предприемачеството, изследва предприемача – характерни черти, умения, способности и 

компетентности, като основен обект на анализ (Виж таблица 1.1.). Поведенческият подход, 

от друга страна, проучва предприятието като най-значим аспект в знанието по 

Икономика 

Социология 

Психология Управление 

Маркетинг 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 



8 
 

предприемачество. Безспорно, най-пълно предприемачеството би могло да бъде разбрано 

посредством познанието от всяко едно отделно направление или подход. Причината за това 

е, че не съществува един единствен „най-правилен” подход. Всеки един притежава както 

силни страни, така и ограничения (Коев и кол., 2014).   

През осемдесетте години на 20 век, изследванията по предприемачество се 

фокусират първоначално върху  предприемача – неговата социална цел, мисия, 

образование, мотиви, характерни черти и пр. В последствие, предприятието и неговите 

иновации стават по-значим обект на научен и приложен интерес. Този нарастващ интерес, 

от началото на 21 век, поставя в центъра на вниманието не въпроса: „Кой е предприемач?”, 

а: „Какъв е приносът на предприемачество в обществото и как той би могъл да бъде 

постигнат?”. В резултат на това, в една по-широка историческа перспектива се наблюдава 

преместване на вниманието от една първостепенна функция на предприемачеството към 

друга. Този исторически процес отразява промените в дисциплината „предприемачество”, в 

резултат на динамичните трансформации на икономиките и на обществата. Ето защо, 

въпреки множеството гледни точки, е безспорно, че еволюцията на предприемачеството  би 

могла да бъде разбрана в нейната пълнота, единствено чрез натрупаните познания от 

различните научни подходи, направления и школи. Тяхното обединение в единна научна 

рамка ни илюстрира историческото развитие по темата. 

 

Таблица 1.1. 

Различия между „традиционен мениджър”  и „предприемач” 

Показатели Традиционен мениджър Предприемач 

Основни 

мотиви 

Мотивиран от властта, желае 

традиционни, корпоративни 

награди. 

Желае свобода; целево 

ориентиран; разчита на себе си; 

самомотивиран. 

 

Ориентация във 

времето 

Отговаря за квоти и бюджет; 

проектира седмични, месечни, 

тримесечни и годишни планови 

хоризонти; до следващата 

промоция или трансфер. 

Планира бизнес растежа в период 

от 5 до 10 г. напред; действа сега 

към следващата крачка по 

начертания път. 

Склонност 

към действие 

Делегира действия; 

наблюдението и отчетът 

поглъщат повечето от 

енергията. 

Провокира наетите като свършва 

тяхната работа. 

 

 

Умения 

Професионален мениджмънт; 

често обучен в бизнес училище; 

ползва инструменти на 

Внушително познаване на изнеса; 

често технически обучен в 

технически бизнес; може да 
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абстрактен анализ, управление 

на хора и политически умения. 

притежава формална отговорност 

за печалби/загуби във фирмата. 

Отношение 

към смелостта 

и съдбата 

Счита другите отговорни за 

съдбата си; може да е властен 

и амбициозен. 

Вярва в себе си, оптимист, смел. 

Фокус на 

вниманието 

Основно към вътрешните за 

корпорацията събития. 

Основно към технологиите и 

пазара. 

Отношение  

към риска 

Внимателен. Харесва да е модератор на риска; 

инвестира много, но очаква да 

успее. 

 

Използване 

 на пазарни 

изследвания 

Разполага с готови пазарни 

проучвания за идентификация 

на нуждите да ръководи 

продуктовата 

концептуализация. 

Създава нужди; създава 

продукти, които често не могат да 

се тестват с пазарно проучване; 

потенциалните клиенти още не ги 

разбират; разговарят с клиентите 

и формират свои мнения. 

Отношение 

 към статуса 

Загрижени за символите на 

статуса/ъглов офис и т.н. 

"Щастлив е да седне върху щайга 

от ябълки, ако е свършена 

работата”. 

Отношение  

към провала 

 и грешките 

Прави всичко възможно да 

избегне грешки и изненади; 

избягва да признава провали. 

Гледа на победите и провалите 

като ценен опит. 

Стил 

на вземане 

на решение 

Съгласен с по-властните. Следва собствената си визия; 

решителен, ориентиран към 

действие. 

За кого работи За другите. За себе си и за клиентите. 

 

Отношение  

към системата 

Приема системата като 

възпитаваща и защитна, търси 

мястото си в нея. 

Способен е бързо да напредне в 

системата; след това при 

възникващи проблеми може да 

формира своя собствена фирма. 

Стил  

за разре-

шаване на 

проблеми 

Разрешава проблеми в 

системата. 

Избягва проблеми в големи и 

формални структури, като 

напуска организацията и стартира 

собствена фирма сам 

Отношения 

с родителите 

Независим от майка си, добри 

отношения с бащата, но слаба 

зависимост. 

„Отсъстващ” баща или в лоши 

отношения с бащата. 
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Социо- 

Икономи-ческо 

минало 

Средна класа. Нисша класа в някои ранни 

изследвания; средна класа в по-

нови изследвания. 

Образова-телно 

ниво 

Високо образователно ниво. По-слабо образован в ранни 

изследвания; в по-нови 

изследвания акцент върху 

специализации. 

Отношения 

с другите 

Възприема йерархията като 

базово отношение. 

Приема бизнес дейностите като 

основни отношения. 

Източник: Kuratko D., R. Hodgetts. (2005). Еntrepreneurship. A Contemporary Approach. The 

Dryden Press, Hacourt Brace College Publishers, Fourth Edition, р. 76-77. 

 

1.3. Характерни черти на предприемачеството 

Факторите, които оказват влияние върху предприемачеството са иновациите, 

технологиите, капиталът, маркетингът, информацията, персоналът и желанието на хората 

да работят заедно. Но всички тези и много други фактори, разгледани самостоятелно, са 

само факти, елементи, които не допринасят за просперитета на хората и организациите. 

Предприемаческият  процес е този фундамент, който обвързва факторите в едно 

неразривно цяло, наречено система, разгръща техния потенциал и създава нови такива. 

 Решенията на предприемача се реализират в практиката под формата на цели, 

стратегии, политики, структури, инструкции и пр. Те са израз на управленските 

въздействия. Със своята активна намеса, предприемачът създава и променя хода на 

събитията и процесите, съобразно собствените си разбирания и критерии, в съответната 

външна и вътрешна среда.  

Активната намеса от страна на предприемача е осъзната и преднамерена. 

Предприемаческото въздействие, в това отношение, е избор на един от множество варианти 

за въздействие, което цели постигане определен резултат или резултати – 

ефективност, производителност, качество, иновации, удовлетвореност и др. Именно 

тези резултати водят до промяна на организациите, на икономиките и на обществата. В 

заключение, предприемачеството е една от най-сложните, отговорни и творчески дейности 

на хората. Предприемачеството е вид изкуство. 
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     Тема 2. Предприемаческо управление в туризма 

 

Когато изучим тази тема, ние: 

• Ще разберем защо е важно да знаем какво е предприемаческо управление в туризма. 

• Ще придобием представа за иновацията и ролята й за предприемаческото 

управление. 

• Ще се запознаем с базови правила при осъществяване предприемаческото 

управление в туристическата организация. 

 

       2.1. Същност на предприемаческото управление  

В своята еволюция човечеството се стреми към материално и духовно благополучие, 

наречено накратко прогрес. Той е неотделим от нашата човешка природа и е следствие на 

универсалния закон за растежа, развитието и преобразуването на материалния свят и 

човешкия социум. В основата на човешкия прогрес е иновацията. Тя е този ключов фактор, 

без който еволюционния процес на хората, на управлението на организациите и на 

обществата не може да бъде разбран напълно. Благодарение на иновациията, като човешко 

изобретение, „се раждат” продукти, услуги; старите се трансформират, а на тяхно място се 

появяват нови – адаптирани и променени.  

„Иновация” и „предприемачество” стават модерни, популярни думи през 

осемдесетте години на миналия век. Оттогава насам всяко следващо десетилетие изисква и 

ще изисква все повече иновации. Защото е сигурно, че живеем във време на всеобхватни 

промени, които засягат всички сфери на икономическия живот и особено сферата на 

туризма. Във време на такива трансформации, подвластни на засилената конкуренция, 

краткия живот на стоките и услугите, глобалните природни, демографски, икономически, 

технологични промени и пр. и пр. фактори, най-добрият, а не рядко, единственият начин на 

организацията в туризма да оцелее и да се развива, е да създава иновации (Нарлев, 2016.).  

Науката, която обяснява как се създават иновации и как те се реализират на пазара, 

е предприемачеството. И за да не се заблуждаваме, като смятаме, че иновацията е 

проникновението, късметът на начинаещия, или пък шансът на големия играч, е 

необходимо знание за това, как тези иновации следва да се управляват по ефективен начин, 

т. е. необходимо е последващо знание за съвременното управление. Точно на това е 

посветена тази тема – на предприемаческия мениджмънт. 

Предприемаческият мениджмънт като управленска теория и практика се основава 

на взаимното интегриране на управлението и предприемачеството в едно неразривно цяло. 

И по-конкретно – на теорията за управление на организациите и техния практически, 

предприемачески профил – най-важният и най-пренебрегваният елемент за обяснение 

природата и границите на организацията. Като резултат, управлението преобразува 
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предприемачеството, предприемачеството преобразува мениджмънта: създава се 

интегрална област от знания и практики, която обогатява основополагащите две теории 

(Виж Фигура 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.1. Предприемаческо управление в туризма 

 

2.2. Иновациите – съдържанието на предприемаческото управление 

Първият икономист, който погледнато в исторически план, предлага повече или по-

малко цялостен модел на предприемачеството е Йозеф Шумпетер. (Нарлева,  2011.) В 

основата на неговата теория е ползвано понятието „нови комбинации”, а именно: 

• Създаване ново благо – благо, което все още не е известно на потребителите, или 

изразяване на ново качество на дадено съществуващо благо. 

 

 

 

 

 

 

• Усвояване нов източник за суровини или полуфабрикати за производство на блага, 

независимо дали този източник е съществувал преди това; дали е бил считан за 

недостъпен; или се е намирал във фаза на създаване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример за устойчиво ползване на туристическите ресурси.  „Благото”, 
може да представлява както продукт, така и услуга; както в 
икономическата, така също и в социалната сфера. 

• Създаденият през 2000 г. в гр. Белица, България „Парк за танцуващи 
мечки” е ново благо за запазване на природни ресурси, както и за 
решаване реален социален проблем. 
 

Пример. Днес опасенията на много хора са свързани с изчерпване на 
природните ресурси, особено тези в ограничени количества – нефт, 
въглища, природен газ. На тази база, някои експерти предричат само още 
няколко десетилетия съществуването на човечеството. Но 
повтарящите се примери от историята, както и съвременните 
практики в развитието на познанието, позволяват да се открият и/или 
да се произведат нови и по-добри горива, които да окажат в бъдеще 
време реален екологичен и, или финансов ефект върху туризма и 

  

УПРАВЛЕНИЕ 
В ТУРИЗМА 

 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
         В ТУРИЗМА 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО 
УПРАВЛЕНИЕ 

 В  ТУРИЗМА 
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• Внедряване нов, непознат метод за производство на благо, в основата, на който не 

е задължително да стои ново научно откритие или технология. Този метод може да 

съществува и като нов начин за търговска реализация на дадено благо. 

• Навлизане (овладяване) на нов пазар, независимо от това, дали даденият пазар е 

съществувал или не. 

• Провеждане реорганизация в даден отрасъл, като създаване монополно 

положение (например, чрез създаване на тръст) или разбиване на налично 

монополно положение.  

Безпорно е, че иновацията има много лица. В допълнение на това, Питър Дракър, 

наречен „баща на съвременния мениджмънт”, разкрива и други, основополагащи за 

съвременното разбиране на иновацията, взаимосвързани аспекти:  

• Иновацията е по-скоро социален, отколкото технически термин. Това означава, 

че иновациите в сферата на туризма в съвременния свят стават все по-значими за 

разлика от производствените иновации. 

• Самият мениджмънт трябва да се основава на иновации. Мениджмънтът в 

туризма следва да търси и оползотворява новите възможности за задоволяване 

новите човешки желания и потребности.  

• Предприемаческият мениджмънт е съвременната иновация на управление. Тя се 

основава не на случайната иновация, а на планираното, организирано и 

контролирано управление на иновациите. 

В обобщение, можем да определим иновацията, в широк смисъл, като създаване 

на нови и промяна на съществуващи продукти, услуги, организации и общества. 

Иновацията е в основата на съвременната управленска философия – предприемаческо 

управление – свързващото и същевременно разделителното звено между мениджмънта и 

предприемачеството; новата управленска технология за развитие на организациите в 

туризма. 

 

2.3. Принципи на предприемаческото управление в туризма 

Предприемаческото управление е управленска технология за растеж и развитие на 

съвременната организация в туризма. Тя променя представите и практиките на 

мениджмънта: налага управление на риска, изисква преосмисляне на целите, води до 

промяна на отношението към персонала и организационната култура. Основните принципи 

на предприемаческото управление са: 

• Назначаване на мотивирани хора; 

• Подпомагане на всеки член на екипа, за да бъде той успешен; 

• Прозрачност в организацията 
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• Споделяне общи ценности и философии; 

• Подходяща система за награди; 

• Обучение; 

• Празнуване на победите. 

Превръщането на иновациите в целеносочен, планиран, организиран и котролиран 

процес изисква знания, време, усилия и средства на мениджмънта. В това отношение, 

внимание заслужават следните правила (Нарлев2016):  

• Предприемаческото управление налага готовност за промяна от страна на 

ръководителя в туристическия бранш. Той трябва да има нагласата и 

възможностите да промени установените йерархии, статуквото и някои традиционни 

управленски практики, които блокират иновативността. Той трябва да бъде готов да 

поеме пресметнат риск, готов и да загуби (провалът понякога е другата страна на 

успеха в сферата на туризма). 

• Иновацията заслужава специално внимание. Предприемаческото начинание трябва 

да бъде планирано, организирано, ръководено и контролирано отделно от 

съществуващото положение в туристическата организация. Този подход е 

предпоставка за иновационен успех. 

• Наградите от предприемаческото управление твърде рядко идват веднага, нито 

успехите са мигновенни. За да се случат системните иновации, мениджърът на една 

организация в сферата на туризма трябва да изгради, на първо място, среда и 

култура, които да подкрепят предприемчивостта. 

 

     Тема 3. Предприемачески процес в туризма  

Когато изучим тази тема, ние: 

 

• Ще разберем какво представлява предприемаческия процес. 

• Ще придобием представа за основните елементи на предприемаческия процес в 

туризма. 

• Ще се запознаем с основните фактори, влияещи върху формирането и реализирането 

на предприемаческия анализ в туризма.  

 

       3.1.  Същност на предприемаческия процес  

Предприемаческите процеси онагледяват последователността от стъпки, които, при 

равни други условия, предопределят успеха на предприемаческата  инициатива. Те 

извеждат факторите на средата, които влияят върху стартирането и развитието на 

организациите. На следващо място, познанието относно предприемаческите процеси е 

полезно, тъй като те илюстрират и приносите на предприемачите и на техните иновации.  
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Не би било правилно да се твърди, че даден теоретико-приложен процес би могъл 

„да се повтори” в социалната действителност. Точно обратното. Всички предприятия, 

включително в сферата на туризма, са уникални по своята същност форми от 

взаимоотношения и приоритети, със сложна мрежа от цели, въздействия и организационни 

резултати. Поради това, предприемаческите процеси, представени в настоящата тема, 

следва да се възприемат като обяснителна схема на случващото се в туристическата 

индустрия, чието приложение в реалността би следвало да се съобрази с 

контекстуалните и винаги конкретни обстоятелства и възможности, като например: 

спецификата на туристическата организация, туристическата интерпретация на ресурсите, 

туристическата база, туристическите пакети в хотелиерството и ресторантьорството и пр. 

въздействащи фактори на средата – вътрешна и външна (Виж Михайлов, М., 2013; Стефанов, 

Св. 2015). 

 

3.2. Характеристика на предприемаческия процес в туризма 

В предприемаческата литература, редица автори концентрират вниманието върху 

нагласите за предприемачество и тяхната роля в предприемаческия процес. Така, 

например, интегрираният модел на американския учен – икономист У. Бигрейф илюстрира 

серия от взаимосвързани събития, които предопределят, направляват и контролират 

предприемаческия избор на предприемачите в туристическия бранш, а именно: иновация, 

отключващо събитие, изпълнение и растеж. Моделът анализира съвкупност от фактори – 

история, опит, социален контекст и пр., влияещи самостоятелно или комплексно върху 

всяко едно събитие, а оттам и върху формиране и реализиране намеренията на 

предприемача в рамките на предприемаческия процес (Виж Фигура 3.1.). 

Предприемаческите намерения са обект на теоретично изследване и от Ф. Крюгер.  

По мнение на автора, предприемаческите действия се формират на основа 

потенциала, който е следствие от личностните намерения на предприемача, както и от 

общественото одобрение на предприемчивостта. Тези два елемента, според Крюгер, са 

недостатъчни обаче за вземане на решение за предприемачески инициативи. Именно 

поради това, авторът въвежда в модела отключващо, катализиращо събитие (Виж 

Фигура 3.2.) 

Лични Лични Социални Лични Организа-

ционни 

Постижения Поемане риск Мрежи Предприемач Екип 

Вътрешен 

контрол 

Неудоволетвореност Групи Лидер Стратегия 

Поемане риск Загуба на  

работа 

Родители Мениджър Структура 
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Лични ценности Възраст Семейство Посвещение Култура 

Образование Пол Ролеви 

модели 

Визия Продукти 

 

 

 

 
 

 

 

Възможности Конкуренция Конкуренти 

Ролеви модели Ресурси Клиенти 

Съзидателност Политика на правителството Инвеститори 

 

Фигура 3.1. Процес на формиране на предприемаческите намерения 

 

Източник:  Bygrave, W.The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical Look at Its 

Research Mythologies. Entrepreneurship: Theory and Practice. The  Dryden Press,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2. Процес на предприемаческия потенциал 

 

Източник:  Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средни фирми. 

Siela, София. 

Характеристики  
на предприемача Възприемана 

привлекателност 

Нагласи 
(потенциал) 

Предприемаческо 
действие 

Възприемана 
осъществимост 

Склонност  
към действие 

Възприети 
социални норми 

Осъзната –  
възприемана 
способност 

Катализиращо събитие 
(несъвместимост) 
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При изследване процеса на формиране и развитие на нагласите за 

предприемаческото поведение, Й. Меер, представя изследователски модел с „два потока на 

анализ”. Изследователката фокусира проучването си върху корпоративната организация 

като първо ниво на анализ и установява влиянието на организационния контекст върху 

предприемаческото управление. Факторите, определящи вътрешния контекст, са 

своеобразна многомерна конструкция, включваща: свобода на действие на ръководителя, 

достъп до информация, достъп до ресурси и социо-политическа поддръжка (Виж Фигура 

3.3.).  

Дискусионен въпрос на изследването е защо някои предприемачи са по-добри от 

други при един и същ поддържащ организационен контекст. При отговора на въпроса е 

въведен втори поток, наречен „фокус върху предприемача”: неговата емоционална 

отговорност, позитивното мислене, стратегическа управленска перспектива и пр. 

Посочените потоци формират сърцевината на концептуалния модел и оказват влияние върху 

предприемаческите вярвания на ръководителите, както и върху тяхното реално 

предприемаческо поведение. Теоретичните концепции на авторката очертават богатство от 

изследователски допускания, потвърдени с емпирични резултати, и по-конкретно: 

• Нагласите на предприемачите относно поддържащия контекст в организацията има 

позитивен ефект върху предприемаческото им поведение; 

• Нагласите на предприемачите да управляват своите мисли и чувства има позитивен 

ефект върху предприемаческото им поведение; 

• Предприемаческите нагласи за собствената ефективност имат пряк положителен 

ефект върху предприемаческото поведение; 

• Възприемането на поддържащия контекст има позитивен ефект върху 

предприемаческите нагласи за собствената ефективност и върху предприемаческото 

поведение. 

Значим принос на модела от една страна, е идентифициране факторите за 

иницииране на предприемаческа активност, а от друга, акцента върху когнитивния, 

познавателен и емоционален свят на личността на предприемача, като популярно и 

съвременно направление в управленската организационна теория. 
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Фигура 3.3. Предприемачески етапи – фактори на средата 

Източник: Mair, J. Entrepreneurial Behavior in a Large Traditional Firms: Exploring Key 

Drivers. IESE Business School, University of Navarra. Research Paper 466, 2002. 

 

 Позовавайки се на познанието на последните теоретични модела, и особено на 

третия авторов модел, Меер и Навоя – представители на Икономическия депатратамент на 

Университета в Навара, определят създаването на ново предприятие като кулминационен 

момент в предприемаческия процес.  

За разлика от предходните изследвания, без да омаловажават значението на 

социалния контекст, те изследват набор от личностни променливи, които влияят върху 

желанието за изява и готовността за реализация на предприемаческия проект.  

Тези две базови детерминанти, предопределени от личностни ценностни 

детерминанти, според резултатите от проучването са определящите нагласи за 

предприемачество  

(Виж Фигура 3.4.).  

  Фигура 3.4. Процес на формиране нагласи за  предприемачество. 
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Източник: Mair, J., E. Noboa. Entrepreneurship: How Intentions to Create a Enterprise get 

Formed. Working Paper. IESE Business School, University of Navarra, 2003. 

 

Посредством извършеното проучване се доказва по емпиричен път, че за разлика 

от по-рано представените предприемачески модели, личностните качества – моралната 

преценка, вярата в собствената ефективност и емпатията (съчувствието), в 

зависимост от характеристиките на поддържащия контекст, предопределят намеренията 

за предприемачество.  

Според Й. Коев и кол., решението за започване на собствен бизнес включва 

обмислянето и разрешаването на множество сложни и често противоречиви въпроси. 

Разглеждани и решавани във времето, те могат да бъдат обединени от представата за 

предприемачеството като процес. Предприемачът в сферата на туризма не само трябва 

да открие своята идея, да я види като конкретна стока (продукт или услуга), да потърси 

нейното място на конкретен пазар, да осигури ресурси за нейното създаване и 

производство, да разработи детайлен план за действие, да обмисли юридическата 

форма, която ще приеме неговия бизнес, да потърси най-доброто място за разполагане 

на своя бизнес, да наеме работници, да подбере най-удачната структура за неговото 

управление и т. н. 

Различните дейности и етапи, разграничавани в предприемаческия процес, не 

винаги протичат в последователността, която желаем или която е описана от теорията. В 

практиката често някои от дейностите протичат или се извършват едновременно, което 

силно затруднява работата на предприемача, увеличава натоварването му и намалява 

полезното време за реализация на идеята. Разглеждан като средство за описание и 

обяснение на усилията на предприемача, предприемаческият процес може да се 

раздели на 12 стъпки. Те са: 

(1)Избор на предмет на дейност;  

(2)Решение за създаване собствен бизнес; 

(3)Откриване новата идея (продукт); 

(4)Оценка на възможностите и ограниченията на новия продукт; 

(5)Създаване на новия продукт; 

(6)Анализ на външната среда; 

(7)Предприемачески анализ на ресурсите; 

(8)Локализация на предприемаческата дейност; 

(9)Институционализация на дейността; 

(10)Създаване предприемачески план; 

(11)Управление на предприемаческата дейност; 

(12)Закриване на предприемаческата дейност. 
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3.3. Фактори, влияещи върху предприемаческия процес в туризма 

 

Решението за стратиране предприемаческия процес, както показа изследването 

дотук, е следствие от много фактори, които могат да се обобщят в три основни групи: 

 Първата група са отключващите фактори. Сред тях са генетичните фактори, 

семейната среда, образованието на предприемача, географското му разположение, 

успешните примери от социалната среда, културните характеристики и традиции на 

предприемача. За успешния предприемач в сферата на туризма тези фактори имат важно 

значение, тъй като именно тези фактори включват т. нар. туристически ресурси – културни, 

екологични, селски, приключенски и пр. (Парчева, М. 2014). 

 Втората група са личностните фактори. Сред тях важно значение има емпатията, 

т. е. из способността на предпрпиемача в туристическия бранш интелектуално да 

разпознава и съзнателно да споделя емоциите и усещанията на другите. Вярата в 

собствената ефективност, на следващо място, е когнитивен показател, пряко свързан с 

предприемаческия феномен. Тази категория отразява способността на предприемача да 

мобилизира ресурси и посоки на действие по упражняване контрол върху 

предприемаческите събития.  

Третата група ще наречем организационни фактори. Те са част от средата на 

предприемача и включват икономическо положение на страната, конкуренция, доставчици, 

закони, степен на иновационна активност в туристическата индустрия, защита на авторските 

права, патенти, социално-демографско развитие на държавата. Други фактори от тази група 

са банкови условия, възможности за включване туристическите организации в програми, 

подпомагащи укрепването на предприемаческото начинание, инвеститорска активност и пр.  

В резултат на обобщение относно представените три предприемачески 

процеси, могат да се изведат важни изводи за предприемачите в сферата на 

туризма, а именно: 

• Социалната среда с нейните характеристики – достъп до информация, достъп до 

ресурси, отношението към свободата, възприетите норми в обществото и пр., е 

детерминанта на предприемаческото поведение. Социалната среда оказва 

влияние върху мотивите на предприемача за предприемаческо начинание, а в 

последствие и върху неговото поведение в туристическата организация; 

• За успешното предприемаческо начинание в туризма, освен социалната среда, 

изключително важно значение имат индивидуалните особености на предприемача 

– неговата морална преценка, емпатия, вярата в себе си, емоционална 

отговорност, позитивно мислене, мисленето в перспектива и редица други 

характерни черти на предприемача; 
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• За формиране моралните преценки на предприемачите, нормите, практиките, 

образците на предприемачеството и пр. елементи, важно значение имат 

институционалните механизми, а именно: политиките на правителството в 

подкрепа на туризма, иновационната политика в сектора, инвеститорските 

стратегии за развитие на туристическия продукт и др. Ето защо, склоността към 

предприемаческо поведение във всяка една сфера, в частност в сферата на 

туризма, се формира с помощта на институции от социалната среда, а 

предприемачеството като индивидуалистичен процес се утвърждава и развива 

чрез тях. 

               

Тема 4. Предприемаческата идея. 

Управление на предприемаческата дейност в туризма. 

 

Когато изучим тази тема, ние: 

 

• Ще разберем как се формира предприемаческата идея. 

• Ще определим факторите на средата, които влияят върху предприемачеството. 

• Ще се запознаем с основните управленски функции в туризма. 

• Ще разгледаме компонентите на маркетинговия микс, прилагани в сферата на 

туризма. 

 

       4.1. Формиране на предприемаческата идея 

Съществуват много начини да се планира и да се развива  един бизнес. В 

икономическата литература откриваме разнообразие на авторски мнения относно 

формирането на една предприемаческа идея. Обобщеното мнение по този въпрос акцентира 

върху идентифицирането на икономически възможности, които съществуват на пазара.  

Като основни източници на идеи за бизнес в сферата на туризма най-често служат 

предишната работа на предприемача; незадоволена лична потребност; лични интереси или 

хобита на предпримача; подсказани идеи от други потребители; успели продукти на пазара 

или услуги, реализирани от съществуващи вече туристически компании; възможностите за 

бизнес, анонсирани от правителствени инициативи, например проекти, финансирани от ЕС, 

от изследователски и научни открития. В практиката съществувати и други обективни 

източници, които подпомагат предприемачите в туристическата индустрия да открият 

своята идея. Тези източници са например, неуспешно реализирани туристически продукти, 

видяно от пътувания в други страни и региони. 

      4.2. Среда на предприемача 
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При стартирането на предприемаческа дейност предприемачът в туризма се сблъсква 

с проблеми от различен характер. Тези проблеми произтичат от обстоятелството, че всички 

организации зависят в някаква степен от средата. Чрез нея те намират ресурси, 

контрагенти, клиенти, конкуренти, доставчици и пр. Специалистите определят средата като 

пряка и непряка. Основанията за това са, че някои фактори действат по-силно, а други – не 

толкова. Други автори определят средата като глобална, национална и вътрешна за 

организацията среда.  

При анализа на средата, следва да се докаже, дали даден продукт или услуга има 

възвръщаемост, необходима да оправдае инвестициите, времето и риска на предприемача в 

сферата на туризма. За целта е необходимо да се отговори на редица въпроси, свързани с 

характеристиките на предлагания туристически продукт или услуга, пазари за реализация, 

ценова политика, капитал и т.н. Тези въпроси са представени на следващата таблица. 

Таблица 4.1. 

Компоненти при анализа на средата 

Бизнес фактор Въпроси за оценка 

 

Продукт и/или 

услуга 

Какви параметри, цели и нужди тя задоволява; 

Какъв е жизнения цикъл на продукта или услугата? 

Има ли сезонност? 

Какви конкурентни предимства има продуктът/услугата ? 

Ще може ли туристическата организация да осигури гаранционно 

обслужване на продукта/услугата? 

 

 

Пазарни 

възможности 

Къде се намира пазарът на стоката/услугата? 

Кой е целевия пазар? 

Характеристика на туристическия отрасъл. 

Какъв може да бъде реалистичният пазарен дял който продуктът 

/ услугата да заеме в настоящия момент? А след 2, 5 или 10 

години? 

Продължителност на прозореца на благоприятната възможност? 

Каква конкуренция има на пазара?  

Заместители на продукта?  

Обороти на конкуренцията? 

Колко надежден е дистрибуционния канал? 

 

 

Колко ще струва стартирането на новото производство? 

Откъде ще се набавят необходимите финансови средства? 

Какви са цената и себестойността, конкурентни ли са те спрямо 
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Финансиране останалите производители? 

Как ще се осигурят необходимите материални и трудови ресурси? 

Колко капитал /активи, производствени разходи/ са необходими, 

за да се стартира дейността? 

С каква част от необходимия капитал разполага фирмата и ще 

има ли нужда от допълнителен капитал? 

С какви обезпечения разполага фирмата в случай на 

необходимост от кредитиране? 

 

Предприемачески 

риск 

Какъв риск (реален или потенциален) е присъщ на 

продукта/услугата? 

Какъв е най-често срещаният за съответния отрасъл риск? 

Какви са реалистичните, но и нереалистичните прогнози за 

туристическия отрасъл? 

    

    4.3. Управление на предприемаческата дейност в туризма 

 

Управлението в сферата на туризма се осъществява чрез изпълнението на множество 

специализирани дейности, наречени управленски функции. Бегъл преглед на литературните 

източници и взиране в това „какво всъщност правят предприемачите” дава възможност да 

бъде съставен следния  списък (Давидков, Нарлева, 2013): 

 

Таблица 4.2. 

Основни управленски функции на предприемача в туризма  

 

Формулира цели и 

поставя задачи 

Открива и оползотворява 

нови възможности – 

създава и реализира 

иновации 

Изгражда ефективни 

работни екипи 

Информира Мотивира сътрудниците 

за добра работа 

Разпределя 

организационните роли 

Регулира 

взаимоотношенията 

Представлява пред 

другите своя отдел 

(звено) 

Взема решения 

(организира вземането на 

решения) 

„Чертае бъдещето” на Назначава/ освобождава Организира изпълнението 
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организацията хора на решенията 

Координира работата на 

собственото звено с 

работата на другите звена 

Делегира управленски 

правомощия 

Усъвършенства системата 

за управление 

Идентифицира проблеми 

– решава проблеми 

Изгражда и развива 

културата на 

организацията 

Структурира дейностите в 

организацията и др. 

 

Както е посочено по-горе, разбиранията за това какво правят (и какво трябва да 

правят) мениджърите в сферата на туризма, често се различават, макар в отделните 

възгледи да откриваме и много сходни черти. Важна причина за различията е, че когато 

отговорят на въпроса „Какво правят предприемачите?”, авторите всъщност отговарят на два 

различни въпроса. Първите регистрират фактическата дейност, а вторите сочат 

функциите, които, според тях, предприемачите трябва да осъществяват. В организацията 

се реализират множество дейности. Въпросът е кои от тях ще припишем като присъщи на 

предприемачите и кои не. Важно е да подчертаем и това, че мотивацията на 

ръководителите в сферата на туризма често преразпределят тези правомощия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според мястото им в йерархията на туристическата организация, ръководителите 

обикновено биват класифицирани като висши, средни и низови. Разпределението на 

основните управленски функции между ръководителите с различен ранг не е 

равномерно. Така например, висшето ръководство определя предмета на дейност, целите, 

стратегиите, политиките на организацията. Затова планирането е приоритетна функция на 

висшето ръководство. Нейната роля постепенно намалява при ръководителите от среден 

ранг и още повече при низовите ръководители, за сметка нарастване ролята на 

организирането и контрола (поради по-оперативния характер на техния труд).  

 

Пример. Наблюдаваме двама началник отдели Човешки ресурси в две различни 
туристически организации. В едната ръководителят е пред пенсия и 
мотивацията му за добра работа се изчерпва с безпроблемното дочакване на 
пенсионна възраст. Той е прехвърлил цялата работа на своя заместник.  
Началникът във втората е сравнително млад, сравнително амбициозен и 
смята, че когато човек се захване с нещо, трябва да го прави по иновативен, 
предприемачески начин. Формално и тримата трябва да изпълняват едни и 
същи ръководни функции. Реално те изпълняват обаче съвсем различни 
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Съдържанието на управленските функции може да бъде конкретизирано 

посредством разглеждане ролите, изпълнявани от мениджъра в сферата на туризма. 

Управленските роли, в това отношение, се реализират посредством съвкупност от 

поведения, свързани с конкретната управленска длъжност, с официалната власт и статус. 

Специфичността на всяка една управленска роля „въплъщава” у мениджъра изпълнението 

на твърде специфични и конкретни управленски функции, задължения, приоритети – 

информационни, междуличностни и роли по вземане на решения.  

Изпълнението на управленските функции е в зависимост в голяма степен и от 

качествата на мениджъра, от способностите и уменията, които притежава той да отговори 

на изискванията на работата. Мениджърът в сферата на туризма трябва да усвои и да 

развива три групи умения: концептуални, хуманитарни и технически: 

• Професионални са тези управленски умения, свързани със способностите да се 

работи с физическите процеси и обекти в сферата на туризма. От ръководителя се 

очаква да ползва и развива знания по професията си, както и да познава 

специфичните за всяка професия методи, процеси, апаратура, технологии. 

• Хуманитарни са преди всичко уменията да се работи с хора. Ръководителят трябва 

да познава потребностите, интересите, мотивите, целите на хората, с които работи, 

да преценява техните възможни реакции, очаквани резултати и да стимулира 

сътрудниците към изпълнение на организационните цели. 

• Концептуалните умения се изразяват в способността на ръководителя да осмисли 

как различните функции на организацията зависят една от друга, как нуждите от 

промени в един отдел (звено) ще се отразят на системата като цяло; обхващат също 

възможностите на ръководителя да проектира мястото на организацията в отрасъла, 

в обществената среда и пр. 

В синтезиран вид, същностните особености на основните управленски функции, 

прилагани от един ръководител в изпълнение на предпиремаческата дейност  са: 

Планирането е дейност, ориентирана към бъдещето. То е средство за справяне с 

несигурността и динамиката на средата. Планирането е специализирана дейност, насочена 

към определяне на това, какво трябва да се направи, за да се постигнат целите на 

организацията.  

Организирането е съвкупност от две групи дейности: дейности, свързани с 

разделяне и разпределение на работата между отделните участници в социалната 

организация, както и дейности, насочени към интегриране на индивидуалните усилия: 

формиране система от общи цели, стратегии и политики; координиране индивидуалните и 

групови усилия въз основа на общи технологични изисквания, принципи и правила; 

установяване канали за комуникация и правила на взаимодействие. 
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Контролът е дейност, чрез която се проследява дали дейността и поведението на 

управляваната подсистема съответства на целите на управляващата подсистема. 

Контролната функция включва всички действия, с помощта на които, управлението се 

опитва да осигури съответствие между планираните и действителните резултати. 

Функционирането на всяка организация се основава върху система от правила, които са 

задължителни за всички нейни членове.  

Лидерството е основна категория в социалната психология, която се занимава с 

междуличностните отношения на водачество между хората. Лидерството е и 

взаимоотношение, чрез което един човек влияе върху поведението на други хора. Поради 

факта, че лидерството е сложно явление, при неговото идентифициране, описание и 

обяснение могат де се използват различни подходи и понятийни мрежи. Сред авторите няма 

единно мнение за това, по какъв начин трябва да се подредят разнообразните теории за 

лидерството. 

Мотивацията определя, и посоката, и продължителността на действието. Това 

определение е свързано с въпроса защо хората избират определен начин на действие и го 

предпочитат пред друг и защо те продължават с избраното действие, често за доста 

продължителен период, дори в условията на трудности и проблеми.  

Предприемаческата култура е ценностното отношение на сътрудниците към 

действителността. Тя е резултат от усилията на всички фирмени служители (днес) и на 

всички поколения фирмени сътрудници (вчера). Културата влияе върху функционирането и 

развитието на организацията предимно в дългосрочен план, защото определя устойчивите 

трудови ориентации на сътрудниците; тя регулира взаимоотношенията чрез система от 

писани и неписани закони, норми и  правила. 

Социалната отговорност на предприемача като управленска функция се 

заключава в това, да подпомага обществото в постигане на цели, като устойчиво развитие, 

ограничаване бедността, решаване екологични проблеми, развитие на т. нар. трети сектор, 

спонсорство, контрол върху качеството, здраве на хората, безопасност на труда и т. н.  

Управлението на човешките ресурси е основна функция в туристическата 

организация. Тя се свежда до управление на хората в трудовия процес, за да се постигнат 

целите, които са поставени пред организацията. Системата на управление на човешките 

ресурси включва съвкупност от дейности, които трябва ръководителят с сферата на туризма 

да осъществява – планиране, набор, подбор, мотивация и пр.  

Маркетингът е основна управленска функция с важно значение в сферата на 

туризма. Под „маркетинг” се разбира система от четири основни елементи – продукт, цена, 

пласмент и маркетингови комуникации – елементи, разработени не откъснато един от 

друг, а в комплекс.  

Маркетинговите комуникации са вид форма на комуникиране с целевия пазар и 

обществеността, чиято форма се подчинява на общите правила на всеки комуникационен 
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процес. Сложната система на маркетинговите комуникации се изгражда и управлява с 

помощта на взаимосвързани инструменти, чиято съвкупност е наречена – комуникационен 

микс (Виж Фигура 4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг 4.1. Инструменти на маркетинговите комуникации 

Основните характеристики на посочените в таблицата елементи са: 

• Реклама: Всяка платена форма при не лично представяне на промоция и идеи, стоки 

или услуги, от страна на определен спонсор. 

• Директен маркетинг:  Използването на поща, телефон или други средства за не 

личен контакт, с цел комуникация или изискване за отговор от специфични текущи 

или потенциални клиенти. 

• Насърчаване на продажбите: Краткосрочни действия за стимулиране покупките или 

продажбите на даден продукт или услуга. 

• Връзки с обществеността и публичност: Разнообразие от програми, разработени с 

цел представяне и/или защита на имиджа на компанията или на отделни нейни 

продукти. 

• Персонални продажби: Устно представяне в разговор с поне един или повече 

потенцилни купувачи, с цел осъществяване продажба. 

Всеки един от посочените инструменти, включва система от специфични средства. 

По-детайлно и задълбочено средствата са представени в следващата таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламен микс 
 

Роля на рекламата 
Съвременен подход 

Решение за послание 
 

PR - микс 
Роля, определяне на 

потребителско поведение, 
тренинг. 

Еволюция и контрол. 
 
 
 

Лични продажби 
 

Роля, публики, ефекти, 
връзки с медиите, 

спонсорство  
 
 
 
 
 
 
 
 

Стимулиране на продажбите 

Роля на стимулиране на 
продажбите 

Директен маркетинг 

 

 

 

 

 

 

Промоционален микс 

Реклама 
Стимулиране на 

продажбите 
Лични продажби 

PR 
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Таблица 4.3. 

Общи комуникационни и промоционални средства 

 

Реклама Насърчаване 

на продажбите 

Връзки с 

обществеността 

Персонални 

продажби 

Директен 

маркетинг 

Печатна и 

ефирна реклама 

Състезания, 

игри, награди 

Прескон-

ференции 

Продажбени 

представяния 

Каталози 

Рекламни 

опаковки 

Премии и 

подаръци 

Речи Продажбени 

срещи 

Пощенски 

материали 

Рекламни 

филми 

Мостри Семинари Насърчителни 

програми 

Телефонен 

маркетинг 

Брошури и 

дипляни 

Панаири и 

търговски 

изложения 

Годишни отчети Мостри Електронно 

пазаруване 

Постери и 

листовки 

Изложби Благотво-

рителност 

Панаири и 

търговски 

изложения 

Пазаруване чрез 

телевизията 

 

 

За да се осигури ефективно изпълнение на основните управленски функции, 

предприемачът в сферата на туризма би могъл да се довери на своята интуиция. Това 

решение не винаги е най-доброто, поради което той би могъл да ползва и редица методи за 

предприемачески анализ, като например: 

• Мозъчна атака е метод, който се основава на принципа, че хората могат да бъдат 

стимулирани за по-голямо творчество чрез събирането им в група и създаване 

условия за свободна обмяна на мнения. Целта тук е да се формулират повече 

решения на даден проблем. Методът не допуска критика на другите мнения, тъй като 

се предполага, че и най-нетрадиционната идея може да доведе до решаването на 

предприемачески проблем в сферата на туризма. 

• Метод „Делфи” е разработен за целите на дългосрочното планиране. Той позволява 

на група експерти да уточнят мненията си на основа взаимодействието с други 

експерти. Всеки от участниците изпраща мнението си по пощата за оценка на 

изследвания обект, като мненията са анонимни и не се разгласяват персоналните 

оценки на отделния експерт.  
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• SWOT – анализ е метод, при който не на последно място, се разглеждат различни 

стратегии за управление на комбинации от вътрешни и външни фактори на 

туристическата организация. SWOT анализът е изключително полезен инструмент за 

разбиране различни бизнес ситуации и вземане решения. Той дава необходимата 

рамка за преглед на организационната стратегия и посока за развитие на една 

туристическа организация (Виж Фигура 4.2.). 

 

SWOT 

анализ 

Вътрешна среда 
 

Плюсове: силни страни 

(S) 

Минуси: слаби страни 

(W) 

В 

ъ 

н 

ш 

н 

а 

 

с 

р 

е 

д 

а 

Възможности 

(O) 

S-O-Стратегии: 

 

Използване възможностите за 

реализация на плюсовете 

W-O-Стратегии: 

 

Унищожаване слабости с цел 

създаване нови възможности 

Опасности 

(T) 

S-T-Стратегии: 

 

Използване плюсовете за 

елиминиране опасностите 

W-T-Стратегии: 

 

Разработване стратегии, 

които да не позволяват 

слабостите да бъдат 

активизирани от заплахи 

 

Фиг 4.2. SWOT – анализ: визуализация 

В обобщение, различните управленски функции: планиране, организиране, 

ръководене, контрол, иновации, маркетинг, социална орговорност, предприемаческа 

култура и много други, дават възможност да разберем, да проектираме и да оценим 

предприемаческото поведение. Трудът на предприемача в сферата на туризма е 

разнообразен и сложен. Неговият успех зависи от умелото ползване предприемаческите и 

управленски теории в съответствие с конкретните условия и практики на туристическите 

организации. 
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Втора глава: Иновативно предприемачество за културен туризъм в 
трансграничния регион „Добрич-Констанца” 

 

Въведение 

Туризмът  се превръща в неотменима част от начина ни на живот. Той може да бъде 
средство за повишаване качеството на културния, икономическия, социалния и екологичния 
аспект в живота на хората. Туризмът се нарежда на второ място след финансовите услуги в 
най-важните сектори и е една от най-бързо развиващите се индустрии. Освен това, той е 
основен източник на външни доходи за много развиващи се страни и допринася значително 
за националното им икономическо развитие. 

 Туризмът като обект на познание и управление изисква интердисциплинарност на 
знанията. Глобализацията, знаков компонент на която се явява туризмът, определя и нов 
подход в управлението му – променят се неговите принципи, методи и начини при 
реализация на функциите му. Ключово значение придобиват проблемите по опазване и 
туристическа интерпретация на световното и националното природно и културно 
наследство, както и устойчивото развитие на туризма.  

Приоритетна насока в устойчивото развитие на туристическата индустрия е 
културният туризъм. Развитието на културния туризъм изисква добро взаимодействие 
между институционалното и стопанското управление при ясно разграничаване държавните и 
бизнес функции, без те да се противопоставят, взаимно изключват и пречат за постигане 
общата цел. За това е нужно разработване ясна визия, мисия и дългосрочни цели на 
развитие на съответните региони, в частност на трансграничния регион Добрич-Констанца, 
както и адекватни форми на сътрудничество между различните държави. 

Културното наследство е основа, която отразява идентичността на хората, тя е и 
икономически ресурс и източник на вдъхновение за предприемачески инициативи. 
Културното наследство е от съществено значение за привличане на туристи. Но в същото 
време, туризмът помага за увеличаване ресурсите в културния сектор чрез идентифициране 
нови възможности за предприемачество. 

  Развитието на културен туризъм, заедно с останалите измерения на туризма (като 
селски, спортен, приключенски, екотуризъм,, е съществено желание в процеса на 
капитализиране туристическия потенциал на всеки регион, още повече, че в 
трансграничния регион Добрич-Констанца има много интересни туристически атракции. 
Това може да се постигне, като се следват серия от стъпки: 

 определяне продукта за културен туризъм, заедно с неговите основни 
характеристики; 

 определяне профила на потребителя на културен туризъм; 
 идентифициране основните ресурси на културното наследство; 
 идентифициране специфични компетенции за развитие на дейности, 

свързани с културния туризъм; 
 определяне набор от насоки за предприемачество в областта на 

туризма, които ще осигурят основата за развитие на продуктите на културния 
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туризъм; 
 идентифициране  начините, по които могат да се развиват новите 

продукти за културен туризъм; 
 идентифициране съществуващите продукти на културния туризъм; 
 издирване успешни практики от Европа, чието прилагане ще доведе до 

развитието на културния туризъм, т.е. идентифициране на тези иновативни и 
устойчиви предприемачески практики,. 

Описаните по-горе стъпки, както и друга информация, свързана с развитието на 
иновативното предприемаческо за културния туризъм, ще бъдат представени в настоящия 
модул. 

В обобщение, модулът е опит да се изясни в най-общ план същността на културния 
туризъм, неговите особености, характерни черти, видово разнообразие и проявления. Той е 
посветен на недостатъчно отразени в научната литература проблеми по опазването и 
управлението на ресурсите за културен туризъм в трансграничния регион Добрич-
Констанца, както и тяхното развитие в перспектива. Представен е и иновационен, 
предприемачески подход за управлението на културните ресурси и, не на последно място, 
успешни европейски практики за развитие на културен туризъм.   

 

 

Приятно четене! 
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Тема 1. Обща характеристика, принципи и особености на културния туризъм          

В тази тема: 

Ще се запознаем със същността и характеристиката на културния 
туризъм. 

 

Ще откроим тенденциите, особеностите и видовете културен 
туризъм. 

 

Ще се запознаем с характерните черти на потребителите на културен 
туризъм. 

 

1.1. Същност и характеристика на културния туризъм        

Културният туризъм и неговата същност се определят от понятието култура и 
нейните пространствени и времеви граници, проявлението й като процес и като резултат. В 
антропологичен аспект, културата е израз на човешкото поведение, начин на живот, знания, 
навици, традиции, език, идеи, творчество, ценности на хората. 

Според известна дефиниция, формулирана от Световната организация по туризъм 
през 1885 г., понятието „културен туризъм” включва: „движение на хора със силна 
културна мотивация – изящни изкуства, пътуване до фестивали и други културни 
събития, посещения на забележителности и паметници” (Алексиева, Бокова, 2013, с.59). 
Интересно е разширяването на понятието „културен туризъм”, което според друг автор 
обозначава: „всички пътувания с цел посещения на културно-исторически обекти и 
получаване знания за културното наследство на дадена дестинация, което наследство 
обхваща архитектура, сценични и визуални изкуства, литература, фестивали, начин на 
живот на местното население, местни традиции и вярвания” (Маринов, 2011 с. 34).   

Други автори предлагат още едно концептуално определение за културен туризъм, а 
именно: „Културният туризъм представлява придвижване на хора към културни 
забележителности, далеч от обичайното им място на пребиваване, с намерението да 
съберат нова информация и преживявания, за да задоволят своите културни потребности" 
(Richards, 1996, р. 11). Според тази дефиниция културният туризъм не се ограничава до 
„туризъм, свързан с наследството" (отнасящ се до артефакти от миналото), но включва 
също така и „художествен туризъм" (свързан със съвременната културна продукция). 

В контекста на нашата съвременност, културният туризъм е олицетворение на едно 
от най-перспективните направления в сферата на туризма и способства за опознаване, 
изучаване, сравнение и съхраняване културното наследство на народите. Факт е, че това 
културно наследство е силно концентрирано на територията на определени региони1. 

                                                           
1 Според много експерти България е на трето място в Европа по брой и по разнообразие на културни 
паметници. На днешните български земи са се развили седем цивилизации през последните 8000 години – 
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Характерна черта на културния туризъм е неговата универсалност, което на практика 
предполага възможности за комбинирането му с почти всички останали видове туризъм 
(Нешков, 2007, с. 49).   

Според проучването за туризъм и култура от Световната организация по туризъм 
(UNWTO) през 2015 г. културният туризъм непрекъснато се увеличава, като около 40% от 
международните пътувания се извършват от туристи, които поне веднъж посещават 
културно мероприятие като част от техния престой. 

Проучване, проведено през 2002 г. от Европейската комисия относно 
потребителските културни навици на европейските граждани, показва, че хората  посещават 
музеи и галерии в чужбина почти толкова често, колкото и вкъщи (European 
Commission,2002). Това подчертава значението на културния туризъм като източник на 
културно потребление. 

Тенденцията на нарастващо търсене на културен туризъм, която е демонстрирана по-
горе, може да се обясни с факта, че в момента равнището на културна компетентност на 
туристите е нараснало, тъй като образователното ниво на хората, по принцип, бележи ръст. 
Така например, в Европа броят на приетите във висшето образование млади хора се е 
утроил през последните 30 години. 

Характеристиките на културния туризъм могат да бъдат определени в зависимост от 
функциите, които той изпълнява в индивидуалния и социалния живот на хората, в 
зависимост от неговите проявления като бизнес, феномен и рекреация. На макроравнище, 
културният туризъм и неговото устойчиво развитие е свързано с повишаване 
благосъстоянието на населението, намаляване бедността и неравенството. Отрицателните 
ефекти на културния туризъм са свързани със загуба на културна идентичност, вреди върху 
начина на живот и ценности на местното население и др. 

В синтезиран вид, най-характерните черти на културния туризъм са: (Михайлов, 
2012, с. 90).   

• Културният туризъм е социално-икономическо явление с 
многостранен и комплексен характер и е туристическа интерпретация на ресурси; 

• Културният туризъм е туристическа интерпретация на ресурси и 
отразява потребности, насочени не само към възстановяване и рекреация, но и 
към усъвършенстване на човека. Потребностите са индивидуализирани чрез 
субективизация на възприятията, имат своите времеви и пространствени 
характеристики с акцент върху социалното, духовното и интелектуалното развитие; 

• Културният туризъм се характеризира с динамичен цикъл на 
продукта – бързо въвеждане, възход и спад на туристическия пазар. Причината е, че 
туристическият продукт се ползва почни еднократно и следователно, посетителите са 
предмет на едностранен познавателен интерес. Това налага непрекъснато 

                                                                                                                                                                                                 
праисторическа, древногръцка, римска, тракийска, византийска, ислямска и българска. Културното наследство 
на страната включва повече от 40 000 регистрирани недвижими паметници на културата, 36 културни 
резервата, 167 манастира. В държавните и в общинските музеи  се съхраняват над 5 милиона движими 
паметници на културата. А 9 са обектите под закрилата на ЮНЕСКО. 
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обновяване и разширяване туристическите съпътстващи услуги и гъвкава 
маркетингова политика в търсене на целеви пазари.  

• Развитието на културния туризъм в даден регион до голяма степен 
зависи от популяризиране културното наследство и развитието на културния 
туризъм – неговия маркетинг, постоянна реклама и специализирани рекламни 
издания; популярни образователни програми и достъпни мултимедийни продукти за 
формиране познания и нагласа за пътувания до туристически обекти – културни 
ценности.  

• Устойчивото развитие на културния туризъм изисква максимално 
съобразяване с местните общности. Те следва да бъдат основните печеливши от 
развитието, да бъдат включвани в разработването и в реализацията на културно-
историческите продукти, както и активно да участват в опазването и в управлението 
на културното наследство.  

1.2. Тенденции и особености на културния  туризъм.  

      Видове културен туризъм 

Разбиране същността и значението на културното наследство е необходимо условие 
за вземане стратегически решения, осигуряващи неговото опазване и устойчиво развитие. 
Културният туризъм допринася за националната идентичност, „прави” различима 
съответната страна, подобрява нейния имидж и обществена репутация. За постигането на 
тези цели е необходимо местното население да бъде привличано в туристическия бизнес и 
да участва активно в развитието и разпределението на икономическите, социални и 
културни приноси. (Фигура.1.). 

 

Фиг. 1. Социокултурни ефекти от туристическата дестинация 

(Михайлов, 2012, с. 174) 

 Местният туристически бизнес следва да провежда политика за създаване работни 
места и квалификация на персонала, от което зависи качеството на туристическия продукт 
при спазване на определени правила, а именно (Рибов, 2003, с. 23): 

• Развитието на културния туризъм трябва да се съобразява с начина на 
живот на местното население и да не накърнява неговите идентичност и култура; 

Частен сектор Местно 
население 

          Туристически бизнес 

Туристи Културен 
туризъм 
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• Развитието на културния туризъм трябва да бъде одобрено и възприето 
от местното население, като по този начин се осигурява автентичност и атрактивност 
на туристическия продукт; 

• Необходимо е да се спазва принципът на съобразеното развитие „от със 
и за местното население“. 

• Културният туризъм се насочва към различията, които показват начина 
на живот и дават възможност за опознаване автентичността на преживяното от други 
култури. 

• Съвременният културен туризъм освен социално-икономическо има и 
значимо политическо измерение и роля (Алексиева, Бокова, 2015, с. 53). 

Културният туризъм преследва разнообразие от цели. Според Световната 
организация по туризъм сред по-значимите са: 

• Удовлетворение на посетителите: да се осигури безопасно и 
удовлетворително пребиваване на посетителите. Да се осигури достъпност до 
туристическите услуги на всички, без дискриминация на пол, раса, увреждания или 
пък друг признак. 

• Социално благоденствие: да се поддържа и да се засилва качеството 
на живот на местните общности, включително и достъпът на ресурси, като се 
избягват формите на социално унижение и експлоатация на местната общност. 

• Културно богатство: да се защитава историческото наследство, 
автентичната култура и традиции на приемните общества, да се съблюдава тяхното 
съхранение и развитие2. 

• Местен контрол: да се предоставят възможности на местните 
общности за участие в процеса на планиране и вземане на решения при 
управлението и бъдещото развитие на туризма в съответната област. По-широк кръг 
от местната общност следва да бъде ангажирана с тези процеси, решенията следва 
да се вземат след постигане консенсус между всички заинтересовани страни. 

• Биологично разнообразие: да се поддържа и съхранява естествената 
природа, хабитатите и дивата природа, като се минимизират вредите върху тях. 

• Ефективно използване на ресурсите: да се минимизира ползването на 
оскъдни и възобновяеми ресурси за развитието и за управлението на културния 
туризъм. 

Като основен компонент на туризма, който пряко отразява културната идентичност на 

                                                           
2 Опазването на културното наследство в Р България е функция и задължение на органи и институции, 
организирани в национална система на републиканско, регионално и местно равнище. Държавната политика в 
тази сфера се провежда от Министерския съвет, който делегира част от правомощията на Министъра на 
културата и на кметовете и общинските съвети. Правителството утвърждава плановете за опазване и 
управление на недвижимите културни ценности и взема решения за тяхното концесиониране в съответствие със 
Закона за концесиите. Мониторингът, както и методологията и режимите по тяхното опазване се осъществяват 
от Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности и Центъра за подводна археология.  
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даден регион, а именно културното наследство, културният туризъм е основна предпоставка 
за социално-икономическото развитие, придобивайки все по-големи измерения, като най-
важните тенденции са: 

 Разширяване съдържанието чрез включване освен паметници на 
културата и на редица ценности, свързани с: местна кухня, социални събития и 
традиции, автентични селскостопански практики, занаятчийство и т.н .; 

  Разширяване границите чрез включване: културни ландшафти, 
исторически градове, национални или международни културни маршрути; 

  Ресурс с уникална духовна стойност, който може да се ползва като 
основен инструмент за устойчиво развитие на местно, национално или 
международно равнище. 

От гледна точка на туристическите продукти някои тенденции в развитието на 
културния туризъм се изразяват в: 

 Предпочитание към дестинации с по-висока материална стойност с 
благоприятен валутен курс; Предпочитания  към дестинации в близост до дома или 
за тези в собствената страна; 

 Увеличаване броя на покупки в последната минута, предвид ползите, 
които носят; 

 Задържане конкурентното предимство от компании, които обръщат 
повече внимание на елементите на разходите; 

 Развитието на местни културни системи (LoCuS),  в които се комбинират 
различни елементи от потенциалната туристическа оферта, разработена за конкретна 
целева група, в зависимост от съществуващите културни ценности и ресурси. 

В заключение, за да има устойчиво  развитие, културният туризъм трябва да се 
основава на следните условия: 

 Устойчиво икономическо и социално развитие чрез получаване 
значителна печалба, генерирана от увеличаване бюджета за пътуване и от 
продължителността на престоя; 

  Идентифициране и развитие на нови туристически продукти и  
туристически атракции на база съществуващото културно наследство; 

 Развиване специализиран туризъм (напр. религиозен, образователен, 
кулинарен туризъм и др.). 

Видове културен туризъм 

Различни са критериите, които разделят видовете туризъм. Според изследователите 
един от наложените критерии при съвременната класификация на културния туризъм е т. 
нар. еднопорядково единство или от един ранг на социокултурните потребности и 
културните атракции (Костов, 2001, с. 16). Според този критерий в литературата се 
обособява следната класификация на културния туризъм: 

• Религиозен туризъм, който включва образователен религиозен 
туризъм, поклонничество, мисионерство, фестивален религиозен туризъм; 
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• Образователен: конгресен, образователни пътувания, индустриален; 

• Фестивален: фестивали на различни видове изкуства, фолклорни 
празници, празници на традиционни национални производства; 

• Културен туризъм, свързан с културно-историческото наследство: 
исторически и културни паметници, музеи и галерии. 

Класификацията на културния туризъм може да продължи, като се ползват и други 
критерии, например: 

• Цел и мотивация на участниците: общи културно-познавателни 
маршрутни пътувания, специализирани образователни организирани пътувания, 
организирани туристически пътувания по професионални интереси; 

• Форма на реализация: индивидуални, групови, организирани, 
неорганизирани, краткотрайни, дълготрайни, по обиколни и линейни маршрути; 

• Използван транспорт: автомобилни, влакови, круизни, самолетни, 
комбинирани;  

• Възраст: за деца, за младежи, за възрастни, за туристи от „третата 
възраст” и пр. 

1.3. Характерни черти на туристите, любители на културен 
туризъм 

Днес едни от най-популярните туристически дестинации са свързани с антични 
култови и религиозни места в Египет, Гърция, Индия, Израел и др.3 Те са обект на масови 
посещения на поклонници, които в миналото са били и първите потребители на културен 
туризъм. В нашето съвремие любителите на културния туризъм са хора, които поставят 
силен акцент върху социалното, образователното и духовното развитие. Те насочват своето 
внимание към т. нар. „културни елементи”, а именно, ценностите на едно общество, 
норми, ритуали, практики, обичаи, традиции, символи – паметници на историята и на 
културата.  

Повечето типологии зависят от степента на културна мотивация при туристите: тези с 
общ или повърхностен интерес към културата и тези със специфичен или силен интерес 
към културата. Изследванията показват, че макар броят на специфичните културни туристи 
да е останал относително постоянен през последните години, по-голямата част от ръста на 
пазара на културен туризъм се дължи на увеличения брой  туристи с обща култура. 

Могат да бъдат идентифицирани три категории културни туристи (Bywater, 1993, pp. 
30-46):  

1. Туристи, интересуващи се от култура – имат общ интерес към културата и 
понякога участват в определени културни атракции по време на почивка. 

                                                           
3 Според запазените исторически сведения и пътеписи именно културният туризъм е сред първите запазени и 
документирани културно-познавателни пътувания на хора в зората на туризма и в далеч по-ранно време. 
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2. Културно мотивирани туристи – културата е важен елемент в техния 
ваканционен опит, но не избират своята дестинация въз основа на специфични 
културни преживявания. 

3. Културно вдъхновени туристи – считат културата за основна цел на почивката 
и желаят да пътуват на дълги разстояния, за да колекционират културни 
изживявания. 

Друга класификация на туристическата типология може да бъде направена, като се 
вземе предвид не само значението на културата при решението за пътуване, но и 
дълбочината на културното преживяване, което туристът желае (Silberberg, 1994, p. 33) Въз 
основа на този двуизмерен подход се получават следните пет категории: 

1. Умишлен културен турист (голямо значение/дълбок опит) – културният 
туризъм е основната причина за посещение на дестинацията. В този случай 
туристът има много дълбок културен опит; 

2. Културен турист – посетител (голямо  значение/повърхностен опит) – 
културният туризъм е основна причина за посещение на дестинацията, но 
натрупаният опит е относително малък; 

3. Късметлията културен турист (ниска важност/голям опит) – въпреки че 
туристът не пътува заради културния туризъм, след като участва в културно 
събитие/културна атракция, той достига до значим опит в съответната област; 

4. Случаен културен турист (средно значение/малък опит) – културният туризъм 
е слаб мотив за пътуване и полученото преживяване е повърхностно; 

5. Индивидуалният културен турист (слабо значение/ повърхностни 
преживявания) – този турист не пътува за културен туризъм, а участва в 
определени дейности и има повърхностни преживявания. 

Според описаната по-горе типология, най-често срещаните туристи са: културен 
турист – посетител (31%), индивидуален културен  турист  (28%) и случаен културен  
турист  (24%), последвани от умишления културен  турист  (12%) и  културния турист 
късметлия (6%). 

Потребителите на културен туризъм притежават редица уникални или т. нар. 
специфични характеристики, като например: 

• Участниците в него са със сравнително високо културно равнище.  

•  Те имат по-високи изисквания към качеството на туристическия продукт, особено 
що се касае до неговите информационни и образователни аспекти. 

• Те притежават актуални знания за културните туристически продукти, което налага 
непрекъсната актуализация и усъвършенстване на съществуващата информация. 

• Любителите отделят повече средства и време за задоволяване своите интелектуални 
интереси и хобита. 
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• Любителите на културен туризъм, в повечето случаи, имат еднократен познавателен 
интерес, което налага непрекъснато и системно усъвършенстване културните 
туристически продукти. 

В синтезиран вид, посочените по-горе, както и други характеристики на 
потребителите на културен туризъм са отразени на следващата фигура. 

 

Фиг. 2.  Потребители на културен туризъм – интерпретация 

                        (адаптирано по Silberberg, 1994) 

 

В обобщение, културният туризъм отразява идентичността на хората, той е 
икономически ресурс и източник на вдъхновение за предприемачески инициативи. 
Културното наследство е от съществено значение за привличане туристи, а туризмът помага 
за увеличаване ресурсите в културния сектор чрез идентифициране нови възможности за 
предприемачество.  

Потребителите на културен туризъм притежават уникални характеристики и 
особености, които са от съществено значение за развитието на културния туризъм и по-
конкретно за позициониране нови и за развиване съществуващи туристически продукти. На 
тези теми са посветени следващите части на изложението. 

Тема 2. Ресурси за културен туризъм 

В тази тема:  

• Ще се запознаем с най-общата характеристика и видово 
разнообразие на ресурсите за културен туризъм. 

 

Той има по-високи доходи от средния потребител на туризъм

Той харчи повече пари, отколкото средният потребител на туризъм

Продължителността на почивките е по-висока от средната 
продължителност на туристическите ваканции

Предпочита настаняване в хотелски / мотелски структури, търсейки 
комфорт

Той обикновено има над средните нива на образование и специфични 
курсове

Много вероятно е да е на възраст над 45 години

Има по-голяма вероятност да бъдат жена, отколкото мъж 
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• Ще посочим и ще характеризираме ресурсите на област Добрич за 
културен туризъм. 

 

• Ще направим кратък преглед на ресурсите за културен туризъм в 
област Силистра и в област Русе. 

     2.1.  Ресурси за културен туризъм: обща характеристика  

Ресурсите за културен туризъм са достояние на човечеството и на отделните народи 
и се намират под закрилата на държавата. Собствеността върху тях може да бъде 
държавна, общинска, на юридически и дори на физически лица. Според дефиницията: 
„Ресурс за културен туризъм е всяко недвижимо и движимо автентично материално и 
нематериално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна и 
културна стойност и притежава обществена значимост” (Рибов, 2003, с. 43). 

 Културните ресурси, които познаваме днес, биват два вида – материални и 
нематериални. Същевременно, културните ресурси в зависимост от тяхната културна и 
научна стойност са диференцирани на категории от световно, национално и местно 
значение.  

Конвенцията на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство определя 
обектите на материалното културно наследство като: (www.unesco.org/programm). 

• Паметници: произведения на архитектурата, монументалната скулптура и живопис, 
елементи или структури с археологически характер, надписи в пещери и групи 
елементи, които имат забележителна универсална ценност от гледна точка на 
историята, изкуството или науката;  

• Ансамбли: групи изолирани или обединени постройки, чиято архитектура, единство 
или връзка с пейзажа представляват универсална ценност;  

• Забележителни места: произведения на човека или съвместни творения на човека и 
природата, както и зони, включващи археологически забележителности, 
представляващи универсална ценност от гледна точка на историята, естетиката, 
етнологията или антропологията4.   

Нематериалното културно наследство обхваща уникални и същевременно 
общочовешки културни ценности. Те включват музикален и танцов фолклор, бит, обичаи, 
традиции, автентични местни производства и др. Представят живи традиции, някои от които 
са придобили световна известност, като например Нестинарството и оригиналното пеене на 
Бистришките баби. В България нематериалните културни ценности се водят в регистър на 
Министерството на културата и се класифицират като: 

• Устни традиции и форми на изразяване, включително чистотата на езика; 

                                                           
4 В тази категория се включват образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура, индустриално 
наследство, документално наследство, аудио и визуално наследство, произведенията на изящните и на 
приложните изкуства и др. 
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• Художествено-изпълнителски изкуства; 

• Социални обичаи, обреди и празненства; 

• Знания и ритуали, които се отнасят до природата и вселената; 

• Знания и умения, свързани с традиционни занаяти; 

• Народни игри; 

• Народни спортове; 

• Кулинарни и етноложки традиции; 

• Книжовни ценности и др. 

В допълнение на посоченото по-горе, друга класификация типологизира ресурсите за 
културен туризъм по начин, представен на фигура 3: 

 

     Фиг. 3.  Ресурси на културния туризъм 

European Centre for Traditional and Regional Cultures - ECTARC (1989)  

Редно е да посочим, че туризмът е сфера, ползваща културните ресурси. Ето 
защо, основен проблем пред културния туризъм и туризмът като цяло е свързан с 
устойчивото развитие на всички ресурси и особено на онези от тях, които са 
невъзстановими. Това изисква разработване специализирани подходи, методи и техники за 
тяхното ползване, туристическа интерпретация и опазване. Опазването на културните 
ресурси е системен процес на издирване, изучаване и идентификация на културни ресурси 
и археологически обекти. Той включва тяхното документиране, регистрация, консервация, 
реставрация и адаптация. 

Културните ресурси в различни страни и региони могат да бъдат обединени с цел по-
ефективно развитие на културния туризъм. Добра практика, с пряко отношение към 
настоящия проект, е формулирането и реализирането на т. нар. „културни коридори на 
Югоизточна Европа”. Те представляват мрежа за културен туризъм, съставена от осем 
балкански държави. Целта е да се покаже уникалността на Балканите като мост между 
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религиите и цивилизациите. Културните ресурси са обединени от Адриатика до Черно море 
и от Средиземно море до Карпатите, датиращи от различни епохи и създадени от различни 
цивилизации. Това обединение позволява културните ресурси да се разглеждат като 
феномен, който разкрива нови икономически и социални възможности за развитие на 
културен туризъм.  

Културни коридори на Югоизточна Европа са: 

 Културен коридор по древноримския път Виа Егнация –  

свързва Адриатика с Истанбул; 

 Културен коридор по Диагоналния път (Виа Милитарис) – 

 свързва Западна Европа с Азия; 

 Културен коридор по Дунавския път; 

 Културен коридор по древноримския път Виа Понтика – по 
крайбрежието на Черно море; 

 Културен коридор по Западния трансбалкански път; 

 Културен коридор по Източния трансбалкански път. 

 

2.2. Ресурси на област Добрич, Силистра и Русе за културен туризъм: 
кратка характеристика  

        Ресурси на област Добрич за културен туризъм 

Област Добрич обхваща осем общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-
селска, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Областта разполага с огромен ресурсен 
потенциал за развитието на културен туризъм. По значимост и брой, паметниците на 
архитектурното и археологическото наследство, поставят област Добрич на едно от първите 
места в България5. 

Територията на община Балчик е била обитавана от древни времена. По-значимите 
разкрити паметници и културни факти в гр. Балчик са:  

 Землено-каменно укрепление в кв. Хоризонт – паметник на културата с 
национално значение. Съставен е от четири свързани укрепления. Проучванията в 
района са недовършени, тъй като върху част от укреплението има застроени 
жилищни сгради.  

 Друга забележителност е крепостта Дионисополис, намираща се в 
централната част на града. Днес добре запазена е само източната стена. Също така в 
Балчик са разкрити средновековни селища на хълмовете Джени и Сусам баир и 
четири некропола датиращи от VІІІ-XІІІ. 

                                                           
5 Редно е да отбележим, че настоящото изследване не претендира за изчерпателност. То има за задача само да 
илюстрира част от многообразието на културни ресурси, с цел тяхната интерпретация.  
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 В селата Кранево, Оброчище, Рогачево, Храброво са разкрити древни 
селища, крепости и некрополи. Повечето от тях са от епохата на средновековието. 
Подобни археологически находки са разкрити и в много други села на общината.  

 Най-голямата забележителност на Балчик е архитектурно-парковият 
комплекс „Двореца”. Изграждането му започва през 1924 г. от италиански архитекти 
за румънската кралица Мария. Впечатлена от прекрасната местност тя поръчва в 
близост до центъра на града да бъде изграден дворец в ориенталски стил.  

 Балчик се отличава с калдъръмените си улички и многобройни 
забележителности. В града могат да бъдат посетени Историческия музей, 
Етнографския музей, Художествената галерия, Възрожденския комплекс, 
църквите „Св. Николай Чудотворец” (1866 г.), „Св. Богородица” (1873 г.), „Св. Св. 
Константин и Елена” (1894 г.).  

 Историческият музей представя уникална колекция и експозиция от 
античната и средновековна култура. В експозицията на музея са включени и 
мраморни статуи, епиграфски паметници от открития в Балчик Храм на 
Понтийската богиня майка Кибела.   

 Друга забележителност в града е Възрожденският комплекс с 
реставрирано Взаимно училище и църквата „Св. Николай”. Комплексът е открит 
през 1982 г.  В нея е показана пълна възстановка на учебна стая, учителската стая и 
експозицията „Възраждането на Балчишко”.  

 В село Оброчище по пътя за к.к.Албена се намира Дервишки манастир 
(манастир Акязълъ баба – Св. Атанас) или още както го наричат местните жители 
Текето. Къзълбашите вярвали, че там е погребан светецът Ак Язълъ баба, а 
християните Св. Атанас. Построен е през XVІ век както от мюсюлмани, така и от 
християни.  

 Балчик предлага на своите посетители много културни прояви и 
фестивали. Тук се провеждат фестивалите: Национален пленер „Художници, 
Балчик, Любов”, фотографски пленер, театрален фестивал на младото изкуство 
„Виа Понтика”, международен детски фестивал на изкуствата „Трикси” и др.  

Културното наследство и историческите паметници на град Добрич са свързани 
първоначално с археологически находки от най-ранната протоцивилизация на човечеството. 
В града са представени почти всички форми на културата – визуални и сценични изкуства, 
книги, четене и библиотеки, културно наследство, култура и образование. Културният 
календар на Добрич предлага разнообразни събития, насочени към различни целеви групи. 
Градът извършва и активен културен обмен на регионално, национално и международно 
ниво. По-значимите културни ресурси са: 

 В Добрич има и материално наследство, което притежава научна и 
културна стойност. Това е археологическата находка от най-старото обработено 
злато в света, което е открито през 1979 край Дуранкулак. Сред 23-те древни 
златни накити е намерена златна спирала, за която е научно доказано, че датира от 4 
600 г. преди Христа. Находката се съхранява в Регионалния исторически музей. 
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 Архитектурната възстановка на „Стария Добрич" представлява 
атракция за гостите. Въпреки че не е автентичен, комплексът предлага интересен 
поглед към старите и традиционни занаяти, с които Добрич е бил прочут в миналото.  

 В момента в Добрич има два културни паметника, които са сред Стоте 
национални туристически обекти. Това са Дом-паметник „Йордан Йовков" и 
Художествената галерия.  

 В града се провеждат традиционно редица събития, фестивали и други 
културни прояви. Сред тях са: Европейски поп-рок конкурс „Сарандев”, 
Международен младежки фестивал-конкурс „Фолклор без граници”, Международен 
младежки музикален фестивал-конкурс „Надежди, таланти, майстори”, 
Международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка”, организиран от 
Славянската литературна и артистична академия и др. 

 В град Добрич се провеждат прояви, пряко свързани с културно-
историческото наследство. Това са празниците, посветени на християнския и 
обредния календар – Трифон Зарезан, Сирни Заговезни, Цветница, Великден, 
Гергьовден, Еньовден, Архангеловска задушница, Ден на християнското 
семейство, Игнажден и Коледа.  

Значими културни ресурси на Добрич селска община са: 

 Каралезката чешма е позната от разказа на Йордан Йовков „Песента 
на колелетата”. Чешмата е в село Стефан Караджа, недалеч от град Добрич. Името 
си е получила от най-близкото по онова време село Каралез (днешното с. Царевец). 
Йовков свързва нейното изграждане с общественото благодеяние (себап), извършено 
от някой си Мурад бей от село Сърнено.  

 Укрепеният комплекс „Славната канара“ се намира в землището на 
съвременното село Прилеп, непосредствено до границата му с района на село 
Дебрене. Разположен е върху обрасъл с гъста гора скалист рид, тристранно ограден 
от красивата долина на един от притоците на Батовската река. В подножието му 
извират силни води. Там сега е изградена голяма каменна чешма, до която, в 
местността Долапите, са запазени останките от скален манастир, разположен 
непосредствено срещу западната стена на укреплението.  

 Средновековна крепост има в местността "Асариче" и се намира  
източно по права линия от центъра на село Долина. Крепостта е изградена по 
времето на Първата българска държава. Тази крепост се смята от някой автори за 
антична, но има основание да бъде отнесена с по-голяма вероятност към ранното 
средновековие.  

 Крепостта в местността „Каяджика", разположена североизточно от 
центъра на село Камен. Намира се на издължен нос на левия бряг на Суходолието. 
Носът е разположен в посока северозапад-югоизток. Крепостта е или 
ранновизантийска или ранносредновековна от времето на Първата българска 
държава.  
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 Късноантична крепост Хач бурун кале се намира на южно от село 
Ново Ботево, на носообразното възвишение "Хач бурун", при стока на Суха река и 
нейния приток Света Марина. За нея пръв съобщава К. Шкорпил. Укреплението има 
приблизително вид на трапец. 

 Късноантична крепост „Калето” се намира на едноименния хълм  
североизточно от центъра на село Прилеп. Крепостта има формата на неправилен 
трапец, издължен от изток на запад с широка западна страна. Крепостта е част от 
крепостната система на провинция Малка Скития. 

 

На територията на община Генерал Тошево се организират следните 
културни мероприятия: 

 Историко-етнографска сбирка, която съдържа копия на археологични 
находки и автентични етнографски експонати от общината, по голяма част от които 
са част от експозицията на Историческия музей в града. 

 В града се провеждат Национален литературен конкурс за млади 
поетеси „Дора Габе”, Празници на град Генерал Тошево, Великденско добруджанско 
надсвирване на инструментални групи, Добруджански фолклорен събор 
„Богородица” и др. културни появи. 

 

На територията на община Каварна има находки от всички исторически пластове – 
от неолита, от тракийско, римско, византийско и средновековно време. Всички те, както и 
българското Възраждане са напластявали култура и ценности. Високата културно-
историческа и познавателна стойност на уникалните културни паметници са обект на 
изследвания и основа за конкурентни туристически продукти. Висока концентрация на 
археологически паметници на културата има в селата Българево, Камен бряг, Топола и град 
Каварна. Някои примери: 

 „Бизоне” – селище от V в пр. Хр. в местността “Чиракман”. 

 Антична и средновековна крепост „Калиакра” при с. Българево и 
прилежащата й територия и акватория – забележителен природен обект и крепостен 
ансамбъл. 

 Археологически резерват в местност „Яйлата” – крепостен ансамбъл 
от I до VI в., изграден върху естествено защитена тераса край морето. 

 „Кованлъка” – прабългарско селище от VIII-XI в. – занаятчийски и 
грънчарски център. 

 „Таук лиман” – забележителен природен феномен и останки от 
крепостни стени. 

 Комплекс „Старите магазии на пристанището” – складови 
помещения за съхраняване зърнени храни от времето на Възраждането 
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 Каменен мост – построен от местни майстори през Възраждането, 
единствен в целия район и др. 

 

В община Крушари, сред по-значимите културни ресурси са:  

 На територията на община Крушари се намира най-големият укрепен 
античен център в земите на днешна Добруджа – крепостта Залдапа. Тя е родното 
място на Виталиан – предводител на известния бунт срещу император Анастасий, 
прераснал в 5-годишна гражданска война. Разположена е в м. Калето, между селата 
Абрит и Добрин. Има общо 32 крепостни кули с различна форма и размери, 3 главни 
и 2 по-малки порти.  

 На около 1,5 км северозападно от с. Александрия, сред вековни 
брястове се е намирало двуобредното светилище Мустафа Канаат – Св. Илия, 
известно сред местното население като “Дървеното теке”. Дървеното теке е 
единствено по рода си в цяла Североизточна България и датира от ХVІІ-ХVІІІ в.  

 В с. Поручик Кърджиево се намира още едно казълбашко светилище на 
Каиб деде. Разположено е в западната част на селото, в дерето на една от напълно 
запустелите вече махали и представлява голям недялан камък с неправилна форма, 
без надпис и украса.  

 

Шабла е община с древна история и богата култура. Историческото развитие на 
района може да се проследи от най-далечни времена, от преди 7 000 години, по 
изключително богатите археологически находки.  

 Констатирано е и отчасти изследвано едно неолитно селище – това, на 
брега срещу Големия остров в Дуранкулашкото езеро. Тук е проучен и богат 
неолитен некропол с над 600 гроба.  

 Констатирани са две енеолитни селища – „Шабла – новите лозя“ – 
проучено през 1973/74 г. и Дуранкулак – Големия остров. Става  дума за 
единствената селищна могила в Добруджа. Открита е най-ранната каменна 
архитектура за континентална Европа. Проучен е и принадлежащия към селищната 
могила некропол – над 700 погребения от каменно-медната епоха, някои от тях със 
златни украшения.  

 През бронзовата епоха на територията на общината са възникнали 
многобройни погребални могили, обединени в могилни некрополи. Освен това в 
района има много селища от късната бронзова епоха и ранната желязна епоха, като е 
проучено само това на Големия остров в Дуранкулак.  Едно селище има в 
югоизточния край на Дуранкулак, едно на западния бряг на Шабленското езеро. 

 Периодът на гръцката колонизация е оставил много следи в района. На 
нос Шабла се намира отчасти проучена антична крепост (най-вероятно античната 
Кария). На Големия остров в Дуранкулак продължава проучването на голямото 
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пещерно светилище на богинята Кибела с многобройни богати жертвени ями и 
погребения.  

 В местността „Катмера” край Дуранкулашкото езеро се намира 
непроучено късно антично /може би сарматско/ селище. Неговият некропол е 
отчасти проучен. Открити са много ценни погребения със златни и бронзови 
украшения. 

 

По-значимите културни ресурси на община Тервел са: 

 Историческият музей в град Тервел е паметта на общината, открит 
през 1986 г. в следствие на събрания фонд, експониран в етнографската сбирка на 
Народно читалище „Димитър Дончев”.  

 Каньонът на „Суха река“ и околностите му са не само впечатляваща 
природна, но и археологическа забележителност. В древността „Суха река“ е била 
най-големият източник на сладка вода във вътрешноконтинентална Добруджа. Ето 
защо в археологически план тази природна даденост е акумулирала останки от 
древни култури и цивилизации.  

 Едно от най-атрактивните места по „Суха река“ е градището край село 
Балик, община Тервел. В самия склон на това градище е регистрирано най-голямото 
съсредоточие на скални обители в пределите на Добруджа. Те са били обитавани от І 
хил. пр. Хр. до времето на Второто българско царство (ХІІ-ХІV век). Изследвани са 
раннохристиянски скални обители от периода ІV-VІ век Това са монашески обители, 
манастири, скитове, отделни килии и стопански помещения. 

 В община Тервел има няколко основни фолклорни групи, които 
съхраняват и предават фолклорните традиции и обичаи от този край. Пред гости на 
общината и на местни туристически обекти те представят характерни за Тервелския 
край обичаи, ритуали, носии и танци. 

 Детският фолклорен танцов ансамбъл „Калинка Вълчева” е основан 
през 2000 г., наброява 110 деца и е обявен за представителен за България от 
Националната секция на международния съвет на организаторите на фестивали за 
фолклор и традиционни изкуства.  

 Фолклорното богатство на община Тервел може да бъде демонстрирано 
пред българските и чуждестранни туристи и от Женска певческа група за 
автентичен фолклор.  

 

Ресурси на област Силистра за културен туризъм 

Област Силистра е богата на разнообразни културни ресурси, обусловени от 
непосредственото взаимодействие между исторически, археологически и религиозни 
традиции. Богатството на археологически обекти и открития свидетелстват за наличието на 
културно наслояване от времето на праисторията до наши дни. Почти 2/3 от територията на 
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гр. Силистра (1720 дка) е обявена за Национален архитектурен резерват „Дуросторум-
Дръстър-Силистра“. Емблематични са римските и средновековните антични обекти. 
Античният Дуросторум, средновековният Дръстър и нова Силистра са сред малкото градове 
в България, Балканите и Европа, в които се проследява културна и цивилизационна 
приемственост от Античността, ранна Византия, Второто българско царство, Османо-турския 
период, Възраждането и до наши дни. През тези две хиляди години в града е натрупано 
богато културно-историческо наследство, свързано с пет знакови цивилизации: римска, 
византийска, средновековна, османска и новобългарска и на четири световни религии: 
гръкоримска, християнска, ислямска и юдейска. При това през различните исторически 
епохи, като изключим последния век, градът е водещ административен, военен, културен и 
духовен център на Добруджа. 

Разкопките и проучванията са потвърдили богатството, но и комплексността на 
древните култури на тази територия. Сред значимите културни ресурси на област Силистра 
са: 

 Тракийски скален култов център по река Табан „Свещената долина 
на Залмоксис”. Той включва скални светилища, олтари, култови площадки и ями, 
групирани по протежение на 4 км край бреговете на древната река Табан (Малък 
Канагьол) в района на селата Стрелково, Васил Левски, Поп Русаново и Кутловица. 

 Късноантична римска гробница в гр. Силистра – „Силистренската 
гробница”, единствена на Балканския полуостров от първата половина на IV век, с 
висока художествена и историческа стойност. 

 Дворецът на доростолските епископи през V-VІ в., разположен до 
ранно-християнската епископска базилика (в централната част на гр. Силистра) в 
комплекс с руини от римска вила-урбана (II-III в.). 

 Крепостна стена на Дуросторум-Дръстър-Силистра е едно от най-
мощните военно-отбранителни съоръжения в България от Късната Античност и 
Средновековието с дебелина на стените между 3,50 – 4,50 м.  

 Патриаршеската базилика на патриарх Дамян Доростолски 
(Дръстърски) в гр. Дръстър (Силистра) – първата патриаршеска църква в българската 
държава и втората по големина в страната. 

 Средновековният катедрален патриаршески и митрополитски храм 
на Дръстър и патриаршеската резиденция от Х в. – импозантна трикорабна базилика 
до северната крепостна стена на Дръстър-Силистра, многократно преустройвана. 

 Част от колона на хан Омуртаг, изложена в Археологическия музей – 
гр. Силистра. 

 Историческа местност „Аязмото” до с. Руйно, общ. Дулово. Там се 
намира средновековна българска крепост от ІХ-ХІ в., охранявала древния 
стратегически път между столиците Плиска и Велики Преслав и р. Дунав. Местността 
е свързана и с пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба (Железния баща) 
в средата на ХVІ век. 
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 Руска старообрядческа църква „Покров Богородичен” в с. Татарица, 
Община Силистра. Руските старообрядци-некрасовци се появяват в Северна 
Добруджа около средата на XVIII век. В средата на XIX век техни потомци заселват с. 
Татарица, квартал на Айдемир. Църквата е построена през 80-те години на XIX век 
като внушителен куполен храм.  

 Югоизточно от град Силистра, по руслото на река Суха, южно от село 
Голеш започва колония от седем скални манастири, с множество църкви, крипти, 
килии и параклиси, които се намират сред девствена природа. Съхранили са своя 
оригинален интериор и екстериор от късната античност (ІV-VІ век). Засега това са 
най-ранните скални манастири по българските земи.  

 Ранносредновековна крепост „Картал кале” (Орлова крепост), 
строена през ХVІІІ в. до с. Руйно, общ. Дулово. Това е втората крепост до с. Руйно, 
разположена на около 4 км от „Аязмото” на недостъпно място в Суходолие, върху 
руините на малко тракийско селище и късно-антично укрепление. 

 Средновековна крепост в местността „Ташлъ махле” в с. Окорш, 
общ. Дулово. 

 Арменски апостолически храм „Сурп Аствадзадзин” (Света 
Богородица) в гр. Силистра – най-старият арменски храм в България (построен през 
1620 г.). 

 Турски форт „Абдул Меджиди” (Меджиди табия). Намира се южно от 
гр. Силистра. Това е най-запазеният от шестте пункта на фортификационната 
система по северната граница на Османската империя, построен в периода 1841-1853 
г. по проект на немски военен инженер – фон Молтке. 

 Куршумлу джамия – паметник на културата от местно значение, 
намиращ се в центъра на гр. Силистра. 

 Гробът на еврейския равин Елиезер Папо, един от 12-те най-тачени 
еврейски равини, починал през 1829 г. в гр. Силистра, помогнал на местното 
население да се пребори с епидемията от холера. През 2003 г. на брега на р. Дунав, 
където се предполага, че е бил гробът му е изграден мемориално-религиозен 
комплекс в негова чест, който е включен в програмите на много чуждестранни 
туроператори и е редовно посещаван от поклонници от целия свят. 

 Историческата чешма край село Кайнарджа, свързана с 
подписването на Кючук-Кайнарджанския мирен договор през 1774 г., с който 
завършва І-та Екатерининска война между Русия и Турция. Чешмата е построена през 
1892 г. Обявена е за паметник на културата. 

 Манастири: „Покров Богородичен” край с. Айдемир (най-новият 
манастир в Доростолската епархия – 1996 г.); манастир в с. Каменци, общ. 
Кайнарджа, традиционно често посещаван; средновековни скални манастири до с. 
Върбино, общ. Дулово. 
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 Църкви: „Света Троица” в гр. Алфатар – най-старият християнски храм 
в обл. Силистра, представляващ трикорабна базилика от 1846 г. с богата украса от 
икони и дърворезби, изпълнени от майстори на тревненската школа; „Свети 
Димитър” (1847 г.) в с. Калипетрово. Двата храма са изградени от български 
майстори, градили и крепостта „Меджиди табия” в Силистра. 

 Добруджанска къща в гр. Алфатар с реставрирана етнографска 
експозиция, открита през 1984 г. 

 Архитектурен резерват „Рибарска махала” в гр. Тутракан на брега на 
река Дунав, със съхранено атрактивно рибарско селище с автентичен сграден фонд и 
с атмосферата на някогашния основен поминък на Тутракан – рибарството. 
Резерватът е с висока културна и туристическа стойност. 

 Архитектурно-археологически резерват “Дуросторум- Дръстър-
Силистра”, разположен в центъра на град Силистра, както и Дунавският парк. 

 Мемориал “Военна гробница – 1916 г.” – най-голямото военно гробище 
от войните за национално обединение, изградено в един от фортовете на 
непревземаемата румънска крепост. Мемориалът се намира на 10 км от Тутракан с 
площ 24 дка, в близост до с. Шуменци. Тук почиват костите на 8000 бойци – българи, 
румънци, немци и турци, участвали в сраженията за Тутраканската крепост през 1916 
г. 

 Събор на хоровете от крайдунавските страни – единствен по рода си 
в Европа, проведен за първи път през 1910 г. 

 Фестивал на старите градски песни, в който участват състави от 
различни градове на България. 

 Празник на кукерите в село Калипетрово, който е превърнат в 
национален фестивал. 

 През последните 13 години в Силистра неизменно се провежда 
Международен детски танцов фестивал “Утрешният мир започва с днешното 
приятелство”. Всяка година над 300 деца от над 30 страни, от 4 континента 
посещават Силистра.  

 Международен куклен фестивал “Ян Бибиян” се провежда ежегодно 
като Международна театрална лаборатория. Иновационните практики от изданието на 
лабораторията от 2003 г., малката театрална лаборатория и Експерименталния 
финален спектакъл, са стимул за театрална творческа работа и между актьори от 
различни куклени театри на Европа и др. 

 

Ресурси на област Русе за културен туризъм 

Туризмът заема важно място в общинската политика за развитие. В Програмата за 
управление 2011-2015 г. на област Русе туризмът е формулиран като един от трите най-
важни приоритета за развитие. Територията на област  Русе е обитавана още от дълбока 
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древност и през вековете е съхранила културни ценности и артефакти от различни епохи. В 
Област Русе повече от 260 сгради са паметници на културата. С над 20 от тях, област  Русе 
се вписва в международната инициатива на Европейския парламент и Съвета на Европа 
„Знак за европейско наследство”. Сред значимите културни ресурси на областта са: 

 Специално място при проучването и експонирането на богатото 
историческо наследство на областта заема Регионален исторически музей – Русе. 
Основан е през 1904 г. В основата му стоят археологическите сбирки на Карел и 
Херман Шкорпил и на естествоизпитателя Васил Ковачев.  

 През римската епоха по поречието на Дунав римляните изграждат 
Дунавския лимес – система от крепости, пазещи границата на империята от 
варварите. Част от Дунавския лимес е била и крепостта Сексагинта Приста, която 
се намира в съвременната северозападна част на град Русе, на възвишение до брега 
на река Дунав. Името на крепостта се превежда традиционно като „Пристанище на 
60-те кораба”. 

 На половин километър източно от с. Бабово, Община Сливо поле, се 
намира римска гробница-мавзолей. Тя представлява сложно съоръжение в 
геометричния център на могилен насип с височина 7 м и диаметър при основата 41 
м. Разположена в близост до римския град Апиария, гробницата – една от най-
големите в днешните български земи, вероятно е принадлежала на някои виден 
гражданин от тракийски произход и членовете на неговото семейство.  

 Басарбовският манастир е една от уникалните забележителности в 
областта, тъй като е единственият действащ скален манастир в България. 
Манастирът се намира в долината на река Русенски Лом на 10 километра от град 
Русе. Манастирът води началото си от периода на Второто българско царство (XII-XIV 
в.), но най-ранните данни датират в османските данъчни регистри от XVI век.  

 Храмът „Света Богородица“ от ХІV век, известен като Църквата, е 
един от българските обекти в списъка на ЮНЕСКО за световното културно 
наследство. Началото на комплекса вероятно е поставено през ХІІ век и в своя апогей 
той е наброявал 41 скални храма и общо около 102 помещения. Редица артефакти 
свидетелстват, че манастирът е бил под покровителството на българските царе. 
Скалните църкви край Иваново са известни преди всичко като пример за 
средновековното православно изкуство.  В различни помещения от комплекса 
фреските демонстрират стил, присъщ за различни периоди от православната 
живопис. 

 Друг значим обект е Археологически резерват "Средновековен град 
Червен". Намира се на 30 км от Русе, сред скалистите меандри на река Черни Лом. 
Първи траките заселват мястото през ХІІ-VІ пр. Хр. Мощната крепост вероятно е била 
издигната по времето на византийския император Юстиниан I през VІ век. Червен е 
бил една от най-значимите крепости в историята на Второто българско царство. 

 Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на 
община Борово е откритото през 1974 г. Боровско тракийско сребърно съкровище, 



52 
 

състоящо се от пет сребърни-позлатени съда с животински и човешки изображения – 
три ритона, каничка и купа. Датирано е към втората четвърт – средата на IV в. 
пр.н.е., т.е. времето на Одриския цар Котис I.  

 Мостът на „Колю Фичето”, превърнал се в символ на гр. Бяла. 
Мостът над Янтра, построен от Колъо Фичето през 1865-1867 г. е завидно постижение 
на българското възрожденско инженерно и архитектурно строителство. Той се 
намира на един километър от град Бяла, на пътя между Плевен и Русе.  

 Градска часовникова кула от 1906 г. До днес тя служи за градски 
часовник на гр. Бяла. Механизмът е швейцарско производство и до днес отмерва 
времето точно без да му е правен основен ремонт. Замислена да бъде камбанария на 
църквата, кулата е построена през 1872 г. с пари дадени от беленския еснаф. 

 Катедралният храм „Света Троица” в град Русе е построен през 1632 
година. Църквата е вкопана в земята, тъй като по времето на турското робство не се 
е разрешавало църквите да бъдат по-високи от джамиите. От XVII век е катедрална 
църква на Русенската митрополия.  

 Арменската църква „Сурп Аствадзадзин” (Света Богородица) е 
построена през ХVII век и е най-старата арменска църква в България. Тя е 
свидетелство за многовековния градски живот в Русе.  

 Къща-музей „Захари Стоянов“ представя експозиции за Българското 
Възраждане, църковно-просветните и националноосвободителните борби в Русенския 
край, за семейство Обретенови – семейството на Баба Тонка, както и за живота и 
делото на летописеца на Априлското въстание Захари Стоянов. 

 Музей „Градски бит на Русе", популярен като Къщата на Калиопа, 
заема сграда, построена през 1864 г. В нея се е помещавало консулството на Прусия. 
Според предание къщата е била подарена на хубавата Калиопа (Катерина Калиш), 
съпруга на пруския консул Морис Калиш, от влюбения в нея управител на Дунавския 
вилает Мидхат паша.  

 Пантеонът на възрожденците е открит през 1978 г. по повод 
стогодишнината от освобождението на България от османско иго. В него са 
погребани 39 известни българи, сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов, 
Стефан Караджа, Панайот Хитов, Баба Тонка, Никола Обретенов, Панайот Волов, 
Ангел Кънчев и др. Почетени са 453-ма души – участници в Ботевата чета и др. 

 Левента е хълм, разположен южно от град Русе, известен е още като 
Саръбаир. Там е разположен единственият запазен форт от османското владичество 
в региона – „Левент табия". Той е каменно укрепление (крепостен форт) на 
османската русенска крепост от XIX век, побирало 3000 души гарнизон.  

 Кюнт Капу е единствената запазена порта от крепостната стена на 
стария Русе. Буквално Кюнт Капу се превежда като „вратата с тръбата”, тъй като 
покрай нея е минавал тръбопровод (кюнт), който е бил част от водоснабдителната 
система на града.  
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 Доходното здание е построено през периода 1900-1902 г. по проект на 
виенския архитект Петер Паул Бранк, а е изпълнено от архитектите Георг Ланг и 
Франц Щолц. Идеята е била сградата да носи доходи на училищното настоятелство. 
Със своя ярък монументализъм сградата се превръща в емблема на европейската 
архитектурна атмосфера на Русе.  

 „Католическата църква "Свети Павел от Кръста". Първият камък на 
църквата е положен през 1890 г. Въпреки усилията на тогавашния епископ Иполито 
Агосто, събраните средства (основно от чужбина) стигат само за издигането на 
стените на храма на 1 метър над земята. Храмът е рядък образец на готическата 
архитектура (тухлена Нео-готика) в България. 

 „Дом Канети“, свързан с живота на родения в Русе Елиас Канети – 
носител на Нобелова награда за литература. В този дом в началото на XX в. се е 
помещавал магазинът на дядо му, описан в книгата „Спасеният език”. 

 Експозицията на музей "Градски бит на Русе" представя ролята на град 
Русе като врата към Европа и навлизането на европейската градска култура в 
България в края на XIX и началото на XX век. Тук може да се види и първият роял, 
внесен в България от Виена. 

 Международен фестивал „Мартенски музикални дни” – един от най-
старите и значими музикални форуми в България. Фестивалът представя най-доброто 
от световната и европейска музикална класика, както и редица образци от музиката 
на ХХ в. Фестивалът е член на Европейската асоциация на фестивалите (ЕАФ). 

 Фолклорен празник „Златната гъдулка” – Фестивалът представя 
формации и изпълнители за изворен и обработен фолклор от Русе, страната и 
чужбина. Провежда ежегодно на открити сцени при хижа „Приста”. 

 Международен симпозиум за съвременно изкуство „Виа Ломеа” 
стартира през 2000 г. под името "Екоарт". Целта е да се създават съвременни творби 
(инсталации, пластики, аудио-визуални композиции и др.), тематично свързани с 
екологичното равновесие в един от най-красивите природни паркове в България –
Природен парк „Русенски Лом”.  

 Националната джаз-среща е един от най-старите и реномирани 
фестивали в България, който събира в Русе елита на българската джаз сцена. 
Провежда се ежегодно през м. ноември и др. 

       2.3. Ресурси на област Констанца за културен туризъм: обзор  

           Основните ресурси за културен туризъм в Констанца като туристически регион 
са идентифицирани както следва: 

 Национален исторически и археологически музей – Констанца е 
основан през 1878 г. по инициатива на префекта Ремус Опреану и включва множество 
експонати от археологическото съкровище на Констанца, останки от древната и 
средновековна история, открити в района на Добруджа, както и елементи от 
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съвременната история. В рамките на този музей се организират и тематични изложби 
(постоянни и временни). 

 Музеен комплекс "Хистрия" (Истрия). Комплексът е основан през 1920 
г. и включва както музея "Хистрия", така и руините на гръко-римската крепост: 
Голямата порта и Малката порта на Късната римска крепост, Големият площад на 
късната римска крепост, Римските терми, Голямата кула, Епископската базилика, 
Базиликата с пиластрите, Базиликата Rhemaxos, Domus, Свещената зона и др. 

 Музейният комплекс „Тропеум Траяни" (Адамклиси) включва главно: 
Археологическия музей, създаден през 1910 г., Триумфалния паметник „Тропеум 
Траяни", построен по време на император Траян след победата на римляните над 
даките и крепостта "Тропеум Траяни" и двете от II в. сл. Хр. Ансамбълът включва 
също: базиликата, стените на крепостта, римската кула, римския олтар, некропола и 
др.. 

 Музеят  „Карсиум" в Хършова е основан от Василе Котову в началото 
на 20 век. Музеят включва ценна колекция от фрагменти от саксии, надписи, скали, 
монети и др. Римският град Карсиум е построен по време на император Траян върху 
руините на бивша гетска крепост. 

 Музеят за история и археология Калатис (Мангалия) включва 
множество архитектурни фрагменти (колони, капители, архитри, метопи, корнизи с 
вдлъбнатини и др.), керамични съдове (амфора, хидри, кантарос, лекитос), лампи, 
аквадукти, статуи тип танагра, стъклени съдове, погребални звезди, надписи, 
изображения на божества, украшения, бижута, монети, метални предмети и др. В 
рамките на този музей посетителите могат да видят и известния гроб с папирус, 
датиращ от 4 в. пр.н.е., изследван през 1959 г., възстановен и запазен в основната 
експозиция на музея. Гробницата е била покрита с три каменни плочи и в нея е 
открит гръцки папирус. Папирусът е най-старият документ в Румъния.  

 Музей „Аксиополис" (Черна вода). Открит през 2006 г., музеят има 
археологически профил, а именно: праисторическа археология, дако-римска 
археология и история. Колекцията включва предмети от местна и регионална 
праисторическа и римска археология, декоративни произведения от 19-ти век, 
паметници и личности, които характеризират историята и образа на града.  

 Музеят на изкуствата (Констанца) е важно място за съхраняване, 
валорификация и изследване на румънското изобразително изкуство. Постоянна 
изложба предлага представяве века на националното изкуство, и най-вече на 
добруджанското изкуство. Тя включва две секции в града и окръга: Музея на 
скулптурата "Йон Жаля" в Констанца и художествения музей  "Дину и Винтила 
Севаста" в Топалу. 

 Музея на скулптурата „Йон Жаля" в Констанца е основан  през 1968 г. 
със 108 творби, дарени от скулптура Йон Жаля. Тези произведения са изработени от 
камък, мрамор, бронз и гипс. 
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 Художествения музей „Дину и Винтила Севаста" в Топалу, единствен 
в провинцията на Румъния, притежава над 200 произведения на изкуството от най-
големите художници и скулптори в Румъния. Намира се в село Топалу, окръг 
Констанца. Музеят се помещава в бащината къща на лекаря Георге Винтилия, който е 
и негов основател през 1961 г. Музейната колекция е представена в тринадесет стаи. 
Повече от 200 произведения на изкуството, произведения на големите художници от 
19-ти и 20-ти век могат да бъдат видяни: Николай Григореску, Йоан Андрееску, Октав 
Банчила, Николай Григореску, Щефан Лучиан, Георге Петрашку, Николае Тоница, 
Александру Чикуренку, Димитрие Пачиря, Теодор Аман, Николае Тоница, Корнелиу 
Баба, Николае Даръску. 

 Музеят на народното изкуство (Констанца) илюстрира чрез своите 
структури единството на традиционната култура в Добруджа с тази на другите 
исторически провинции. В колекциите на музея са включени над 16 000 етнографски 
предмети от цялата страна. Изложбите са групирани по жанрове на народното 
художествено творчество и включват: керамика, дървени и стъклени икони, метал, 
народни носии, ковьори, тъкани, текстил, орнаменти. 

 Музейният комплекс по природни науки (Констанца). стартира 
дейността си през 1958 г. с пускането в експлоатация на Аквариума. По-късно са 
построени и Планетариум, Астрономическа обсерватория и Морски музей, а през 
1972 – Делфинариум. През 1973 г. всички тези обекти се обединяват в един музей. 
Към тях днес са добавени микроделтата и волиера за пеещи и декоративни птици. 
Музеят притежава есетрови риби от около 15 години, океанска фауна (ракообразни, 
мекотели, риби), кристални минерали, добруджанска вятърна мелница от с. 
Журиловка и др. Делфинариумът представя света на китоподобните, живеещи в 
различни морета. В амфитеатър с басейн се организират  демонстрации с делфини 
от вида Phocaena relicta и Delphinus delphis ponticus, както и южноатлантически 
тюлени. 

 Музей на румънския флот (Констанца). Най-важните колекции, 
представени в музея, са: амфори и стара керамика, хладни и огнестрелни оръжия, 
подводници, медали, униформи, трансмисионно оборудване, морски двигатели, 
котви и витла, модели на кораби, оригинални кораби и фрагменти от останки, 
знамена и флагове, навигационни инструменти, нумизматика, картини, документи и 
снимки с морски аспекти, стари книги,  военноморска преса и др. 

 Долен Дунав (Кълъраш) е археологически музей, открит през 1950 г. 
Колекцията включва над 500 артефакта от района, състоящи се от картини, 
скулптури, графики и декоративно изкуство. 

 Археологически музей Гумелница в град Олтеница. Гумелница е 
праисторическа неолитна цивилизация, разположена в южната част на Румъния и 
Северна България. Музеят е основан през 1957 г. с дарение от 902 археологически 
елемента. 
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 Крепост Капидава. Римското укрепление датира от 4 в. пр. Хр. 
Крепостта е построена по времето на император Траян в рамките на мерки за 
укрепване римската граница. 

 Крепост Гюргево. Руините на крепостта са свидетелство за бурното 
минало, което е преживяло това място,  намиращо се в конвергентната точка между 
Византийската империя и Османската империя. Това е първата отбранителна точка 
на Влахия, която с течение на времето е преживяла над 20 обсади. Крепостта е 
владяна от римляни, византийци и е била под османско владичество в продължение 
на 400 години. Въпреки, че е документирана през 1386 г., се смята, че е построена 
върху руините на предишно  укрепление, датиращо от дълбока древност. 

 Църквата на бившия манастир Негоещи (окръг Кълъраш) е построена 
през 17 век, като ктитори са войводата  Матей Басараб и съпругата му Елена. 

 Византийска крепост Вичина (окръг Кълъраш). Руините на крепостта 
Вичина в Пъкуюл луй Соаре са вторият по големина обект в Румъния след столицата 
на древните даки – Сармизегетуса. 

 Крепост Сачидава (Алиман). На територията на комуната има две 
крепости под формата на правоъгълник с каменни стени и защитен канал. Едната е 
150 х 80 метра, като по-късно  към нея е добавена втора крепост 70 х 40 метра, в 
която са намерени монети от втори до четвърти век, керамични фрагменти, 
стенописи, надписи, релеф, изобразяващ Меркурий, камъни за мливо и т.н. 

 Крепост Улметум (Пантелимон). Руините на лагера „Улметум“ са 
открити от Василе Първан при първата му археологическа кампания през 1911 г. и 
включват надписи и статуи от римското владичество. 

 Скален комплекс Бесараб-Мурфатлар е открит през 1957 г. при 
разширяване кариерата за добив на креда. Според изследователи това са първата 
църква и първите манастирски килии в Румъния. Църквите и галериите, изкопани в 
хълма Бесараб-Мурфатлар, се намират на северозападния склон на хълма Тибишир, 
на няколко десетки метра от канала Дунав-Черно море в непосредствена близост до 
големия каменен вал. Предполага се, че първоначалната употреба на комплекса е 
тясно свързана със съществуването на този каменен вал, тъй като много от 
запазените фрагменти от вала са направени от креда, добита в старата кариера. 
Обектът датира от 992 г., според надпис в храма на църквата. 

 Триумфален паметник (Адамклиси). Тропеум Траяни е един от най-
важните древни паметници на територията на Румъния. Ансамбълът включва още 
мавзолей и погребален олтар, на чиито стени са изписани имената на приблизително 
3800 римски войници, най-вероятно убити в битката при Адамклиси, както и 
мавзолей. 

 Статуя на Овидий (Констанца). Творбата на известния италиански 
скулптор Етторе Ферари е емблематична статуя за града и вероятно най-важният 
паметник на Констанца. Изработена от бронз, статуята, поставена на площад Овидий, 
е открита през 1887 г. Древноримският поет Публий Овидий Назон, чието 
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съществуване е дълбоко свързано с това на древния град Томис, е роден в Сулмона, 
край древен Рим и е бил заточен от император Октавиан Август през  8 г. сл. Хр. в 
„Еуксин Понтус“, днешна Констанца. Идентична реплика на този паметник се намира 
в родния му град Сулмона (Италия). 

 Генуезкият фар (Констанца) е исторически паметник, разположен на 
скалистия бряг в град Констанца, зад статуята с бюста на Михай Еминеску. 
Фундаментът на оригиналния фар от Генуа датира от 1300-та година. 

 Римската сграда с мозайките (Констанца) е открита по време на 
строителни работи, извършени през 1959 г. на площад Овидий. Тя е обявена за 
исторически паметник, част от останките на древния град Томис. Сградата е 
построена през римско-византийския период в края на трети  и началото на четвърти 
век пр.н.е. 

 Скулптурният комплекс „Реджина Елизабета" (Констанца). е 
построен през 1937 г. от скулптора Йон Жаля. В началото на 50-те години 
комунистическият режим решава да премахне статуята и да я замени с друго 
произведение на същия художник "Почиващият стрелец с лък". След ремонта през 
2013 г. скулптурният комплекс си намира място на брега до казиното, а творбата 
"Почиващият стрелец с лък" е изложена в двора на музея "Йон Жаля". 

 Скулптурен комплекс Михай Еминеску (Констанца). Скулптурният 
комплекс, посветен на великия поет, е открит през 1934 г., висок е 3 м и е дело на 
скулптора Оскар Хан. Някои специалисти подкрепят тезата, че женският персонаж 
под бюста на поета е Калиопа, муза на музиката, песента, танците, красноречието и 
епичната поезия. 

 Скулптурният комплекс „Пескари" – Рибари (Констанца). През 60-те 
години властите поискали от скулптора Корнелиу Вирджилиу Медря, член-
кореспондент на Академията, да създаде скулптурен комплекс, за да се отдаде почит 
към труда на рибарите. Първоначално статуята, изобразяваща рибари с мрежи, е 
поставена на земята, а по-късно около нея е построен басейн, който доближава 
концепцията за статуята до реалността. 

 Казиното (Констанца) е един от най-представителните символи на 
града и се намира на скалистия бряг. То е построено между 1908-1910 г. в стил Арт 
Нуво, на мястото на площадка за развлечения, изградена върху дървена 
конструкция. 

 Архиепископският дворец (Констанца) е построен през 1925 г. Между 
1957 и 1977 г. в двореца функционира археологическият музей. По-късно е 
преместен в сградата на площад Овидий. До 1998 г. тук се помещава Окръжната 
библиотека. Понастоящем дворецът е превърнат в резиденция на Архиепископа на 
Томис. 

 Къщата с лъвовете (Констанца) е издигната през 1895-1898 г. близо 
до морския бряг от заможния арменец Дикран Емирзян за неговото семейство в 
стила на италианския нео-ренесанс с неокласически елементи. Името на къщата 
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идва от наличието на четирите лъва, изваяни върху подпорните колони на сградата, 
по проект на румънски архитект Йон Берендей.  

 Къщата Кананау (Констанца) е построена през 1913 г. и служи като 
седалище на Националната банка и Консулството на Китайската народна република. 
Сградата, истински шедьовър, днес принадлежи към категорията исторически 
паметници. Има нео-румънски елементи, арт нуво декорация и викториански вид. 

 Къща Alleon (Констанца). Сградата се характеризира с еклектичен 
стил, който съчетава викториански и готически елементи от венециански тип. 
Проектът на сградата е реализиран от гръцкия архитект Pelopidas D. Couppa, доведен 
специално от Константинопол през 1881 г. 

 Къщата Manicatide (Констанца) е построена през 1899 г. по проект на 
архитекта Х. Н. Мангояну в еклектичен стил, с класически декоративни елементи и 
носи името на своя основател – Take Manicatide. 

 Часовниковата кула (Гюргево). Паметникът е построен с височина 22 м 
от камък през 18-ти век, за да служи като наблюдателница в случай на атака, като 
по-късно е добавен часовникът. 

 Dapyx – фестивал за игри и исторически възстановки в  Меджидия, 
включващ: парад по главните улици на града, представящ  древни и средновековни 
бойци, гладиатори, римски легионери, османци, даки разбойници и пехотинци, 
германски военни и войници от Първата световна война, с демонстрации на занаяти, 
концерти и танци.  

 Древен фестивал „Томис" (Констанца) включва: парад възстановка на 
бойци даки, скити и римляни, представяне гражданско и военно оборудване, древни 
работилници, стрелба с лък, хвърляне на копие, демонстрация на занаяти и военни 
умения. 

 Манастир Дервент (Галица) се намира в историческа местност, 
обитавана от древни времена, в близост до римската крепост Дуросторум (при 
Силистра) и Пъкуюл луй Соаре. Манастирът организира ежегодно международни 
пленери за художници, като създадените от тях творби се излагат в сградата на 
светата обител. 

 Манастир „Св. Андрей" край Йон Корвин е построен около пещера, 
където, народното предание твърди, че тук е живял и християнизирал гетите Св. 
Апостол Андрей Първозвани. 

 Вкопаната църква (Истрия). Светата църква е вкопана наполовина, а 
камъкът, необходим за построяването й, е донесен от древната крепост Хистрия. 
Конструкцията е под формата на кръст в ориенталски стил и е осветена през 1864 
година от гръцкия епископ Dionisie del Calpatos по време на Меджит паша.  

 Манастирът „Св. Касиан" е посветен на паметта на св. Йоан Касиан, 
роден по тези земи около 360 г. пр. Хр. Манастирът е център на някои отчасти 
неизследвани археологически обекти, ансамбъл от пещери и заслони, а близостта и 
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духовната връзка с пещерата Св. Касиан повишават стойността на манастира и го 
позиционират на икуменическите пътища на Добруджа. 

 Манастирът Адамклиси е основан през 2005 г., на мястото, където са 
открити мощите на петима светии, живели през четвърти век, в тайна крипта под 
най-важната базилика на крепостта Тропеум Траяни. 

 Църквата „Свети Никола" (Гюргево). Църквата е специална поради 
факта, че първоначално е била джамия, построена неизвестно кога през годините на 
Османското владичество.  Мюсюлманският храм се превръща в православна църква 
през 1830 г., когато крепостта Гюргево излиза от османска  окупация.  

 Манастирът Колилия (Колелия) има сравнително кратка православна 
история, бидейки първоначално евангелска църква, построена за германците, които 
са се установили тук за кратко. Напълно разрушена, тази църква е възстановена и 
превърната днес в православен манастир. 

 Манастир „Св. Йоан Кръстител" (Липница) е основан през 2004 г. и 
посветен на Йоан Кръстител – първия учител на Св. Апостол Андрей. 

 Манастир „Благовещение" (Струнга) е основан  през 2004 г. Църквата 
датира от началото на 19 век. 

По-изчерпателен списък на елементите от културното наследство на Констнанца и 
близките до този регион териториии е представен в таблица 1, въз основа на 694 
паметници, включени в списъка на историческите паметници, достъпен на уебсайта на 
Министерството на културата в Румъния. 

Таблица 1. 

 Списък на основните елементи  на културното наследство 

I Музеи, музейни комплекси и художествени галерии 
1 Музей за национална история и археология (площад Овидиу 12), Констанца 
2 Музей на народното изкуство (бул. Томис, № 32),  Констанца 
3 Музей на румънския флот (ул. Траян, № 55),   Констанца 
4 Музей "Йон Жаля" (24-26 архиепископия), Констанца 
5 Пристанищен музей, Констанца 
6 Художествена галерия (ул. "Фердинанд", № 39), Констанца 
7 Музеен комплекс за природни науки, Констанца; основните атракции са 

Делфинариума, микрорезервата за животни, изложбата на екзотични птици, 
морския музей, планетариума и астрономическата обсерватория, аквариума 

8 Музей на изкуствата, Меджидия 
9 Музей на виното  "Добруджа", Мурфатлар 
10 Музей на изкуствата "Дину  и  Винтила Севаста", Топалу 
11 Археологически музей Хистрия, Истрия 
12 Археологически музей Калатис, Мангалия 
13 Музей на селото (със съвременни предмети на изкуството: скулптура, живопис, 

графика), Лиману 
14 Музей Тропеум Траяни, Адамклиси 
II Театри и библиотеки 
1 Окръжна библиотека (ул. "Архиепископей", 23), Констанца 
2 Градска библиотека (ул. Фердинанд, №7),  Констанца 
3 Британска библиотека (ул. Фердинанд, №7,  Констанца) 
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4 Театър Фантазио (ул. "Фердинанд", 11), Констанца 
5 Куклен театър "Елпис" (ул. "Караджали" № 16),  Констанца  
III Култови места и религиозни сгради 
1 Архиепископията на Томис (улица "Архиепископией",  23), Констанца 
2 Православна катедрала "Св. Петър и Павел" (улица "Архиепископией",  25), 

Констанца 
3 Гръцка православна църква  Преображение Господне (ул. „Мирча чел Батрън“ 36), 

Констанца 
4 Българска православна църква "Св. Никола" (ул. "Г. Шонцу", 9), Констанца 
5 Католическа базилика "Св. Антон" (ул. "Н. Титулеску" 11), Констанца 
6 Арменска църква – енорийската къща (Калатис, 1), Констанца 
7 Синагога (нейните руини) (ул. "К.А. Розети",  2 ),  Констанца 
8 Джамия (улица "Архиепископией",  27), Констанца 
9 Джамия (ул. Toмис 41) 
10 Джамия "Абдул Меджид", Меджидия 
11 Църква на Св. Св. Петър и Павел, Меджидия 
12 Пещерен комплекс "Басараб", Мурфатлар 
13 Църква "Дева Мария", Мурфатлар 
14 Джамия с минаре, Хършова 
15 Дервентски манастир, Остров 
16 Манастир и пещера "Св. Андрей", Йон Корвин 
17 Манастир "Св. Мария", Текиргьол 
18 Манастир "Св. Елена де ла маре", Костинещи 
19 Джамия Есмахан Султан, Мангалия 
20 Православна църква "Св. Георги", Мангалия 
IV Археологически паметници и обекти 
1 Археологически обект "Древен град Томис",  Констанца 
2 Голяма базилика, Констанца 
3 Малка базилика, Констанца 
4 Християнска базилика, Констанца 
5 Римска мозайка, Констанца 
6 Амфитеатър, Констанца 
7 Жилища на Томис, Констанца 
8 Стена на крепостта, Констанца 
9 Жилища, град Констанца 
10 Аквадукти – галерии, Констанца 
11 Отбранителна кула, Констанца 
12 Терми, Констанца 
13 Изографисана гробница 
14 Римска крепост, Капидава 
15 Селището в Аксиополис (Черна вода) 
16 Селището в Хистрия 
17 Укрепено римско селище Улметум, Пантелимон де жос 
18 Руини на римското укрепление Карсиум, Хършова 
19 Триумфален паметник Тропуем Траяни, Адамклиси 
20 Гръцко селище, Албещи 
21 Крепост Сучидава, Алиман 
22 Укрепено селище на даките, Липница 
23 Крепост Алтинум, Олтина 
24 Крепост Дуросторум, Остров 
25 Руини на древногръцкия град Калатис, Мангалия 
26 Гроб с папирус, Мангалия 
27 Гробница на принца и могилата Докумач, Мангалия 
28 Християнска базилика, Мангалия 
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29 Ранносредновековно селище, Мангалия 
V Статуи и паметници на културата 
1 Статуя на древноримския поет Овидий, площад Овидиу, Констанца 
2 Бюст на историка Василе Първан, ул. "Фердинанд", Констанца 
3 Бюст на Йон Брънеску, парк Томис II, Констанца 
4 Статуя Стрелец с лък, Фонтана Домино, Констанца 
5 Скулптурен комплекс, Казино, Констанца 
6 Барелеф Млади спортисти, Спортна зала, Констанца 
7 Статуя Дискохвъргачът, Спортна зала, Констанца 
8 Статуя Фаур и Нимфа, пред Държавния театър, Констанца 
9 Статуята на инж. Ангел Салигни, Входа на пристанището, Констанца 
10 Паметник на монументалното изкуство "Море и корабоплаване", на кея на 

пристанище Томис, Констанца 
11 Статуята на поета Михай Еминеску, Казино, Констанца 
12 Паметник на сръбските герои, Меджидия 
13 Статуя "Жена с арфа", Меджидия 
VI Паметници и комплекси с гражданска архитектура 
1 Сградата на казиното, Констанца 
2 Старото кметство (днес седалище на Музея за национална история и археология), 

Констанца 
3 Сградата на театър "Елпис", Констанца 
4 Архиепископия, Констанца 
5 Старият Хотел Карол I, Констанца 
6 Бивша сграда на община Констанца (днес седалище на музея на изкуството), 

Констанца 
7 Армейската палата (днес седалище на Музея за национална история и археология), 

Констанца 
8 Сградата на Окръжния съд, Констанца 
9 Генуезки фар, Констанца 
10 Вила Шуту, Констанца 
11 Турската баня, Мангалия 
12 Мюсюлмански семинар, Мангалия 
13 Къщата Мурад Гали, Мангалия 
14 Каменната чешма, Олтина 
15 Православната църква, Сату Ноу 
16 Каменната чешма, Баняса 
VII Концерти и фестивали на открито, филми, гастрономия 
 Концентрирани на ниво град Констанца 

 
 

Тема 3. Продукти за културен туризъм 

В тази тема:  

• Ще представим най-общата характеристика на съществуващи три 
продукти за културен туризъм в България. 

 

• Ще посочим възможности за развитие и усъвършенстване 
продуктите за културен туризъм. 
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• Ще формулираме предложения за нови продукти за културен 
туризъм. 

 

3.1.  Процес на създаване туристически продукти 

          (на примера на културен туризъм) 

Формирането и развитието на нови и на съществуващи продукти при културния 
туризъм представлява стратегически процес за планиране и на управление. Той представя 
логическа поредица от стъпки; предлага възможност за оценяване алтернативи, насочен е 
към обществото и подпомага неговото икономическо и социално-културно развитие.  

Процесът по планиране туристически продукти и на продукти за културен туризъм 
включва следните фази: 

• Фаза I: Мисия и поставяне цели; 

• Фаза II: Инвентаризация и анализ на ресурсите; 

• Фаза III: Анализ на пазара; 

• Фаза IV: Съответствие между пазара и продуктовата концепция; 

• Фаза V: Развитие на туристическия продукт;  

• Фаза VI: Стратегия за пазара; 

•  Фаза VII: Стратегия за налагане туристическия продукт на пазара. 

 

Фаза I: Мисия и поставяне на цели. Мисията придава яснота и посока в процеса на 
планиране и оформя визията на туристически продукт. Тя има за цел да обърне внимание 
на това, което е важно за развитието на туристическата организация. Мисията определя и 
ценностите, които трябва да се защитят. По-долу са представени примери, които показват 
връзката между мисията и целите при културния туризъм. 

 

Мисия: Да осигурява развитието на устойчив продукт на културен туризъм, 
който носи приходи за туристическата организация и за местното население.  

Цел 1: Въвеждане устойчиво икономическо развитие на организацията. 

Подцели:   

• Увеличаване приходите от туристи;  

• Привличане повече туристи;  

• Удължаване туристическия сезон.  

Цел 2: Окуражаване участието на местните жители в културни мероприятия и 
социални инициативи. 
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Подцели:  

• Създаване обществена група за подкрепа на културни инициативи; 

• Предоставяне възможности за местните инвеститори в подкрепа на 
културния туризъм; 

• Рекламиране паметниците на културата и културното наследство в региона.  

 

Фаза II: Инвентаризация и анализ на ресурсите. Културните ресурси са определящи 
за формирането на нов туристически продукт. Много е важно да се направи база данни и 
анализ на тези данни, преди да се определи какъв потенциал за развитие има дадена 
туристическа дестинация. Специално внимание трябва да се отдели на уникалните 
характеристики на територията и дали паметниците на културата са с регионално или с 
национално значение. Следва да се анализират важни  въпроси, като например: кои са 
ресурсите, които привличат туристите; достъпни ли са; интегрирани ли са и 
допринасят ли за опазване на културните ценности; могат ли да се ползват от хора с 
увреждания и пр. Полезно е ресурсите да се групират по признаци и категории, например: 
околна среда, културно наследство или исторически артефакти, рекреация на открити 
места, специални събития и др.  

 

Фаза III: Анализ на пазара. На този важен етап следва да се направи подробен 
анализ на пазара, за да има синхрон между туристическия пазар и културните ресурси, 
които дестинацията предлага. Има два вида търсене на пазара, които определят 
туристическия продукт:  

• Първично проучване, включително въпросници и интервюта с 
туристическия бранш; 

• Вторично проучване, включващо анализ на публикувани вече данни, 
и/или анализи, отнасящи се до местни и чуждестранни пазари. 

Първичното проучване генерира данни директно от туристическия бранш или 
туристи, които се ползват за оформяне туристическия продукт. Това се извършва чрез: 
неформално наблюдение на туристическия пазар, проучвания или интервюта сред членове 
на туристическия бранш (търговци на едро, туроператори и местни туристически фигури 
като хотели, курорти, екскурзоводи, туроператори, неправителствени организации и др., 
както и анкети, раздавани на посетителите в региона6. 

                                                           
6 Важна роля на този етап има информация от http://www.100obekta.com – сайт за 100-те национални 
туристически обекта; http://www.georgige.wordpress.com – личен блог за туризъм на Георги Георгиев; 
http://www.pohodi.com – сайт за туристическа информация на Стефан Динов; http://www.strannik.bg –  сайт за 
туризъм и маршрути; http://zabelejitelnosti.info – сайт с описание на много и ранообразни туристически 
забележителности в България; http://www.strandja.bg – сайт на Природен парк “Странджа”;  
http://www.bgnasledstvo.org – наследството на България; http://www.ekopateki.eu – екопътеки и туристически 
маршрути; http://www.sunshine.bg – блог за пътешественици на Адриана Василкова;  http://otbivki.com – блог за 
открития и пътешествия на Иван и Елина; http://www.forgottenbulgaria.com – пътеводител на забравената 
България; http://www.narazhodka.com – туристически пътеводител; http://www.planinite.info – природни 

http://www.100obekta.com/
http://www.georgige.wordpress.com/
http://www.pohodi.com/
http://www.strannik.bg/
http://zabelejitelnosti.info/
http://www.strandja.bg/
http://www.bgnasledstvo.org/
http://www.ekopateki.eu/
http://www.sunshine.bg/
http://otbivki.com/
http://www.forgottenbulgaria.com/
http://www.narazhodka.com/
http://www.planinite.info/
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 Вторичното проучване представлява литературни статии и резултати от въпросници, 
които са направени вече от други хора. На регионално ниво този вид проучване може да 
включва: анкети, попълнени от туристи, проучване на пазара от туристически списания, от 
национални и регионални агенции за планиране развитието на туризма, туристически 
асоциации, общински туристически офиси и пр7. 

 

Фаза IV: Съответствие между пазара и продуктовата концепция. Това е техника, 
която често се използва, за да има синхрон между ресурси и идентифицирани потенциални 
пазари. Резултатите ще позволят на туристическите организации в сферата на културния 
туризъм да определят каква е посещаемостта на туристите. Това от своя страна ще даде 
отговор на въпроса, дали е нужна допълнителна инфраструктура и услуги. На тази фаза се 
определят и конкурентните продукти на пазара. По този въпрос, в зависимост от 
разположението, конкурентните  продукти и дестинации могат да бъдат в съседни региони 
или в друга държава. Важно е да се знае, че туроператорите в близки територии могат 
да си сътрудничат и да допринесат за разработване цялостен туристически пакет, 
който да се предлага на туристите. Тази особеност е от изключителна важност за 
формиране и реализиране културни туристически продукти в трансграничния регион 
Добрич-Констанца. 

Анализът на конкуренцията може да се извърши по следните по-известни критерии, 
например: 

 Конкурент A: 

• Компоненти на продукта;  

• Конкурентоспособни характеристики и атрактивност; 

• Произход и големина на пазара;  

• Структура на цената; 

• Маркетингов подход и др. 

 

Фаза V: Развитие на туристическия продукт. Тази фаза е от изключително голямо 
значение, за да се създаде професионален туристически продукт, който може лесно да се 
промотира след това. Създаването на туристически продукти за културен туризъм 
обикновено следва следните четири стъпки: 

• Подготовка на дневния маршрут;  

• Осигуряване всички услуги и доставчици по този маршрут; 

• Разработване структурата на цената;  

                                                                                                                                                                                                 
забележителности; http://bulgariatravel.org – информационен портал за туризъм; http://www.andrey-andreev.com – 
сайт на Андрей Андреев за туризъм и фотография; http://www.razhodka.com – идеи за разходки и туризъми др. 
7 При проучването състоянието на културния турзъм  може да се потърси съдействие от Българската 
асоциацията за алтернативен туризъм – БААТ, както и от частни  организаци за туризъм, които да 
популяризират дейността на културния туризъм в региона. 

http://bulgariatravel.org/
http://www.andrey-andreev.com/
http://www.razhodka.com/
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• Изграждане партньорство с туроператори и търговци на едро.  

Посоченият по-горе процес показва съвсем схематично как се разработва типичен 
туристически пакет, как се идентифицират туристическите фигури, които предоставят 
услуги (туристически доставчици) и как се определя цената. 

 

Фаза VI: Стратегия за пазара. Пазарната стратегия или т. нар. маркетингова 
стратегия включва процес на разработване план за пазара, който цели продажбата на 
туристичестите продукти на организацията. Маркетинг стратегията следва да бъде в 
синхрон с характеристиките на туристите, предпочитащи културен туризъм, а и на 
културния туризъм въобще, например8:  

• Малки групи;  

• Включва дейности, които не са типично „консуматорски”;  

• Туристите имат висока образователна култура;   

• Културният туризъм следва да интегрира услугите на местното 
население и бизнеса;  

• Да си сътрудничи най-вече с местните жители и местното 
управление и пр.  

Маркетинг стратегията следва да отговори на следните по-важни въпроси: 

 Организацията включила ли е местните жители в туристическото 
развитие, за да можат и те да имат ползи от него?  

 Организацията информирала ли е туристите преди да посетят 
дестинацията и да имат контакт с културата на местното население?  

 Туристическите продукти имат ли образователна цел и др.? 

В сферата на културния туризъм, маркетингът често може да бъде 
предизвикателство поради факта, че тези алтернативни форми включват много малки 
туроператори, които, действайки самостоятелно, сами по себе си нямат необходимите 
ресурси за туристически пазар на национално или международно равнище. От друга страна, 
обслужващите лица в културния туризъм могат да бъдат позиционирани на относително 
отдалечени места, където те нямат готов (бърз и лесен) достъп до необходимите 
маркетингови умения и ресурси.  

Посетителите е нужно да имат реалистични очаквания, те следва да проявяват 
толерантност и да се отнасят с разбиране към туристическите преживявания. Ето защо, на 
любителите - туристи следва да им се помогне да изберат продукт, отговарящ на техните 
потребности, интереси, хобита.  

В обобщение, едни от най-важните инструменти за успеха на културния туризъм са 
развитието на продукта, маркетингът и рекламата. Тези дейности трябва да се 
осъществяват съвместно от всички заинтересовани страни, като се ползват най-
                                                           
8 Характеристиките на културния туризъм са описани в първата тема на настоящото изложение. 
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съвременните методи. Сред основните ползи от успешните стратегии в сферата на 
културния туризъм можем да отбележим: 

• Икономическото развитие на региона; 

• Стимулиране устойчивия туризъм; 

• Удължаване туристическия сезон; 

• Подобряване качеството на живот, създаване чувство за гордост и 
укрепване социалното сближаване в местните общности и др. 
 

Компетенции и знания в сферата на културния туризъм 

Културните събития улесняват опознаване уникалното културно наследство и 
традиционните обичаи. Един от най-важните елементи, допринасящи за реализацията на 
едно успешно културно събитие, е утвърждаване лоялността на участниците. 
Специализираната литература съдържа много изследвания върху фактори, които могат да 
определят влиянието на лоялността на участниците към културните събития и фестивалите. 
Те се отнасят основно до: автентичност, качество на културното събитие, неговата 
стойност, удовлетворението и увереността, натрупани в резултат на участието в 
дадено културно събитие.  

Автентичност. Събитията се възприемат от туристите като автентични, ако са 
организирани от местните общности, в съответствие с навиците и традициите на района. 
Автентичността е ключов фактор, допринасящ за успеха на културния фестивал или 
културното събитие (Brida, J. G., Disegna, M., & Osti, L., 2013, pp. 266-285). Повечето 
туристи, които участват в културни прояви, са готови да платят по-голяма сума, за да 
закупят автентични продукти.  

Качеството на туристическия продукт се определя от целия набор от характеристики 
на организираното събитие (декорация, развлекателни програми, различни дейности) и 
свързаните с тях услуги (кетъринг, сувенири и други съоръжения), предлагани по време на 
събитието (Savinovic, A., Kim, S., & Long, P., 2012, рр. 682-694). Качеството е основен 
елемент за постигане конкурентно предимство. Подобряване качеството на предлаганите 
услуги води до увеличаване броя на участниците и получените доходи. Освен това 
качеството може значително да повлия за спечелване доверието на туристите. 

Удовлетворението се отнася до общата оценка, направена от туриста за опита, 
натрупан от присъствието на дадено събитие. Като цяло, туристите се считат за 
удовлетворени, ако стойността на преживяванията е по-голяма от очакванията им и не са 
удовлетворени, ако преживяванията не отговарят на очакванията. В същото време, 
туристите достигат оптимално ниво на удовлетворение, когато получат по-висока стойност в 
замяна на определено ниво на разходите, изразяващи се в пари, време и усилия. Някои 
автори считат, че процесът на оценяване удовлетвореността в резултат на придобития опит, 
има както афективно измерение, така и когнитивно измерение и поведение (Mason, M. C., & 
Paggiaro, A. 2012, рр. 1329-1336).  

Доверието може да се определи като положително отношение на туриста към 
определен продукт  или услуга. Доверието намалява тревогата на клиентите при вземане 
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решения и намалява транзакционните разходи, причинени от търсенето и разтълкуването на 
информацията. Освен това доверието води до лоялност, защото когато клиентът се 
доверява на продукт, той ще продължи да го купува в бъдеще и ще го препоръча и на други 
хора. Доверието във фестивалите се отнася до убеждението на участниците, че 
организираното културно събитие ще предлага обявените продукти и услуги.   

За да развият дейности, свързани с туризъм, базиран на културно-историческото 
наследство, предприемачите трябва да разполагат с набор от специфични знания и умения, 
най-важните от които са: 

Знания: 

 знания за елементите на културното наследство в региона (идентифициране 
всички елементи на културното наследство, като най-важните, така и тези, които, 
въпреки големия си туристически потенциал, все още не са влезли в туристическата 
верига); във връзка с това се препоръчва документиране елементите на 
наследството, както и на реалните посещения, с цел по-подробно опознаване на 
обектите; наученото трябва да бъде потвърдено със серия от познания по география 
и местна история; 

 теоретични знания и умения в областта на туристическото предприемачество, 
а именно: способност за идентифициране начини за проектиране туристическия 
продукт, маркетингови техники и поведение на икономическите агенти; 

 управление на знанието (за определяне цели, разпределяне ресурси и време); 

 познания по маркетинг (знания за „4Р“,  техники за промотиране, маркетингови 
стратегии, подходи за сегментиране на пазара и т.н.); 

 психологически знания (познаване целевата аудитория, типовете потребители, 
представи за поведението на потребителите); 

 познания в областта на законодателството (законодателство, приложимо в 
областта на туризма); 

 познания по финанси и счетоводство (за разработване бюджети, прогнози за 
приходи и разходи, и т.н.). 

 знания за управлението на човешките ресурси и трудовите отношения. 

Компетенции: 

 Управленски, а именно: прогнозиране, организиране, координиране, обучение, 
контролиране и оценяване:  
 при планиране и организиране на дейността: определя цели и разпределя 

ресурси и срокове за достигането им, определя тарифи за настаняване и цени за 
предлаганите допълнителни услуги, изчислява разходите, сключва договори с 
туроператори, разработва информационни и рекламни материали, определя  
политиката за резервации; 

 в координиращата дейност: следи постигането на целите от персонала на екипа, 
разпределя задачите и т.н. 
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 в обучението: мотивира персонала да участва в изпълнението на свързаните с 
него индивидуални цели; 

 в дейността по контрол на качеството: проверява изпълнението на параметрите за 
качество на предлаганите услуги; 

 играе представителна роля във взаимоотношенията със заинтересовани страни, 
участващи в туристическите дейности; 
 Фундаментални, съответно: 

 ефективно комуникиране, включително владеене на някой от международните 
езици; 

 екипен дух и способност за работа в екип; 
 компютърна обработка на информация, техники за изчисляване, офис пакет. 

 Пресечни, съответно: 

 популяризиране имиджа на елементите от културно-историческо наследство (чрез 
разработване уеб сайтове, информационни и рекламни материали, развиване 
връзки със съответните организации, туристически агенции и др.); 

 организиране туристически дейности; 

 провеждане мониторинг по прилагане правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд и реагиране при извънредни ситуации; 

 проява на способност по разработване опционални туристически програми; 

 владеене на финансово управление. 

 Специфични, съответно: 

 компетенции, специфични за прякото популяризиране продуктите на културния 
туризъм; 

 умения за водене преговори по повод сключване на договори; 
 способност да се извършва настаняване, хранене и други дейности, специфични 

за туристическите дейности; 
 способност за осигуряване благоприятен и спокоен климат за туристите; 
 способност за разработване нови туристически продукти; 
 способност за предоставяне информация, будеща туристически интерес; 
 способност за обработка жалби на клиенти, в случай, че има такива. 

Типологията на общите компетенции, които всеки предприемач трябва да притежава, 
за да стартира дейност в туризма, е заложена във фигура 4. 
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Фиг. 4.  Типология на компетенциите за развитие на туристическите дейности 

Трудности и предизвикателства пред културния туризъм  

Понастоящем организациите за културен туризъм се сблъскват с трудностите, 
предизвикани от факта, че „културно вдъхновеният" туристически  пазар не нараства толкова 
бързо, колкото броят на проектите, които се разработват за тях. Това води до увеличаване 
конкуренцията между туристическите продукти за една и съща целева група: културните 
туристи.  

Тъй като културният потребител днес търси уникални и автентични преживявания, 
растежът на културния туризъм е по-вероятно да бъде постигнат в нишови пазари, отколкото в 
общия туристически пазар, който изглежда  доста зрял  и силно конкурентен. Според 
проучванията на изследователите, бъдещето на културния туризъм изглежда е в 
специализирани области като артистичен туризъм,  архитектурни, гастрономически, творчески  
и др. фестивали. (Hjalager, A-M. and Richards, G., 2002 ). За да се управлява по-добре 
продуктът на културния туризъм, е важно да се опознаят и разберат потребностите на 
културния турист. 

 Основната цел на много такива туристически дестинации е да се запазят 
съществуващите туристи поради по-ниските разходи, свързани с тази стратегия. За да 
привлекат многократни посещения, е важно организаторите да гарантират, че туристите са 
много доволни от техния опит (за разработване на бюджети, прогнози за приходите и 
разходите, и т.н.). Освен това тези туристи ще могат да препоръчат на свои приятели, роднини 
и други потенциални туристи, съответната културна туристическа дестинация (Shoemaker, S., & 
Lewis, R. C.,1999, рр. 345–370).  

Едно незабравимо туристическо преживяване (MTE) от англ. (memorable tourism 
experience) се определя като „опит след настъпване на събитието“ (Shoemaker, S., & Lewis, R. 
C., 1999, рр.345–370). Значението на теорията за МТЕ се основава на способността на паметта 
да влияе върху вземането на решения от потребителите. В действителност паметта се счита за 
най-ценния източник на информация, когато туристът решава да преразгледа определена 
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дестинация. Има три основни причини, които подчертават важността на миналия опит, 
съхраняван в паметта (Hoch, S. J., & Deighton, J., 1989, рр. 1–20): 

 мотивацията за купуване е голяма, когато информацията се извлича от предишния опит 
на потребителите; 

 потребителите са склонни да възприемат миналия опит като източник на надеждна и 
ценна информация; 

 миналият опит има силно влияние върху бъдещите поведенчески решения. 

Незабравимите туристически преживявания се изграждат от туристите на база 
собствената им оценка на субективните преживявания. Ето защо целта на организациите, които 
управляват туристическите дестинации, трябва да бъде да създадат продукт и културна 
дестинация, която ще гарантира на туристите да създадат собствена категория – МТЕ. Затова е 
важно организаторите на културни събития да насочат усилия за създаване на положително и 
запомнящо се изживяване за туристите. 

3.2.  Преглед на съществуващите продукти за културен туризъм 

Понастоящем най-известните и най-посещаваните забележителности и продукти за 
културен туризъм в Трансграничният регион Добрич-Констанца са Културно-парков 
комплекс „Дворецът“, нос Калиакра,  фестивали, музеи и археологически обекти в  
Констанца и околностите, манастирите на Добруджа – Дервентски, Липница, Струнга, 
Адамклиси, Свети Илия и  Св. Апостол Андрей, 

Развитие на съществуващите продукти за културен туризъм   

С цел подобряване качеството и усъвършенстване продуктите за културен туризъм, 
приоритетните действия трябва да бъдат: 

 Възстановяване, реставриране и опазване на културните обекти, особено що се 
отнася до процесите на ерозия на нос Калиакра и Двореца в Балчик; 

 Използване европейските стандарти за подобряване инфраструктурата, осигуряваща 
достъпа до културните обекти, както по отношение на пътната мрежа, така и във 
връзка с транспорта; 

 Подобряване туристическото предлагане чрез засилване мрежата от информационни 
туристически офиси, достъпа до туристическа информация, създаване нови 
маршрути, обучение и формиране подходящи кадри; 

 Развитие на туристическата реклама, част от културната политика на всеки един 
регион, община и държавата като цяло;  

 Създаване нови структури за приемане на туристи, в т. ч.  къмпинги за кемпери. 

 Създаване нови структури за информиране на туристи, в т. ч. виртуални центрове за 
туристи и др. 

Насоки за създаване успешен продукт за културен туризъм (събитие). 

В допълнение към специфичните изисквания, посочени по-горе, необходими за 
иницииране предприемачески подход в областта на културния туризъм, трябва да се 
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предприемат няколко специфични операции по създаване продаваем продукт на културен 
туризъм (събитие). А основните аспекти, които трябва да се имат предвид преди да се 
започнат тези видове дейности, са посочени на фигура 5. 

                

         Фиг. 5.  Аспекти, необходими за оформянето на туристически продукт 

По този начин, според горната фигура, трябва да се предприемат редица стъпки за 
организиране дейности, свързани с фестивалния туризъм и събития, както следва: 

a) Определяне необходимите ресурси 

Независимо от вида на продукта за културен туризъм, който трябва да се развие, от 
самото начало е необходимо да се установят основните ресурси, необходими за изпълнение 
на предложения проект. Има пет категории ресурси, които трябва да бъдат разгледани: 

 материални: в този смисъл трябва да бъдат идентифицирани тези 
материали и оборудване, без които продуктът не може да бъде реализиран (напр. 
озвучителна техника, сцена, ако говорим за културно събитие и т.н.)  

 финансови: трябва да се определи бюджета, предназначен за продукта, 
както и разбивката му на поддейности, т.е. общата сума на средствата, които трябва 
да се разпределят, за да се реализират дейностите; 

 информационни: трябва да бъдат идентифицирани  информационните и 
комуникационни технологии, необходими за гладкото протичане на дейностите 
(напр. различни приложения за популяризиране продукти, уеб сайтове и др.); 

 човешки: трябва да се определи размера и състава на екипа, участващ 
в реализацията на туристическия продукт; да се разпределят задачите, възложени на 
всеки член; трябва да бъде избран координатор на екипа и да бъдат определени 
ролите на всеки член; 

 време: междинните и крайните срокове трябва да бъдат определени, 
така че предложената цел (в нашия случай стартиране продукта на пазара) да е 
навременна. 

МЯСТОРЕСУРСИ

РИСКОВЕ
БЮДЖЕТ

ТУРИСТИЧЕСКА 
АНИМАЦИЯЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
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b) Установяване на местоположението 

Мястото за осъществяване трябва да бъде определено в зависимост от: 

 Формата на продукта / събитието (какъв тип събитие е: фестивал, 
концерт, конференция и др.); 

  целевата аудитория (събития за деца, събития за възрастни и т.н.) 
  броя на участниците (ограничено или голямо събитие); 
  броя на необходимите зали; 
  Желаната логистика. 

c) Идентифициране на основните рискове 

В хода на едно събитие може да възникнат поредица от рискове, поради което е 
необходима предварителна оценка на тези рискове и трябва да се предложат мерки за 
противодействие, както следва: 

 риск от надхвърляне бюджета: обосновка на бюджетен дефицит за 
всеки тип поддейност ще доведе несъмнено до надвишаване размера на парите, 
отпуснати за реализацията на събитието; в тази връзка следва да се обърне 
специално внимание на обосновката на основните видове разходи и набелязаните 
източници на финансиране (собствени, привлечени, др.); 

  технически рискове: независимо от характера на събитията, 
съществува риск някои устройства да не работят, както е планирано, така че се 
препоръчва извършването на звукови проби, тестване на оборудване и т.н., а също и 
определяне технически ръководител, който да може да разреши в нужния момент 
потенциалните неизправности, които могат да възникнат; 

  рискът от възникване на мъртво време: мъртвите времена могат да 
бъдат причинени от закъснения на говорещите, повреда на ИТ-оборудването,  
инфраструктура и др .; в това отношение се отделя голямо внимание на избора на 
сътрудници, членове на организационния екип и на материалните ресурси; 

 рискът да не се реализира обратна връзка с медиите: всяко събитие 
изисква популяризиране и само по себе си привлича определено ниво на известност; 
начина на представяне от медиите влияе пряко върху отношението и възприемането 
на самото събитие от обществото, особено от тези, които пряко не са участвали в 
събитието, но знаят за неговото провеждане; Във връзка с това се препоръчва да се 
поканят някои медийни партньори, с които преди това организаторите са си 
сътрудничили. 

 Други рискове, според случая: 

 риск от превишаване времето за определена презентация: за 
събития, включващи презентации, е препоръчително да се включи модератор, 
който да координира времето на ораторите; 

  рискове, свързани с услугите за кетъринг; 
 рискове, свързани с водещите; 
  рискове, свързани с доброволците. 

d) Определяне бюджета на събитието 
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Както беше посочено по-горе, за всеки вид поддейност трябва да се определи и 
разпредели определена сума пари и да се идентифицират източниците на финансиране. 
Освен това, за да се осигури съответствие с бюджета, е необходимо непрекъснато да се 
следи нивото на разходите в зависимост от развитието на дейностите и да се актуализира 
постоянно размерът на бюджета, определен за този период. 

e)  Определяне елементите за подготовка и поведение на човешки 
ресурси 

Този етап засяга, от една страна, човешките ресурси, участващи в организирането 
на събитието, и от друга страна, заинтересованите страни, участващи в това събитие 
(участници, медии, сътрудници и др.). По този начин: 

 Човешките ресурси играят съществена роля в организирането на 
събитието, идентифицирайки от самото начало най-подходящите хора като една от 
предпоставките за неговия успех. Препоръчително е да бъдат избрани хора, които 
имат вече опит в организирането на събития, което ще улесни комуникацията и 
работата в екип. Съставът на екипа варира в зависимост от размера на събитието и 
може да включва: ръководител на проекта, отговорник говорители, отговорник 
продажби, отговорник маркетинг, отговорник промотиране, логистичен мениджър, 
отговарящ за информацията и публичността, отговорник панаирни щандове, ако има 
такива. 

 Независимо от ролята, която хората имат в събитието, те трябва да 
притежават редица елементи на поведение, без които не могат да се провеждат 
събития по добре организиран и координиран начин, посредством:  

 почтеност: честност, искреност и правилно изпълнение на 
възложените задачи; 

  обективност: обективно изпълнение на задачите, без да се 
облагодетелстват някои членове на екипа; 

  професионална компетентност: организаторите трябва да бъдат 
хора с опит в организирането на събития, за които екипната работа е от 
съществено значение; 

  поверителност: конфиденциалността на информацията за 
събитието трябва да се запази до момента, в който може да бъде разкрита 
(например присъствието на определени участници, имена на спонсори и т.н.); 

 Професионално поведение: трябва да се избягва всяко 
поведение, което може да дискредитира организатора на събитието. 

f)  Определяне туристическите анимационни дейности 

Туристическите анимационни дейности са от съществено значение за реализиране 
качествено събитие с цел възможно най-приятно прекарване на времето. Туристическата 
анимация е предназначена както за деца, така и за възрастни, като за всяка целева 
категория са определени отделни видове дейности. Например могат да се организират, 
съобразно спецификата на събитието, творчески дейности (семинари), артистични дейности 
(танци, музика), детска анимация (анимационни герои и др.). След като се установят 
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горните елементи, процесът по разработване на туристическия продукт ще премине през 
няколко добре дефинирани етапа, представени по-долу: 

a) идентифициране изискванията, които новият продукт трябва да 
изпълни: в зависимост от нуждите на пазара и стратегическите цели на 
организацията, както и съобразно новите характеристики на продуктите, които 
следва да бъдат пуснати на пазара; 

b) генериране нови идеи за продукти: този етап зависи от успеха на 
целия процес, необходимо е да се включат най-важните фактори, вземащи решения; 
нови идеи могат да бъдат генерирани чрез мозъчна дейност, а източниците,  
генериращи идеите, трябва да бъдат колкото е възможно по-стойностни;  

c) оценяване нови продуктови идеи: стъпка към елиминиране на идеи, 
които са по-малко благоприятни за повишаване конкурентоспособността на 
организацията, с цел запазване само на идеи, които съвпадат със стратегическите 
цели; 

d) икономически анализ на продукта: за  идеите за нови продукти, които 
изглеждат осъществими, се определя икономическото въздействие и потенциал да 
получат конкурентна позиция на пазара; 

e) проектиране на самия продукт: това е етап, в който се установяват 
характеристиките на продукта и логистичните подробности, свързани с пускането му 
на пазара. Проектира се новият продукт, предложен за търгуване (с други думи, 
изготвя се прототип на продукта); 

f) пазарно тестване: етап, в който маркетинговият план на продукта е 
разработен и тестван при съществуващите пазарни условия; определена е 
маркетинговата стратегия, насочена към потребителите;  

g) търгуване на продукта: В зависимост от  резултата от пазарния тест и 
от икономическото въздействие на продукта, се взема решение дали да се пусне 
новият продукт. 

Развитието след пускането на пазара включва два етапа, съответстващи на жизнения 
цикъл на продукта след периода на пускане, а именно: първият – растеж (когато вниманието 
се фокусира върху разработването на нови хапактеристики, подобряването им с оглед 
повишаване качеството им, за да покрие по-разнообразна гама от нужди), и вторият – 
зрялост и спад (етап, в който вниманието е насочено към намаляване на разходите). 

Що се отнася до маркетинга на туризма, голямо внимание трябва да се обърне на 
маркетинговия микс, предложен от Филип Котлър (онези "4P"), като туристическият продукт 
има редица особености от гледна точка на продуктовата политика, цена, промоция, 
пласмент / разпространение, съответно: 

a) Продуктова политика 

 Ключова роля в продуктовата политика играе марката, която всъщност 
допринася за продажбата на продуктите, като им дава идентичност и ги отличава 
от продуктите на другите конкуренти; 
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  При туристическите продукти марката е много важна, защото 
позволява физическа диференциация чрез серия от елементи като: дизайн, 
архитектура, физически характеристики – мода / традиция, стил на услугите – 
формално / неформално, разположение – централно / извън града, основната цел 
– бизнес / отдих; 

b) ценовата политика за туристическите продукти има следните 
специфики:  

 висока еластичност на цените на туристическите продукти; 
 дългото време между резервацията и определяне цената за 

туристически продукти и потреблението им; 
 невъзможност за съхраняване туристически услуги, т.е. няма 

споделяне на риска между туристическите агенти (търговци на дребно) и 
туроператорите (търговци на едро); 

  невъзможност да се предвиди цената на туристическите продукти, с 
изключение на колебанията  на краткосрочните разходи (като валутен курс, 
гориво и т.н.); 

 наличието на правни норми за практикуване на тарифи в определени 
области (например: транспорт); 

  необходимост да се определят сезонни цени, като се използват 
колкото е възможно по-ефективно съществуващите мощности; 

  висока емоционална ангажираност на потребителите, особено във 
ваканционни пакети; 

 наличие на високи постоянни разходи на работа, което  насърчава и  
оправдава значителните намаления на цените, направени в краткосрочен план за 
непродадени, нетрайни туристически продукти; 

  голяма уязвимост на променящото се търсене, породена от 
непредсказуемостта на икономическите, социални, политически и т.н. фактори. 

c) Политиката за популяризиране има следните характеристики: 

 Целите на популяризиране на туризма са: информиране клиентите, 
стимулиране продажбите и създаване имидж на продуктите; 

  Промотирането може да се извършва директно (връзки с 
обществеността) или непряко (реклама); 

  Основните начини за представяне на информация са: 

 Постоянни туристически информационни центрове, тип офиси 
или бюра (местни, регионални, национални); 

 Временни туристически информационни центрове, като общи, 
специализирани или многофункционални експозиции;  

 връзките с обществеността могат да бъдат постигнати чрез набор от 
инструменти, като: печатни медии (писма, статии); радио и телевизия 
(интервюта, документални филми); публикации (брошури, листовки, календари и 
др.); специални събития (изложби, начинания, конференции и др.); включване на 
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местната общност (социални / спортни клубове, асоциации, посещения и др.); 
  По отношение насърчаването на продажбите и личната (директна) 

продажба се използват различни инструменти, като например: 

 намаления на цените (практикуват се предимно извън сезона): 
групирани продажби (пакет оферти), специални оферти или отстъпки; 

  рекламни конкурси, игри, лотарии, томболи; 
  рекламиране мястото на продажба; 
  организиране семинари (работни срещи); 
 Други начини (дегустации, гастрономически седмици и др.). 

d) политиката за разпространение на туристически продукти обозначава 
канала, през който продуктът достига от производителя до потребителя, като има 
четири такива канала: 

• директен канал за дистрибуция, чрез който туристическият продукт отива от 
производителя до потребителите директно (например, преки срещи на 
постоянния адрес на клиентите, поръчки, направени по интернет и т.н.) 

• канал с един единствен посредник (представляван от туроператор или 
туристическа агенция); 

• канал с двама посредници (представлявани от туроператор и туристическа 
агенция); 

• канал с трима посредника (представляван от двама туроператори – търговци 
на едро и туристическа агенция – търговец на дребно); 

• при разпределението на туристическите продукти важна роля има 
локализиране разпределението, като много е важно провеждането да е в 
мястото на посредниците за покриване възможно най-широка площ, 
разположена в  райони, генериращи туристи. 

• ролята на туристическите посредници в разпределението се състои от: 
представяне пред потребителите най-широка гама от възможности, 
улесняване достъпа на потребителите до дестинацията, усвояване съществена 
информация при вземане решения за покупка (наличност, цена и т.н.), 
предоставяне допълнителни услуги, скорост на реагиране в съответствие с 
нетрайността на туристическото предложение. 

• ако промотирането включва дейности преди пускането на продукт на пазара и 
непосредствено след действителното стартиране, рекламата включва този 
набор от действия, насочени към запазване вниманието на потребителите в 
целия жизнен цикъл на услугата. Рекламните съобщения могат да се изпращат 
по следните начини: 
 преса: ежедневна, периодична; 
 радио и телевизия (радио и тв клипове); 
 външна реклама (плакати, билбордове, светлинни знаци и др.); 
 реклама чрез отпечатване (плакати, каталози, брошури, проспекти, 

диплянки); печатните материали са много важни в случая на туристически продукти, 
които се предоставят на туристите, туристическите агенции и др. от много 
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доставчици и дистрибутори на туристически продукти, включително: хотели, 
хотелски вериги, туристически курорти, туристически райони, национални 
туристически офиси; 

  директна реклама (директна е-поща, телемаркетинг, интернет); тази 
най-нова форма на рекламиране има предимството да персонализира съобщението 
съобразно спецификата на целевата клиентска група. 

Съвети за реализиране туристически програми и маршрути 

При планиране туристически програми и маршрути, организаторът трябва да има 
предвид следното:  

 Търсенето на туристически маршрути в даден регион трябва да се оценява и 
определя чрез проучвания на пазара и новите тенденции; 

 Трябва да се проверят съществуващите ресурси, т.е. дали регионът е подходящ за 
развитие на туристически маршрути; 

 Целевата група трябва да бъде определена и конкретизирана; 

 Необходимо е да се определи дали маршрутът ще бъде основен маршрут в региона и 
дали трябва да се превърне в тематичен; 

 Да се вземат предвид нуждите на туристите, като например: познания по история и 
местните традиции, разходка в красив пейзаж с чист въздух или откриване на 
природата и др. 

 Трябва да се изберат най-красивите маршрути, в които да се откриват специфични за 
тази област елементи (например туристически атракции, природни паркове, места с 
красиви гледки и др.); 

 Трябва да се установят връзки между най-атрактивните обекти и съществуващата 
инфраструктура (места за настаняване, обществен транспорт); 

 Създаване подробен план за разходите и предприемане стъпки за осигуряване 
финансиране (от ЕС, правителства, чрез финансиране на проекти и т.н.). 

Идеи и препоръки за създаване оферти и пакети 

Участниците в туристически маршрут очакват да намерят баланс между физическата 
активност и културата / природата, както и да проучат районите, където достъпът с кола 
или влак е труден. Трябва да се предоставят улеснения за различните видове туристи 
(например, разделяне на пътя на етапи, с места за почивка и настаняване). За всяко 
спиране трябва да бъдат определени услуги за настаняване на различни нива, за да 
отговарят на различни нужди, вариращи от къмпинги до многозвездни хотели. 

Общи препоръки 

• Създаване и поддържане туристическа информационна служба (с добро 
местоположение, професионален персонал, достатъчни информационни материали – 
в печатна версия или под формата на тактилни екрани / интерактивни приложения); 
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• Организиране кампании и събития (тематични) за популяризиране дестинацията 
(фестивали, изложби и др.); 

• Въвеждане местни събития (концерти, фестивали) в туристическите пакети: 
„туристически маршрути и събития“; 

• Организиране уикенд турове за туристи, които посещават района и паметни места 
със специфични флора и фауна, включително да се видят отблизо редки видове 
растения и животни или зони с ограничен достъп; 

• Организиране традиционни дейности за туристи, които ще нощуват (за период от 1-2 
дни) в домове на местни жители (приготвяне традиционни продукти, разказване 
интересни истории и др.); 

• Специализирани програми за деца и семейства с деца (включително образователни 
компоненти за природното и културно наследство). 

• Предварително определяне интервала за подновяване програмите и т.н. 

Препоръки относно туристическия продукт 

Създаване интегрирани продукти, включващи транспорт, настаняване, храна, билети 
за музеи, дегустация на вино и др.; 

• Поддържане баланс между преживяванията сред природата и културните 
преживявания; 

• Създаване трансгранични продукти чрез включване  маршрути и услуги в съседни 
региони, но със запазване един единствен водач за цялата обиколка (възможно е и 
втори местен водач, ако е нужно); 

• Създаване условия за самонасочващи  се обиколки – Предоставяне на туристите на 
„туристически информационен комплект“ (примери за маршрути, застраховки, 
предложения на познаващите района, GPS координати, карти, печатни ръководства, 
информация за настаняване, транспорт и т.н.) ; 

• Организиране различни краткосрочни тематични маршрути или дейности в 
сътрудничество с местни организации (местни туристически бюра, природни паркове 
и др.) и със собствениците на частни жилища за настаняване; 

• Програми за конкретни целеви групи – възрастни, деца, младежи, семейни. 

Препоръки относно обществения транспорт 

Показване достатъчна информация за транспортните услуги и разписанието на 
транспортните средства на ключови места (например автобусни спирки, гари, туристически 
офиси, пансиони, хотели, ресторанти и т.н.); 

• Местен бърз транспорт и възможност за транспорт до туристическите дестинации 
(които се определят заедно с туроператори); 

• Тематични обиколки, предлагани от транспортни компании (напр. железопътни 
линии, преминаващи през тесни проломи и гори); 
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• Наличието на комбинирани транспортни средства с множество изкачвания / 
спускания или на базата на системата за спиране и прехвърляне на други 
транспортни средства като лодка и др. 

 

3.3. Предложения за нови продукти за културен туризъм  

В настоящата част на разработката са представени предложения за нови продукти, 
като те са съобразени с проучените по-рано културно-историческо наследство, традиции и 
приемственост в трансграничния регион Добрич-Констанца. При презентиране на нови 
продукти, структурирано се представя първоначално наименованието, описанието на 
продукта, възможната иновация, съществуващите традиции и пр.  

„На гости в Тервел и Констанца – духът на Добруджа” 

 Вид продукт: фестивален културен туризъм. 

 Наименование: „На гости в Тервел и Констанца – духът на 
Добруджа” 

 Описание на продукта. Фестивалът следва да представя 
автентичното богатство и многообразие на Тервел и на Констанца. Това 
богатства следва да бъде демонстрирано пред българските и чуждестранни 
туристи, под формата на традиционни, добруджански ритуали и обреди. 

 Описание на дейностите. Първоначално аниматорите на фестивала 
разказват историята за кукерските танци и обичаите “Молебен за дъжд” и 
“Лазаруване”, характерни за град Тервел. Кукерският обичай се изпълнява от мъже, 
главно ергени със специално подготвени кукерски маски. Групата се състои от 
кукери, кукерица, харачари, моми и момци. Ролята на кукерите е да благопожелават 
плодородие, добра цена на реколтата. Ходейки по къщите, кукерите правят различни 
„представления”. Кукерските маски са автентични, запазени от стари времена от 
глави на животни. Маските се предоставят на гостите за снимки и игра с тях. 
Лазаруването се изпълнява от момичета на възраст от 5-6 години до 10-12 години. 
Лазарките са облечени в местна празнична носия или с невестинска премяна. 
Лазарските песни носят пожелания за любов и женитба, за плодородие, здраве и 
семейно благополучие. Фолклорното богатство на община Тервел може да бъде 
демонстрирано пред българските и чуждестранни туристи и от Женска певческа 
група за автентичен фолклор. Тя е основана през 1960 г. Изпълнява характерни за 
Южна Добруджа автентични песни и танци. От гледна точка на туристическото 
предлагане освен посочените по-горе характерни за региона автентични песни и 
танци, като най-атрактивни се оценяват обичаите „Молебен за дъжд”, „Сватба” и 
„Невяста”. 

Фестивалът продължава в град Констанца, където в рамките на това събитие 
се представят и популяризират автентични предмети, украсени с фолклорни мотиви 
и ръчно изработени от занаятчии от няколко района на страната: традиционни 
музикални инструменти (свирка, кавал, окарина, гайда и др.), глинени и дървени 
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съдове, стъклени и каменни икони, елементи от традиционната румънска носия. Има 
и демонстрации на грънчарство за туристите. 

 Бъдещи перспективи. За да бъде забелязана от туроператорите, в 
рамките на този продукт трябва да се  предложат и  други атрактивни туристически 
услуги, които да оформят Фестивала в привлекателен и разпознаваем културен 
продукт. За целта следва да бъдат създадени културно-познавателни маршрути, 
които да бъдат тематично свързани с някои от традиционните ритуали и обичаи. Така 
например, ритуалът „Молебен за дъжд” следва да бъде тематично обвързан с 
каньона „Суха река“ – най-големият източник на сладка вода във 
вътрешноконтинентална Добруджа. Така фестивалът ще се превърне в своеобразна 
предпоставка за по-благоприятно развитие на познавателния и на културно-
историческия туризъм в Тервел, Констанца и трансграничния регион като цяло. 

 

 „Старините на Добруджа” 

 Вид продукт:  културен туризъм, свързан с културно-
историческото наследство. 

 Наименование: „ Старините на Добруджа” 

 Описание на продукта. Популяризиране на археологически находки в 
Регионален исторически музей Добрич, както и на най-стария писмен документ, 
открит на територията на днешна Румъния.   

 Иновация. В регионалния исторически музей Добрич се съхранява 
уникална археологическата находка –  най-старото обработено злато в света. За 
да бъде популяризирана уникалната за България и за Европа археологическа 
находка, е необходима рекламна кампания, подходяща рекламна стратегия и 
успешна културна политика. Община Добрич следва да презентира находката, като 
участва в международни туристически борси, в страната и по света. Информация за 
уникалните експонати трябва да има на челно място в сайта на общината, на 
рекламните постери, на входните табели на града, по автогари, аерогари.  

 Традиции. Артефактите са изключително свидетелство за древната 
история на културна дестинация Добруджа. Накитите са принадлежали на 
праисторическа общност, наречена култура Хаманджия, която е най-старото 
уседнало земеделско население в границите на Добруджа и Долния Дунав. Древните 
хора са обитавали територията на днешна Добруджа. Следи от тях са открити в 
редица селищни могили, особено около Шабла и Дуранкулак.  

 Бъдещи перспективи. Златните съкровища на България представляват 
национален туристически и културен ресурс с огромен потенциал за развитие. 
Находките, съхранявани в Добрич, могат да бъдат включени и в отделна 
дестинация „Златото от древността”, която да предложи и нови, обогатени за 
страната ни туристически маршрути от културни артефакти и древни 
забележителности. Маршрутът  би могъл да включна и опознаване древното 
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румънско културно наследство и да предлага посещение на Националния 
исторически и археологически музей (Констанца). Той е основан през 1878 г. по 
инициатива на префекта Ремус Опряну и включва множество експонати от 
археологическото съкровище на Констанца, останки от древната и средновековна 
история, открити в района на Добруджа, както и елементи от съвременната история. 
Освен това, продуктът може да включи и посещение на Музея за история и 
археология Калатис (Мангалия). Той съдържа множество архитектурни фрагменти 
(колони, капители, архитри, метопи, корнизи с вдлъбнатини и др.), керамични 
съдове (амфора, хидра, кантарос, лекитос ), лампи, аквадукти, статуи тип танагра, 
стъклени съдове, погребални звезди, надписи, изображения на божества, 
украшения, бижута, монети, метални предмети и др. В рамките на този музей 
посетителите могат да видят и известния гроб с папирус, датиращ от 4 в. пр.н.е., 
изследван през 1959 г., възстановен и запазен в основната експозиция на музея. 
Гробницата е била покрита с три каменни плочи и в нея е открит гръцки папирус. 
Папирусът е най-старият писмен документ, открит на територията на днешна 
Румъния.  

 За усъвършенстването на този туристически продукт се предвижда 
следната иновация – аудио гидове за посетителите. Този туристически продукт 
предоставя по време на посещение информация за най-важните експонати в музеите. 
Аудиозаписите се предлагат на повече от един международен език. Аудиогидът може 
да бъде вграден в специални електронни устройства, предоставящи на туристите 
информация в различни форми: аудио, видео, текст. Като правило те включват някои 
аксесоари като слушалки или цифров молив. Тези устройства могат да се управляват 
по няколко начина в зависимост от степента на взаимодействие с потребителите: 

• Системата се управлява от потребителя чрез сензорния екран или 
бутоните. По този начин, за да получи информация за даден експонат, туристът 
трябва да въведе код, съответстващ на обекта. 

• Системата отчита местонахождението на туриста в музея и му изпраща 
веднага информация за посещавания от него обект. Обикновено тези системи са 
полуавтоматизирани, защото позволяват на туриста, при желание от негова страна, 
да пропусне определена информация за изложените предмети. Този тип система 
може да се счита за по-добра от предишната, тъй като тя може успешно да се ползва 
и от хора с увреждания.     

• Мобилен телефон. Желаната информация може да бъде получена чрез 
сканиране на QR код или въвеждане на цифров код. Предимството в този случай е 
фактът, че повечето туристи имат мобилен телефон, така че вече разполагат с 
необходимото оборудване, необходимо за аудио обиколка на музея.  

Електронните гидове могат да бъдат особено полезни за управата на музеите, 
тъй като те запаметяват всякакви статистически данни и обобщен доклад за 
обиколката: кои са предпочетените експонати при посещението, колко време е 
отделено за различните секции на музея по исторически периоди, изказани мнения, 
сондажи и др. Аудио гидовете допринасят значително за натрупване опит и база 
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данни за посетителите, с цел вземане мерки за повишаване тяхната удовлетвореност 
от посещението на музея. 

„Открий Добруджа” 

 Вид продукт: културен туризъм, свързан с културно-
историческото наследство на трансграничния регион Добрич-Констанца.  

 Наименование: „Открий  Добруджа” 

 Описание на продукта. Да бъде създадена туристическа услуга, 
която да е част от регионален или национален културен маршрут, включващ 
значими от културна гледна точка, но в същото време, недостатъчно популярни 
културни дестинации. Маршрутите следва да популяризират уникални за 
региона, за страната ни и за Европа археологически находки от общините Шабла, 
Тервел, Силистра и Констанца. По-конкретно те включват: единствената 
селищна могила на Добруджа, най-голямото съсредоточие на скални обители в 
пределите на Добруджа, „Свещената долина на Залмоксис” и манастира „Св. 
Касиан" около Констанца. 

 Иновация.  На територията на община Шабла са констатирани две 
енеолитни селища – „Шабла – новите лозя” и „Дуранкулак – големия остров” - 
единствената селищна могила на Добруджа. Открита е най-ранната каменна 
архитектура за континентална Европа. На второ място, едно от най-атрактивните, но 
и непознати за масовия турист, места по „Суха река“ е градището край село Балик, 
община Тервел. В самия склон на това градище е регистрирано най-голямото 
съсредоточие на скални обители в пределите на Добруджа. Те са били обитавани от І 
хил. пр. Хр. до времето на Второто българско царство (ХІІ-ХІV век). Третият 
туристически ресурс е Тракийски скален култов център по река Табан „Свещената 
долина на Залмоксис”, Силистренско. Той включва скални светилища, олтари, 
култови площадки и ями, групирани по протежение на 4 км край бреговете на 
древната река Табан (Малък Канагьол) в района на община Силистра. Манастирът 
„Св. Касиан" е център на някои отчасти неизследвани археологически обекти, 
ансамбъл от пещери и заслони, а близостта и духовната връзка с пещерата на Св. 
Касиан повишават стойността на манастира и го позиционират на икуменическите 
пътища на Добруджа. 

 Бъдещи перспективи. За да бъдат популяризирани уникалните 
културни ресурси е необходимо формирането на културен маршрут, съчетан с 
масирана рекламна кампания, рекламна стратегия и политика. Общините Шабла, 
Тервел, Силистра и Констанца следва да организират представянето на 
образователни екскурзовозски беседи. Биха могли да се пресъздадат и древни 
културни ритуали, които да са логически свързани с туристическата услуга „Открий 
Добруджа”. 

„Зърното - бъдещето на Добруджа” 

 Вид продукт: образователен културен туризъм. 
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 Наименование: „Зърното - бъдещето на Добруджа” 

 Описание на продукта. Провеждане международен образователен 
семинар относно най-съвремените постижения и иновации в производството на 
зърно и свързаните с него производни продукти. Семинарът следва да се състои 
на територията на Добрички панаир, град Добрич. 

 Иновация. Семинарът: „Зърното – бъдещето на Добруджа”, както 
сочи и наименованието му, трябва да има преди всичко иновативен характер и ясно 
изразени образователни, социални, икономически и екологични ползи, насочени към 
местното население, към образованието и към местните производители. Ежегодният 
семинар следва да популяризира най-актуални световни постижения в екологичното 
производство, ефективността на ресурсите, внедряването на нови технологии, 
веригите на добавените полезности, най-новите зърнени продукти, логистичните 
достижения, маркетинговите и управленски иновации, действащите национални и 
европейски проекти  и пр. 

 Традиции. В град Добрич, а и в цяла Добруджа, култът към зърното и 
към хляба е ясно изразен.  Един от символите в герба на община Добрич е сноп 
житни  класове. Житото и хлябът присъстват във всички обичаи, а замесването на 
насъщния е свещен ритуал. Ето защо Добруджа и Добрич са най-подходящото място 
за зърнопроизводство и за производство на хляб. Освен че е безспорен и най-ярък 
пазител на многовековната национална традиция за производство на зърно и на хляб, 
в региона се намират и две средни училища по туризъм, както и  Международна 
кулинарна академия във Висшето Училище по Мениджмънт.  

 Бъдещи перспективи. Провеждането на семинара би могло да бъде 
съчетано с развитието на  кулинарен туризъм, който да включва дегустация на вина, 
традиционни добруджански продукти, кулинарни специалитети и ястия. В тази 
инициатива участие могат да вземат двете средни училища по туризъм, както и  
Международна кулинарна академия във ВУМ, град Добрич. Те също така биха могли 
да представят и свои кулинарни иновации на семинара. По време на това 
образователно и културно събитие следва да бъде изграден и фермерски пазар за 
екопродукти, от който посетителите на семинара и гостите на града да комуникират 
директно с фермерите и малките производители от региона. Тези контакти следва да 
доведат до бъдещи икономически възможности и ползи. 

 За да се стимулират съвместните производства на участниците и на 
гостите на семинара могат да се организират туристически маршрути в регион 
Констанца, Румъния, с две основни цели.  

Първата цел е разлекателна и обхваща основните културни забележителности 
на региона: Археологическия обект, крепостта и паметника Тропеум Траяни от 
Адамклиси, Крепостите Капидава, Хистрия, Карсиум, римско-византийската крепост 
Мангалия, скалния комплекс Мурфатлар, византийската крепост Пакуюл луй Соаре, 
крепостта Улметум, Дервентския манастир, Дървената  църква "Успение 
Богородично" в Текиргьол, манастира и пещерата Св. Апостол Андрей, вкопаната 
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църква "Св. Никола" в Истрия, манастира и пещерата Св. Касиан и др. Гостите на 
семинара ще бъдат придружени от екскурзоводи, които предоставят подробна 
информация за посещаваните цели.  

Втората цел е свързана с професионалните дейности на участниците в 
семинара. При реализирането на втората цел участниците могат да бъдат настанени 
в пансиони, където могат да се организират различни дейности: демонстрации на 
местни хранителни продукти, дегустации на вино и пр, с цел насърчаване 
търговските взаимоотношения. 

„Скалните манастири на Добруджа” 

 Вид продукт: религиозен и образователен културен туризъм. 

 Наименование: „Скалните манастири на Добруджа” 

 Описание на продукта. Да бъде създаден туристически маршрут, 
включващ два религиозни обекти с уникална културна ценност, както и 
популяризиране на тези, намиращи се на територията на област Русе и окръг 
Констанца. Маршрутът следва да включва скален манастирски комплекс „Св. 
Архангел Михаил”, известен като Ивановски манастир, Басарбовският манастир, 
България, както и манастира „Свети Касиан", Румъния. 

 Иновация. Басарбовският манастир е една от уникалните 
забележителности в България, тъй като е единственият действащ скален манастир. 
Той се намира в долината на река Русенски Лом на 10 километра от град Русе. Води 
началото си от периода на Второто българско царство (XII-XIV в.), но най-ранните 
данни датират в османските данъчни регистри от XVI век. Манастирският комплекс 
„Св. Архангел Михаил” представлява около 20 броя средновековни църкви, 
параклиси и килии, като са открити следите на повече от 300 помещения. Те са 
издълбани в скалите на височина 36 м над реката и са свързани помежду си с пътеки 
и скални стълби. Ивановският манастир е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно 
културно и природно наследство.   

 Манастир „Свети Касиан" в Румъния е известен с това, че всяка година 
на 27 февруари – Денят на Свети Йоан Касиан, там се провеждат поклонения. 
Християните могат да участват и в проповедите, организирани в пещерата Свети 
Йоан Касиан. Тя се намира на 3-4 км от манастира Св. Касиан. Маршрутът е особено 
живописен и по пътя към пещерата можете да се насладите на езерото Касиан. В 
близост до манастира се намира и т. нар. вкопаната църква. Всяка година, на 11 юни 
се празнува „Празникът на Светата Троица", провеждат се и религиозни поклонения 
в тази църква.  
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Тема 4. Добри практики за културен туризъм в Европа 

В тази тема: 

• Ще представим практики от Европа, съчетаващи в себе си 
традиционност и съвремнност; иновативност и приемственост. 

 

• Ще разгледаме примери, които могат да бъдат полезни за 
предприемачите в трансграничния регион Добрич-Констнанца за развитие на 
нови културни продукти.  

4.1. Елементи на добри практики в европейския културен туризъм 

Културното наследство запазва историческата памет на човешките общества, 
допринася за националната идентичност и научната и културна стойност, дава престиж на 
страната и подобрява нейния имидж. Концепцията за културно развитие трябва да обърне 
специално внимание на симбиозата между културата и туризма. Развитието на културния 
туризъм е важен фактор за устойчиво икономическо развитие, генератор на печалби и 
работни места и ключов фактор за изграждане имиджа на всяка туристическа дестинация. 

Туризмът е сектор, който ползва културното наследство на човечеството и допринася 
за неговото обогатяване. Един от основните проблеми на стратегическото управление на 
туризма е свързан с устойчивото развитие на антропогенните ресурси, които са 
невъзстановими. Това изисква разработване и ползване специализирани подходи, 
консервационни методи и техники, тяхното тълкуване и превръщането им в туристически 
цели. 

Защитата на културното наследство е систематичен процес на откриване, 
изследване, идентифициране на културни ценности и археологически обекти, както и 
тяхното популяризиране, включително документиране, регистриране, съхранение, 
реставриране и адаптация. Защитата на културното наследство е функция и отговорност на 
органите и институциите, организирани в държавна система на национално, регионално и 
местно ниво. Защитата на нематериалното културно наследство има за цел защита, опазване 
и респект към: 

• езикови традиции и изрази, включително езика като носител на 
нематериално културно наследство; 

• социални практики, ритуали и празнични събития; 

• традиционни знания и практики, свързани с природата 

• знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

Културно-природното наследство е един от стратегическите фактори за устойчивото 
развитие на туризма. Интегрираният подход за валоризация и опазване природното и 
културно наследство е важна предпоставка за повишаване привлекателността на регионите 
както за инвестиции, така и за развитие на качеството на жизнената среда и запазване 
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регионалната идентичност. Сред общите елементи, които се срещат в добрите практики, 
прилагани в европейския културен туризъм, можем да изброим: 

 разработване стратегия за развитие на културното наследство с участие 
на местните общности 

 създаване и популяризиране собствени програми или тематични 
туристически продукти; 

 създаване и популяризиране на продукти, адаптирани като обхват и 
време към местния календар на събитията: панаири, фестивали, срещи; 

 проучване местните традиции, обичаи, ритуали, фестивали, митове и 
легенди, начин на живот, занаяти и гастрономия; 

 организиране традиционен местен фестивал по повод честване 
празниците на различните светии с традиционни менюта и фолклор; 

 организиране демонстрации по готвене, дегустиране домашно 
приготвени рецепти, вино и други традиционни напитки; 

 организиране демонстрации на местни занаяти – грънчарство, 
скулптура, ръчно изработване на тъкани и др. 

 организиране местни фолклорни демонстрации – песни, танци, ритуали 
и легенди; 

 организиране семинари, които дават възможност на туристите да 
изработват свои собствени сувенири; 

 интегриране междусекторна / трансгранична перспектива в рамките на 
разработената стратегия; 

 осъзнаване важното значение на информиране и комунициране с 
целевата аудитория чрез социални мрежи и традиционни медийни канали; 

 ползване нови цифрови технологии за превръщане културните 
елементи във виртуални преживявания; 

 ползване публично-частно партньорство и сътрудничество със 
заинтересованите страни.  

           4.2. Примери на добри практики от европейския културен туризъм 

Крепостта Шибеник – Хърватска 

Учредяването на клуб за приятелство в Шибеник се основава на холистичен подход, 
който се фокусира върху участието на местната общност (чрез система за членство в клуба) 
при организиране на събития. Също така, използвайки техники за разширена реалност, на 
туристите се представят редица исторически събития, които са се случили през 17 век. 

Крепостта Шибеник има богата програма от дейности и събития, включително 
културни и художествени програми, организирани на сцената на амфитеатъра. Тези 
събития се осъществяват между публичната институция "Културна  крепост Шибеник" и 
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художници, изпълнители, театри, както и други културни институции. Програмата включва 
около десет музикални събития годишно, които принадлежат към различни музикални 
жанрове и се изпълняват от местни и чуждестранни артисти. Членовете на клуба "Приятели 
на крепостта Шибеник" получават отстъпки за организираните програми и събития. Освен 
това ежегодно се организира събитие, предназначено само за членовете, наречено "Ден на 
клуба на приятелите". 

 Клубът за приятелство "Шибеник" провежда интензивна комуникация с широката 
общественост посредством: прессъобщения, публикуване на статии в пресата и интернет, 
съобщения в местните радиостанции и др. Кореспонденцията с членовете на клуба се 
осъществява чрез изпращане бюлетини с информация за дейността на клуба и за 
програмите и събитията, организирани в крепост Шибеник. 

Тези практики, изпълнявани от Клуба за приятелство в Шибеник, са насочени към:  

• развиване местна аудитория за културни събития, които се провеждат в 
крепостта; 

• повишаване осведомеността сред местната общност относно ценността 
на културното наследство и важността за неговото опазване; 

• създаване чувство за съпричастност и принадлежност към културното 
наследство сред местната общност. 

Около 80% от членовете на клуба за приятелство "Шибеник" са местни жители, а 
останалите 20% са жители на съседни окръзи и дори граждани на други европейски страни. 
Що се отнася до възрастта на членовете, тя е в диапазона от 5-88 години. Други местни 
културни институции, като музеи и театри, играят важна роля в дейността на клуба като 
копродуценти и участници в различни представления и събития. 

Президентски влак – Португалия 

Предприемачът Гонсало Кастел-Бранко решил да превърне "Президентския влак", 
експонат в Португалския национален железопътен музей, в уникална туристическа 
атракция. Така влакът е възстановен и композиран на един от най-живописните 
железопътни маршрути в Португалия. Опитът съчетава няколко специални функции: 

• пътуване през историята на влаковете, с увлекателна беседа за 
туристите, изнасяна от член на Националния железопътен музей; 

• дегустация на най-изисканите кулинарни специалитети и вина от 
Португалия; 

• наслаждаване на впечатляващите пейзажи по време на пътуването.  

Тази туристическа атракция спечели наградата за най-добро събитие на 2017 г. Всяко 
издание на "Президентския влак" е ново пътешествие, изследващо различни райони на 
Португалия и менюта, приготвени от различни топ готвачи от страната и Европа. Този 
проект е широко популяризиран както в национални, така и в международни медии. 

Като проект с високи разходи, той е разработен от Португалския национален 
железопътен музей в партньорство с частен инвеститор. По този начин Националният 
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железопътен музей успява да привлече вниманието към националното железопътно 
наследство, гастрономията като елемент на културното наследство и дори към самия музей. 
Така проектът "Президентски влак" е пример за сътрудничество между партньори от 
публичния и частния сектор. 

Религиозен туризъм в Монсерат  

Във всяко пътуване освен неописуемите природни забележителности, има феномени, 
които оставят следа в съзнанието на пътешественика завинаги. Един такъв феномен е 
манастирът в планината Монсерат, намираща се на около 50 км североизточно от 
Барселона. 

Манастирът е забележителен не само с изключително богатата си история на 
религиозен център, но и със спиращата дъха красота на заобикалящата го природа. В 
превод „монсерат” означава назъбена планина, защото върхове на планината са придобили 
причудливи форми вследствие на вековното действие на планинската река. Един от 
хребетите дори е под формата на камила. В лоното си, обгърнало светия храм, планината 
пази закрилницата на Каталуния – Черната Богородица. 
Статуята на Моренетата („черничката”) – Черната Богородица, и до днес привлича 
поклонници от цял свят в закътания на височина от 1200 м манастир, който съвсем скоро ще 
отбележи своята хиляда годишнина. 

През 2015 г. приходите от религиозен туризъм в Монсерат надхвърлят 5 милиона 
евро. За близо десет години, притокът от туристи, либители на религиозен туризъм в 
Монсерат се е увеличим трикратно. За това способстват изградената до манастира културна 
галерия, т. нар. „базар на поклонниците” и алея на традиционните производства в региона. 

Други европейски фестивали, панаири и събития 

С оглед развитието на културен и исторически туризъм, както и на фестивали и 
събития, могат да бъдат посочени няколко примера за най-добри практики, установени 
съответно на европейско равнище, а именно: 

a) Концепцията LoCuS (съкращение от Sistem Cultural Local), обозначава 
регион, съчетаващ няколко елемента от туристическото предлагане с набор от 
ценности, културни ресурси и развита инфраструктура; LoCuS предполага: 

 Система, основана на историческата, културна, природна и етническа идентичност на 
определени региони (местната характеристика); 

 Концепция, насочена към привличане на туристи, които се интересуват от 
получаване нова информация за културните ценности на градове и / или села, 
различни от тези, в които живеят (културната характеристика); 

 Концепция, която обединява ресурси, свързани с туризма и културното наследство, 
театър, визуални изкуства и др. (системен атрибут); 

 Примери за такива европейски културни места са: Париж, Лондон, Рим, Истанбул, 
антропогенен обект Тадж Махал в Индия, Акропола в Атина. 

b) Музикални събития и фестивали, които привличат над 1 милион 
туристи: 
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 Love Parade, Berlin, парад на електронната танцова музика; 

 Secret Garden Party, Великобритания (музикален фестивал); 

 Glastonbury festival, Великобритания (най-големият музикален 
фестивал на открито); 

 Rock in Roma, един от основните международни рок фестивали; 

 Neversea (Модерен плаж, Констанца), най-големият музикален 
фестивал, организиран на плаж; 

 Untold, Cluj, най-големият музикален фестивал в Румъния; 

c)  Ползване приложения за насърчаване туризма, а именно: 

 Book a Friend – приложение, което позволява на туристите да се 
свързват с местни жители, които под наем, срещу заплащане, да ги 
придружават, за да посетят някои обекти или забележителности, познати или 
по-малко известни, да им представят местата за хранене, атракциите, 
свързани с мястото и т.н.; 

 UrbanBuddy – приложение, което позволява на туристите да се 
свързват с голям брой местни жители, които могат да отговорят на въпросите 
им в реално време; 

 Withlocals – приложение, което позволява на туристите да се 
свързват с местни жители, които могат да готвят храна за туристи, да им 
покажат  околностите или да ги научат на местен занаят; 

 Like a Local – приложение, което позволява на туристите да 
идентифицират по-малко известни места,  достъпни специално за местните 
жители; 

 Foursquare – приложение, което позволява идентифициране най-
подходящите: места за хранене, магазини, туристически атракции и т.н.; 

 Vayable – приложение, което позволява на туристите да 
резервират обиколки и туристически мероприятия, които могат да се 
осъществят заедно с местните жители (кулинарни дейности, изкуство, дизайн, 
фотография, приключения и т.н.). 

d) Използване Разширена реалност - състоящо се от различни методи, 
които позволяват реалистичен начин на виртуални обекти в реална последователност 
на изображения; целта на този метод е да съживи миналото или да възстанови някои 
повредени или частично разрушени обекти (напр. Версай); този метод дава 
възможност за гледане или слушане на мултимедийно съдържание, като 
същевременно се осигурява функцията за развеждане на туриста; 

e) Използване в музеите на технология iBeacon – маяк е малко устройство, 
което предава идентификатор чрез Bluetooth на околните телефони; така че, когато 
туристът преминава край определен артефакт, iBeacon изпраща сигнал към 
мобилния телефон на туриста, за да има той възможност да чуе информация за 
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разглеждания обект. Ако  посетителят се подпише, че е съгласен, изпращаната 
беседа  може за има разнообразен формат, като: текстови описания, аудио 
коментари, илюстративно видео, последователност на изображения и т.н.; 

f) Решаване пъзели и задачи – атрактивен подход, представляващ 
използване игралната механика за дигитално ангажиране и забавление на туристите; 
тази услуга има впечатляващ характер на туристическа анимация, развлечение, 
забавление и интерактивно обучение чрез: предизвикателства (пъзел, въпросници и 
т.н.), спортни резултати, виртуални и / или реални награди; например виртуална 
обиколка на града, която потребителите могат да преминат по игрив начин, да 
решават гатанки и по този начин да откриват автентични места и легенди, като всяка 
виртуална обиколка се реализира с помощта на търсачки. 

В заключение, за развиване иновативно предприемачество в туризма, свързано с 
културното и историческото наследство, както и за развитието на успешен културен 
коридор, трябва да се имат предвид следните препоръки: 

 Възприемане добрите практики и успешните примери, представени по-
горе; осъзнаване предимствата при прилагане изпробвани вече модели, доказали 
своята ефективност и положително въздействие върху туризма, както, и 
предпоставките, и стъпките по тяхното рализиране; 

 Диверсификация на инструментариума за промотиране на 
туристическите обекти, както и свързаните с тях услуги за създаване цялостни 
туристически пакети (виж примери за уеб и мобилни приложения, Интернет и т.н.); 

  Приемане и прилагане нови инструменти и насърчаване 
информационните технологии, като например, пътеводители за вашия смартфон / 
таблет,  използване разширена реалност, игри и др.; 

  Споделените мнения в социалните мрежи играят все по-важна роля 
при решението да се посети дадена дестинация и то зависи от оценката на хора, 
които вече са посещавали тези места; Следователно, необходимо е да се допълва 
информацията, публикувана от участниците и да се заема активна позиция в 
социални мрежи (Facebook, Twitter и т.н.); 

   Развитие на  интегрирани териториални политики, на LoCuS-и чрез 
комбиниране източници на привлекателност според културната идентичност на 
историческите места и обекти; 

 Създаване културен оператор за общинското управление на културна 
програма (управление на предложените културни събития,  тяхната интеграция, 
създаване ефективна стратегия за успешно културно управление); 

   Участие на общността при провеждане културни активности 
(семинари, работни срещи, ивенти на открито, кулинарни събития и т.н.); 

   Организиране безплатни тематични обиколки с екскурзовод, и за 
местната общност, и за туристите с образователни програми, отнасящи се до 
културно-историческото наследство; 

  Ускоряване интеграцията на компютърните услуги в туристическата 
индустрия, както, и в малките, и средни предприятия, и улесняване достъпа на 
заинтересовани да развиват туризъм страни до финансови инструменти, съобразно 
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техните интереси; 
   Интензивно промотиране туристически оферти, специфични за 

културния туризъм, включвайки, от една страна, валоризацията за най-подходящите 
археологически и исторически обекти, религиозни паметници, комплекси от сгради с 
традиционна архитектура, а от друга страна, оценката на нематериалните елементи, 
като кулинарно изкуство, винени турове, фестивали, събития, културни маршрути, 
мобилни приложения за компютърни игри и др. 
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