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I. Въведение 

 
Настоящият анализ се извършва във връзка с изпълнение на планираните за текущата година 

дейности по управление и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на „Местна инициативна група общини Минерални бани и Черноочене“ в рамките на 

изпълнение на споразумение №РД 50-188/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите развитие“.  

Анализът изследва потенциала на територията на МИГ-а за създаване на съвместен туристически 

продукт на територията на общините Минерални бани и Черноочене. Проучването е извършено 

в съответствие с дефинираните цели: 

 Преглед и анализ на актуалното състояние на сектор „Туризъм“ на територията на „МИГ 

общини Минерални бани и Черноочене“; 

 Определяне възможности за развитие на съвместни туристически продукти (като 

резултат от анализа на актуалното състояние); 

 Извеждане насоки и препоръки с цел подкрепа МИГ-а и неговите бенефициенти при 

разработване проекти към стратегията за местно развитие. 

 

II. Състояние на туристическите ресурси в „МИГ Минерални бани и Черноочене“ 

1. Природни ресурси 

a. Местоположение  

 
Община Минерални бани е разположена в най-западната централна част на област Хасково 

(представлява 4% от територията на Хасковска област) и северните клонове на Източни Родопи. 

Територията й обхваща 214,6 кв.км. В общината има 12 населени места с общ брой на 

населението 7 500 жители. На североизток Минерални бани граничи с община Димитровград, на 

изток – с община Хасково, на юг – с област Кърджали, а на запад – с област Пловдив. Общинският 

център – Минерални бани отстои на:  

 100 километра от ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле (Турция);  

 90 километра от ГКПП Капитан Петко войвода – Орменион (Гърция); 

 18 километра от град Хасково.  

Територията на Минерални бани се характеризира с леко хълмист релеф, като се редуват ниски 

хълмове и равнинни площи.  Най-високият връх на територията е връх Аида с 859 м. височина. 

Характерен е смекчен континентален климат с мека зима, сравнително хладна пролет и горещо 

лято. Есента е топла и продължителна. На територията на общината липсват големи промишлени 

предприятия и други замърсители на природната среда. Въздухът е чист и свеж. За това 

допринасят и богатите на широколистна и иглолистна растителност горски масиви в околностите. 

Община Черноочене е една от седемте общини в област Кърджали със значително място в 

социално-икономическия облик на Източните Родопи. Разположена е на площ от 339 кв.м. и 

заема 10% от територията на областта. Отстои на: 

 240 километра от София;  

 100 километра от държавните граници с Република Турция и Република Гърция; 
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Черноочене граничи с общините Кърджали, Минерални бани, Хасково, Ардино, Първомай, 

Баните и Асеновград. Теренът на общината е пресечен и има изразен планински характер (средно 

и ниско планински). Тя се намира на границата между Западните и Източните Родопи. В западната 

част на общината се простират разклоненията на западнородопския рид Каракулас (Гордюва 

чука). На около 2 километра западно от село Безводно се издига връх Чиляка (1459 m), най-

високата точка на рида и общината. 

Районите на изток от река Яйлъдере (ляв приток на река Боровица, от басейна на Арда) се 

заемат от западните части на източнородопския рид Чуката, който обхваща около 2/3 от цялата 

територия на община Черноочене. Неговата максимална височина връх Кованлъка (871 m) се 

намира в най-западната му част, на северозапад от село Комунига. Най-северният ъгъл на 

общината, на изток от седловината Китката се заема от крайните югозападни части на друг 

източнородопски рид – Мечковец с височина от 867 m, разположена северно от село Ночево. 

В най-североизточния ъгъл на общината се намира „опашката“ на язовир „Тракиец“, където е и 

най-ниската точка на община Черноочене – 252 m н.в. 

b. Климат 

„МИГ общини Минерални бани и Черноочене“ е част от Родопския планински масив, който в 

климатично отношение попада в континентално-средиземноморската климатична област на 

България, по-точно в нейната Южнобългарска климатична подобласт. Климатът в Източните 

Родопи е по-мек от планинския климат на Западни Родопи (надморската височина е по-малка и 

речните долини предлагат лесен път на по-топлия въздух от юг). Средната януарска 

температура е над 0°C, като средногодишната температура е сравнително висока, около 12°-13°C.  

Източнородопският нископланински климатичен район е разположен над Източнородопските 

речни долини и заема нископланинските места от Източните Родопи с надморска височина 

между 400 и 1000 m. Съобразно по-голямата надморска височина на района тук валежите са 

относително по-големи. В най-високите части на района зимните валежи достигат до 300 mm и 

надвишават зимните валежи по най-високите части на Стара планина и Рила. 

Кърджалийски район: Агроекологичният район обхваща територии на два климатични района. 

Частите с по-малка надморска височина имат климат с много добра топлоосигуреност и голям 

дефицит в баланса на атмосферното овлажнение. При надморска височина 500-1 000 m зимата е 

по-студена, а лятото е значително по-хладно. Средната годишна температура е около 100С срещу 

12-130С за по-ниските райони. Сумата на температурата за вегетационния период тук е около 3 

3000С срещу 4 5000С за ниските части на района. Годишните валежите са 700-800 mm. 

Хасковски район: Климатичен район на Източнородопските речни долини, с много черти на 

Средиземноморския климат. Тук зимата е мека и влажна. Средната годишна температура е 

12.60С, като за месец януари тя е 1.30С, а за месец юли е 22.80С. Температурната сума за 

вегетационния период е 4 4000С, която осигурява условия и за най-топлолюбивите култури. 

Средната годишна сума на валежите е около 650 mm, но по-голяма част от тях пада през зимния 

период. Условията създаватпредпоставки за много голяма изпаряемост през горещото и сухо 

лято. Дефицитът в баланса на атмосферното овлажнение за вегетационния период е около 430 

mm, който изисква напояване още от началото на лятото. 

Община Минерални бани попада в района на Източнородопските речни долини, в 

Южнобългарската климатична подобласт. Характеризира се със смекчен континентален климат - 

мека и топла зима. Честите затопляния под въздействието на средиземноморския въздух 
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обуславят късния период на задържане на снежната покривка. Лятото е сравнително горещо. 

Пролетта настъпва рано и е по-хладна от есента. Средната годишна температура варира от 12,6 

до 13,50C. Главният валежен максимум е през декември, когато падат 11-13% от валежите, а 

главният минимум е през летните месеци – от юни до август. Средните годишни валежни суми 

варират от 560 до 620 мм. за отделните части на общината. 

Община Черноочене попада в Южнобългарската климатична област. Зимата е сравнително мека. 

Минимални температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и 

горещо, като максималните температури достигат до 40°C. Средната зимна температура е около 

1°C, а през лятото - 24°C. Средната годишна температура се движи в границите 11°- 13°C. 

Валежите са около 680 мм. годишно, предимно от дъжд. Поради южното положение на общината 

голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд или дъжд и сняг, тогава е и техният 

максимум (197 мм.). Минимумът на валежите е през лятото (143 мм.). 

 

c. Растителни и животнински видове 

По високите части от територията на „МИГ общини Минерални бани и Черноочене“ са 

разпространени гори от дъб – благун, горун, цер, а по северните склонове на Гюмюрджинско-

Мъгленишката подобласт има букови гори. Срещат се още липа, маклен, както и някои редки 

видове като силивряк в резервата „Вълчидол“, южно лале, синтенисова перуника и др. За 

Източните Родопи е характерно разпространението на храстова и нискостъблена растителност – 

космат дъб, келяв габър, брекиня, дива круша, мъждрян, дрян, червена хвойна, смрадлика, 

чешкодрян, зеленика, червена хвойна, жасмин и др. 

 

От животинския свят на територията на МИГ-а са разпространени сърна, чакал, пепелянка, змия 

пясъчница, смок мишкар, македонски гущер, костенурки, видра и др. В Източните Родопи гнездят 

около 180 вида птици – редките видове белоглав лешояд, египетски лешояд, белоопашат 

мешало, скален орел, скален дрозд, сокол скитник, керкенез, коприварче, черен щъркел и др. 

По-конкретно, естествената растителност в Община Минерални бани е представена от благун, 

зимен дъб, космат дъб, цер, клен, мъждрян, габър. бук. От храстите са разпространени драка, 

келяв габър, глог, шипка, къпини. От създадените по изкуствен начин култури най-

разпространени са черния и белия бор и акацията. По-рядко са срещани са малки изкуствено 

създадени масиви от кедър, дъб, шестил, бреза и др. Вековни дървета на територията на община 

Минерални бани са бял бор в землището на село Караманци както и 9 броя вековни дървето в 

Горно Брястово. От фаунистична гледна точка районът има голямо биоразнообразие поради 

смесването на холарктични с медитерански и иранотурански и евксински видове. 

От европейско и световно значение са 273 вида птици, от които 170 гнездящи. От тях 77 вида са 

включени в Червената книга на България. 97 са с неблагоприятен природозащитен статус в 

Европа, а 7 са защитени от изчезване в световен мащаб. Такива са царски орел, голям креслив 

орел, белошипа ветрушка, малък корморан, черен лешояд и ливаден дърдавец. Установени са 36 

вида от общо 37 вида за страната ни. Единствено в Източните Родопи гнездят белоглави лешояди. 

Множество южни видове, които се срещат на малко места в България, в Източните Родопи имат 

висока численост - синия скален дрозд, малкото черноглаво коприварче. испанското каменарче 

и др. По време на миграция и зимуване реките Арда и Марица дават убежище на хиляди птици - 

фишове, зеленоглавки, бели ангьчи, малки и големи корморани. неми и пойни лебеди и много 

други. 
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В областта бозайниците са групата с най-много световно застрашени видове. ОТ 59 вида 

установени в Източните Родопи, 23 са включени в Световната червена листа на IUSN / 

Международен съюз за защита на природата /, 12 в категорията “ уязвим 7 вида прилепи, 

видрата, пъстрия пор, мишевидния сънливец, лалугера и сляпото куче и 11 вида в категорията “ 

полузастрашен“. 

2. Ресурси от екологично значение за състоянието на околната среда 

 
На територията на „МИГ общини Минерални бани и Черноочене“ няма развита тежка 

промишленост, поради което районът се счита за екологично чист. Това е и едно от ключовите 

условия за развитие на балнеоложкия туризъм, като приоритет в икономическото развитие. 

На територията на Община Минерални бани няма действащи промишлени замърсители на 

компонентите на околната среда по отношение на води, въздух, почви и шум. 

Най-голям дял в акустичния режим на територията на община Черноочене заема транспортният 

шум. Периодично и локално се наблюдава завишаване на нивото на шум при извършване на 

строителни дейности. В общината няма постоянно разположен пункт за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух. Извършваните периодични измервания от подвижни 

мониторингови станции не дават възможност за систематична оценка. Няма типични за други 

селища източници на замърсяване, което определя и сравнително доброто качество на въздуха. 

3. Защитени територии и местности в общините Минерални бани и Черноочене 

 

Общата площ на защитените територии в Община Минерални бани е едва 0,84 % - нисък процент, 

който е значително под средният за страната – 5,2 %.  

Поддържан резерват ”Борака”: Намира се в землището на с. Сърница. Поддържания резерват има 

площ 12,7 ха. Обявен е с цел опазване на вековна, естествена,  саморазмножаваща се гора от 

черен бор. Средната възраст на дърветата е между 120 г. и 150 г. 

Защитена местност „Аида”: Намира се в землището на с. Спахиево. Защитената местност има площ 

от 3,5ха. Представлява естествена, вековна, семенна букова гора. 

Природна забележителност "Находище на момина сълза и божур": Намира се в местността 

Дренака в землището на с. Спахиево. Природната забележителност има площ от 3 ха. Целта е 

опазване на естествено  находище на момина сълза и див божур. 

Природна забележителност "Орлова скала": Намира се в землището на с. Сърница. Природната 

забележителност има площ от 1,5 ха. Представлява комплекс от интересни и величествени скали, 

някои от които достигат 30-40 м. височина. Това е скален феномен, наподобяващ средновековен 

замък със здрави кули. Тук е имало старо тракийско селище и до днес се виждат останки от 

крепост от ново желязната епоха. На много от скалите са издълбани трапецовидни култови ниши. 

По-голямата част от тях имат трапецовидна форма, но има и цилиндрично засводени. Счита се, 

че в многобройните ниши по скалите са били поставяни урни с праха на починали представители 

на по-низшето съсловие. 

Природна забележителност "Пробития камък": Намира се в землището на с. Сърница. Природната 

забележителност има площ от 1 ха. Представлява комплекс от интересни скални образувания. 

Скалата е висока 4 метра, а ширината и е повече от 12 метра. Наподобява на чудните мостове на 
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Еркюприе, с тази разлика, че се намира на било, а не на дефиле / река/. Освен отвора, има и 

голяма закрита пещера. 

Природна забележителност “Огледната скала“: Намира се землището на с. Горно Брястово. 

Природната забележителност има площ от 1,5 ха. Обявена е със заповед № РД-551/07.05.2003 на 

МОСВ. Преди да бъде обявена за природна забележителност е била обявена като историческо 

място. 

Община Черноочене: 

Вековен бор (Pinus alba): Дървото се намира в непосредствена близост до църквата в с. 

Пчеларово. Това е бял бор - вид, който днес се среща по-рядко. Обявен е за защитен обект през 

1984 г. Висок е 25 м, а обиколката на ствола е 3.50 м. Върхът е пречупен. Възраст към датата на 

обявяване – 500 години. Преди около 30 години дърветата са били 2, но гръмотевица унищожила 

едното от тях. Забележка: Обектът е край пътя, подходящ за посещение. 

Елови находища, с. Мурга и с. Женда: Елата (Abies Alba) от сем. Борови (Pinacea) е терциерен 

реликт и за нашия регион е рядко и необичайно растение. Регистрирани са три находища на 

територията на област Кърджали, като две от тях са в община Черноочене. 

Поддържан резерват “Казълчерпа”: Намира се в землището на с. Женда и носи името на 

доминиращия връх в района Казълчирпа (1036 м). Представлява черборова гора, останки от 

някогашна богата растителност, заобиколена от издънкова дъбова гора, която се простира и 

извън резервата. С постановление № 6835/15.12.1949 г. на Министерството на горите е обявен 

за горски резерват с обща площ 176 хектара. По-късно, със заповед № 2256/30.12.1956 г. на 

Управлението на горското стопанство към Министерския съвет, е обявен за резерват с площ 170 

хектара. Само боровите насаждения в резервата обхващат площ от 39.9 хектара. 

Защитените зони по Натура 2000, попадащи на територията на община Черноочене са по 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. Информацията за защитените зони е 

представена в таблицата по-долу. 

Наименование/ 

код 

Площ [хa] Заповед за обявяване/ 

статут 

Териториален обхват oбласт, oбщина, 

населено място 

Защитени зони за опазване на дивите птици 

ЗЗ Добростан 

BG0002073 

83 615.52 №РД-528/26.05.2010г обл. Кърджали, общини Кърджали, 

Ардино, Черноочене и oбл. Пловдив и 

обл. Смолян 

Защитени зони за опазване на местообитанията 

ЗЗ Родопи Средни 

BG0001031 

154 845.53 Реш. на МС 

№661/16.10.2007г. 

обл. Кърджали, общини Кърджали, 

Ардино, Черноочене и обл. Хасково, обл. 

Смолян и обл. Пловдив.  

Източник: РИОСВ – Хасково, Регистър на защитените територии и защитените зони в България, 

http://eea.government.bg/bg/output/registers/index.html  

4. Ресурси от историческо, културно, религиозно и друго значение 

 

Смята се, че територията на община Минерални бани е заселена от найдълбока древност, като са 

идентифицирани редица културно-исторически ценности, предимно с местно значение. Част от 

различни епохи, те са разпространени по територията на цялата община. Сред тях, по-значими, 

са праисторическата крепост от времето на траките “Голямото Градище”, крепостта “Свети Дух”,  

http://eea.government.bg/bg/output/registers/index.html
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калето Сърница - стени на тракийска, късноантична и средновековна крепост със сигнална кула, 

стъпката, шарапаните (винарски камък "Шарап таш"),  тракийски култовопогребален комплекс от 

ранножелязната епоха, крепост вр. Купена / Върга / Латницата, тракийска крепост на вр. "Орлови 

скали", трапецовидни скалноизсечени ниши по Улудере /река Харманлийска/. 

Праисторическа крепост “Голямото Градище“ от времето на траките: Намира се на 1,5 км. северно 

от с. Горно Брястово. Строена е от големи ломени камъни без хоросан. Има елипсовидна форма 

и дебели, средно по 2,5м. стени, които към момента не са в добро състочние. Дълга е 150м и 

широка 50м, а застроената площ е 5-6 дка и има два вътрешни зида. 

Крепостта “Свети Дух”: Намира  се в с. Минерални бани и е добре запазена. Тя има форма на 

неправилен многоъгълник. Крепостните стени следват очертанията на терена, дебели са 2м, 

високи са 3,5м и заграждат около 2 дка пространство.   

Калето Сърница: Намират се над с. Сърница до прохода "Гидика". Представляват стени на 

тракийска, късноантична и средновековна крепост със сигнална кула. Крепостната стена е 

градена от ломени камъни без спойка на места включва стърчащите скали, конструктивно 

свързани със стената. Заградената площ е близо 2 дка.  

Стъпката: Датира от римската епоха и е изсечена в естествена скала . Намира се на 5 метра от 

първия минерален извор, дълга е 2 метра, дълбока 1 метър и широка 0,75м. Според историците 

това е старинен саркофаг, а местното население е създало легенда за Богородица и за нейната 

“чудодейна стъпка”, затова и християни и мюсюлмани почитат това свято място и оставят конец 

или парче от дрехата си за здраве и щастие.  

Шарапаните (винарскикамък "Шарап таш"): Представляват скални вдлъбнатини, направени от 

хората преди 2600-2800 години. Археологически разкопки датират тези находки около VIII-VI 

в.пр.н.е. Това са изкуствено направени вдлъбнатини в скалите с дълбочина 20-70 см. и диаметър 

50-180 см. Всяка шарапана се състои от малко и голямо басейнче с наклонен под и открито или 

закрито каналче. Името шарапана идва от турската дума шарап и означава вино. Това показва, че 

в тях обитателите на тези места са преработвали грозде за вино. Счита се, че шарапаните са 

свързани с култа към бог Дионисий. Шарапани има в местностите „Каракая“, „Гарваница“, 

„Пожарището“, „Аврамов камък“ в землището на с. Минерални бани. 

Тракийски култово-погребален комплекс от ранно желязната епоха: Намира се край с. Ангел 

войвода в местността Хисаря. Представлява обширен комплекс от изсечени в скалите мегалитни 

съоръжения, скални ниши, гробница, жертвеник, шарапана и скален диск. Култово-погребалният 

комплекс датира от І хилядолетие преди Христа и е един от най-големите тракийски религиозни 

паметници в Хасковска област. Комплексът (наричан още Алтън тепе) е в процес на признаване 

за паметник от национално значение.  

Крепост вр. Купена /Върга/: Тракийска, късноантична и средновековна крепост на вр. Купена 

/Върга/. Намира се на едноименния връх, на 2.67 км северозападно по права линия от центъра 

на с. Сърница. Стените на крепостта са изградени от ломен камък, споен с бял хоросан. Останки 

от крепостната стена се виждат само в северната част на билото.   

Тракийска крепост на вр. "Орловискали": Тракийската крепост от новожелязната епоха се намира 

в местността "Орлови скали", на 3 км западно по права линия от центъра на с. Сърница. Скалния 

комплекс е комплекс от интересни и величествени скали, някои от които достигат 30-40 м. 

височина. Това е скален феномен, наподобяващ средновековен замък със здрави кули. Два 

скални откоса между скалите (Доган кая - Орлови скали) естествено защитават пространство от 
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около 1.5 дка, допълнително преградено от крепостна стена от ломен камък, без спойка. 

Керамиката по повърхността е от втората половина на I хил.пр.н.е.   

Трапецовидни скално изсечени ниши по Улудере /р. Харманлийска/: В Източни Родопи 

мегалитизмът се изразява в изключителна цивилизационна уникалност, съчетание от няколко 

типа мегалитни паметници срещани и по други места, но поотделно. Най-многобройни са 

трапецовидните скални ниши. Най-често нишите са с височина до 1 м и дълбочина 40-50 см. 

Разположени са по единично или на групи в редици, шахматно или без ред. Срещат се дори и 

легнали, в хоризонтално положение, но много рядко.  Обикновено са на групи от 3-4 до 100, като 

досега са локализирани около 1200 отделни единици. Според някои археолози, при всички тях 

съществуват едни и същи признаци, които са характерни само за определения район и са 

изработени така, че да се виждат възможно най-отдалече. 

Най-грандиозните ансамбли са скалните комплекси при Орлови скали с.Сърница, Алтън тепе 

с.Ангел войвода и Улу дере с.Боян Ботево. Всички те са в близост до култови комплекси, които 

имат визуална връзка помежду си. 

Таблицата, по-долу, представя изчерпателен списък на културно-историческите паметници на 

територията на община Минерални бани: 

Обект Населено място 

Църква "Св. Николай" с. Сърница 

Къща на дядо Яню Петров с. Сърница 

Скални ниши, м. Наредените камъни с. Сърница 

Скални ниши, м. Наредените камъни  с. Сърница 

Скални ниши, м. Побит камък  с. Сърница 

Скални ниши, м. Сойката  с. Сърница 

Скални ниши, м. Каракая  с. Сърница 

Крепост от желязната епоха, м. Калето  с. Сърница 

Крепост от новожелязната епоха, м. Орлови скали  с. Сърница 

Скална винарна - шарапана, м. Бейбозалък  с. Сърница 

Средновековна крепост, м. Купена  с. Сърница 

Средновековен некропол, м. Гешовица с. Сърница 

Късноантична и средновековна крепост  с. Татарево 

Селище от ранновизантийската епоха и средновековието, м. Лозята  с. Татарево 

Средновековна църква, м. Хисаря с. Татарево 

Тракийска зидана гробница, м. Хисаря с. Татарево 

Могилен некропол на югоизток от селото с. Татарево 

Крепост от ранновизантийската епоха и средновековието, м. Хисаря с. Караманци 

Селище от римската и ранновизантийската епоха на изток от селото  

археол 

с. Караманци 

Историческа местност вр. Аида с. Минерални бани 

Ист. място - скала "Ай каас" и пещера под нея от хайдушкото движение с. Минерални бани 

Историческо място, м. Тирфилика от хайдушкото движение с. Минерални бани 

Останки от крепост, м. Св. Дух с. Минерални бани 

Винарски камък "Шарап таш", м. Кара кая с. Минерални бани 

Винарски камък "Шарап таш", м. Гарваница с. Минерални бани 

Винарски камък "Шарап таш", м. Пожарището с. Минерални бани 

Винарски камък "Шарап таш", м. Аврамов камък с. Минерални бани 

Праисторическо селище, м. Банска река с. Минерални бани 

Селище от желязната епоха на левия бряг на р. Банска с. Минерални бани 

Надгробна могила на левия бряг на р. Банска с. Минерални бани 

Антично и средновековно селище в селото и северно от него с. Минерални бани 

Крепост от желязната епоха, м. Асара с. Сираково 

Надгробна могила в селото до кметството с. Сираково 

Раннохристиянска църква, м. Егрек дере с. Спахиево 

Антично и средновековно селище, м. Бейското с. Спахиево 

Средновековен некропол, м. Бейското с. Спахиево 

Църква "Св. Атанасий" с. Сусам 



Споразумение №РД 50-188/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

Праисторическо селище северно от селото с. Сусам 

Надгробна могила, м. Могилата с. Сусам 

Селище от римската епоха, м. Пърженка с. Сусам 

Могилен некропол, м. Пърженка с. Сусам 

Основи на стара църква, м. Таушантепе с. Сусам 

Скална гробница, м. Хисаря с. Ангел Войвода 

Скален жертвеник, м. Хисаря с. Ангел Войвода 

Скален диск, м. Хисаря с. Ангел Войвода 

Скални ниши, м. Хисаря с. Ангел Войвода 

Скална винарна, м. Хисаря с. Ангел Войвода 

Крепост от ранновизантийска епоха, м. Хисаря с. Ангел Войвода 

Тракийска крепост, м. Градището с. Брястово 

Останки от църква, м. Градището с. Брястово 

Средновековен некропол, м. Юртовете с. Брястово 

Средновековно селище, м. Анатемата с. Брястово 

 

Районът на община Черноочене е населяван още от каменно-медната епоха (3500 години пр. н. 

е.). При проведени археологически разкопки в местността „Градище“ (разположена на 10 

километра от Черноочене) са открити множество култови предмети и оръдия на труда от кост, 

керамика и метал. Тук е открита и уникална колекция от 57 глинени и мраморни идоли. Намерена 

е и медна пластика на тракийски конник. На територията на общината могат да се посетят няколко 

археологически и исторически паметници. Районът е богат и на много мегалитни паметници, 

свързани с цивилизацията на траките. Това са предимно скални ниши, скални гробници и 

шарапани /винарни/. По-голям интерес сред тях представляват скалната гробница в местността 

„Гузгун кая“ /Горящ камак/ на 3 километра източно от село Душка, и нишите край село Безводно. 

Някои от съществените туристически обекти с потенциал за развитие, но не достатъчно проучени 

и популяризирани са „Пармак кая" край с. Ночево и Шарапаните край с. Ночево. В района на село 

Ночево има добре запазен комплекс от разнородни изсичания и съоръжения, разположен в 

местността "Пармак кая" на около 500 след последната махала на селото. Впечатление правят 

добре запазените трапецовидни скални ниши, както и няколко сводообразни сухи пещери. 

Местното население е дало различни наименования за всяка открояваща се скална група 

(Овенът, Сляпата глава, Килимявката, и др.). Шарапаните край с. Ночево се намират се в 

едноименната местност, под гореописаните скални комплекси. Това са две добре запазени 

шарапани, разположени на около 200 метра една от друга. Смята се, че предназначението на 

шарапаните е за производство на вино, но много автори смятат, че в определени периоди те са 

изпълнявали и ролята на жертвеници. 

Тракийско светилище Биюк тепе край с. Женда: Крепостта е разположена на връх, от чиито три 

страни се спускат напълно отвесни и непристъпни скали. По тях се виждат трапецовидни култови 

ниши, изсякани от траките преди хиляди години. Единствената достъпна страна от крепостта е 

била защитена с дебела 1.5 м. стена, част от която е запазена и до днес. От Асара се открива 

панорамна гледка към планината. На стотина метра под върха се намира скален феномен под 

формата на гъба с височина 8 метра. На нея също са изсякани култови ниши. 

Средновековна крепост „Градището" край с. Пчеларово: Намира се в местността "Градището", на 

около 5 км северно от селото, непосредствено край пътя за гр. Хасково, малко след разклона за 

с. Петелово и Минерални бани. Обектът е проучван през 1967-68 година. Няма разкрити останки 

от сгради във вътрешностга на крепостта. Доказано е, че крепостната стена е изградена върху 

много по-стар културен пласт - датиран към 3 500 г. пр. Хр.  
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Вековен бял бор в с. Пчеларово: Дървото се намира в непосредствена близост до църквата. Това 

е бял бор - вид, който днес се среща по-рядко. Обявен е за защитен обект през 1984 г. Висок е 25 

м, а обиколката на ствола е 3.50 м. Възраст към датата на обявяване - 500 години.  

Водопад край с. Безводно: Намира се в близост до с. Безводно, край маркираната пътека за вр. 

Чиляка, има сравнително висок водопад, с височина около 25-28 метра. Той е непосредствено 

под коларския път и когато има вода гледката е внушителна. Дерето е изключително живописно. 

За съжаление, водопадът е сезонен и най-добре е да се посещава до месец юли.  

Връх Чиляка над с. Безводно: Това е най-високият връх в рида Каракулас - 1459 м. Пътят до него 

минава през изключително красив ландшафт, сред редуващи се гори и голи чукари. Районът е 

осеян с високи канари и паметници от времето на траките.  

Елови находища, с. Мурга и с. Женда: Елата (Abies Alba) от сем. Борови (Pinacea) е терциерен 

реликт и за региона е рядко и необичайно растение. Регистрирани са три находища на 

територията на област Кърджали, като две от тях са в община Черноочене. Находището на ела 

при с. Мурга е най-голямо. 

Поддържан резерват "Казълчерпа" край с. Женда: Намира се в землището на с. Женда и носи 

името на доминиращия връх в района Казълчирпа (1036 м). Представлява черборова гора, 

останки от някогашна богата растителност, заобиколена от издънкова дъбова гора, която се 

простира и извън резервата. 

Църквата "Света Параскева", с. Пчеларово: Църквата е популярна сред населението като "Света 

Петка". Архитектурно се открояват два строителни периода - от 1886 и 1913 г.  

Езеро с пиявици край с. Бели вир: Намира се в заблатено езеро „Сюлюк гьол", където и живеят 

рядък вид кръвосмучещи животинки. Водоемът, наричан от местните хора Сюлюк гьол /езерото 

на охлювите/, се обитава от медицински пиявици, за коитое прието, че лекуват най-различни 

болести. 

5. Урбанистични ресурси 

a. Транспортна мрежа 

 

Територията на „МИГ общини Минерални бани и Черноочене“ има добре развита пътна мрежа, 

посредством която се осъществява добра свързаност със съседните общини, ж. п. линията 

Хасково-Кърджали и с международния път – към Турция и Гърция.  

През община Черноочене преминава един първокласен път I-5 Стара Загора – Хасково – 

Кърджали, който е част от транс европейския международен транспортен коридор № 9 Хелзинки 

– Димитровград – Александруполис. Със стратегическо значение за общината е и път ІІ-58 

Асеновград – Черноочене с връзка към І – 5. Пътят осигурява връзка на общинската пътна мрежа 

и голяма част от населените места с общинския и областен център. С над общинско значение са 

и пътищата от третокласната пътна мрежа ІІІ-5071 Кърджали – Чифлик – Стремци – Драганово- 

Черноочене и ІІІ-506 Черноочене – Караманци – Хасковски минерални бани – Г.Извор, което 

улеснява достъпа както до близките общини, така и до другите областни центрове. 

Община Минерални бани отстои само на 100 км. от границите ни с Гърция и Турция и на 14 км. 

от международния път Е-80 /София-Пловдив-Истанбул/. 
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От столицата София /230 км/ през Минерални бани за Кърджали /45 км/ и обратно, ежедневно 

преминават комфортни автобуси. До град Хасково /18 км/ също има редовна и удобна автобусна 

връзка. 

b. Електроснабдяване 

 

Енергийната система на Община Минерални бани включва електропреносна мрежа и локални 

отоплителни системи. Електропреносната мрежа на общината е собственост на ЕВН България. 

Проектирана е със запас и може да поеме по-сериозни консуматори. На територията на общината 

няма населено място без електрификация. В същото време, електропреносната мрежа за ниско 

напрежение е амортизирана, което води до повишаване на авариите и влошаване на качеството 

на живот. Обвързано е с допълнителни разходи за ремонт и налага използването на 

допълнителни алтернативни източници (твърдо гориво) на енергия през зимните месеци от 

страна на населението. На територията на общината липсват инсталирани слънчеви колектори за 

подгряване на вода от слънчевата радиация. 

Уличното осветление на територията на община Минерални бани е определено като 

„амортизирано“ и в същото време „морално остаряло“. Осветителните тела са енергоемки и това 

води до повишаване на разходите на електричество. Няма изградена автоматизирана система за 

включване и изключване на осветителните тела, съобразена със светлата част на деня. На 

територията на Община Минерални бани няма изградена газификационна преносна мрежа, 

както и топлофикация за предоставяне топла вода за битово потребление и топлинна енергия.  

Енергийните източници са електроснабдяване, твърдо гориво и термални води. В село 

Минерални бани има изработен пилотен проект за отопление на ЦДГ с геотермална вода. Анализ 

на проекта показва, че това ще доведе до значително намаляване на консумираната електро 

енергия и отделяните СО2 емисии.  

В общината има значителен потенциал за използване на слънчевата енергия, както за 

производство на електро енергия, така и за монтаж на соларни системи за подгряване на вода – 

за отоплителни и битово-хигиенни нужди. Потенциалът на слънчевата енергия е в зоната с 1450 

– 1500 kWч/кв.м. годишно. Това дава предпоставки да се развива ВЕИ от 

фотоволтаичниинсталации.  

Електроснабдяването в община Черноочене се захранва от ПС “Хасково–Пчеларово–

Черноочене”, “Хасково-Стремци-Кърджали", “Кърджали-Стремци-Пчеларово-Черноочене“, 

“Кърджали-Черноочене”. Електрическата мрежа е равномерно разпределена по територията на 

общината и обхваща всички населени места. Мрежата е изцяло въздушна, с обща дължина от 140 

км., като има и 126 км. въздушни магистрални електропроводи. С цел оптимизиране на 

електропотреблението за публични нужди е необходимо да се реализират проекти в селата 

Черноочене, Комунига, Габрово, Лясково, Паничково, за подмяна на уличното осветление с нови 

съоръжения и енергоспестяващи осветителни тела. По този начин ще се реализират значителни 

икономии от общинския бюджет, които могат да се пренасочат към други сфери. Необходими са 

и инициативи, свързани с подобряване енергийната ефективност на обществените и частни 

сгради, чиито средносрочен ефект също ще се отрази в намаление разходната част на бюджета 

на публични и частни организации. 

c. Водни ресурси 
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В община Минерални бани основните водни ресурси са минералните извори и язовири. Водните 

ресурси в района на община Черноочене се формират от подземни и повърхностни 

водоизточници, които се захранват предимно от валежи. Повърхностните води, които са на 

територията на община Черноочене са: 

 Река Боровица е ляв приток на р. Арда с оток в яз. ”Кърджали”. Дължината на реката е 42 

км., а площта на водосборната област е 300,6 км2. 

 Река Перперек извира североизточно от вр. Коджагору (648 м), северно от с. Дядовско, 

като дължината на реката е 44 км., а площта на водосборния басейн е 219,9 км2. Водното 

тяло попада на 40% на територията на Община Черноочене и 60% - на територията на 

Община Кърджали. 

 Река Давидковска води началото си южно от вр. Черковния връх (1817,1 м). Дължината на 

реката е 35,7 км, а площта на водосборната й област - 232 км.2. Водното тяло попада на 

5% на територията на Община Черноочене и 10% - на Община Ардино; 

 Река Величка (Харманлийска) - е десен приток на р. Марица. Общата дължина на реката 

от изворите до устието е 91,9 км, а водосборната й площ – 956,3 км2. Част от водното тяло 

(BG 3МА100R013) до вливането в яз. Тракиец, попада на територията на Община 

Черноочене . 

 Яз. „Боровица” попада на 100% на територията на Община Черноочене. Водите от яз. 

„Боровица“ се използват за питейно-битово водоснабдяване на гр. Кърджали, гр. 

Момчилград и 47 населени места в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене. 

Повърхностните води от другите язовири на територията на община Черноочене се използват 

само за напояване и отглеждане на аквакултури. 

d. Здравеопазване 

 
Медицинското обслужване на населението в община Минерални бани е организирано в 3 

амбулаторно-поликлинични заведения, които се намират в с. Минерални бани, с. Караманци и с. 

Боян Ботево. В заведението в с. Минерални бани работят един лекар, една акушерка и двама 

стоматолози. В с. Караманци  - един лекар, един стоматолог и една медицинска сестра, а в с. Боян 

Ботево – един лекар. Този медицински персонал обслужва населението и от околните села. В 

село Караманци работи дрогерия за снабдяване на населението с медикаменти от първа 

необходимост. 

Специализираната медицинска и болнична помощ се осъществява от здравните заведения и 

МБАЛ в гр. Хасково. Спешните случаи се обслужват от Центъра за спешна медицинска помощ – 

гр. Хасково. В момента в с. Минерални бани няма  аптека, но общинското ръководство се е заело 

да намери скорошно решение на този проблем. В община Минерални бани няма действащи 

специализирани институции. 

Няма здравни заведения на територията на община Черноочене. Здравното обслужване на 

населението се осъществява от медицински кадри, които практикуват бивши здравни центрове и 

пунктове в общината. Към 2013 г. в Черноочене има двама ОПЛ и един педиатър, а останалите 

ОПЛ са в селата Комунига, Пчеларово и Бели вир. Броят на стоматолозите за периода 2007 – 2013 

г. се запазва един и същ, като пет от стоматолозите са в общинския център, а останалите трима 

практикуват в по – големите села на общината. 

Картата с осигуреност на лекари на населението на общините в област Кърджали показва, че 

община Черноочене не е облагодетелствена община по отношение на брой лекари на 10 000 
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души от населението. Докато в общините Ардино и Кърджали се падат от 21 до 44 лекари, то за 

община Черноочене броя на лекарите е от 6 до 15 на 10 000 души. Най–неблагоприятна е 

осигуреността на лекари за жителите на общините Джебел и Кирково. 

Като се има предвид броя на населението на общината и възрастовия им състав, броят на 

лекарите е малък и те не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно 

обслужване на населението, още повече процеса по обслужване се затруднява от многото на 

брой и отдалечени едно от друго населени места. 

6. Ресурси за развитие на спа туризъм и баленолология  

 
Най- ценният природен ресурс в община Минерални бани е минералната вода, която извира от 

14 извора с температура 54,1 – 59,2 ºС. Общият дебит на изворите е над 1500 л/м. Каптирането 

на изворите е извършено през 1937 г. , когато е построена и обществената баня с минерална вода. 

Поради уникалните лечебни свойства и химичен състав на минералната вода , през 1952 г., със 

заповед на МНЗ , курортът  Хасковски минерални бани е обявен за национален курорт. Той е 

профилиран най-вече за лечение на облитериращи  заболявания на периферните артерии, 

заболявания на периферната нервна система и на опорнодвигателния апарат.  

С Решение № 96/09.03.2011г. на министъра на околната среда и водите община Минерални бани 

придобива  право на безвъзмездно управление и ползване на находище за минерална вода 

„Хасковски минерални бани”, изключителна държавна собственост № 92 от Приложение № 2 на 

Закона за водите.  

В момента водолечение и  възможност за ползване на минералната вода има в общинската баня 

с минерална вода, изградените бани и басейни към три частни семейни хотела, в балнеохотел 

„Изворите” и в тризвездния хотелски комплекс „България”. С минерална вода,през летния сезон, 

работят и два открити самостоятелни басейни. 

7. Ресурси за развитие на планински и зимен туризъм 

 
Община Черноочене е на границата между Източните и Западни Родопи. Както отбелязахме, по-

рано, релефът на територията е с ясно изразен планински и полупланински или със средно- и 

ниско планински характер. Най-високите точки в областта са връх Вейката (1463 м) в южната част, 

а в западната част - връх Алада (1241 м) и връх Чиляка (1450 м). В западната част на общината се 

простират разклоненията на западнородопския рид Каракулас (Гордюва чука). На около 2 km 

западно от село Безводно се издига връх Чиляка (1459 m), най-високата точка на рида и 

общината. 

Снимка: връх „Вейката“, Александър Караджов, автор;                            Снимка: връх „Аладаг“, източник: https://bit.ly/2RYZPoA  

 

https://bit.ly/2RYZPoA
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Снимка: връх „Чиляка“, Стоян Гогов, автор 

 
Районите на изток от река Яйлъдере (ляв приток на река Боровица, от басейна на Арда) се заемат 

от западните части на източнородопския рид Чуката, който обхваща около 2/3 от цялата 

територия на община Черноочене. Неговата максимална височина връх Кованлъка (871 m) се 

намира в най-западната му част, на северозапад от село Комунига. Най-северният ъгъл на 

общината, на изток от седловината Китката се заема от крайните югозападни части на друг 

източнородопски рид – Мечковец с височина от 867 m, разположена северно от село Ночево. В 

най-североизточния ъгъл на общината се намира „опашката“ на язовир „Тракиец“, където е и най-

ниската точка на община Черноочене – 252 m н.в. 

8. Човешки ресурси 

 

Община Минерални бани: Кадровото обезпечаване в сектор „Туризъм“ с квалифициран и 

мотивиран персонал е проблем на този етап за цялата страна, но в малките курорти още по-

трудно могат да се привлекат и задържат квалифицирани кадри. Организиране преминаването 

на специализирани квалификационни курсове в сферата от наличния персонал в туристическите 

обекти е наложително. В допълнение, следва да се работи и за привличане и мотивиране на 

млади кадри, които да бъдат обучени и устроени трайно на територията на общината. Характерно 

за човешки ресурси в сектор „Туризъм“ е високото текучество на кадри, съвместяването на 

трудови функции, слабата приобщеност към организацията, в която работят, което прави 

инвестициите в обучение до голяма степен рискови. И въпреки това, трябва да се търси решение 

на този проблем с оглед привличане на повече чуждестранни и платежоспособни туристи.   

Както община Кърджали, така и община Черноочене изпитва „остър глад“ за кадри в туризма. В 

същото време в предвидения в Професионалната гимназия по туризъм „Проф.д-р Асен 
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Златаров” (община Кърджали) План прием за учебната 2018-2019 г. паралелките по туризъм се 

съкращават.  

Съгласно данни от седмичния бюлетин на Бюрото по труда, само за общините Кърджали и 

Черноочене се е стигало до обявяването на свободни позиции, до 80 души, за ресторантьорство 

и хотелиерство. От Професионалната гимназия твърдят, че всеки ден поне от три хотела или 

ресторанта правят заявки за персонал, наемайки ученици от горния курс, навършили 18 г. По 

повод на съкратените наполовина паралелки „Асоциацията по туризъм Перперикон” търсят 

възможности за съдействие от централната власт.  

Председателят на Асоциацията Фахри Идриз подчертава, че към периода (2018 – 2019) в 

гимназията са депозирани, от хотелиери и ресторантьори, заявки за 40 ученици, които да се 

обучават дуално. Предстоят разговори за възможността да се формира трета паралелка ,но с 

дуално обучение в Професионалната гимназия по туризъм. 

9. Туристическа база 

 

Община Минерални бани: След дълги години на санаториални условия за балнеолечение, 

респективно развитие на туризъм на територията на с. Минерални бани се изгради и продължава 

да се изгражда инфраструктура за настаняване от друг тип, която отговаря в по голяма степен на 

предпочитанията на туристите. Изградена е леглова база, която може да поеме значителен 

туристически поток. Не е такава ситуацията обаче в другите населени места на територията. 

Съществува потребност от изграждане на малки по размер места за настаняване и хранене в 

гравитиращите населени места, които да предложат условия за приемливо настаняване и 

хранене на туристите, които да осигурят възможност за туристическо предлагане извън 

балнеолечението, като например в туристически продукти в културно-познавателния, 

екологичния и селски туризъм. Те трябва да пресъздават местната самобитност и култура. 

Съгласно данни от Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 

Минерални баби за 2016 – 2017 година1 категоризираните туристически обекти в община 

Минерални бани са както следва: 

 Двадесет и осем (28) заведения за хранене и развлечение; 

 Четиридесет и три (43) места за настаняване. 

По данни от 2017 г. общият капацитет на легловата база на местата за настаняване е 820 места, 

като по данни от 2018 година той се е увеличил, достигайки 8542 легла (без 39 легла – хижа 

„Аида“). Според вида на местата за настаняване, броят на обектите е както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални баби за 2016 – 2017 година, приета с Решение № 231/15.07.2016г. 

на ОбС, достъпна на: https://bit.ly/2E9Cays  
2   Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2018 – 2019, достъпна на: https://bit.ly/2E9Cays 

4
9

11
17

1
1
1

Хотели 

Семейни хотели 

Къщи за гости 

Стаи за гости 

Пансион

Почивна станция

Хижа

Брой на обекти, съгласно вида места за настаняване

https://bit.ly/2E9Cays
https://bit.ly/2E9Cays


Споразумение №РД 50-188/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

 

През отчетния период са категоризирани и прекатегоризирани 20 туристически обекта на 

територията на общината. От тях 10 са нови обекти - 6  Места за настаняване и 4  Заведения за 

хранене и развлечения. Много значимо за развитието на Минерални бани като национален 

балнеолечебен курорт бе откриването на хотел „Божур” през месец март на 2016 година. Хотелът 

е собственост на „ПРО” ЕАД и работи по програмата на НОИ. От началото на 2018г., СБР „Айлин” 

също бе одобрена и сключи договор за работа по програмата на НОИ. 

 

Две нови Къщи за гости – „Релакс”  в с. Сусам и  „Настевата къща” в с.Сираково са доказателство 

за това, че туризмът постепенно се превръща в приоритет не само за с.Минерални бани, а вече и 

за други населени места на територията на общината. Интереса на туристите към изградените 

вече екопътеки, предстоящото изграждане на нови екопътеки, чистият въздух, красивата 

природа, богатото ни културно наследство и близостта на лековитите минерални извори са  

предпоставки за привличане на инвестиционен интерес и към други села в общината като Ангел 

Войвода, Боян Ботево и  Сърница. 

 

В сравнение с 2012 година, към края на 2017 броят на местата за настаняване и съответната 

леглова база са нараснали двойно. В допълнение: 

 Броят на туристите през 2017 година /18 898/ е нараснал почти двойно в сравнение с 2012 

година /9 837/; 

 Броят на чуждестранните туристи се е увеличил с 2,5 пъти, както и реализираните от тях 

нощувки; 

 Ръст на покачване – 2,5 пъти се наблюдава и при нощувките, реализирани от български 

граждани. 

 

Голяма част от хотелиерите и ресторантьорите на територията на общината са потвърдили 

категорията на своите обекти, а други са направили стъпки за прекатегоризиране. За 

проследяване качеството на предлаганите услуги се извършва текущ контрол в местата за 

настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на общината, както от 

общинска администрация, така и от Комисията за защита на потребителите.  

Туризмът в Община Черноочене все още не е развит като сектор на местната икономика, въпреки 

наличието на природни условия. Регистриран е потенциал за развитие на селски, планински, 

ловен и риболовен, познавателен екотуризъм. 

Един от ключовите проблеми за целенасочено развитие на туризма е отсъствието на 

статистически данни, които да посочват приблизителния брой туристи до гореизброените обекти. 

Липсва и организация на туристопотока чрез туроператорски фирми. Туристите са единични. В 

допълнение, част от обектите са трудно достъпни, като към момента редица от тях не са 

проучени, поради което и отсъства информация, която да се представя на туристи.  

В с. Пчеларово се изгражда голям спортен атракционен комплекс с тенис корт, волейболни 

игрища. Това, което се забелязва, че има няколко района в общината, в които са концентрирани 

обектите с потенциал за развитие в областта на туризма. Общината съвместно с частни 

предприемачи е необходимо да приоритизира обектите си и да започне поетапно да ги развива 

според този, който има най – голям потенциал за развитие – да е в близост до главен път, да има 

туристически обекти, достъпна инфраструктура, места за хранене и настаняване. Един от тях е 

района на с. Пчеларово, което се намира в близост до главния път за Кърджали. В с. Пчеларово 

се изгражда и хотелска база с ресторант, което ще създаде и условия за настаняване на туристите. 
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Привличането на туристи за дълъг период от време е трудност, тъй като е свързана с комплекс от 

услуги и туристически обекти, поради тази причина първоначално е подходящо община 

Черноочене да бъде включена към обектите, които се посещават в община Кърджали и региона. 

В Националният туристически регистър3 също няма данни за места за настаняване в община 

Черноочене. На територията на община Черноочене са налични заведенията за хранене и 

развлечение4 (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване), категоризирани в „една 

звезда“ и „втора звезда“. Техният общ брой е 45 (33 – „една звезда“, а 12 – „две звезди“). 

Максималният капацитет на заведенията за хранане и развлечение е 150 души – поддържа се от 

едно заведение в с. Черноочене. Средният капацитет е между 20 и 60 човека. В регистъра липсва 

информация за вида на голяма част от заведенията. От предоставената ограничена такава, можем 

да заключим, че на територията на общината се срещат основно питейни зведения, заведения за 

бързо обслужване, кафе-сладкарници и ресторанти (регистърът поддържа информация само за 

един).  

10. Проекти в областта на туризма  

 

Част от по-големите проекти, насочени към развитие на туризма са реализирани на територията 

на община Минерални бани: 

 “Mрежа за Tрансгранично сътрудничество в областта на геотермалния туризъм, Oбщина 

Минерални бани и Специална провинциална администрация на Къркларели” („Network 

For Cross Border Cooperation In The Field Of Geotermal Tourism, „Municipality Of Mineralni 

Bani And Special Provincial Administration Of Kirklareli”) по Програма Побратимяване на 

градове между Турция и ЕС. Предстои изпълнение. 

 Проект „Подобряване на качеството на живот на гражданите на Къркларели и 

Минерални бани“ – одобрен проект по ТГС по ИПП България – Турция.  

 Проект „Благоустрояване, паркоустрояване на парк кв.7, УПИ ІІ по плана на 

с.Минерални бани“ (проектна готовност); 

 Изграждане на малка туристическа атракция  - „ТЕРАРИУМ“ в Минерални бани; 

 Изграждане на малка туристическа атракция – „ЧИФТЕ БАНЯ“ в Минерални бани; 

 Реконструкция на туристическа еко пътека: „Айкаас – Градището – с.Сърница“ - 

изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт; 

 Реконструкция на туристическа еко пътека: „Минерални бани – Голямо градище – връх 

Гарваница“ - изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и 

спорт; 

 Реконструкция на туристическа еко пътека: „с.Сърница – м.Петте чучура – с.Ангел 

Войвода“ - изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт;  

 Реконструкция на туристическа еко пътека: „с.Боян Ботево – Улу дере – м.Орлови скали“ 

- изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт; 

 Проект: Рехабилитация напорен водопровод от Помпена станция „Щъркелите“ до 

с.Минерални бани; 

 Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани чрез инвестиции 

за „Рехабилитация на път Сусам – Минерални бани“ и Рехабилитация и доизграждане на 

вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани – І етап“; 

                                                           
3 Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранане и развлечение“, достъпен на: https://bitly.com/  
4 Заведения за хранене и развлечение са ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и 

барове, източник: Закон за туризма, Република България 

https://bitly.com/
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 Проект“Рехабилитация на обекти от общинската пътна мрежа“; 

 Проект „ Насърчаване на използването на ниско-температурни геотермални източници 

чрез изготвяне на оперативно ръководство и новаторски решения в областта на зелената 

енергия“, с акронимENERGEIA; 

 Проект „Дигитален културен диалог за европейската мегалитна култура и 

трапецовидните скално-изсечени ниши в Източни Родопи“ (предвижда се изграждане 

на Културно-информационен център над с.Брястово, който да обобщава, съхранява, 

допълва и дигитализира всички културни обекти и събития на територията на области 

Хасково и Кърджали, свързани с мегалитните паметници в Източни Родопи). 

III. Резултати от анкетно проучване  

 

Като част от настоящия анализ е извършено анкетно проучване сред заинтересованите страни на 

територията на „МИГ общини Минерални бани и Черноочене“. Броят на участвалите в 

изследването е 52. Въпреки това част от поставените въпроси не са получили отговор от всички 

респонднети. По-долу са представени крайни резултати от проведеното проучване: 

Профил на Респондентите: 

Повече от половината респонденти попадат във възрастови диапазон между тридесет и петдесет 

години. Значително по-малка част от анкетираните са младежи (18 – 29 год.) или хора в 

предпенсионна възраст. Разделение „мъже – жени“ почти няма, и двата пола са почти еднакво 

представени. 

 

33% от участниците в теренното проучване (най-голяма извадка) са гражданите, следвани от 

посетители или туристи (17%) на територията на двете общини. Представители на местните 

власти, туристическия бизнес и неправителствени и други организации с фокус туризъм са слабо 

представени. Приблизително половината (40%) от анкетираните са от община Минерални бани. 

 

6%

27%
29%

4%

13. Възраст:

от 18 до 29 г.     

от 30 до 40 г.

от 41 до 50 г.

над 51 г.

35%

33%

14. Вашият пол:

Жена   

Мъж

40%

19%

15. Респонднети по общини:

община Минерални бани   

община Черноочене 33%

17%

6%

8%

4%

0%

Гражданин

Посетител/турист

Представител на общинска 
администрация

Представител на бизнес

Представител на НПО

Друго (моля, посочете) 

16. Профил на респондентите:



Споразумение №РД 50-188/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

 

 

 

Потенциал за създаване на общ туристически продукт на територията на „МИГ общини 

Минерални бани и Черноочене: 

 

40% от респондентите определят като ключово 

предимство на територията наличието на 

минерални извори. Като втора силна страна, 

върху която следва да бъдат фокусирани 

усилията на местните власти и организации в 

областта на туризма, е отбелязана природата 

(33%). Участниците смятат, че историята, 

културата и архитектурата – макар и не толкова 

силни страни, също следва да се развиват. Те 

успешно могат да бъдат съпътстващи основния 

туристически продукти. 

 

Повече от половината от респонднетите биха 

подкрепили евентуални усилия на общини 

Минерални бани и Черноочене за 

разработване на съвместен туристически 

продукт, „марка“ и „туристическа дестинация“ 

(48% - да, напълно; 19% - по-скоро да). 2% от 

анкетираните заявяват твърдо, че не биха 

подкрепили действия в тази насока. 

 

Повече от половината от респондентите (40% - 

да, напълно и 29% - по-скоро да) са на мнение, 

че е необходимо създаването на общ 

туристически продукт между общините в МИГ-

а.  

Според анкетираните селският и спа туризъм 

притежават най-голям потенциал за създаване 

на общ туристически продукт на територията на 

МИГ-а.  

 

 

Културният, лечебен и  развлекателен туризъм се подреждат на второ място с приблизително 

еднакъв процент. Значително по-малко внимание е отделено на възможността за използване 

съществуващите природни условия за популяризиране и налагане, като алтернатива екстремния и 

спортен туризъм.  

13%
33%

15%
10%

40%
2%

4%
0%

1. Силни страни на МИГ-а, които следва да 
бъдат популяризирани в туристически 

план 

Друго (моля, посочете) Развлеченията
Изкуството Минералната вода
Архитектурата Историята
Природата Културата

48%

19%

0%2% 0%

2. Бихте ли подкрепили усилията на МИГ-а 
за създаване общи туристически продукти, 

"марка" и туристическа дестинация

Да, напълно
По-скоро да
По-скоро не 
Не
Не мога да преценя

40%

29%

0%

0%

0%

Да, напълно

По-скоро да

По-скоро не 

Не 

Не мога да преценя 

3. Има ли необходимост, според Вас, от 
създаване на съвместен туристически 

продукт (между общини Минерални бани и 
Черноочене)
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23% от анкетираните участници са на 

мнение, че основна пречка пред 

създаването на общ туристически продукт 

е липсата на комуникация между бизнеса 

и местните власти.  

Ограничените средства за разработването 

(21%) и, в последствие, устойчиво 

предлагане (15%) на туристическия 

продукт също са посочени от сравнително 

голяма част от респонденти, като 

трудности. Възможните дефицити в 

комуникацията между самите местни 

власти (общините Минерални бани и 

Черноочене), както и опасенията, свързани 

с недобър последващ мениджмънт на 

дестинацията не припознати като ключови 

трудности. Липсата на квалифициран 

персона в сферата на туризма (факт и за 

двете общини) също не е определящ 

фактор (пречка) пред разработването на 

общ туристически продукт. 

 

 

 

23%

4%

21%

15%

6%

6%

4%

0%

0%

0%

Липса на комуникация между бизнеса и местните власти

Недобра комуникация между самите местни власти

Ограничени финансови средства за създаването на 
съвместния туристически продукт

Недостатъчно финансови средства за устойчиво 
предлагане на туристическия продукт

Опасения за недобър последващ мениджмънт 

Недостатъчен брой квалифициран персонал 

Липса на креативност (еднообразни туристически 
продукти)

Съпротива заради възможно отрицателно въздействие 
върху околната среда

Неразбиране на ефекта, който може да окаже върху 
местната икономика

Друго (моля, посочете)

5. Основни пречки пред създаване общ туристически продукт

4%

4%

38%

21%

17%

10%

4%

37%

2%

2%

0%

0%

0%

Екстремен, приключенски …

Рекреационен

Селски

Културен

Лечебен

Развлекателен

Спортен

Спа

Кулинарен

Винен

Бизнес

Исторически (опознавателен)

Друг (моля, посочете) 

4. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВМЕСТЕН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
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37% от анкетираните са посочили, като необходимо условие (предпоставка) за създаване на 

успешен туристически продукт наличието на работна група между двете общини. Респонднетите 

са на мнение, че подобряването на състояние на туристическите дестинации и доброто им 

представяне, както онлайн, така и посредством широк кръг от канали за комуникация е от водещо 

значение за успешното разработване и устойчивост на туристическия продукт.  

Значителна група от анкетираните участници 

имат позитивно отношение пред 

възможността за създаване на обща 

информационна структура, която да обслужва 

туристи на територията на двете общини, като 

предоставя актуална информация за 

наличните условия и ресурси. 

38% от анкетираните са на мнение, че 

съвместния туристически продукт има 

потенциал да повлияе за устойчивто развитие 

на туризма, ако се рекламира (популяризира) 

по-добре.  

За да повлияе туристическия продукт върху цялостното развирие на местния туризъм е 

необходимо и да се заложи на качествени идеи и съдържание (8%), подобри се организацията по 

неговото предоставяне (8%) и се наложи неговото приеманее като ценент и важен туристически 

ресурс от всички заинтересовани страни, вкл. бизнес и неправителствени организации на 

територията на МИГ-а.  

Таблицата, по-долу, илюстрира мнението на заинтереосваните страни, взели участие в анкетното 

проучване, по отношение състоянието на различни видове туризъм в двете общини.  

 

 

 

37%

6%

17%

12%

13%

6%

6%

0%

Създаване на съвместна работна група между двете 
общини за туристически цели

Подобряване на инфраструктурата на територията 

Подобряване състоянието на туристическите 
дестинации

По-добро онлайн представяне на дестинациите

Провеждане ефективни рекламни и промоциалнални 
дейности, насочени към обществеността, точните …

Поддържане на повече от една езикови версии (онлайн 
източници на информация)

Поддържане на активен профил в социалните мрежи 
(фейсбук, туитър, т.н.)

Ограничаване отрицателното въздействие върху 
околната среда

6. Необходими условия (предпоставки) за иницииране и създаване на успешен 
общ туристически продукт

40%

27%

2%

0%

0%

Да, напълно

По-скоро да

По-скоро не

Не 

Не мога да преценя

7. Бихте ли подкрепили създаване 
съвместна информационна структура, 
която да служи като посредник между 
участниците на туристическия пазар и 

потенциални ползватели
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Според Вас, в каква степен са развити на територията на Вашата община и региона следните 

видове туризъм? 

 

Сравнително голяма част от респонднетите са на мнение, че на територията на тяхната община 

не се развива креативният5 и конен туризъм. По-малка част от анкетираните са посочили, че 

липсват развлекателния, ловен, религиозен и хоби туризъм.  

Според най-голяма част от анкетираните, креативният, кулинарен и културен туризъм е добре да 

започнат да се развиват или да се положат повече усилия за тяхното развитие, в т.ч. и 

популяризиране. Добре е да се развиват още развлекателният, селски, хоби, събитиен и конен 

туризъм.  

Според анкетираните към момента започва да се развива, най-вече, събитийният (фестивален)  

туризъм. По-малка част от заинтересованитр страни са посочили и бизнес и развлекателен 

туризъм, които на тертиорията на двете общини са предприети известни мерки (проекти) за 

създаване на условия за спорт и развлечения.  

Недобре развити, но има условия и се предлагат известни услуги на територията са винения, 

екстремния и приключенски, кулинарен, бизнес и слески туризъм.   

Средно развит е лечебния, оздравителен, спа и балнео туризъм (община Минерални бани). 

Към момента успешно се развива на територията, но има какво още да се желае по отношение на 

еко или т.нар. природолюбителски и винен туризъм. 

Според значително голяма част от анкетираните на територията на двете общини няма вид 

туризъм, който да е много добре развит. Сравнително малка извадкова част от участниците са 

определили лечебния, оздравителен и спа туризъм, като такъв.  

Анкетираните представители на заинтересовани страни споделят, че са най-малко запознати със 

степента на развитие на религиозия, хоби, трекинг, събитиен и развлекателен туризъм. 

                                                           
5 Креативният (творческият) туризъм е съвременна форма на културно-познавателен туризъм, удолетворяващ потребностите и желанията на 
потребителите от изучаване и откриване на нови и непознати места, култури и хора. 

Бизнес (конгрес, семинар, тийм билдинг) 4 5 10 5 5

Винен 3 15 9 2

Еко, природолюбителски 2 4 4 10

Екстремен, приключенски 4 3 13 1 5

Конен 20 5

Креативен 25 10 1

Кулинарен 2 10 11

Културен 10 10 3 4

Лечебен, оздравителен, СПА и балнео 3 15 5 2

Ловен 13 3 1 5

Развлекателен 14 6 5 8

Религиозен 12 2 10

Селски 6 4 10 3

Спортен 4 2 9 4

Събитиен, фестивален 5 7 8 1 8

Трекинг (пешеходен) и колоездене 3 2 2 9

Хоби-туризъм 7 6 1 10

Много 

добре 

развит

Не съм 

запознат

Не се 

развива

Би било 

добре, ако 

започне да 

се развива

Сега 

започва да 

се развива

Недобре 

развит

Средно 

развит

Развива се, 

но има 

какво още 

да се желае
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46% от участниците в проучването са на мнение, че мерките, които тяхната община предприема 

по отношение развитие на туризма са напълно достатъчни. Също така, повече от половината 

анкетрирани смятат, че местните туристически обекти са добре рекламирани. 

 

IV. Възможности за развитие на съвместни туристически продукти на територията на „МИГ 

Минерални бани и Черноочене“ 

 

В резултат от проведеното анкетно проучване и анализ, можем да заключим, че територията на 

„МИГ общини Минерални бани и Черноочене“ има потенциал за разработване на общ 

туристически продукт, вкл. и интегрирането му в регионален такъв.  

Според респонднетите най-голям потенциал за общ туристически продукт между двете общини 

имат селският и спа туризъм (въпрос №4). В допълнение, е посочено, че е добре на територията 

да започне да се развива – креативен, кулинарен и културен (въпрос №8).  

Като общ извод, бихме могли да заключим, че територията на МИГ-а предлага добри условия за 

развитие на различни видове традиционен и иновативен туризъм. Към момента са направени и 

продължават да се предприемат мерки за утвърждаване на развлекателният, в т.ч. спортен, 

събитиен туризъм, виненият и еко природен туризъм.  

38%

8%

8%

8%

6%

0%

0%

Би могъл, ако се рекламира по-добре

Би могъл, ако се организира по-добре

Би могъл, ако се заложи на качествени идеи и 
съдържание

Би могъл, ако се възприема като туристически 
ресурс от всички заинтересувани страни

По-скоро не

Категорично не

Не мога да преценя

9. Може ли разработването на общ туристически продукт да повлияе за 
устойчивото развитие на туризма

46%

15%

4%

0%

2%

Да, напълно 

По-скоро да 

По-скоро не 

Не 

Не мога да преценя 

10. Бихте ли определили, като 
"достатъчни" мерките, които Вашата 
община предприема по отношение 

развитието на туризма на територията?

38%

23%

2%

0%

4%

Да, напълно

По-скоро да

По-скоро не

Не

Не мога да преценя

11. Рекламират ли се достатъчно 
местните туристически обекти?
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Поддържаме мнението, че, за да се развие по-добре селският туризъм и да се удължи времето на 

престой на туристи следва да се подобри конкурентоспособността, не само, на туристическите 

дестинации, но и на алтернативните форми на туризъм, които предоставят нетрадиционни 

услуги, насочени, основно, към преживяванията на отделния турист. Пример за това е 

концепцията за т.нар. креативен туризъм, която съгласно резултатите от анкетното проучване не 

се развива на територията. Базирана на творческите способности на всеки отделен човек, тя е 

източник на допълнителен икономически ресурс и идеи, които постепенно прерастват във 

висококачествени туристически продукти и услуги. Това от своя страна, стимулира потреблението 

във и извън сферата на туризма, съдействайки за развитието и насърчаването на националната 

култура и идентичност на туристическото място. Креативният туризъм насърчава социалното и 

културното развите, стимулира местната икономика. Той не само дава възможност на 

посетителите да участват в начина на живот на резидентите, но и създава общност, която 

подпомага запазването на местните традиции и ценности. 

Обединяването на отделни туристически пакети или туристически услуги в двете общини ще 

поощри развитието на алтернативния туризъм, като компенсира донякъде липсата на достатъчно 

човешки ресурси, които да бъдат ангажирани. Разнообразяване на съществуващите туристически 

продукти може да се реализира чрез развитие на алтернативни форми, които допълват основните 

туристически дестинации в двете общини. Преди всичко, следва да бъдат установени ресурсите, 

които оказват най-положително влияние (икономическо и социално), за да бъде оползотворен 

местния туристически потенциал. Извеждайки общи тенденции за развитието на територията на 

МИГ-а като цяло ще допринесе за взимането на по-рационални решения, за сегментирането и 

позиционирането на пазара на туристически услуги. В основата на устойчивия туристически 

продукт е възможността да се оцени качестовто на предоставената на туриста услуга. В тази 

връзка, общините и заинтересованите страни следва да си сътрудничат при създаването на 

механизъм, който отчита, както броя на туристите на месечна и годишна база, но и отчита 

мнението им за качеството на предоставената услуга.  

Конкретни възможности за създаване на общ туристически продукт или разнообразяване на 

съществуващи такива:  

 Приключения и преходи със ски, снегоходки (до върхове Чиляка, Аида, Кованлъка) 

 Приключения с кану, каяк, рафт (по реки и язовири, попадащи на територията) 

 Планинско и шосейно колело, конен туризъм, катерене, спелеология, делтапланеризъм; 

 Пътувания с интерес към геология, орнитология, ботаника, наблюдение на диви животни; 

 Пътуване с интерес към архитектура и археология; 

 Посещение на свещени места; 

 Наблюдение и обучение в традиционни занаяти: бродерия, тъкачество, плетиво, керамика, 

дърворезба, леене на чанове и направа на музикални инструменти; 

 Пътувания до села, запознаващи с традиционния български календар, кухня, обичаи. 

 Интегриране туристически услуги и пакети от двете общини в Маршрута «Света на 

траките» (Пловдив – Перперикон – Кърджали – Татул – Пловдив) 

 Проучване възможности за интегриране на дестинации от двете общини в съществуващи 

туристически пакети и услуги на община Хасково; 

 Изграждане на изкуствена катерачна стена, като част от спортната инфраструктура и 

развлечение. Подобен проект би създал условия и интерес към скалното катерене, 

създавайки нова туристическа услуга. 
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Посочените по-горе възможности могат да изградят туристическия район, като значима и 

интригуваща дестинация за алтернативен туризъм с фокус върху природните и антропогенни 

ресурси. Те, от своя страна, успешно биха допълнили традиционните видове туризъм (спа и 

балнео, културно-исторически, т.н.) и увеличили условията и ресурсите за селски и еко туризъм. 

 

V. Успешни практики за създаване съвместен туристически продукт и развитие на местния 

туризъм 

 
Разгледани и представени са български и чужди практикив подкрепа на местния туризъм, които 

могат да бъдат основа за бъдещ съвместен туристически продукт и такива, конкретно свързани с 

общ регионален или междуобщински туристически продукт. 

Основна цел на настоящия раздел е да предостави полезна информация и опит на „МИГ общини 

Минерални бани и Черноочене“ и неговите бенефициенти за иницииране и разработване 

съвместни туристически продукти и инициативи. 

Чужда практика: “Как туристически клъстер подобрява бизнес средата – примера на 

„Икоксения” – Керкини, Гърция” 

Целта на създадения клъстер е да обедини бизнеси от туристическия сектор от района на езерото 

„Керкини”, Серес, с цел съвместно промотиране и предлагане на общ туристически продукт на 

вътрешния и международен пазар. 

Типични за клъстера дейности:  

 Участие на международни борси;  

 Издаване на луксозен каталог, който пресентира туристическия потенциал и 

забележителности на района; 

 Изготвяне на обща брошура на членовете на клъстера;  

 Партниране със сходни клъстери в рамките на Европейски проекти;  

Клъстерът е финансиран от Европейските фондове и по Програма ЛИДЕР.  

Чужда практика: „Преживяването пред дестинацията! Ниша в предлагането на 

туристически продукти и услуги” – примерът на Канада 

Центърът за екологичен туризъм в Канада организира различни видове занимания за своите 

туристи:  

 Екологични турове и обучения на туристи; 

 Приключенски туризъм;  

 Еднодневни и двудневни пешеходни екскурзии в планината с лагеруване;  

 Рафтинг и кану;  

 Посещения на пещери и организиране на катерене;  

 Интегриране на местни легенди в туровете;  

 Традиционна храна и алтернативни енергийни източници. 

Част от основните предимствата, които центърът предоставя са: 

 Запомнящо се изживяване; 



Споразумение №РД 50-188/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

 Повишаване на информираността и съпричастността на туристите към местните традиции 

и обичаи;  

 Насърчаване на общуването между участниците в групите;  

 Подобрени междуличностни отношения между отделните туристи. 

Испания - Проект „Селски туризъм АМБЕР” 

Проектът „Селски туризъм АМБЕР” е реализиран по програма Леонардо да Винчи с основна цел 

- разработванет на Програма за самообучение на професионално ниво в областта на селския 

туризъм. Проектът е адресиран към нуждите на настоящите и бъдещите предприемачи, 

служители в областта на селския туризъм, малки и средни предприятия, регионалните и местните 

организации за развитие на сектора, както безработните хора. Основната целева група на проекта 

АМБЕР са предприемачите, които вече са ангажирани в сектора, предприемачите, които искат да 

започнат развитието на такава дейност, както и студентите по туризъм. Бенефициенти са били 

предоставящите услуги, европейските организации в областта на селския туризъм, държавните 

институции, както и организациите за професионално обучение. Програмата разглежда 

дисциплини като маркетинг, гостоприемство, привличане на клиенти с допълнителни дейности в 

областта на селския туризъм. Изпълнението на проекта започва през октомври 2005 и 

продължава две години. Крайни продукти от проекта са следните модули за обучение: 

 „Умения в областта на информационните технологии в селския туризъм – повишаване на 

предприемаческите възможности и маркетингов потенциал” – съдържа интерактивен 

обучителен материал „Как да създадете и публикувате свой собствен туристически уеб 

сайт”; 

 „Основни принципи на гостоприемството при малки заведения в областта на селския 

туризъм”; 

 „Дейности в областта на селския туризъм – допълнителни атракции за клиентите” – 

включва четири под-модула: „Вкусотийки – идея за тапас (традиционни испански 

мезета)”, „Водене на турове”, „Развлекателен риболов”, „Сауната в селския туризъм”. 

 

Модулите са предоставени на CD (с интерактивни елементи) и на хартиен носител. Модулите са 

разработени, като са взети предвид всички специфики на регионите в отделните държави: 

национално законодателство, социо-културна среда, географско разположение, стандарт на 

живот и сертифициране на хотелите. 

Полша – Долината Карпия  

Наричана още Долината на шарана, тя покрива територия, която е исторически център за 

отглеждане на шарани, известна още от Средновековието. Риболовните езерца са разпръснати 

на стотици хектари в долините Вистула, Скава и Виепрозовка. Най-голямото риболовно езеро е 

Пилава, разположено в комплекса Прзереб.   

 

Проектът е иницииран от трите общини: Затор, Пзецижов и Спутковице. Други три общини се 

присъединяват към проекта – Брзежница, Поланка и Осиек – с цел да работят по програма за 

общо развитие. Тези шест общини от долината Южна Вистула и от Капаските възвишения решават 

заедно да популяризират това прекрасно късче земя. 

 

„Долината на шарана” е програма, съдържаща няколко взаимосвързани дейности, целящи 

изграждането на кохерентна туристическа оферта, базирана на наличните природни ресурси. 
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Концепцията е базирана на няколко вековни традиции в развъждането на шарани. Заторският 

шаран, известен още като „кралски” шаран, е широко търсен и ценен в цяла Полша. Рибата е 

включена в списъка с местни деликатеси. Всяка година, през последната седмица на юни, се 

състои Фестивал на шарана, когато се приготвят рибни деликатеси. Долината е любимо място на 

рибарите и отлична туристическа дестинация. Риболовните езера са хабитат на голямо 

разнообразие от редки и застрашени птици и растителни видове. Териториите на Долна Скава и 

Горна Вистула са предложени за защитени територии по НАТУРА 2000. Тук има и изградени 

редица велосипедни маршрути и природни атракции.  

 

Наблюдение на птици - начинът, по който се управлява риболовната икономика, историческите 

забележителности и оформените езера са предпоставка за голямото биоразнообразие 

изразяващо се най-ясно в наличието на редки и застрашени видове птици и растения. Това се 

обуславя и от наличието на реките Сола, Скава и Вистула и разположените в близост запустели 

чакълени ровове, предоставящи отлични възможности за размножаване и хранене. Това 

привлича целогодишно стотици орнитолози. Сезонът за наблюдение на птици започва от ранна 

пролет и продължава до късна есен, въпреки че и през зимата могат да се наблюдават редица 

видове край незамръзналата част от река Вистула. Най-добрият начин за транспорт в „Долината 

на шарана” е с кола или колело. За любителите на колоезденето има изградени над 100 км. 

велосипедни маршрути. 

 

 

Проект ITACA 

Проектът ITACA (Подобряване на туристическите дейности в района на CADSES) цели да подкрепи 

устойчивото развитие на защитените райони, част от мрежата Натура 2000, като популяризира 

равновесието между опазването на природата и оползотворяването на природните ресурси чрез 

насърчаване на алтернативни форми на туризъм и особено на еко-туризъм. 

 

ITACA се реализира в рамките на програма INTERREG IIIB CADSES за периода от 2006 до 2008 г. с 

партньори от Република Чехия (Район Карлови Вари), Унгария (Колеж Харсаний Янос), Италия 

(Регион Ферара) и Полша (Малополска агенция за регионално развитие). Проектът е съ-

финансиран от ЕФРР с общ бюджет от 724 500 евро. 

 

В рамките на проекта от полският партньор са реализирани поредица от дейности за насърчаване 

развитието на  еко-туризма в „Долината на шарана”, като: 

 Разработена концепция за велосипеден маршрут от Грабосуце до Затор;  

 Създадена концепция за кану-рали по река Скава; 

 Маркиране на велосипедни маршрути и разработена концепция за нов велосипеден 

маршрут Затор – Добтзуце; 

 Изготвен анализ на туристическото движение и неговите условия; 
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 Разработена маркетингова стратегия на „Долината на шарана”; 

 Издадена готварска книга с рибни ястия и традиционни ястия с прочутия шаран от Затор; 

 Публикуван еко-туритичеки наръчник за „Долината на шарана”; 

 Създаване на уеб сайт на долината съдържащ богата информация за местния еко-

туризъм. 

 

Финландия – Дивата Тайга  

Дивата Тайга се намира в най-източната част на Финландия до границата й с Русия или в най-

западната част на евроазиатската тайга. Местността е покрита с иглолистни гори, поляни, 

формирани по време на ледниковия период, бистри реки и богат животински свят. Икономиката 

на района се основава на дребен семеен бизнес, като маркетинговата стратегия на дестинацията 

залага на реклама на местния начин на живот, традициите и природната среда. 

 

Големите природни запаси на региона заедно със защитените територии от Русия са част от 

„Зеленият пояс на Европа” (европейска инициатива, целяща изграждането на екологична мрежа 

и защита на застрашените животински видове). Тези дадености позволяват наблюдаване и 

снимане на дивия живот. Районът е един от най-добрите за наблюдение на кафява мечка, рис и 

вълк. Изградени са два центъра за информиране на посетителите в областта на дивия живот. 

Съществува и възможност за наблюдение на дивия живот през нощта. 

 

Областта позволява голямо разнообразие от дейности, провеждани на открито – от конна езда и 

риболов до каране на велосипеди и каяк. През есенните дни се предлага бране на гъби и горски 

плодове. За любителите на силните усещания в Хоса по руската граница има изградено сто-

километрово маркирано трасе за велосипедизъм.  

 

На територията има редица исторически забележителности, предимно свързани с минали 

сражения. Военната история е представена на изложби в Зимния и други музеи с картини, снимки, 

възстановени окопи и военни укрепления, и издигнати паметници.  

 

Паркът „Духът на Калевала” е атракция, чийто ключови характеристики се основават на местната 

култура и природните дадености. Паркът е подходящ за организиране на тийм билдинг. Предлага 

няколко атракции: 

 Поход „Тест доколко сте финландец” – това е вид организиран престой в гората, където се 

цели да се достигнат максимално условията на живот сред природата. Живее се в дървена 

колиба, прави се преход през гората и др. 

 Игра „Открадни сампо” – това е тематична игра за деца. Всяко дете получава карта с 

отбелязани предмети, скрити от Коминочистача, които те трябва да открият. 
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 „Коледна приказка” – приключението включва три елемента – среща с Дядо Коледа и Вечер 

с Дядо Коледа. Посетителите пекат любимите сладки на Дядо Коледа, търсят Дядо Коледа 

с помощта на елфите, возят се на шейна с впрегнати елени, опитват истинска коледна 

вечеря и др. Тази атракция е една от най-предпочитаните, като резервациите за нея се 

изчерпват още през ранна есен. 

 Друга атракция, предлагана от местните ресторанти 

е т.нар. „Ортодоксален бюфет”, който включва 

набор от традиционни задушени и печени ястия. 

Кухнята е подбрана съобразно сезона и по този 

начин се осигурява голямо разнообразие от ястия 

по всяко време на годината. За туристите са 

създадени условия, в които те могат да приготвят 

традиционен карелийски пай. 

 

Румъния - област Хатег и Национален парк Ретезат 

Област Хатег има една от най-красивите природни дадености и е така разнообразна, че често се 

счита за малко изображение на Трансилвания. За местността са характерни планините, високите 

пасища, овчите стада, плажовете, дъбовите гори, овощните градини, поляните и малките села. 

Територията на Хатег е отправна точка към градовете Дачиан и планините Орастией, както и 

курорта Геоагиу-Бей, известен със своите древни минерални извори. Туристическият потенциал на 

Хатег се определя от природните, историческите и културните дадености. Живописността на 

областта се определя от минералните и термалните извори, ловните резервати, както и с 

разнообразните архитектурни и фолклорни елементи. Със своята надморска височина от 300-400 

метра, регионът е един от най-добрите примери за развитие на планинския еко туризъм. На 

територията е изградена съвременна пътна мрежа, водеща до всички по-големи зимни курорти. 

 

Национален парк Ретезат се намира в близост до градовете Петросани и Дева. Той е единственият 

национален парк в Румъния, заемащ площ от 140 000 акра. На територията му има над 80 

високопланински езера. 

 

Културни забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина, дървените къщи в 

Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и до ден днешен мога да 

се срещнат фермери, оращи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и занаятчии. 

 

На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia Ulpia Traiana Augusta 

Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106-271 г. пр.н.е. от римски заселници. Това е най-значимият 

религиозен и културен метрополис в провинция Дачия.  

 

За туристите се предлагат следните атракции:  

 Планински - туристически преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни дейности 

(планински преходи със ски), водни спортове (кану, рафтинг, плаване със сал), 

наблюдаване на птици (над 320 различни видове птици), наблюдаване на диви животни, 

разглеждане на пещери; за любителите на скалното катерене има маршрути от всякаква 

степен на трудност. Организират се летни лагери за деца и други младежки инициативи. 

 Културни  - опит в занаятчийски дейности, разглеждане на средновековни селища. 
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За популяризиране на дестинацията е изграден интернет портал, съдържащ информация както 

за местността и всички предлагани възможности за туризъм, така и съдържащ контакти на 

местните фирми, предлагащи туристически услуги. Удобството за потенциалните потребители е, 

че след всяка атракция е приложена контактна информация на организациите, които я предлагат. 

 

На територията на Геопарк Хатег се развива 

и модерен туризъм, в който са заложени 

инфраструктурни мерки (изграждане на 

агро-туристически пансиони, пътища и 

информационни пунктове) и предлагането 

на нови туристически атракции.  

 

Сред новите атракции, най-съществена е 

създаването на открит музей на 

динозаврите, обитавали местността Хатег, 

който включва техни репродукции в реални 

размери. 

 

Фестивалът за катерене „Калимнос“ 

Фестивалът за катерене "Калимнос" е инициатива между местните власти (община Калимон) и 

туристически организации и алпинисти. 

Островът на Калмас в Гърция е рай за ума и тялото, по-специално за скалните катерачи, които се 

отдават на страстта си. Богатото разнообразие от гръцко гостоприемство, природна красота и 

катерене на световно ниво годишно привлича два пъти повече катерачи, отколкото нито един от 

туристите, които се катерят на това егейско бижу. 

Община Калимон работи ентусиазирано и ръка за ръка с алпинисти, за да популяризира и по-

важното да подкрепя алпийския туризъм и катерачната общност още от началото на календарния 

фестивал в Калимнос преди десет години. 

Фестивалът за 2016 г. е одобрен от Гръцката федерация по катерене и планинарство, член на UIAA 

от 1936 г. насам. 

Въпреки че територията на „МИГ общини Минерални бани и Черноочене“ не разполага с условия 

за развитие на алпийски туризъм, партньорство в тази насока, както и в посока популяризиране 

скално катерене е препоръчтелно. 

Повече информация: https://www.theuiaa.org/home/kalymnos-a-rock-climbers-paradise/ 

Проект "Уикенд Северозапада" 

https://www.theuiaa.org/home/kalymnos-a-rock-climbers-paradise/
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В периода 2012 – 2015 г. община Монтана, съвместно с общините Чипровци, Чупрене и Ружинци, 

изпълнява проект „Уикенд Северозапада“, реализиран с финансовата подкрепа на ОПРР 2007 – 

2013 г. Основните цели на проекта са да направи възможно разработването на 

интегриран регионален туристически продукт, да подкрепи създаването на туристически пакети и 

тяхното позициониране, като им осигури солидни рекламни кампании на националния и 

международния пазар. Проектът насърчава привличането на български туристи, за 

които близостта на дестинацията е предпоставка за практикуване на уикенд туризъм, както и на 

сръбски и румънски туристи към страната ни с оглед териториалната близост и общото културно 

минало. 

 

Популяризирането на региона е осъществено чрез цялостна интегрирана маркетингова 

кампания. В рамките на проекта са изработени професионални рекламни спотове, рекламен 12-

минутен филм и електронни брошури, които са излъчени в специализирани електронни и 

интернет медии. Широко са популяризирани разработените в рамките на проекта 

туристически пакети, промотиращи трите основни под-продукта на дестинацията 

– културен, еко и селски туризъм.  

 

При разработването на визуалната идентичност на бранда „Уикенд Северозапада“ са съчетани 

универсални, лесно разпознаваеми символи, както и уникални за региона мотиви, представящи 

специфичните му туристически възможности. Дизайнът на логото съчетава три стилизирани 

форми, представящи основните туристически продукти на „Уикенд Северозапада“ 

– селски туризъм (с мотив от чипровски килим – най-разпознаваемият местен артефакт), еко 

туризъм (с красива природна гледка) и културен туризъм (с часовниковата кула в Чупрене, 

насочваща към културните и архитектурни забележителности). Логото е разработено в 

комбинация със слогана „Пъстроцветно изживяване“, който затвърждава позиционирането на 

бранда като дестинация с разнообразни възможности за туризъм. 

 

Рекламната кампания е ориентирана към подчертаване на културно-историческото наследство в 

региона, красивата природа, възможностите за туризъм, различните видове развлечения и 

екстремните спортове. Освен развитието на културния живот в района проектът ще допринесе 

за цялостното икономическо развитие на две области (област Монтана и област Видин) чрез 

увеличаване на работните места и подобряване на качеството на живот. 

 

Регионален туристически продукт на общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат 

Общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат разработват регионален туристически продукт в 

рамките на проект „Богатствата на Западни Родопи“ с цел да развият атрактивен регионален 

туристически продукт и да се повиши ефективността на регионалния маркетинг.  

 

Разработени са примерни маршрути и тематични пакети с продължителност от 3 и 6 дни (т.е. с 2 

или 5 нощувки). Те са създадени по начин, по който могат да се комбинират помежду си, като 

гарантират на туристите, че няма да пропуснат забележителностите в региона, улеснявайки ги в 

създаването на собствени туристически пакети. 

 

Основните маршрути са 12 – по два (дълъг и къс) за всеки вид туризъм – приключенски, еко, 

здравен и СПА, културен, селски и лов и риболов. Тъй като в региона има възможност за 

практикуване на целогодишен туризъм, разработени са и тридневни пакети за четирите сезона 
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– пролет, лято, есен и зима. В тях се акцентира на красотата на отделните сезони и 

възможностите за интересно прекарване на времето. 

Разработените маршрути са: 

 Приключение в земите на Орфей – От Равногор до Доспат 

 Екопътеки и защитени местности в Западни Родопи 

 Слънце, въздух, минерална вода и здраве 

 Културен туризъм – Родопски кръстопътища 

 Селски туризъм – Южните села на високите Западни Родопи 

 Лов в Западни Родопи 

 

Повече информация: http://zapadnirodopi.com/  

 

 

Проект "Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността" 

Проектът „Бяло, пурпурно, синьо, зелено-следите на вечността” цели утвърждаване образа на 

района (Велико Търново, Дряново, Горна Оряховица) като уникална туристическа дестинация на 

националния и международен пазар, като подкрепи, популяризира и увеличи интереса към 

конкурентоспособни туристически атракции на територията на чеитрите общини. Стойността му 

е 436 052 лв. Средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (370 644 лв.), 

националния бюджет (43 605 лв.) и от трите общини (общо 21 802 лв).  

В проекта бялото символизира Античността, пурпурното - Средновековието, цветът на 

Възраждането е синият, а зеленият цвят символизира нашата екология и нашето съвремие.  

В рамките на проекта са организирани турове в самите градове, където е представено римското 

и антично наследство и занаяти от Възрожденската епоха. Разработени са девет туристически 

пакета с фокус: културен туризъм, екотуризъм, селски туризъм. 

В основата на концепцията за създаване и интегриране общ регионален туристически продукт е 

желанието за намаляване териториалната концентрация и постигането на по-равномерно 

разпределение на ползите от туризма. Проектът е насочен към представители на туристически 

агенции, туроператори, представители на туристическия бизнес, музеи и туристически 

организации, специализирани групи с научни и хоби цели, неправителствени организации. 

В маршрутите са включени местни забележителности като великотърновската Света гора, 

римският път край Дряново, античното селище Никополис ад Иструм, емблематичната за Горна 

Оряховица местност Камъка, а така също историческите музеи и музейни експозиции в трите 

общини. Обновени са съществуващи туристически маршрути и беседите, които са съобразени с 

различните групи туристи.  

Проектът и неговите дейности са представени на национални и международни туристически 

изложения, сред които борси в Пестом, Италия и Лондон, Великобритания, туристически 

изложения в германската столица Берлин и в Букурещ, Румъния. 

Проект „Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и 

атрактивни туристически продукти и услуги“ 

 

http://zapadnirodopi.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%83%d0%b2.html
http://zapadnirodopi.com/
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Проектът цели разработване и прилагане на мерки и дейности за увеличаване броя на 

посетителите, удължаване на техния престой в региона, увеличаване на сезонното 

разпределение, основано на интегрирано управление, ефективна туристическа информация и 

маркетинг. Базира се на концепцията за "устойчив туристически продукт", който да 

диверсифицира туристическата среда, като намали териториалната концентрация и допринесе 

за разнообразяване на услугите.  

Установеното регионално сътрудничество между общините Ловеч, Троян, Летница и Априлци е 

ключов елемент за успешно позициониране територията на вътрешни и външни туристически 

пазари, предлагайки уникална смесица от културно-историческо наследство, природни и 

климатични дадености, самобитна етнографска среда, атракции, специални събития и др. 

запазвайки автентичния дух на местната общност. 

 В рамките на проекта: 

 Създаване Регионална Маркетингова Стратегия за развитие туризма, разработка на 

туристически пакети; 

 GPS картиране, видеозаснемане и създаване на рекламен филм на туристическия регион; 

 Изработване на рекламни и информационни материали; 

 Организиране на тур обиколка за промотиране на региона; 

 Участие в регионални, национални и международни борси, изложения и панаири; 

 Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности. 

 

Като част от проекта е създаден 3D портал, който е интегриран на сайтовете на четирите общини 

партньори като онлайн карта. За целта са GPS картирани 52 туристически обекта на територията 

на туристическия регион, които са обединени в 6 тематични туристически маршрута – Природен 

I и II, Култура, Традиции, Поклонничество и СПА туризъм. Обектите са панорамно (360º) видео-

заснети. Дигиталната електронна карта има възможност за навигация – zoom, атрибутивна 

информация за обектите (текст, снимки, GPS координати във формат GPX и KML, позволявайки 

директното им качване в автомобилните навигационни системи).  Към портала е прикачена бърза 

връзка за рекламния филм „Всеки се връща“, заснет по проекта. Копие на картата и рекламния 

филм са записани на CD и се разпространяват и като рекламен продукт.  

 

Освен отделните обекти по трасетата на маршрутите, картата дава индикации и за специални 

събития, провеждащи се в района, индикира за други интересни места, които могат да се видят в 

близост. Порталът е изработен на български език, както и на англо и рускоезични версии, 

импортирани върху вече изградената платформа.  

 

Обектите от регионалния туристически пакет са представени на четири национални и четири 

международни туристически борси. Проведена е регионална туристическа обиколка с 

представители на български и чуждестранни тур оператори, тур агенти и журналисти – общо 56 

представители, на която са посетени и представени всички 52 туристически обекта на 

територията на общините Ловеч – Троян – Летница – Априлци.  

Повече информация: https://bit.ly/2rfhj4d  

 

Интерактивна уеб-платформа за туристически пакети и маршрути experience.bg 

https://bit.ly/2rfhj4d
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Интегрираната web базирана платфрома Experience Bulgaria е изградена върху съвременна 

концепция и най-новите тенденции в маркетинга на туристическата дестинация.  

Целта на платформата и туристическия информационен център е предоставянето на интегрирана 

информация за региона на Шабла-Каварна-Балчик и превръщането му в атрактивна туристическа 

дестинация чрез разработване на ново атрактивно съдържание и цифровизация на 

съществуващите данни, свързани с туризма в региона.  

Техническата инфраструктура на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик (изградена 

3G мрежа, достъп до интернет и др.) е позволила създаването такава платформа, която да осигури 

успешното маркетиране на всички туристически ресурси, продукти и услуги на територията. 

“Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на 

туризма” 

Практиката се реализира, като част от проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в 

подкрепа на устойчивото развитие на туризма”. 

Основна цел на проекта е да се оцени и подобри устойчивото икономическо използване на 

културните ценности и общото културно наследство в региона на централна България чрез 

разработване на съвместен интегриран туристически продукт, основан на популяризирането на 

нов общ тематичен маршрут "Арте и култура". 

Основни дейности: 

 Разработване на съвместен тематичен маршрут "Изкуство и култура", иновативни 

съвместни туристически услуги и Маркетингова стратегия на интегрирания туристически 

продукт "Изкуство и култура"; 

 Организиране на рекламна кампания; 

 Разработване на интерактивен семинар "Работа и игра: Арт терапия", интерактивен 

семинар "Археолог за ден"; 

 Организиране и провеждане на културно открито "Urbanart" в Калафат и на културно 

открито "Urbanart" във Велико Търново. 

 Предвижданите дейности за инвестиции в инфраструктура са културните обекти 

Регионална Художествена галерия "Борис Денев" в гр. Велико Търново и Двореца - музей 

„Маринку“ в гр. Калафат, които ще бъдат модернизирани, за да се превърнат в модерни 

центрове за изкуство, които да привлекат значителен брой туристи чрез  организиране и 

популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в 

прилежащите пространства на обектите. 

Създаване на Агро-рибен пазар, чрез който да се продават румънски и български агро - 

рибни продукти 

Изграденият агрорибен пазар се финансира в рамките на проект „Трансграничен бизнес център 

за развитие на туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар“, MIS-ETC 599 по програма 

„Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013“. Основни цели на проекта са 

създаване инфраструктурни обекти за устойчиво развитие на трансграничния регион,  а именно:  

 Агро-рибен пазар, чрез който да се продават румънски и български агро-рибни продукти;  

 Създаване на обща рамка за промотиране на туризма в региона чрез организиране на 

туристически атракции (рибен фестивал) и изработка на туристически пакети;  
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 Създаване на бизнес център, които да подпомага туристическия и рибния бизнес в 

региона на Наводар и Балчик посредством организиране на промоционални събития; 

обучения по модерни методи в областта на туризма и други.  

Интернет страница: https://bit.ly/2BXj2kH 

Практика Селски Туризъм: Биоферма Чемерник, гара Бов, Искърското дефиле 

Биоферма Чемерник е разположена в един от най-живописните райони на Стара планина – 

високо над Искърското дефиле, над гара Бов. През годините районът е съхранил своята 

самобитност и екологична чистота, което създава идеални условия за развитието на планински 

туризъм и био-животновъдство. 

Във фермата се отглеждат овце, крави от породите симентал и българско кафяво, коне от 

Дунавската порода. Специална атракция за гостите е мини резерватът, в който се отглеждат 

муфлони, елени и глигани. 

Биоферма Чемерник разполага с няколко къщи с автентично старинно обзавеждане и стил. За 

всички свои гости се предлага храна по предварителна заявка. В неделя любителите на конната 

езда могат да ползват услугите на професионален инструктор. Освен ползотворна почивка сред 

чистия планински въздух и пешеходни преходи по множеството екопътеки в околността, ферма 

Чемерник предлага възможност за уроци по езда и преходи с коне. Не е за изпускане и 

възможността да опитате от млякото и сиренето местно производство, както и местните 

деликатеси, приготвени изцяло от продукти във фермата. В близост се намира високопланинско 

езеро с прекрасни условия за риболов. За децата е изградена детска площадка с люлки,пързалка 

и батут, допълнително се предлага запознаване с домашните и дивите животни и възможност за 

хранене и доене. 

На разположение на гостите на ферма Чемерник са: 

 Преходи с коне (по предварителна заявка); 

 Уроци по езда за възрастни и деца (определен ден); 

 Рицарски двубои и историческа информация; 

 Зелено училище; 

 Поход до вр. Издримец и до вр. Яворец; 

 Посещение на манастир „Седемте Престола“; 

 Стрелба с въздушна пушка и арбалет; 

 Футбол на малки врати; 

 Риболов; 

 Преход с автомобил УАЗ. 

 Източник на информация: https://chemernik.wordpress.com/about/  

https://bit.ly/2BXj2kH
https://chemernik.wordpress.com/about/
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Практика Селски Туризъм: Учебна био ферма Слънчева градина 

Учебна био ферма Слънчева градина е създадена като демонстрационен център за работа с деца в 

училищна възраст. Учебните програми включват теми от биологичното и устойчиво земеделие, 

основни знания за здравословните продукти и устойчивия начин на производство и живот. С 

помощта на обучени аниматори децата навлизат в света на живата природа.  

 

Слънчева градина е първата учебна био ферма за деца в България. Във фермата се отглеждат 

домати, пипер, моркови, лук, зеле. Разполага с овощна градина с череши, кайсии, праскови, 

сливи, ябълки, арония. Отглежда се пшеница и ръж. В Слънчева градина децата, техните родители 

и учители могат да засадят различни зеленчуци, да се грижат за тях, да следят за развитието им, 

да участват в прибирането на реколтата.  

 

В учебните зали децата могат да: 

 Пастьоризират мляко, издоено от кравите във фермата и да произведат сметана, масло, 

кисело мляко, сирене и кашкавал. 

 Смелят пълнозърнесто брашно от пшеница и ръж от фермата, да замесят хляб с квас и 

да го опекат в пещ на дърва 

 Смелят плодове от градината и да направят конфитюр и сладко 

 Направят истинска домашна лютеница от домати и чушки, узрели на слънце и набрани 

с техните ръце. 

 

Децата работят в групи от 5 – 7 деца, за всяка група отговаря аниматор. Капацитета на фермата е 

25 деца. 

 

Източник на информация: http://www.bioferma.org/ 

 

 

 

Практика Селски Туризъм: „Дивата ферма в село Маджарово“ 

Дивата ферма в село Маджарово, Източни Родопи, е създадена и развита чрез прилагането на 

съвременна концепция за приключенски туризъм и нестандартен начин на почивка. Дивата ферма 

предлага на своите гости богато меню от приключения:  

 Каубойски умения по хвърляне на ласо по диви говеда - малки, големи или още по-големи 

според куража на всеки;  

http://www.bioferma.org/


Споразумение №РД 50-188/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
МИГ „Минерални бани – Черноочене“ Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

 Златният ключ към тайната на дълголетието в Родопите – възможност за разглеждане на 

старинните технологии за производство на екопродукти (биене на масло в бурило, квасене 

на кисело мляко...) и не на последно място възможност да се опита домашното сирене, 

кашкавал, мляко, масло, суджук, пастърма и мед;  

  Селски работи на полето – косене, събиране на сено,съдене, плевене и копаене в 

градината, събиране на билки и гъби;  

 Конна езда за новаци и маниаци;   

 Разходка с каруца и селски пикник край река Арда;  

 Конен поход в планината;  

 Приключение в гората за ориентиране по рояк и търсене на меден кошер, при късмет – 

опитване на мед и ...опитомяване на диви пчели; 

Интернет страница: http://bedandbirding-rhodopes.bg/index.html 

 

Практика Екотуризъм: Конна база „Нова Звезда“ 

Конна база Нова Звезда се намира в полите на Витоша. Базата разполага с 10 до 15 коня за езда. 

Може да поемем групи, които искат да яздят заедно: начинаещи до 8 човека, напреднали до 10 

човека.Предлага се езда сред природата, антистресови и разтоварващи разходки за удоволствие 

и отмора, езда на манеж, обучение. Екстремни преходи. Нощна езда. Няколкодневни преходи. 

Други възможности: каране на ATV, возене на двуколка, УАЗ, разходка из планината, 

организиране на обяд, вечеря, /по предварителна заявка/, на открито в компанията на екзотични 

животни, може и оркестър. Конната база има зоокът, където могат да се видят пауни, фазани, 

гълъби, кокошки, яребици, кеклици, водоплаващи, елени, и др.  

 

Източник на информация: http://www.ezdabg.com/ 

 

Йовчевата къща 

„Йовчевата къща” е комплекс за селски, етно- и еко- туризъм, състоящ се от три автентични 

реставрирани балканджийски къщи на повече от 200 години, разположени в китната махала на 

град Елена – Килъжевци, сгушена в полите на Еленския дял на Стара планина, обградена от три 

страни от весело ромолящата река Килъжка, носеща чувството за спокойствие, свежест и 

прохлада. Към комплекса функционират още етно-ресторант „Старият дъб”, база за конен 

туризъм, органична градина и биоферма. 

Комплексът е разположен само на 3 километра от центъра на възрожденския град Елена и е 

обграден от вековни гори, поляни пълни с билки, гъби и горски плодове и реки с водопади и 

водоскоци. Само на 14 км. е село Мийковци, където има ски писта за начинаещи скиори, а на 34 

км. – връх Чумерна, туристическа хижа и ски писта с влек за напреднали скиори. Самият град 

http://bedandbirding-rhodopes.bg/index.html
http://www.ezdabg.com/
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Елена е привлекателна и атрактивна туристическа дестинация със своите музеи, културни и 

архитектурни паметници. 

Йовчевата къща, къща Баба Дана и Докторската къща разполагат общо с 30 места за настаняване, 

разпределени в 10 уютни спални, 1 студио и 2 апартамента, обзаведени в стила на 

възрожденския бит. Във всяка от къщите има просторен сайвант (чардак или открита тераса), 

механа само за гостите на къщата, оборудвана кухня, сателитна телевизия и безжичен интернет, 

както и реставрирана старинна система за отопление: т.нар. „джамал” (кахлена печка) или 

„баджа” (открито огнище). Специално за комфорта на туристите е изградено и локално 

отопление, така че няма опасност да мръзнете дори и в най-студените зимни дни, а пламъците 

на огнището внасят допълнителен уют, топлина и романтично настроение. В основната къща има 

механа за 30 човека и лятна кухня с барбекю и пещ. В Комплекса се предлагат и допълнителни 

услуги: приготвяне на храна по поръчка или с продукти на гостите, пране, гладене, румсървиз, 

възможност за настаняване с домашни любимци и собствени коне. 

Стопаните са гостоприемни, но и достатъчно дискретни за да не се натрапват на гостите, 

предпочитащи уединение, а тези които обичат по-бурното веселие, механата в битов стил е 

отворила широко врати и ги примамва с апетитни вкусотийки – еленски бут, селски гювеч, 

домашна пита, вкусотии на пещ, салати от пресни току що набрани от градината зеленчуци, а 

освен огъня в огнището ще ви сгреят и домашното ни вино и ракия, приготвени по уникални за 

района рецепти. Заради кристално чистия въздух и тишината на дъбравата, дори след тежка 

вечер, тук ще се събудите рано и напълно отпочинали. Но дори да обичате да си поспивате до 

късничко ще ви поглезят с вкусни мекици, бухти или баница, овче и козе мляко и сирене, домашно 

сладко и чист планински мед. 

Източник на информация: http://yovchevatakashta.com/nastaniavane/ 

Биохотел Моравско село 

Комплекс ‘Моравско село’ е създаден през 2007 година, когато био и еко не са масово 

използвани думи, а да си произвеждаш храната сам се счита за доста самотно занимание. На 

площ от 14 декара, на 1100 метра надморска височина, тук е създаден един от първите комплекси 

за гости, с насоченост към биологичното производство, устойчивото земеделие и 

природосъобразния начин на живот. От тогава до днес ние не спираме да полагаме усилия да се 

развиваме, да облагородяваме пространството около нас, без да му вредим и без да променяме 

неговата същност. 

БИО Хотелът е красив комплекс от четири къщи за гости, отделна механа, стопанство, градина и 

мини футболно игрище. Внушителната гледка на Пирин и Рила изпълва сърцето със спокойствие. 

Изберете най-подходящото настаняване за Вас! 

http://yovchevatakashta.com/nastaniavane/
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Фермата, освен, че отглежда животни, раполага и с рибарник. 

 

 

 

 

 

 

Източник на информация: https://www.biohotel-bg.com/bg/  

ЕКОСЕЛИЩЕ АЗАРЕЯ, с. Горно Трапе 

Азарея се състои от шест дървени къщички за гости. Съвместно с екипа от архитекти създадохме 

нов тип екологични сгради, в които съчетахме най-новите и съвременни строителни материали с 

научно доказани теории за екологосъобразен начин на живот и работа. Това са коренно нов тип 

концептуални сгради, които по своята форма, конструкция, използвани материали и ефективност 

нямат аналог в България и Европа. Еко селище Азарея е разположена в сърцето на Троянския 

балкан в с.Горно Трапе, на 6 км. от гр.Троян, в близост до Чифлика и Шипково, места с лечебни 

минерални извори. Къщите са във форма на конусна пирамида, разположени в кръг, на два етажа. 

Всички са ориентирани на юг и гледат към красивото планинско било. Общата разгъната площ на 

една къщичка е 60кв.метра и включва изцяло оборудвана кухня и баня.  

Просторната градина е по специален ландшафтен проект за озеленяване с помощта на който 

пространството е оформено като цветна мандала. На централната площадка е разположена 

контурна дървена пирамида, която се използва за лечение и медитация.  

В градината място за рефлексотерапия и закътано барбекю. При проектирането сме използвали 

нашите познания по фън шуй, като сме се допитвали и до ценните съвети на специалисти в 

областта, за да оформим една изключително хармонична среда в която форми, пропорции, 

цветове и елементи да въздействат на човека да се чувства жизнен, енергичен, с активиран 

творчески потенциал и позитивна нагласа към света. От опита, който имаме в изграждането на 

такъв тип екологични къщи и изследванията, които сме провели, можем смело да заявим, че те 

оказват благотворно въздействие върху хората, които ги обитават в няколко направления: 

 Изчезва главоболието и умората; 

 Възстановяване правилния енергообмен и укрепване имунната система; 

 Нормализира кръвното налягане; 

 Възстановява нормалното функциониране на нервната система; 

https://www.biohotel-bg.com/bg/
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 Нормализира нивото на кръвната захар; 

 Увеличава енергийния статус на човека. 

Организират се семинари, като за 2018 година: 

 Семинар „Зимна приказка в Азарея” 

 Семинар „Радиестезия и Фън шуй” 

 Семинар „Смях и здраве”  

 Семинар ”Танцувай в Азарея”  

 Семинар - Кристалите и Фън Шуй  

 ”Десет години Азарея” 

 Фестивал „Здравей здраве – Троян” 

 Морски арт семинар „Творецът в мен”  

 Специална промоционална цена - Семинар „Нова парадигма за мултиизмерна 

трансформаци 

 Специализиран оздравителен семинар - „Нашето здраве- наша отговорност или един по 

различен подход към здравето”  

  Семинар Астрология: „Хороскопът в развитие” 

 

Източник: https://azareiya.com/bg/azareiya.html  

 

Приложения 

Приложение 1 Анкетна карта 

АНКЕТНА КАРТА 

Проучване на потенциала за развитие на туризъм и възможностите за създаване на 

съвместен туристически продукт  в общините Минерални бани и Черноочене 

 

1. Моля, посочете кое от изброените, по-долу, представлява силна страна за 

Вашата община и следва да бъде популяризирано в туристически план? 

☐Културата 

☐Природата 

☐Историята 

☐Архитектурата 

☐Минералната вода 

☐Изкуството 

☐Развлеченията 

☐Друго (моля, посочете) …………….……………………......................................... 

 

https://azareiya.com/bg/ozdravitelen_seminar.html
https://azareiya.com/bg/ozdravitelen_seminar.html
https://azareiya.com/bg/astro_seminar.html
https://azareiya.com/bg/azareiya.html
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2. Бихте ли подкрепили обединяванете на усилия и ресурси от страна на 

общини Минерални бани и Черноочене за създаване на общи туристически 

продукти, „марка“ и обособяване на туристическа дестинация? 

 

☐Да, напълно 

☐По-скоро да 

☐По-скоро не  

☐Не 

☐Не мога да преценя 
 

 

3. Има ли необходимост, според Вас, от създаване на съвместен (община 

Минерални бани и Черноочене) туристически продукт? 

☐Да, напълно 

☐По-скоро да 

☐По-скоро не  

☐Не  

☐Не мога да преценя  

 

4. Моля, отбележете кои от представените видове туризъм, според Вас, имат 

потенциал да бъдат част от съвместен туристически продукт? 

☐Екстремен, приключенски (алпинизъм, скално катерене) 

☐Рекреационен 

☐Селски 

☐Културен 

☐Лечебен 

☐Развлекателен 

☐Спортен 

☐Спа 

☐Кулинарен 

☐Винен 

☐Бизнес 

☐Исторически (опознавателен) 

☐Друг (моля, посочете) ................................................................................................ 

 

5. Какви, според Вас, са основните пречки пред създаване на съвместен 

туристически продукт? 

☐Липса на комуникация между бизнеса и местните власти 

☐Недобра комуникация между самите местни власти 

☐Ограничени финансови средства за създаването на съвместния туристически продукт 

☐Недостатъчно финансови средства за устойчиво предлагане на туристическия продукт 

☐Опасения за недобър последващ мениджмънт  

☐Недостатъчен брой квалифициран персонал  

☐Липса на креативност (еднообразни туристически продукти) 

☐Съпротива заради възможно отрицателно въздействие върху околната среда 
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☐Неразбиране на ефекта, който може да окаже върху местната икономика 

☐Друго (моля, посочете) ................................................................................................... 

 

 

6. Какви, според Вас, условия (предпоставки) са необходими за иницииране и 

създаване на успешен съвместен туристически продукт? 

☐Създаване на съвместна работна група между двете общини за туристически цели 

☐Подобряване на инфраструктурата на територията  

☐Подобряване състоянието на туристическите дестинации 

☐По-добро онлайн представяне на дестинациите 

☐Провеждане ефективни рекламни и промоциалнални дейности, насочени към 

обществеността, точните целеви групи и целеви пазари 

☐Поддържане на повече от една езикови версии (онлайн източници на информация) 

☐Поддържане на активен профил в социалните мрежи (фейсбук, туитър, т.н.) 

☐Ограничаване отрицателното въздействие върху околната среда 

 

7. Бихте ли подкрепили саздаването на съвместна информационна структура, 

която да служи като посредник между различните участници на 

туристическия пазар и потенциалните ползватели?  
 

☐Да, напълно 

☐По-скоро да 

☐По-скоро не 

☐Не  

☐Не мога да преценя 

 

8. Според Вас, в каква степен са развити на територията на Вашата община и 

региона следните видове туризъм? 

 
 Не се 

развива 

Би било 

добре, ако 

започне да 

се развива 

Сега 

започва да 

се развива 

 

Недобре 

развит 

Средно 

развит 

 

Развива се, 

но има 

какво още 

да се желае 

 

Много 

добре 

развит 

 

Не съм 

запознат 

Бизнес (конгрес, 

семинар, тийм 

билдинг) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Винен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Еко, 

природолюбителски 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Екстремен, 

приключенски 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Конен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Креативен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Кулинарен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Културен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Лечебен, 

оздравителен, СПА 

и балнео 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ловен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Развлекателен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Религиозен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Селски ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Спортен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Събитиен, 

фестивален 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Трекинг 

(пешеходен) и 

колоездене 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Хоби-туризъм ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

9. Според Вас, може ли разработването на съвместен туристически продукт 

да повлияе за устойчивото развитие на туризма в региона? 

☐Би могъл, ако се рекламира по-добре 

☐Би могъл, ако се организира по-добре 

☐Би могъл, ако се заложи на качествени идеи и съдържание 

☐Би могъл, ако се възприема като туристически ресурс от всички заинтересувани страни 

☐По-скоро не 

☐Категорично не 

☐Не мога да преценя 

 

10. Бихте ли определили като „достатъчни“ мерките, които Вашата община 

предприема в подкрепа развитието на туризма на територията? 

 

☐Да, напълно  

☐По-скоро да  

☐По-скоро не  

☐Не  

☐Не мога да преценя  

 

11. Според Вас, рекламирани ли са достатъчно местните туристически обекти? 

☐Да, напълно 

☐По-скоро да 

☐По-скоро не 

☐Не 

☐Не мога да преценя 

 

12. Моля, споделете, ако имате конкретна идея за разработване на общ 

туристически продукт на територията на МИГ? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

13. Вашата възраст: ☐ от 18 до 29 г.  ☐ от 30 до 40 г.  ☐ от 41 до 50 г. ☐ над 51 г. 

 

14. Вашият пол: ☐ Жена   ☐ Мъж 

15. Вие сте жител на: ☐ община Минерални бани   ☐ Черноочене  ☐ Друга 

16. Вие попълвате анкетната карта в качеството си на:  

☐Гражданин 

☐Посетител/турист 

☐Представител на общинска администрация 

☐Представител на бизнес 

☐Представител на НПО 

☐Друго (моля, посочете) ....................................................................................... 


