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1.ВЪВЕЖДАЩА ЧАСТ:
1.1Въведение.
Настоящата общинска програма и стратегия за развитие на туризма обхваща периода
2016-2020 година. В нея са систематизирани визията, мисията, стратегическата цел и
приоритетите, чиято реализация ще доведе до устойчиво развитие на туризма и
утвърждаване на Марица като туристическа дестинация.
Община Марица от своето създаване през 1987г. до момента развива последователна и
целенасочена политика за развитие на своята икономика чрез на партньорство между
публичния сектор, държавните и общинските институции, частния сектор и
неправителствените организации, която генерира работни места, създава широки
възможности за развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални
ползи, увеличава приходите от туризъм, което да доведе до повишаване на
ефективността и конкурентоспособността на територията.
Основна цел на стратегията е да допринесе за обединяване усилията на публичния и
частния сектор на територията на община Марица за развитие на туризма като отрасъл
с бъдеще. Стратегията дефинира конкретни маркетинг дейности на общинската
администрация, както и мерки за стимулиране на маркетинг дейностите на частния и
неправителствения сектор за постигане на единна визия на община Марица.
В стратегията са разгледани и визията на туризма в община Марица, ценовата политика
и реализираните инвестиции до момента, както и възможностите за разработване и
предлагане на комплексен туристически продукт (услуга).
За територията на община Марица е важно да се насочат усилията към оптимално
използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните
изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма.
Стратегията е разработена във формата на програмен документ, който да подпомогне
планирането на дейности на Общинска администрация Марица съвместно с всички
заинтересовани страни
за насърчаване развитието на туристическия сектор в
общината.
Настоящата програма и стратегия за развитие на туризма ще определи визията,
стратегическите цели, приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до
утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите
дейности на територията на регион Марица.
Разработената стратегия има за задача да осигури трайна конкурентоспособност на
община Марица като нова туристическа дестинация, да подпомага създаването и
развитието на туристическа индустрия на територията на общината, да се опира в
максимална степен на информацията, придобита от маркетинговите проучвания,
доклади, анализи и прогнози, да отчита очакванията и намеренията на всички
заинтересовани страни.
Изготвянето на документа следва определението за стратегията като „съвкупност от
алтернативи за постигане на поставените цели.
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Изпълнението на настоящата програма и стратегията ще даде възможност на
потенциални инвеститори да реализират свои инвестиционни проекти в сферата на
туризма на територията на регион Марица.( 19 населени места с туристически
потенциал).
В стратегията са разгледани и ценовата политика и реализираните инвестиции до
момента, както и възможностите за разработване и предлагане на комплексен
туристически продукт (услуга) за територията на Марица като община от селски тип.
В условията на пазарна икономика туризмът заема все по-важно място като отрасъл на
националното стопанство. Той въздейства положително непосредствено от една страна
върху валутните приходи на България и на нейния платежен баланс, а от друга страна
върху обема на покупателните фондове, стоковите фондове и стоковите запаси.
Успоредно с това международният туризъм влияе върху развитието на други отрасли:
строителство, промишленост, селско стопанство, търговия, транспорт, сферата на
услугите (хотелиерство, ресторантьорство, здравни услуги и др.), съдейства и за
изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата около туристическите
комплекси.
Трябва да се отбележи, че в следствие на икономическите процеси в България, в
отрасъла няма възможност за по мащабна дейност, но сравнен с други отрасли той е
много по - гъвкав и с потенциал да реализира печалби и в състояние на криза.
Възможното му ускорено развитие има потенциала да съживи свързаните с него
отрасли и по този начин да се създаде предпоставки за по- добро развитие на местната
икономика.
С въвеждането на настоящата програма и стратегия ще бъде възможно определянето
на механизми за ефективно взаимодействие между бизнеса и местната власт,
подобряване на качеството на туристическите продукти и услуги, както и въвеждане на
нови такива.
Настоящата програма и стратегия ще спомогнат за утвърждаване на позитивен имидж
на туризма и повишаване на разпознаваемостта на община Марица като привлекателна
дестинация с характерна идентичност, запазени културни традиции и съхранена
природа.
 Адресати на стратегията:
-Общинска администрация Марица;
-Браншови организации, организации работещи в сферата на туризма, сдружения на
работодатели и служители в община Марица;
-Представители на бизнеса - туристически предприемачи, мениджъри в туризма от
община Марица;
-Туристи ;
-Населението на територията на община Марица и региона;
 Крайни бенефициенти:
-Заинтересовани страни от туристическия бранш ;
-Местно население;
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-Туристи;
1.2.Основни дефиниции:
 ТУРИЗЪМ: Пътуване и пребиваване в места, извън пределите на постоянното
местожителство на пътуващия, за срок не повече от 12 месеца, с цел получаване на
удоволствие и отдих, но без да се извършва трудова дейност, която се заплаща на
мястото на пребиваване.
 ТУРИСТ: Всеки посетител с престой над 24 часа, т.е. реализирал поне една нощувка
извън постоянната среда на местоживеене и пребиваване. За целите на изследването
и поради използваната методика за регистриране на резултатите от допитването,
като турист атракцията.
 ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ: Съвкупност от туристически услуги, предлагани
и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.
 ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ: Територия, на която се осъществява
туристическа дейност и която привлича туристи и съсредоточава по тяхното време
и разходи. Може да бъде група държави, отделна страна, регион, град или
туристически обект.
 ИМИДЖ: Общото впечатление от съзнанието на потенциалния потребител, заедно с
всички функционални и емоционални асоциации.
 ПОТРЕБИТЕЛСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ:Измерва в каква степен предоставяните
продукти и услуги отговарят на или надхвърлят очакванията.
 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ: Форма на туризъм, съсредоточена върху
културата и културната среда, включително природа на дестинацията, ценности и
начин на живот, културно историческо наследство, изкуство, занаяти, местни
традиции и дейност посещение на културни събития, музеи, забележителности и
срещи с местните хора, мотивиран от желанието за изучаване на културното
разнообразие и „потапяне” в културата на определен регион.
 МАРКЕТИНГ: Предвиждане, мениджмънт и за процеса на размяна с цел печалба;
предлагане на подходящия продукт, на подходящото място, време и цена.
 МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ: Определя начина, по който маркетинговият микс
ще се използва за привличане постигнат целите.
 ЦЕЛЕВИ ПАЗАР: Определени групи от потребители , които фирмата си е
поставила за цел да обслужи, или тези нужди, които си е поставила за цел да
задоволи с определена маркетингова програма.
1.3.Нормативна и информационна база:
 Концепция за туристическо райониране на България
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 Николов, С. Доклад: „Екотуризмът като нетрадиционна туристическа форма”,
Географски институт при БАН;
 Нешков, М,, и др., Въведение в туризма, ИУ – Варна, 2001;
 Национални и регионални стратегически планови документи;
 Тенденции на Световната туристическа организация до 2050 г.;
 Програма “Дестинация Европа 2020”;
 Националната програма за развитие на България 2020 г.;
 Националната програма за реформи;
 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022;
 Проект на Споразумение за партньорство с Европейската комисия;
 Стратегия Европа 2020;
 Стратегия за Бранд България;
 Национална програма за развитие „България 2020" ;
 Националната стратегия за регионално развитие ;
 Национална концепция за пространствено развитие ;
 Регионален план за развитие на Южен централен район (ниво 2) ;
 Областна стратегия за развитие на област Пловдив;
 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив (ИПГВР) – 20142020 ;
 Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм., бр. 68 от 2013 г.);
 Общински планове, стратегии и документи на Община Марица;
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България
2014-2030 г.;
 Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на Туристическите
информационни центрове;
 Статистически данни за международен туризъм в България за 2016 г.;
 Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020;
 Областна стратегия за регионално развитие на област Пловдив 2014-2020;
 Национален статистически институт
Съгласно Чл. 11. (1) от Закона за туризма, Общинският съвет приема програма за
развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на
областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно
местните туристически ресурси и потребности.
Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:
- изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията
на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
- изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и
организация на информационното обслужване на туристите;
- изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост
или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
- организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма;
- провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
- реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на
туристически борси и изложения;
- взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната
организация за управление на туристическия район;
- подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
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2.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ:

2.1.АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА МАРИЦА;
2.1.1.Обща характеристика:
Община Марица е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година.
Административно е базирана в областния център Пловдив.
Разположена е в Горнотракийската низина и заема средищно положение в
териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и
на страната. Граничи с общините Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и
Съединение. Заема площ от 34 256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на
областта и 0,3% от територията на страната.
Обхваща 19 села - Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Строево, Скутаре, Царацово,
Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, Ясно поле,
Динк, Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово. По характера на населените места,
от които е съставена, селищната мрежа е еднотипна. По брой на населението е на пето
място в Пловдивска област.
Най-многолюдно е село Труд (около 4 000 души), а най-малко е Желязно (около 400
души). С население над 3 000 души са селата Маноле и Рогош. Под 1 000 жители имат
селата Динк, Крислово, Манолско Конаре, Радиново, Трилистник, Ясно поле. Средния
брой жители на едно село в общината е 1 668 души при 524 за страната, което е
показател за добър потенциал на човешките ресурси.
Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат
83,71% от площта й. Почвите са представени предимно от алувиални, ливадни и
алувиално-ливаден тип. Тяхната комбинация в съчетание температурната сума за
вегетационния период от 4400°С позволява на тези терени да се отглеждат
високодобивни, топлолюбиви земеделски култури традиционни за Тракийската низина.

Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни градини, малко лозя и
ливади) и необработваеми (мери, пасища, дерета и оврази).
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Малка част от обработваемите земи са с некачествени и непригодни за земеделски
нужди (песъчливи образувания и преовлажнени терени - резултат от природни явления;
засолени почви - резултат от неправилна обработка на земята).
Горите и горските територии са слабо представени - около 1,99% от общата територия.
Концентрирани са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските
обекти, покрай пътищата и островно сред обработваемите земи.
2.1.2.Географско положение:
Община Марица е разположена в Горнотракийската низина и заема средищно
положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен
централен район и на страната.
Заема площ от 34 264,6 ха, което представлява 5,7% от територията на областта и около
0,3% от територията на страната. Административният й център е базиран в областния
център Пловдив. Обхваща 19 села - Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Строево,
Скутаре, Царацово, Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско
Конаре, Ясно поле, Динк, Желязно, Трилистник, Калековец и Крислово, всяко от които
има свое землище.
Релефът на община Марица е основно равнинен, с незначителен наклон към р. Марица
и средна надморска височина около 170 m. Динамика в релефа внасят леглата на
протичащите през общинската територия реки – Пясъчник, Стряма и Потока, леви
притоци на р. Марица, трасетата на напоителни и отводнителни канали и островно
разположените широколистни гори.
Община „Марица”, като част от Среднотракийската низина има преходноконтинентален климат, със средиземноморско влияние: мек с кратка зима и
продължителна топла есен.
Релефът на Община "Марица" е равнинен, със средна надморска височина около 170м,
с различни елементи - дерета, блата, оврази, могили.
2.1.3.Достъпност и транспорт:
Община Марица притежава изключително благоприятно транспортно-географско
местоположение, свързано и с близостта си до гр. Пловдив.
Община Марица има добре развита транспортна инфраструктура , представена от
автомобилен , железопътен и въздушен транспорт.
Доброто географско местоположение допринася за бързи транспортни връзки от
междуобщинско, национално и наднационално значение.най-важен за развитието на
общината е автомобилния транспорт, след него се нарежда жп-транспорта.
Важни за развитието на община Марица са междуобщински пътища за връзка със
съседните общини Раковски (Ясно поле - гр. Раковски); към Община Съединение, към
община Калояново (Динк - Дълго поле); към Садово (Маноле - Рогош -Садово).
През територията на община Марица минават важни европейски транспортни
коридори. В този аспект общината отговаря на очакванията определени в НПКР за
развитие на логистична дейност в ареал Пловдив. Има нужда от изграждане на
дублиращи отсечки за РПМ преминаваща през населените места, от допълнителна
организация на движението по РПМ и по ефективна схема на междуселищния
транспорт. За общинската пътна мрежа 2014 година е приета нова наредба, която
регламентира развитието й.

8

През територията на общината минават направленията на следните Пан-европейски
транспортни коридори: №4 Дрезден - Братислава - Будапеща - Арад - Букурещ Костанца; № 8 Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна; №10 ПловдивСофия- Солун; Пловдив-Истанбул.
Тези коридори са формирани от АМ „Тракия" и главната ЖП линия София-ПловдивБургас и съответно от първокласен път 1-8 ( А М „Марица") и главната ЖП линия
София-Пловдив-Свиленград.
2.1.4.Природни ресурси:
Природните ресурси на Община „Марица” са плодородните и почви, водните запаси и
биологичното разнообразие. Най-голямото поземлено богатство на общината са
земеделските земи, които заемат 81% от площта й. Плодородието на почвите и големия
дял на земеделските обработваеми земи определят и предимно селскостопанския
характер на поминъка в общината. Горите и горските територии са слабо представени в
Община „Марица” (около 1,8% от общата територия). По предназначението си горите
са: защитни, рекреационни, за дивечопроизводсво и ловуване и горски земи- поляни и
храсталаци. Разпространени са по поречието на реките, покрай населените места и
стопанските обекти, покрай пътищата и в изолирани случаи- островно сред
обработваемите земи.
На територията на общината има "защитени територии". Сега почти цялата и територия
е усвоена за селскостопанска дейност. От някогашните гори (цяр, кафяв габър, полски
ясен и полски бряст) са запазени малки групи и единични екземпляри. Интерес
представлява малка гора от дъб в с. Маноле (някогашен център за семенен материал) и
влажните зони около язовирната система Труд - Войводиново. Едроразмерната горска
растителност е представена от широколистни видове, характерни за Тракийската
горскорастителна област.
Горските територии попадат в обхвата на ДГС „Пловдив”. Част от землищата на селата
Трилистник и Маноле попадат на територията на ДЛС „Чекерица”. Районът е естествен
развъдник на фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък, гургулица, зайци и сърни.
Сборно място преди отлитане на юг за Черния щъркел от обширен географски ареал.
Реките преминаващи през общината, са р. Марица, р. Стряма, р. Потока, р. Пясъчник.
Те имат обширни водосборни басейни извън общината и по-ограничени водосбори в
общината. Други открити водни площи са предимно язовирните системи при селата
Труд, Граф Игнатиево и Войводиново, и някой малки стопански язовири, разпръснати
по цялата територия на общината, естествено свързани с каналите, подхранвани от
язовирите Пясъчник, Домлян и речните течения.
Повърхностните водни площи освен за общото си предназначение се ползват за
напояване, рибовъдство и са традиционни естествени развъдници на водолюбиви птици
и животни. В землището на с. Войводиново е разкрит източник на минерална вода (два
сондажа с температура около 31 градуса), която се прилага в търговската мрежа като
"трапезна".
Често срещани бозайници са таралеж, сънливец, язовец, земеровка, невестулка, заек и
др. Земноводни и влечуги: жаби, тритони, костенурки, водна змия, смок-мишкар,
зелени, степни, късокраки гущери, пепелянка и др. Рибите са представени от: речен
кефал, уклей, обикновена кротушка, щука, маришки морунаш, беломорски скобар,
маришка мряна и др.
Поради голямата гъстота на хидрографската мрежа, територията на община Марица е
предпочитано място за нощувка, почивка и зимуване на голям брой водоплаващи и
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водолюбиви птици, вкл. световно застрашения малък корморан, черен щъркел, голяма
бяла чапла, земеродно рибарче, поен лебед, речна чайка и много други.
Съгласно класификацията на защитени територии (Закон за защитените територии,1998
год.) на територията на община Марица са разположени следните защитени местности
(ЗМ):
-ЗМ „Нощувка на малък корморан – Пловдив” (Код в регистъра: 449)
Обявена със Заповед №РД-644 от 05.09.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85/2006) с цел
опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък
корморан (Phalacrocorax pygmaeus). Площ: 82,09 хектара. Частично се припокрива със
защитена зона BG0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици.
На територията на община Марица е с площ 18,7 ха и попада в землището на с.
Костиево.
- ЗМ „Тракийски равнец” (Код в регистъра: 534)
Обявена със Заповед №РД-82 от 30.01.2012 г. на МОСВ (ДВ, бр. 18/2012) с цел
опазване на растителен вид – тракийски равнец (Achillea thracica) и неговото
местообитание. Намира се в землището на с. Маноле, с площ 8,03 ха.
Съгласно регистъра на защитените вековни дървета в България, обявен по Закона за
биологичното разнообразие, на територията на община Марица са регистрирани
следните вековни дървета:
- 6 броя летни дъба в землището на с. Трилистник, обявени са със заповед №РД859/26.11.2008 г.; години към датата на обявяване: 300; реална възраст 306 год.;
височина от 10 m до 16 m; периметър от 3,6 m до 5,4 m;
- летен дъб (2071) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване №РД-193/26.02.2010
г.; години към датата на обявяване: 150; реална възраст: 154; височина (m): 20;
периметър(m): 2.6
- дръжкоцветен дъб (2072) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване №РД
193/26.02.2010 г.; години към датата на обявяване: 150; реална възраст: 154; височина
(m): 18; периметър (m): 2.2.
Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, попадащи на
територията на община Марица, са:
А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(ЗБР, чл.6, ал.1, т. 1 и 2):
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- BG0000578 „Река Марица”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е
14693,1 ха, от които 604,2 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване
са 14 типа природни местообитания, 15 вида безгръбначни, 8 вида земноводни и
влечуги, 5 вида риби, 14 вида бозайници, вкл. прилепи. Припокрива защитена зона
BG0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици;
- BG0000444 „Река Пясъчник”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е
1879,97 ха, от които 740,9 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване
са 2 типа природни местообитания, 5 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги,
3 вида риби, 9 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива от защитени зони
BG0002016 „Рибарници Пловдив” и BG0002010 „Язовир Пясъчник” за опазване на
дивите птици;
- BG0000429 „Река Стряма”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е
4078,38 ха, от които 479,3 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване
са 5 типа природни местообитания, 7 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги,
4 вида риби, 17 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива от защитени
зони BG0002064 „Средна гора” за опазване на дивите птици;
- BG0000289 „Трилистник”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е
616,95 ха, от които 402,8 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване
са 6 типа природни местообитания, 4 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги,
4 вида риби, 2 вида бозайници.
Б) Защитени зони за опазване на дивите птици (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 3 и 4):

- BG0002087 „Марица Пловдив”, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със
заповед на министъра на околната среда и водите №РД-836 от 17.11.2008 г., (ДМ, бр.
108/2008); площта на зоната е 1108,81 ха, от които 140,3 ха са в територията на община
Марица.
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Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на местообитанията на
следните видове птици: малък корморан, голяма бяла чапла, черен щъркел, поен лебед,
земеродно рибарче, малък гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед, зеленоглава
патица, лятно бърне, голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа
ветрушка, обикновена калугерица, речна чайка. Забранява се намаляването площта на
крайречните гори от местни дървесни видове, се паленето на тръстикови масиви и
крайречна растителност, използването на пестициди и минерални торове в пасища и
ливади. Припокрива се със защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- BG0002086 „Оризища Цалапица”, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със
заповед на министъра на околната среда и водите №РД-368 от 16.06.2008 г. (ДВ, бр.
56/2008); площта на зоната е 3674,62 ха, от които 613,1 ха са в територията на община
Марица. Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на
местообитанията на следните видове птици: малък воден бик, малка бяла чапла ,голяма
бяла чапла, черен щъркел, бял щъркел, блестящ ибис, тръстиков блатар, полски блатар,
белоопашат мишелов, голяма пъструшка, малка пъструшка, кокилобегач, кафявокрил
огърличник, белобуза рибарка, земеродно рибарче, дебелоклюна чучулига,
червеногърба сврачка, сива чапла, зеленоглава патица, лятно бърне, качулата
потапница, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, зеленоножка, обикновена
калугерица, малък червеноног водобегач, голям горски водобегач, жълтокрака чайка.
- BG0002016 „Рибарници Пловдив”, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със
заповед на министъра на околната среда и водите №РД-368 от 16.06.2008 г. (ДВ, бр.
56/2008); площта на зоната е 145,77 ха, от които 39,7 ха са в територията на община
Марица. Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на
местообитанията на следните видове птици: малък корморан, голям воден бик, малък
воден бик, нощна чапла, малка бяла чапла, голяма бяла чапла, червена чапла, бял
щъркел, блестящ ибис, лопатарка, белоока потапница, орел рибар, черна каня,
тръстиков блатар, полски блатар, сив жерав, голяма бекасина, блатна сова, земеродно
рибарче, малък гмурец, голям гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед, голяма
белочела гъска, фиш, зимно бърне, зеленоглава патица, лятно бърне, клопач,
кафявоглава потапница, вoден дърдавец, зеленоножка лиска, речен дъждосвирец,
обикновена калугерица, средна бекасина, малък червеноног водобегач, голям зеленоног
водобегач, голям горски водобегач, късокрил кюкавец, речна чайка, жълтокрака чайка.
2.1.5.Антропогенни ресурси:
Като административна единица „Марица” е млада община, но историческите корени на
селищата, които влизат в състава и, са дълбоко в древността. В полята и лежат повече
от 300 тракийски и римски некрополи; населени са още през неолита и халколита.
Далечните предшественици на днешното население са били добри земеделци и
скотовъдци, занимавали са се с лов и риболов. Доказателство за това са и намерените
предмети при разкопките на историческото селище при с. Труд, възникнало още през V
хилядолетие пр. н. е., разкритите останки от тракийско светилище и 14 оброни плочки
на тракийския бог Херой и бог Аполон. Значително антично селище е съществувало и
западно от с. Строево. Интересни тайни крият земите около Скутаре и Рогош. Там са
намерени бронзова статуетка на тракийския бог Зевс Сбелсурд, мраморна пътна
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колона, отбелязваща трасето на най-важния път, пресичащ Тракия и свързващ
Филипопол и Константинопол; релеф на древния индоирански бог на светлината и
правдата Митра, който в края на I век сл. Хр. бил изключително почитан в римската
армия. Много известна в българската историческа наука е праисторическата селищна
могила "Разкопаница" край с. Маноле, животът, в която най-вероятно е започнал още
през бронзовата епоха. Следи от праисторически селища са открити също край селата
Войводиново, Войсил, Бенковски, Царацово и на други места в общината.
Запазени са спомени за отминалите векове - предания за Султан Мурад и наследника
му Баязид, за дядо Манол, чийто дух витае в село Маноле, за майстор Трифон от
Калековец, за съратника на Апостола - Дядо Иван Абаджията от с. Царацово.
Селата
Трилистник, Маноле, Манолско Конаре, Скутаре и Рогош съхраняват ценен
исторически материал, който дава възможност да се проследи развитието на
архитектурата, строителството, лозаро- винарството, тъкачеството. Маришките села
съхраняват богато наследство от легенди, невероятни истории, където реалното и
митичното се преплитат; чудодейни рецепти за билколечения, баяния против различни
злини, гадания са части от културната съкровищница на общината.
2.1.6.Човешки ресурси:
Броят на населението на община Марица по данни на НСИ към 31.12.2011 г. 32 438
души, а към 31.12.2014 г. е 31 649 души. По този демографски показател община
Марица попада в категорията на средните общини (с население от 30 до 50 хил. д.).
Най-многолюдно е село Труд (3 985души), а най-малко е Желязно (374 души). С
население над 2 000 души са селата Калековец, Маноле, Войводино, Царацово, Скутаре
и Рогош. Под 1 000 жители имат селата Динк, Крислово, Манолско Конаре, Радиново,
Трилистник, Ясно поле.
Близостта на населените места в община Марица до областния център Пловдив,
сравнително добрите условия за живот спрямо другите села, оптималните условия за
развитие на интензивно селско стопанство и редица други фактори, са допринесли за
трайната тенденция за отчитане на положителен механичен прираст на населението на
общината.
Община Марица се определя като община с младо население, което би могло да
гарантира добро демографско развитие на общината и по-добро бъдещо естествено
възпроизводство, което е от значение за икономическата му функция - като работна
сила.
На фона на силното обезлюдяване на голямата част от останалите български общини,
демографската характеристика на община Марица (по отношение на показателя „брой
на населението") дава основание за извода, че е със стабилно демографско развитие.
Налице е по-слабо изразена тенденция на застаряване на населението, което е по –ясно
подчертано за някои от селата в общината. Има добро обезпечение с човешки ресурси.
2.1.7.Състояние на инфраструктурата:
Републиканската пътна мрежа е в сравнително добро състояние. Преминаването на
участъци от републиканската пътна мрежа през населените места влошава
екологичното състояние и е голяма заплаха за общественото здраве. Изисква се в
бъдеще изграждане на обходните трасета и създаване на нова организация на движение
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за участъците , които остават в населените места. АМ „Тракия” трябва да бъде
обзаведена със шумозащитни прегради. Очаква се в следващия програмен период да се
изпълнят предвижданията на ОУП - О”Марица” в частта пътни възли и зелени мостове.
Общинската пътна мрежа е в сравнително задоволително състояние, но липсват важни
вътрешни връзки, като напр. между селата Крислово - Труд; Динк - Граф Игнатиево;
Войсил - Строево
Значително добре развитата техническа инфраструктура.
Водоснабдителната и канализационна системи са развити, но неравностойно.
Системата на водоснабдяването е развита на основа няколко групови водоизточника,
които задоволяват напълно всичките 19 селища на общината. Проблем е вътрешноселищната разпределителна мрежа, изградена през 60-те години предимно от етернит,
която подлежи поетапно на цялостна поетапна подмяна.
Канализационната инфраструктура е слабо развита. Няма населено место с 100%
изграденост на каналната мрежа и няма нито една изградена ПСОВ.
Електрификацията е добре развита на територията на Община Марица. Прогнозните
разчети за бъдещото й развитие са в зависимост от инвестиционната програма на EVN България , район Пловдив, както й инвестиционната активност , свързана с
осъществяване на планираните 4-ри производствени подзони в Общината.
Телекомуникационната система е относително добре развита. Най-добре е представена
от изградениите структури на ВИВАКОМ. Всички мобилни оператори имат изградени
клетки, но са недостатъчни.
2.1.8.Туристическа инфраструктура:
Екологичните характеристики на природния комплекс и незначителните
неблагоприятно въздействащи върху него фактори, определят благоприятната околна
среда на община Марица.
Територията е комфортна за обитаване и отдих. Инфраструктурната обезпеченост
осигурява подем на всички икономически сектори - селско и рибно стопанство,
индустрия и услуги. Община Марица притежава добър потенциал за развитие на
алтернативен туризъм – селски, културен и екологичен.
Мрежата от естествени местообитания поддържа биологичното разнообразие,
включително на дивечовите и рибните ресурси като предпоставка за екологичен и
ловен туризъм, спортен риболов и рекреация.
Богатата история и съхранените традиции са предпоставка за устойчиво развитие на
стопанския сектор и човешкия фактор. Множеството археологически находки и тези на
обектите, в които предстои да се проведат изследвания, етнографските сбирки,
местните традиционни и нови празници са бъдещата основа за развитие на културно историческия туризъм и организиран отдих. Те от своя страна, ще умножат ефекта на
въздействие върху други стопански сектори и благоприятно ще повлияят на заетостта
на населението.
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В община Марица до този момент този отрасъл не е развит, но е с голям потенциал,
поради наличието на все още неекспонирано културно историческо наследство.
През 2015 г. е одобрен за финансиране от Норвежка програма (финансов механизъм на
Европейското икономическо пространство) проект на общината за 1.5 милиона лева за
изграждане на инфраструктура и реставриране на могилата Малтепе. Могилата
Малтепе се намира до село Маноле и след приключване на проекта се очаква да се
превърне в най-големия тракийски музей на открито на Балканите.
Към археологическият комплекс ще бъде изградена приемна сграда, информационен
център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология. Могилата
Малтепе е най–голямата надгробна могила на територията на България с размери –
диаметър 90 м и височина 22 м. Тя е и част от голям тракийски могилен некропол,
свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр.
Могилата представлява комплекс от централна гробница и вторични гробни
съоръжения, свързани най-вероятно с тракийския владетел Реметалк ІІ, съюзник на
римските императори, и членове на неговата фамилия.
Създаването на музей на открито е адекватният и оригинален по същността си способ,
който ще представи пред българските и чуждестранни туристи една реконструкция на
древните религиозни вярвания и погребалните практики на тракийските владетели,
управлявали царството на Одрисите и Филипопол в периода І в. пр.Хр. – ІІІ в. сл.Хр.
Археологическите разкопки на тракийски гробищен комплекс, съчетани с експозиция
на археологически находки и информационен център ще превърне селото в желана
туристическа дестинация.
Коректно описание на туристическата инфраструктура в т.2.1.8. (точен брой легла,
категория на местата за настаняване, описание на заведенията за хранене-категория,
брой, места, вид кухня).
Описание на местата за настаняване в дестинация „Марица“ съгласно Регистър „Места
за настаняване и заведения за хранене и развлечения“ към 30.06.2016г.
-СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ДИЯНА“ с местонахождение в село Труд , категория „2 звезди“,
установен капацитет от 10 помещения и общо 16 места за настаняване;
Гостите на хотела имат свободен достъп до прекрасната градина и ресторанта.
Комплексът е популярен с незабравимите мероприятия организирани там: сватби, етно
сватби, юбилеи, рождени дни, абитуриентски балове, кръщенета, фирмени партита и
т.н. Често хотелът е посещаван за бизнес пътувания и важни срещи.
-СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ЧЕРНО И БЯЛО“ с местонахождение в село Костиево, категория
„1 звезда“, установен капацитет от 8 помещения и общо 16 места за настаняване;
Хотелът предлага следните удобства: открит басейн, билярд, кафе-аперитив, телевизор,
хладилник кабелна тв, климатик, отопление, интернет, баня/тоалетна.

15

-СЕМЕЕН ХОТЕЛ “РАЧИЧ“ с местонахождение в село Войводиново, категория „2
звезди“, установен капацитет от 18 помещения и общо 28 места за настаняване;
Мястото е подходящо за бизнес срещи и коктейли, сватбени тържества и други
специални събития, разполага с голяма лятна градина, басейн и ресторант.
-МОТЕЛ „9-ТИ КИЛОМЕТЪР“ с местонахождение в село Костиево, категория „1
звезда“, установен капацитет от 5 помещения и общо 5 места за настаняване;
Разположен е в комплекс „9-ТИ КИЛОМЕТЪР“, който разполага с денонощен лобибар, охраняем паркинг; уютен ресторант, прохладна лятна градина, механа с барбекю,
пещ и камина; акватека с два басейна и детски кът, открит бар-плаж „Фрегата”. В
екзотичната обстановка – вътре и на открито, могат да се съчетаят изнесени граждански
и църковни ритуали, а стародавната българска традиция да се преплете със
западноевропейската.
- БУНГАЛО № 39-40 с местонахождение в село Костиево, категория „1 звезда“,
установен капацитет от 2 помещения и общо 4 места за настаняване;
- МОТЕЛ „КАБАНА“ с местонахождение в село Костиево, категория „1 звезда“,
установен капацитет от 16 помещения и общо 32 места за настаняване;
Стаите са оборудвани също със собствена баня с душ и безплатни тоалетни
принадлежности, а някои помещения за настаняване са с балкон и кът за сядане.
В мотел „Кабана“ гостите ще открият рецепция, тераса и лоби-бар. На място има
възможност за ползване на безплатен частен паркинг.
Общ брой легла за настаняване на туристи в дестинация „Марица“ : 147.
Описание на основните места за хранене и развлечения в дестинация „Марица“
съгласно Консолидирания Национален Регистър „Места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения“ към 30.06.2016г.
Забележка:
В описание на обектите за хранене не са включени обектите, които са заличени или са
преустановили дейност към 30.06.2016г.
№ Вид
на Име на Населено
обекта
обекта място-село
1 Ресторант „Дияна“ Труд

2
3
4
5
6

Брой
места
75

Кат.
(*)
2

Предлагана кухня

Кафеаперитив
Кафеаперитив
Ресторант

-

Войводиново 20

1

Българска кухня с традиционни ястия,
както и специални местни рецепти.
Дегустация на подбрана колекция от
елитни вина - бели и червени.
Кафе и напитки

-

Войсил

30

1

Кафе и напитки

-

Маноле

50

1

Кафеаперитив
Ресторант

Бялото
барче
ХепиЮг

Войводиново 50

1

Специализиран ресторант за рибни
ястия и барбекю
Кафе и напитки

Радиново

2

144

Верига от ежедневни ресторанти в
България и Барселона. Изключително
16

Ресторант

ХепиСевер

Радиново

180

2

Кафеаперитив
9 Кафесладка-ца
10 Кафесладка-ца
11 Кафеаперитив
12 Ресторант

Моки

Радиново

20

1

добро качество на храната и висок
стандарт на обслужване
Верига от ежедневни ресторанти в
България и Барселона. Изключително
добро качество на храната и висок
стандарт на обслужване
Кафе, напитки и закуски

-

Бенковски

14

1

Кафе, напитки, сандвичи и сладкиши

-

Костиево

30

1

Кафе, напитки, сандвичи и сладкиши

Радиново

36

2

Кафе, напитки и закуски

Стейшън
-

Труд

150

2

Рогош

20

1

Българска кухня с традиционни ястия,
бърза кухня
Кафе и напитки

-

Бенковски

20

1

Кафе и напитки

-

Калековец

30

1

Кафе и напитки

-

Динк

20

1

Кафе и напитки

-

Рогош
35
Войводиново 20

1
1

Кафе и напитки
Кафе и напитки

-

Войводиново 16

1

Кафе и напитки

Каприз
-

Строево
Калековец

80
20

2
1

Българска традиционна кухня, скара
Кафе и напитки, сладкарски изделия.

-

Граф Игнат.
Костиево

30
40

1
1

Заведение за бързо хранене
Кафе, напитки и сладкиши

Орфей

Царацово

60

1

Производство и продажба на закуски

Черно и
бяло
Авиано
-

Маноле
Костиево

50
30

1
1

Бързо хранене
Кафе и напитки

Граф Игнат.
Граф Игнат.

50
115

1
1

Крайпътно заведение за хранене
Производство и продажба на закуски

-

Манолско
Конаре

36

1

Кафе и напитки, сладкарски изделия

-

Крислово

30

1

Кафе и напитки, сладкарски изделия

7

8

13 Кафеаперитив
14 Кафеаперитив
15 Кафеаперитив
16 Кафеаперитив
17 Бар-бюфет
18 Кафеаперитив
19 Кафеаперитив
20 Ресторант
21 Сладкарни
ца
22 ЗОХ
23 КафеСладкарни
цаца
24 Бърза
закуска
25 Снек-бар
26 Кафеаперитив
27 Ресторант
28 Бърза
закуска
29 КафеСладкарни
ца
30 Кафесладкарни
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31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ца
Кафесладкарни
ца
Заведение
за бързо
хранене
Кафеаперитив
Кафеаперитив
Кафене
Кафеаперитив
Кафеаперитив
Кафеаперитив
Кафе
еспресо
Кнек-бар
БАР
–
ФОАЙЕ
Закусвалня
Кафене
Кафеаперитив
Ресторант

46 Ресторант

47 Ресторант
48 Ресторант
49 Кафетерия
50 Лоби бар
51 Ресторант
52
53
54
55

-

Войсил

30

1

Кафе и напитки, сладкарски изделия

Зенит

Граф Игнат.

80

1

Крайпътно заведение за хранене

-

Ясно поле

20

1

Кафе и напитки

50

1

Кафе и напитки

30
48

2
2

Кафе и напитки
Кафе и напитки

Бяло
Войводиново 20
барче
Червено Калековец
30
барче
Маноле
26

1

Кафе и напитки, закуски

1

Кафе и напитки, закуски

1

Кафе и напитки

Валдис Трилистник
9-ти км. Костиево

30
48

1
1

Бързо хранене и закуски
Кафе и напитки, закуски

Войводиново 20

2

Бързо хранене и закуски

Войводиново 18
Крислово
30

1
1

Кафе и напитки
Кафе и напитки

Радиново

144

2

Бързо хранене, световна верига

Войводиново 120

2

Градина Труд
-

Войводски хан
Корнер
Павиели
Макдоналдс
Панора
ма

Калековец
Труд

40
30

1
1

Българска кухня с традиционни ястия,
както и специални местни рецепти.
Дегустация на подбрана колекция от
елитни вина - бели и червени.
Българска традиционна кухня, скара
Българска традиционна кухня, скара

50

1

Кафе и напитки

Костиево
Граф Игнат.

120
50

2
1

Българска традиционна кухня, скара
Българска традиционна кухня, скара

Царацово

24

1

Бързо хранене

Маноле

30

1

Българска традиционна кухня, скара

Войводиново 50

1

Бързо хранене и закуски

Рогош

1

Бързо хранене и закуски

Динк
Крайпъ- Рогош
тен
Метро 2 Костиево

Кабана
Графин
ите
Снек-бар Фригоп
-ан
Ресторант Дани Крис
Закусвалн Даяна
я
Закусвалн Фаст -

50

18

я
56 Ресторант
57 Кафене
58 Кафене
59 Кафене
60 Ресторант
61 Кафене
62 Кафене
63 Ресторант

фууд
Кебър
Братя
Дингил.
Пашата
Венеци
я
Камина
та
Елди
Торнад.
Рачич

64 Кафетерия Ванчин
и
65 Ресторант Графа
66 КафеТя
и
аперитив той
67 Кафене
СофиМарго

Рогош
Строево

148
50

1
1

Българска традиционна кухня, скара
Кафе и напитки

Ясно поле
Радиново

24
50

1
1

Кафе и напитки
Кафе и напитки

Войводиново 130

2

Българска традиционна кухня, скара

Строево
50
Труд
30
Войводиново 150

1
1
2

Труд

20

1

Кафе и напитки
Кафе и напитки
Българска кухня с традиционни ястия,
както и специални местни рецепти.
Дегустация на подбрана колекция от
елитни вина - бели и червени.
Кафе и напитки

Граф Игнат.
Трилистник

80
30

1
1

Българска кухня с традиционни ястия
Кафе и напитки

Калековец

30

1

Кафе и напитки

Основните заведения за обществено хранене и развлечения са основно кафе-аперитиви
до 50 места в различни населени места на територията на дестинация „Марица“ с
преобладаваща „Първа категория“.
Налични са над 5 ресторанта с капацитет до 150 места от Втора категория, предлагащи
Българска кухня с традиционни ястия, както и специални местни рецепти, вкл. и
дегустация на подбрана колекция от елитни вина - бели и червени.
 Места за атракции в дестинация „Марица“ с посочени данни от Национален
Регистър на туристическите атракции: общо 25 на брой.
Име
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МОГИЛА
ДВЕ
НАДГРОБНИ
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Основните атракции на територията на дестинация“Марица“, свързани с богатото
културно наследство се очаква да бъдат създадени около могилата“Малтепе“ в село
Маноле. Бъдещите туристически продукти на територията ще се обвържат с проекта на
Община Марица за „Музей на открито „Малтепе” , който основно е насочен към
предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито
и опазването на културното наследство на България за бъдещите поколения.
Превръщането на обекта в туристическа атракция в резултат от дейностите по проекта
ще способства много за повишаването на вниманието към този район, а това от своя
страна ще повиши възможността за реализирането на дейности в посока съхраняване и
ревитализиране и на останалите обекти на културата, разположени в него и би могло да
постигне въвличане и по-значително участие от страна на институциите при
изпълнението на подобни задачи..
Могилата „Малтепе” е на 300 м. от ж.п. гара и на около 600 м. от центъра на селото,
където се намират информационният туристически център (в читалището), църквата,
кметството, както и много характерни селски къщи. В югоизточна посока е т. нар.
„Малка могила”, а на юг се предвижда обособяването на богато озелелен парк за отдих
и развлечения.
Достъпът до могилата „Малтепе” от селото е пешеходен, автомобилен или с велосипед.
Теренът, на който е разположена, е с площ от 11 дка.
Село Маноле е център на зеленчукопроизводството в цялата област. Пейзажът му е
равнинен, с плодородни обработваеми площи, типичен за Тракийската равнина. През
селото минава Черна река – малък приток на р. Марица, а в далечината (съответно в
южна и северна посока) се очертават силуетите на Родопите и Стара планина.
Могилата „Малтепе” е регистрирана като недвижима културна ценност –
археологически обект в Автоматизираната информационна система „Археологическа
карта на България” под Регистрационен N: 10001496
Разположена на 171 м. надморска височина, това е най – голямата надгробна могила на
територията на България, с размери – диаметър 90 м и височина 22 м.
Могилата „Малтепе” представлява част от голям тракийски могилен некропол, свързан
с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл.Хр.
Проучването, консервацията, реставрацията и експонирането на гробните съоръжения в
могилата ще представи пред българските и чуждестранни туристи една рекострукция
на древните религиозни вярвания и погребалните практики на тракийските владетели,
управлявали царството на одрисите и Филипопол в периода І в.пр.Хр. – ІІІ в.сл.Хр.
Теренът ще се оформи като паркова зона с висока, средна и ниска растителност, алеи,
места за сядане и чешма. Ще бъдат изградени паркинг, информационен и
експозиционен център, малко кафене и тоалетни за посетители (вкл. за хора с
увреждания).
С реализирането на обекта дестинация „Марица“ ще разполага с атрактивен музей на
открито „Малтепе“, единствен по мащабите и идейният си замисъл, както и с
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информационен център, места за открито експониране, зали за образование, обучение
и сътрудничество в областта на историята, археологията и изкуствата, площи,
обслужващи научно изследователска дейност, мултимедийна информационна система,
паркова зона, паркинг и концептуална възможност за бъдещо разширение и развитие.
2.3.ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ:
В медийно – информационното пространство, свързано с промотиране на туризъм и
туристически продукти територията на община Марица е изцяло неразпознаваема, не
предлага продукти.
Не е разработен потенциала на територията за развитие на културно исторически и
селски туризъм. Направени са първите стъпки за експониране на тракийско наследство,
но е необходимо паралелно да се развият съпътстващи дейности и атракции, реклама и
туристически маршрути, които ще задържат туристи на територията на общината.
Туристическата дейност (хотелиерство, ресторантьорство и атракционни обекти) са
изключително слабо развити като сектор от местната икономика.
Необходимо е разнообразяване на дейностите, свързани с туризъм и култура.
Потребност от паралелно развитие на съпътстващи туристически дейности и атракции,
реклама и маршрути, които ще задържат туристи на територията на общината.
Потребност от дейности по опазване на културното наследство и биоразнообразието;
Историческото наследство и съхранените традиции, поддържани в изключително добре
развита читалищна структура, са добра предпоставка за развитие на човешките ресурси
на общината;
Наличие на богати артефакти, културно и природно наследство и исторически
паметници като сериозен потенциал за развитие на културно-исторически, селски и
еко-туризъм
В община Марица до този момент туризмът като интегрирана дейност и отрасъл не е
развит, но е с голям потенциал за развитие на туризъм, поради наличието на все още
неекспонирано културно историческо наследство.
Територията е комфортна за обитаване и отдих.Община Марица притежава добър
потенциал за развитие на алтернативен туризъм – селски и екологичен. Богати водни
ресурси-подземни води и открити водни площи, възможности за напояване и за
рибовъдство, риболовни спортове и отдих; наличие на източник на минерална термална
трапезна вода при с. Войводиново.
Богато и съхранено наследство от легенди и истории, предания, лечителски практики.
Възможност за обвързване на дадености и дейности за развитие на регионален
маркетинг и реклама
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Развитие на туризма като интегриран продукт, обвързващ различни културни и
природни дадености на територията и местни производства;
Традиционно производство на висококачествени и екологично-чисти продукти;
Стимулиране на промишленото производство на търсени продукти на хранителновкусовата промишленост, които при подходящ маркетинг и реклама могат да получат
собствен бранд;
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ
С
РЕАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТОК В РАМКИТЕ НА ДЕСТИНАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТ
НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
-туристически поток в рамките на дестинацията (брой нощувки, брой туристи)
-ефективност на туристическите предприятия: средна цена на стая в дестинацията,
заетост на обектите за настаняване
на месец и средно за годината, средна
продължителност на престоя на туристите и др.
 По данни на Община Марица реалният туристически поток в рамките на
дестинация“Марица“ има следните параметри:
През 2014г. на територията са община Марица в местата за настаняване са
регистрирани и декларирани общо 1835 броя нощувки.
Ето как изглежда заетостта на легловата база за календарна година в ежемесечно
подаващите справки за броя на настанените туристи и реализирани нощувки:
-семеен хотел „Дияна“ в село Труд, втора категория място за настаняване с общ
капацитет от 10 стаи за настаняване е реализирал 660 броя нощувки.
-семеен хотел – комплекс „Рачич“ в село Войводиново, втора категория място за
настаняване с общ капацитет от 50 места за настаняване е реализирал 1030 броя
нощувки.
-семеен хотел „Черно и бяло“ в село Костиево, втора категория място за настаняване с
общ капацитет от 8 места за настаняване е реализирал 145 броя нощувки.
Интензитета на туристическия поток се характеризира със сравнителна постоянност и
лек спад през зимните месеци (януари, февруари и март) и незначително увеличение
през месеците юли, август, септември и октомври.
Средната натовареност на трите обекта през годината бележи постоянност на заемане
по месеци.
Средногодишната заетост на базите се калкулира в рамките на 155 дни или до 45%.
През 2015г. на територията са община Марица в трите семейни хотела са регистрирани
и декларирани общо 1804 броя нощувки.

24

-семеен хотел „Дияна“ в село Труд, втора категория място за настаняване с общ
капацитет от 10 стаи за настаняване е реализирал 781 броя нощувки.
-семеен хотел –комплекс „Рачич“ в село Войводиново, втора категория място за
настаняване с общ капацитет от 50 места за настаняване е реализирал 885 броя
нощувки.
-семеен хотел „Черно и бяло“ в село Костиево, втора категория място за настаняване с
общ капацитет от 8 места за настаняване е реализирал 138 броя нощувки.
Отчитайки целогодишната посещаемост на туристи в трите посочени семейни хотела,
може да се направят следните изводи:
Интензитета на туристическия поток се характеризира със сравнителна постоянност и
лек спад през зимните месеци (януари, февруари и март) и незначително увеличение
през месеците юли, август, септември и октомври.
Средната натовареност на трите обекта през годината бележи постоянност на заемане
по месеци.
Средногодишната заетост на базите се калкулира в рамките на 150 дни или до 40%.
Спрямо 2014г. се наблюдава спад от 5% на туристическия поток, реализиран през
2015г.
Семейните хотели единствено заплащат туристически данък на регистрираните
пребиваващи в техните обекти съгласно Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община „Марица”
В сравнение с 2010 г. се наблюдава незначителен ръст в основните икономически
показатели (като броя на заетите в този сектор намалява).
Средната цена за нощувка в най-големите обекти за настаняване в дестинация
„Марица“ е в рамките на 55 лева, като в зависимост от заявените за ползване услуги и
пакети към нощувката може да варира с до 30%.
Средната цена на стая в дестинацията (по обявени цени на основните обекти за
настаняване) е от 20 до 80 лева за нощувка.
Отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ (Туризъм) е свързан основно с услуги,
предоставяни на транзитно преминаващи през територията на общината. През 2012 г. в
този отрасъл са регистрирани 90 фирми. Преобладаващата част от тях осъществяват
дейност в областта на ресторантьорството – заведения за развлечения и отдих
(ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви и др.). Местата за
настаняване, според Туристическия регистър на община „Марица“, който е част от
Консолидиран национален туристически регистър са представени с 6 обекта. Това са
два крайпътни мотела, едно бунгало и три семейни хотела с общ капацитет от 147 легла
и са разположени на 9 км по първокласен път Е 89 и в землищата на селата
Войводиново, Труд и Костиево.
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Приходите от дейността на отрасъла за 2012 г. са 3145 хил. лв.
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В СЕКТОР ТУРИЗЪМ
ЗА ОБЩИНА МАРИЦА ПО ГОДИНИ
Нетни
Произве Прихо
Предп
прихо
дена
ди от
риди от
Икономическ
продукц дейнос
и дейности
ятия
прода
ия
тта
(А21)
жби
Брой
2010 година
ОБЩИНА
МАРИЦА
Хотелиерство
и
ресторантьорс
тво
2011 година

Разход
и
за Печа
дейнос лба
тта

Х и л я д и л е в о в е

Разхо
Зае Нае ди за
Загу ти ти възнаг ДМ
ба
лиц лиц А
а
а
ражде
ния
Хиляди л
Брой
евове

939

871889

103430
7

96131
5

99093
0

4950
7

928
2

859 786
2
4
64586

3529
20

80

1198

2252

2072

2300

111

141

171 103 332

987

966

989427

118648
0

11228
88

11668
69

4706
7

312
68

928 851
2
0
71892

3673
12

83

1369

2445

2362

2420

129

96

187 115 403

876

ОБЩИНА
1032
МАРИЦА
Хотелиерство
и
ресторантьор
90
ство
2013 година

120158
6

141097
7

13282
66

13677
94

5173
4

127
15

109 101
47 69 85336

4277
59

1949

3145

3104

3105

169

74

196 118 483

1034

ОБЩИНА
МАРИЦА
Хотелиерство
и
ресторантьор
ство
2014 година
ОБЩИНА
МАРИЦА
Хотелиерство
и
ресторантьор
ство

1043

130081
7

153674
8

14500
25

14597
99

7527
5

633
1

113 105
46 59 92219

4536
20

80

1942

3020

2825

2927

206

91

174 107 461

813

1060

142139
3

166146
3

15367
39

15728
15

9039
1

105
11

119 111 10767
32 32 6

4640
07

74

1611

2760

2671

2675

214

83

170 104 433

861

ОБЩИНА
МАРИЦА
Хотелиерство
и
ресторантьорс
тво
2012 година

За 5-годишен период от време, предприятията на територията на община Марица в
сферата на хотелиерството и ресторантьорството намаляват с 10%, като не се отбелязва
положителен ръст в тяхното развитие.
Приходите от тази дейност също намаляват, като разходите за дейността съответстват
на приходите от туризъм без да търпят развитие.
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Приходите от туристически данък в община „Марица“ за 2015 г. възлизат на 2 119,72
лева.
Наетите лица в сектора намаляват през периода 2010-2014г., като общият им
средногодишен брой е в рамките на 100-110 човека.
Положителен ръст в сферата на хотелиерството и ресторантьорството се отчита при
възнагражденията на наетите лица.
Средствата за придобиване на ДМА в сферата на хотелиерството и ресторантьорството
се задържат на постоянни нива, като най-много инвестиции в ДМА са направени през
2012г.
За периодът 2010г.-2014г. ефективността на туристическата индустрия (хотелиерство и
ресторантьорство) нараства, като се движи в следните граници:
-печалбата на туристическите предприятия за 2010г . е в рамките на 111 000 лева;
-печалбата на туристическите предприятия за 2011г . е в рамките на 129 000 лева;
-печалбата на туристическите предприятия за 2012г . е в рамките на 169 000 лева;
-печалбата на туристическите предприятия за 2013г . е в рамките на 206 000 лева;
-печалбата на туристическите предприятия за 2014г . е в рамките на 214 000 лева;
ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ
Печалба

206000

214000

169000
111000

2010

129000

2011

2012

2013

2014

В отрасъла на туристическата индустрия (хотелиерство и ресторантьорство) броят на
предприятията нараства в средата на периода 2010г.-2014г. и бележи спад под
първоначалното си ниво.
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ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

Брой предприятия

2010

2011

2012

2013

2014

Общите приходи към бюджета на Община Марица от сектора на туристическото
настаняване са в размер на 2889.4 лева за 2014-2015г.
За 2016г. Община Марица е планирала воя бюджет в рамките на 9 138 336 лева, от
които делът от таксите на местните туристически фирми е в размер на 3000 лева, като
сумата е едва 0.3% от бюджета на Община Марица.
По данни от Туристическия регистъра на община „Марица“, който е неразделна част
от Консолидирания Национален Туристически регистър на територията на дестинация
“Марица“ работят 6 места за настаняване на туристи, като само 2 от тях са Втора
категория, останалите са с 1 звезда с регистрирани общо 147 легла за настаняване на
туристи.
В Регистъра на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения" 9-те
обекта за настаняване са регистрирали общо158 легла за нощуващи.
От предоставените данни следва заключението, че Марица е слабо развита
туристическа дестинация, притежаваща нереализиран потенциал за добавяне на
туристически продукти и разширяване на туристическата дейност с оглед наличните
ресурси и дадености на района.
НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРЕДНА
БРУТНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА В ОБЩИНА МАРИЦА ПО ГОДИНИ И СЕКТОРИ

Наети лица
Икономически дейности (А21)

Община Марица
Селско, горско и рибно стопанство

Средна работна заплата

Обществен Частен
Общо
сектор сектор
среден списъчен брой
2010 година
8327
404
7923 7834
196
196 5647

Общо

Обществен
сектор
левове

Частен
сектор

7328
-

7860
5647
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Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Община Марица
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална

..
5740

-

..
5740

..
8973

-

..
8973

..

-

..

..

-

..

..
317

-

..
317

..
5722

-

..
5722

980
468
103

94
-

980
374
103

4828
5428
3286

7733
-

4828
4847
3286

10
..
11

-

10
..
11

4788
..
5877

-

4788
..
5877

30

-

30

7952

-

7952

32
..
268

..
268

32
..

3060
..
7699

..
7699

3060
..

45
..
..
62
2011 година
8905
367
267
..
6339
-

23
..
62

2897
..
4198

..
-

3473
..
4198

8538
267
..
6339

7935
5208
..
8917

7500
-

7954
5208
..
8917

..

-

..

-

-

-

..
240

-

..
240

..
5782

-

..
5782

985
419
115

..
-

985
345
115

5232
5632
3571

..
-

5232
5167
3571

11
..
15

-

11
..
15

5052
..
7218

-

5052
..
7218

68

-

68

6975

-

6975

13
..
266
25

..
266
..

13
..
20

3613
..
7664
4141

..
7664
..

3613
4064
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работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Община Марица
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Община Марица
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни

..
73
2012 година
10587
384
286
..
7714
-

..
73

..
4379

-

..
4379

10203
286
..
7714

7996
6061
..
8719

7593
-

8011
6061
..
8719

3

-

3

9591

-

9591

253

-

253

5989

-

5989

887
712
118

..
-

887
639
118

5950
5716
4180

..
-

5950
5542
4180

17
..
14

-

17
..
14

6991
..
8503

-

6991
..
8503

103

-

103

8831

-

8831

30
..
279

..
279

30
..

4192
..
7967

..
7967

4192
..

37
..
4
81
2013 година
11026
576
504
..
..
7754
-

27
4
81

3785
3103
4467

..
-

4246
3103
4467

10450
323
..
7754

8502
6835
..
9312

8200
..
-

8518
6251
..
9312

..

-

..

..

-

..

..
361

-

..
361

..
6410

-

..
6410

911
697
107

..
-

911
628
107

6126
6072
4303

..
-

6126
5897
4303

17
..
23
144

-

17 6956
..
..
23 6402
144 11016

-

6956
..
6402
11016
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изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

11
..
293

Община Марица
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

..
293

11
..

4480
..
8774

..
8774

4480
-

43
..
8
76
2014 година
11576
400
308
..
8466
-

31
8
76

3984
6338
4602

..
-

4512
6338
4602

11176 9195
308 6600
..
..
8466 10082

8527
-

9219
6600
..
10082

31

-

31

4648

-

4648

..
361

-

..
361

..
6617

-

..
6617

885
740
104

..
-

885
672
104

6476
6443
4217

..
-

6476
6258
4217

19
..
21

-

19
..
21

7358
..
6620

-

7358
..
6620

145

-

145 11201

-

11201

..
..
297

..
297

..
-

..
..
8905

..
8905

..
..
-

43
8
71

..
-

32
8
71

3994
7007
4811

..
-

4134
7007
4811

Наетите лица в сферата на хотелиерството и ресторантьорството за периода 2010-2014г.
заемат 7 място по брой и брутно възнаграждение. За периода, най-много наети лица с
ръст в брутното възнаграждение се отбелязва за преработвателната промишленост,
търговията и услугите.
ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.
Област / Община
Р България
Област Пловдив
Община Марица

2010
22114446.3
1118325.3
123617.6

2011
21644918.0
1259572.0
130130.8

2012
21950596.1
1340733.9
153971.7

2013
23339733.1
1648669.2
182598.6

(Хил. евро)
2014
22313742.6
1546359.6
190670.7
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Въпреки големият ръст на привлечени инвестиции за територията на община Марица, в
сферата на хотелиерството и ресторантьорството не са направени инвестиционни
стъпки за развиване на дейности.
2.3.ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТУРИЗМА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА МАРИЦА;

2.3.1.Икономически въздействия:
Туризмът / хотелиерството и ресторантьорството не оказват въздействие върху
развитието на община Марица към момента на изготвяне на настоящата програмастратегия.
Отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ (Туризъм) е свързан основно с услуги,
предоставяни на транзитно преминаващи през територията на общината. През 2012 г. в
този отрасъл са регистрирани 90 фирми. Преобладаващата част от тях осъществяват
дейност в областта на ресторантьорството – заведения за развлечения и отдих
(ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви и др.). Средствата за подслон
и местата за настаняване, според Туристическия регистър включват 8 обекта (всички от
категорията „места за настаняване“).
Това са крайпътни мотели и 2 семейни хотела.
Крайпътните мотели са с общ капацитет 75 легла и са разположени на 9 км по
първокласен път Е 89 и в землищата на селата Войводиново, Царацово, Калековец и
Радиново.
Семейните хотели са с общ капацитет 58 легла.
Приходите от дейност от отрасъла за 2012 г. са 3145 хил. лв., като основната част от тях
са от сферата на ресторантьорството.
Икономическо влияние на туризма се проявява в процеса на предлагането и реализация
на туристически стоки и услуги на туристите по време на тяхното пътуване и
пребиваване в туристическо място. Такива услуги се предлагат слабо или въобще не се
предлагат на територията на община МАрица и по тази причина не може да се измери
икономическото влияние върху местната икономика на сектора.
Доказателство за голямото икономическо значение на туризма са създадените по цял
свят проспериращи малки туристически фирми и многонационални туристически
корпорации, допринасящи за и извличащи печалби от туристическа дейност, огромните
инвестиции в туристическата индустрия, значителния брой заети в туристическото
обслужване и др.
Икономическото въздействие на туризма се свързва най-вече с активния международен
туризъм, който се характеризира с редица конкурентни предимства по отношение на
икономически интереси.
Въпреки конкурентното икономическо развитие на община Марица, туризмът може да
стане икономически стимулатор и катализатор чрез следните механизми:
- посредством възпроизводството на работна сила туризмът съдейства за нарастване на
индивидуалната и обществена производителност;
- създаване на условия и стимулиране развитието на редица производствени и
обслужващи сектори, като транспорт, строителство, хранително вкусовата
промишленост, селско стопанство, мебелна, химическа промишленост и др.
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- ускоряване внедряването на съвременни производствени и обслужващи технологии и
стимулира иновационните процеси, като резултат от завишените изисквания на
туристическото търсене към качеството на услугите
- с интеннзификацията на туристическото потребление се активира туризма, а оттам и
износа на продукция, машини, технологии и пр., посредством рекламата на местното
производство;
- стимулиране на инвестиционните процеси;
Туризмът трябва да е сред приоритетните отрасли за развитие в община Марица, тъй
като е икономически балансьор и компенсатор в процеса на икономическото развитие.
В тази връзка, бъдещото развитие на туризъм на територията на община Марица може
да спомогне за:
- компенсиране недостига на икономически потенциал и стопански активности там,
където е трудно оцеляването на местните/традиционни производствени ресурси;
- създаване на поминък и допълнителна трудова заетост за местното население, което
пряко или косвено е ангажирано в обслужването на туристи;
- активиране на платения баланс;
- повишаване на преките и непреките данъчни постъпления, местния и държавен
бюджет;
- развиване и усъвършенстване на общата инфраструктура в района;
- подобряване на международните транспортни връзки;
- включване в европейската и световна икономика интеграция и коопериране;
- повишаване на доходите на населението;
- умножаване на доходите на различните субекти, които участват в туристическото
обслужване, посредством в много сектори на производствената и обслужващата сфера;
- прогресивно увеличаване на допълнителните постъпления;
- повишаване на потребността от трудови ресурси и умножаване на реалните места в
преки и косвено ангажирани в туризма дейности.
Възможно отрицателно въздействие на бъдещия туризъм върху местната икономика в
община Марица:
- неефективно /краткосрочно/ използване на природни и антропогенни туристически
ресурси;
- бързо достигане и прекрачване оптималния праг на възможността туристическото
място да приема туристи;
2.3.2.Екологични въздействия:
Тъй като на територията на община Марица няма предлагане на туристически услуги,
не е изградена туристическа инфраструктура (еки –пътеки, маршрути, атракции и др.),
все още туризмът няма екологични въздействия.
Въздействието на туризма и почивната дейност върху околната среда е навсякъде
специфично в зависимост от различни фактори: вид туристическа дейност, големина на
района, брой посетители, сезонна концентрация на туристи, видове използван
транспорт, влияние на местната икономика, използване на ресурсите, третиране на
отпадъците, качество на управление на туристическата дейност.
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Въздействието върху околната среда може да бъде класифицирано на няколко нива:
-В местен план — местните хора страдат от недостиг на ресурси (питейна вода и земя),
замърсяване на въздуха и водата, шум и екологични инциденти (например лавини);
-В регионален план — въздействията могат да включват замърсяване на въздуха и
водата, разрушаване на местообитания и намаляване на биологичното разнообразие;
-В глобален план — емисиите на вредни газове от транспорта и обезлесяването могат
да доведат до промени в климата.
В бъдеще при стартиране предлагането на туризъм следва да се имат предвид следните
потенциални рискове за околната среда:
-големият брой посетители в населени места с осигурено настаняване и културни
забележителности предизвиква различни проблеми за околната среда, като улични
задръствания и увреждане на сгради и културни паметници.
Очаква се този вид туризъм да се развива все повече, тъй като популярността му
непрекъснато нараства.
-броят на посетителите на екологично чувствителни обекти се увеличава непрекъснато
поради нарастващия интерес към природните забележителности . Главните проблеми
са свързани с използването на голям брой моторни превозни средства и концентрацията
на туристи през пиковите периоди, като това важи особено за атрактивни места за
посещение в непосредствена близост до градовете.
-природните паркове и защитените местности са застрашени от големия брой
посетители, стремежа към все повече дейности на открито и строежа на нови
туристически обекти.
- голямо струпване на хора се получава в пиковия период — 60% от посещенията на
обектите за туризъм в България са в трите летни месеца. По-голямата част от туристите
идват с колите си само за един ден, предизвиквайки големи задръствания в движението,
проблеми с паркирането и многото боклук.
-дивата природа привлича туристите, които често обезпокояват животните по време на
размножителния им период и това води до намаляване на тяхната популация.
Използването на планински велосипеди или придвижването на големи групи причинява
ерозия и разрушаване на почвата.
-селският туризъм е традиционно популярен в Европа. Напоследък бързо се развива
така нареченият еко-туризъм, който има по-слабо въздействие върху околната среда.
-други форми на отдих, обаче, като играта на голф, лов или карането на ски,
предизвикват специфични въздействия върху околната среда и се нуждаят от
внимателно планиране. Все още останалите диви и недокоснати райони на Европа се
нуждаят от специални мерки за защита.
-засилването на ловуването в много райони оказва сериозно негативно въздействие
върху дивата фауна. То се усилва при развитието на стопанска дейност и разрастването
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на транспортната инфраструктура, която улеснява достъпа до животните. Това
разпокъсва местообитанията им и причинява увреждания на терена и горите.
Съвременната концепция за развитието на устойчив туризъм изисква поддържането на
баланс между пет важни елемента, без да се отдава предимство на нито един от тях.
Това са: икономика, удоволствие от туризма, общество, култура и околна среда.
Нуждата от устойчив туризъм бива все по - добре осъзната в международен план.
Въпреки, че точна формулировка на понятието устойчив туризъм все още не
съществува, могат да бъдат посочени отличителните елементи на тази дейност:
съобразяване с допустимото натоварване на околната среда, в границите на което
следва да се придържа човешката дейност;
осъзнаване на взаимната обвързаност между икономическата дейност и околната среда;
провеждане на дългосрочно планиране и политика, тъй като устойчивият туризъм е
цел, която не може да бъде постигната веднага;
2.3.3.Социално-културни въздействия:
Съвременният туризъм е изключително динамично развиващ се отрасъл. Той е на трето
място във външно търговските операции в световен мащаб след търговията с нефт и
автомобили. Отчитайки темповете на неговото развитие, много специалисти считат, че
малко след началото на ХХІ век туризма ще оспорва с информационната индустрия
първото място по външнотърговски постъпления. Влиянията на туризма върху
обществото се изразяват преди всичко в качество на живот на жителите на
туристическите дестинации и са изразени като социални влияния.
Освен социално туризмът оказва и културно влияние. Последиците от движението на
големи маси хора от едно място на друго с различна мотивация, нагласи, социален
статус и желание да срещнат и опознаят нови места и хора намират израз в социалните
и културни аспекти на промяната.
Социално културните влияния могат да бъдат групирани в две категории качествени и
количествени. Качествените влияния са трудно измерими, но от друга страна
количествените могат да бъдат измерени например престъпленията.
Съществуват 3 аспекта на социалните и културните въздействия на туризма:
-Върху дестинацията – до колко дадено туристическо място е в състояние да приеме
определен брой посетители.
-Върху начина на живот – влиянието, което посетителите оказват върху ценностната
система на местното население и върху местния начин на живот.
-Върху културата и изкуствата – въздействието на посетителите върху музиката,
танците, облеклото, скулптурата, театъра, архитектурата, кулинарията, занаятите и
други.
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Същевременно туризма има и пряко социално значение чрез социалните контакти,
които неминуемо възникват между туристи и персонал, туристи и местно население, а
също и между отделните групи туристи.
 Положителни възможни ефекти от социалните влияния върху територията на
община Марица:
-Подобряване качеството на живот: повишава се благополучието, създават се работни
места, повишаване покупателната сила и придобиване на стоки, подобрява се общата
инфраструктура, създават се нови услуги и съоръжения, подобряват се условията за
отдих на местното население.
-Развитие на социалната инфраструктура на общността – домакин чрез: акумулиране на
допълнителни средства в местните бюджети; усъвършенстване на съоръженията, на
здравеопазването и образованието; разширяване възможностите за развитие на
комунално битови дейности и обекти.
-Преодоляване на демографски и социални противоречия свързани с безработицата и
заетостта на женската работна ръка; миграционите процеси – спиране на изселванията,
подобряване на възрастовата структура на населението.
-Стимулиране на социална стабилност и социална интеграция – изграждане на
толерантност у местното население, свързана не само с културните различия на
туристът.
-Задоволяване на различни социални потребности, повишаване на информираността на
местното население.
-Туризмът често е причина за еволюиране на вкусовете, идеите, начина на живот,
преценката на стойностите.
 Възможен отрицателен знак на социалните влияния върху територията на
община Марица:
-Възникване на негодувание на местното население, поради необходимостта от
съвместно използване на редица съоръжения с посетителите.
-Промени в житейските ценности и начина на живот, които могат да бъдат причинени
не само от туризма, но и от общественото развитие като цяло.
-Дезинтеграция на местната общност, влошаване на стандарта на обитаване;
пренаселеност.
-Изселвания, заселвания и миграции, несигурност на работните места.
-Възникване на социално неравенство, комерсиализиране на социалните отношения, на
изкуството, занаятите и обичаите.
-Заетостта в туристическата индустрия често е дехуманизираща .
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-Поява на негативно отношение на туристите към стандартизираните продукти за
масово потребление, които не им носят нови разнообразни преживявания и ефекти.
-Туристите имат нежелан “ефект на демонстриране” спрямо общността домакин.
Бедният начин на живот повишава чувството на превъзходство на чужденците.
 Културното влияние има следните възможни ефекти.
-Повишаване образованието и квалификацията на участниците в туристическият
процес.
-Разширяване на общата и специална култура на участниците в туристическото
пътуване чрез опознаване на нови страни, културни ценности.
-Реализиране на културен обмен между туриста и домакина и на тази основа –
създаване на условия за сближаване и взаимно обогатяване на културите на двете
страни.
-Създаване на условия за развитие и стимулиране на международния културен и научен
обмен и сътрудничеството в различните области на науката, образованието и
изкуството.
-Опазване на културното наследство и стимулиране културното развитие на общността
домакин (занаяти, фолклор, език, музика, кулинария, архитектура, религия).
-Възраждане и съхраняване на древни изкуства и културни традиции.
-Туристопотокът може да е причина за подобреното самоуважение на домакина.
 Влияние на туризма върху местните жители.
Местната култура притежава определени норми и стандарти, определящи всекидневния
живот на членовете на общността. Когато тези норми и стандарти се различават от тези
на другите култури, които влизат в контакт с нея, социокултурните влияния са найзабележими. Колкото повече местната икономика е зависима от туризма, толкова поголяма е степента на местното включване в туристическта индустрия. Отношението на
местното население към туризма е в зависимост от степента му на свързаност с
туристическите дейности:
Социално-културните влияния са резултат от определени видове социални отношения,
които възникват между туристите и домакините вследствие на техния взаимен контакт.
Отношенията между туристите и местните жители могат да бъдат твърде разнообразни.
Взаимоотношенията между туристите и местните жители води до размяна на ценности,
при които местните хора обмислят ценностите на чужденците и обратно. Срещата
турист-домакин е поставена в контекста на различни цели и очаквания. Отношенията
между двете групи се характеризират с четири основно момента.
 Промяна на социалната структура.
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Социалната структура се променя след като туризмът става важна икономическа сила.
Взаимодействията на туризма със семейството и неговата променяща се структура
предизвиква и промяна в отношенията между половете в едно общество. Социалните
изменения се изразяват и в пренасочването на работна ръка от земеделието към
туризма. Възможни отрицателни последствия от развитието на туризма са разрушаване
на семейните връзки и появяване на проблем между поколенията.
3.МАРКЕТИНГОВА ЧАСТ:
3.1.МАРКЕТИНГОВА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА МАРИЦА;
3.1.1.Туристически продукт на дестинацията:

Туристическия продукт според Закона за туризма е съвкупността от туристически
услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.
Туристическите услуги в дестинация „Марица“ трябва да
характеристики :

имат следните три

- производството и потреблението съвпадат във времето и пространството ;
- обекта на туристическата услуга е потребителя , госта , клиента ;
- туристическата услуга се предоставя навреме
Дестинация „Марица“ има неусвоен потенциал за туристически продукти, свързани с
природо-климатичните дадености ; с местния бит, обичаи и останки от древни
култури , с местните инфраструктурни дадености (архитектура и други) /.
Усилията за развитие на дестинация“Марица“ ще се насочат към създаването и
промотирането на атрактивни събития, специално организирани прояви , с цел
увеличаване на туристите (панаири , изложби , конгреси , състезания , фестивали и
други), с изграждането / подобряването на посетителската инфраструктура, достъпни
условия на дестинация или мястото където е съсредоточена туристическата атракция
(места за настаняване , хранене , обслужване) , тези фактори не предизвикват туристопоток , но той не е възможен без нея .
Основни предварителни дейности за създаване на туристически продукт в дестинация
„Марица“:
- дейности за превръщането на потенциални туристи в реални.
Дейността се извършва от местно туристическо бюро, местен информационен център
или туристически агенции/туроператори. Те са посредниците между потенциалните
туристи и дестинация „Марица“.
След създаването на всеки от туристическите продукти, както и след завършването на
цялостния маркетингов имидж на дестинация „Марица“, туристическите
агенции/туроператори ще помогнат на потенциалните туристи да станат гости на
дестинацията и да пребивават успешно на нейната територия.
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- дейности по поддържане на туристически ресурси и осигуряване на условие за
обслужване на туристите.
Дейността се извършва от собственика или доставчика на туристическия продукт.
- дейности по предлагане и обновяване на основните туристически услуги.
Туристическите услуги на дестинация“Марица“ трябва да се актуализират периодично,
както и да се допълват с нови за задържане интереса на потенциалните туристи.
Съдържание на туристическия продукт за дестинация“Марица“:
а)места за настаняване както следва:
- СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ДИЯНА“ с местонахождение в село Труд ;
- СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ЧЕРНО И БЯЛО“ с местонахождение в село Костиево;
- СЕМЕЕН ХОТЕЛ“РАЧИЧ“ с местонахождение в село Войводиново;
- МОТЕЛ „9-ТИ КИЛОМЕТЪР с местонахождение в село Костиево;
- БУНГАЛО № 39-40 с местонахождение в село Костиево;
- МОТЕЛ „КАБАНА“ с местонахождение в село Костиево;
б) места за хранене и развлечения, вкл. за опознаване на местната кухня и традиции:
- Ресторант „Дияна“ в село Труд;
- Ресторант „Хепи-Юг“ в село Радиново;
- Ресторант „Стейшън“ в село Труд;
- Ресторант „Авиано“ в село Граф Игнатиево;
- Ресторант“Панорама“ в село Войводиново;
- Лоби бар „Кабана“ в село Костиево;
- Ресторант „Графините“ в село Граф Игнатиево;
- Ресторант „Дани –Крис“ в село Маноле ;
- Ресторант „Кебър“ в село Рогош;
- Ресторант „Камината“ в село Войводиново;
- Ресторант „Рачич“ в село Войводиново;
- Кафе-аперитиви и сладкарници в селата Войводиново, Войсил, Бенковски,
Рогош, Костиево, Калековец, Динк, Труд, Строево, Граф Игнатиево, Маноле,
Ясно поле, Крислово, Трилистник,
в) атракции и забележителности в дестинация „Марица“, свързани с културноисторическото наследство на територията:
- „ГОЛЯМА МОГИЛА“, представляваща археологически и природна
забележителност в землището на село Костиево;
- „ГОЛЯМА МОГИЛА“, представляваща археологическа
и природна
забележителност в землището на село Бенковски
- ЦЪРКВА „СВЕТА ТРОИЦА“ в село Бенковски;
- ДОЙКОВА МОГИЛА
Археологически и природна забележителност
- Обект за спортен риболов „ СКАЛАР“, представляващ рибарник / аквапарк, в
землището на село Войсил;
- „СЕЛИЩНА МОГИЛА“, представляваща археологически обект в землището на
село Граф Игнатиево;
- ЦЪРКВА „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ“, художествен и регилиозен
обект в землището на село Граф Игнатиево;
- „ВИСОКАТА МОГИЛА“, представляваща природна забележителност в
м.“Азмака“ в село Желязно;
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-

-

-

„СЕЛИЩНА МОГИЛА“, представляваща
археологическа
и природна
забележителност в м.“Манастира“ в село Костиево;
„ДВЕ НАДГРОБНИ МОГИЛИ - КАЦИ МОГИЛИ“, представляващи
археологическа и природна забележителност в м.Каци могили“ в село Костиево;
„СЕЛИЩНА МОГИЛА - ДРЕВНОТРАКИЙСКА ПОГРЕБАЛНА МОГИЛА
МАЛТЕПЕ“, представляваща важен археологически обект в "Археологическата
карта на България", намираща се в землището на село Маноле;
„ПЛОСКАТА МОГИЛА“, археологическа и природна забележителност в
м.“Пенчов бунар“ в село Маноле;
„ДВЕ НАДГРОБНИ МОГИЛИ“ в село Радиново;
„КЪЩА НА СПАС ТОРОМАНОВ“, представляващ архитектурен паметник в
село Костиево;
ХРАМ „СВЕТА ТРОИЦА“, историческа/религиозна забележителност в село
Труд;
ОБРОЧИЩАТА „СВЕТА ТРОИЦА“, „СВ. БОГОРОДИЦА“, „СВ. СВ.
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, „СВЕТИ АТАНАСИЙ“, „СВЕТИ АРХАНГЕЛ
МИХАИЛ“ в село Труд
МЕМОРИАЛ ПАМЕТНИК „ГЕРГАНА“ в село Труд ;

г) атракции и забележителности в дестинация „Марица“, свързани с природата и
биоразнообразието на територията:
- ЗМ „Нощувка на малък корморан – Пловдив”. На територията на община
Марица е с площ 18,7 ха и попада в землището на с. Костиево;
- ЗМ „Тракийски равнец”. Намира се в землището на с. Маноле, с площ 8,03 ха;
- Местности с вековни дървета в селата Трилистник и Войсил;
- Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна - BG0000578 „Река Марица”, BG0000444 „Река Пясъчник”, BG0000429
„Река Стряма”, BG0000289 „Трилистник”;
- Защитени зони за опазване на дивите птици- BG0002087 „Марица Пловдив”,
BG0002086 „Оризища Цалапица”, BG0002016 „Рибарници Пловдив”.
Изброените атракции и забележителности в дестинация „Марица“ трябва да бъдат
сформирани като туристически продукти и насочени към различни групи потенциални
туристи.
Дестинация „Марица“ може да предоставя и допълнителни услуги към своите
туристически продукти:
-допълнителни услуги, които да задоволяват целта на пътуването: местни празници,
възстановки на обичаи и традиции, фестивали, спортни прояви и др.;
-услуги улесняващи пътуването: резервации на листа; информация; придружители и
др.;
-услуги разнообразяващи престоя на туристите:професионална анимация и др.;
Туристическите пакети на дестинация „Марица“ ще бъдат обособени под формата на
разнообразни туристически услуги с определена програма и цена с характеристиките
на комплексен продукт.
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Туристическите пакети в дестинация“Марица“ ще бъдат средството за съпреживяване
на уникални дадености , могат да се предлагат организирано от един или няколко
доставчика-туроператор, туристическа агенция, туристически център, фирма за
туризъм, сдружение за туризъм.
Списък на основните компоненти на туристическия пакет за дестинация „Марица:
- услуги по подслон и прехранване ;
- услуги по транспорта ;
- услуги по осигуряване целевите функции на туриста (възможно по – пълно да се
възползва от атракциите)
- услуги от комунално – битов характер – хигиена , външен вид и други ;
- предмети за спомен (сувенири)
- допълнителни туристически услуги - са всички останали услуги, свързани с
пътувания, спортно-анимационни, конгресни и делови прояви и др.
Туристическият пакет на дестинация „Марица“ трябва да се отличава със следните
характеристики:
-

-

-

-

териториална особеност: продукта ще се предлага на територията на местности
и населени места от община Марица, като може да бъде обвързан с други
действащи регионални туристически продукти на съседни дестинации (Пловдив,
Родопи, Съединение и др.);
времева ограниченост: дестинация „Марица“ не е част и не се намира в близост
до морски и зимен курорт. Това предполага липсата на сезонност на
потенциалните туристически продукти. Бъдещият туристически продукт на
дестинацията трябва да бъде обвързан единствено с доставянето на услугата
като периодичност, но не и с традиционната сезонност в туризма;
водещ мотив на потребление: потенциалните туристи в дестинация“Марица“
могат да имат разнообразни водещи потребности за посещение на района. Тези
потребности ще се определят най-вече от предлагания туристически
продукт.(той може да е ориентиран за почивка, за посещение на културни
забележителности, за опознаване на природните дадености, за запознаване с
местната идентичност и др.);
начин на настаняване и пребиваване (хотел, къмпинг, тур. селище ).
насоченост към пазарен сегмент: определя се съобразно потенциалния интерес
към туристическите продукти, които ще предоставя дестинация „Марица“, като
във времето може да се променя с цел постигане на по-голяма ефективност.

В дестинация „Марица“ са налични до 200 на брой места за нощувка, намиращи се в
семейни хотели и комплекси, които в голямата си част могат да предоставят
комплексна услуга (настаняване, изхранване, атракции);
начин на хранене (ресторант, пълен пансион, полупансион): начините на предлагане на
храна като част от туристическия пакет ще бъдат конкретизирани за дестинация
„Марица“ за всеки вид туризъм и обвързани с местната кухня, обичаи, екологично
чистата местна храна, предоставяна от местните жители;
 Развитие на интегриран туристически продукт.
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Развитието на интегриран туристически продукт изисква развитие на взаимнодопълващи се разнообразни дейности, предлагани на потенциалния турист, включващи
услуги по настаняване, изхранване, атракции, екскурзии и др.
Комбинирането на широка гама от тези услуги ще повиши нивото и качеството на
обслужване на туриста на ниво Община и на ниво Туристически информационен
център(Малтепе).
Стъпки за развитие на интегриран туристически продукт:
-Стъпка 1:Разработване на интегриран туристически продукт с лого и мото на
дестинацията;
-Стъпка 2:Съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и
предлагането им като атракция на туристите - производство и дегустация на натурални
месни и млечни продукти, винопроизводство, отглеждане на зеленчуци и т.н.;
-Стъпка 3:Продължаване и разширяване на традиционните културни събития,
мероприятия и фестивали, провеждани на територията на община Марица;
-Стъпка 4:Извършване на интегрирани дейности с цел популяризиране на община
Марица като желана целогодишна дестинация в България и Европа.
-Стъпка 5:Изработване на туристическа марка на община Марица
разпознаваемост на дестинацията от потенциалните туристи и туроператори;

с цел

-Стъпка 6:Участие на Община Марица в бъдещи партньорски проекти за маркетинг и
реклама на общината и региона;
-Стъпка 7:Изработване на рекламни и сувенирни материали.
-Стъпка 8:Издаване и разпространение на брошура даваща информация за
възможностите за туризъм в община Марица. Тя ще включва информация за
настаняване, хранене, туристически атракции и друга полезна за туриста информация и
ще представлява каталог на предлаганите местни услуги. Електронно публикуване и
промоция на каталога. Включените в каталога собственици на заведения и места за
настаняване могат да участват във финансиране на изданието;
-Стъпка 9:Рекламиране чрез поставяне на билбордове по националната пътна мрежа и
чрез интернет сайтове и портали;
-Стъпка 10:Подобряване на информационното туристическо обслужване в община
Марица и развитие и подобряване качеството на услугите на Туристическия
информационен център;
-Стъпка 11:Създаване на стимули и възможности за инвестиране в местните общности
чрез националния и общински бюджет, както и чрез привличане на финансови ресурси
от международни програми;
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- Стъпка 12:Предоставяне на информация за възможности за финансово подпомагане
за разкриване на малки семейни хотели или леглова база в селски къщи, позволяващи
развиване на селския туризъм;
-Стъпка 13:Стимулиране на частната инициатива чрез възраждане на забравени
местни традиции и дейности и тяхното доразвиване с оглед привличане на
туристическия поток;
-Стъпка 14:Изготвяне и разпространение на информационни материали за
инвестиционни възможности в областта на туризма в общината- свободни терени и
сгради, бази под наем и др.;
-Стъпка 15: Изготвяне на мерки за преференции и съдействие за инвестиции в района.
3.1.2.Цена за потребител на дестинацията:
Като цяло Маркетингът (в частност маркетинговата стратегия) е метод за дългосрочно
планиране на серия от последователни дейности, с различна времева продължителност,
свързани с производство на определена продукция/услуга, с цел-оказване на
определено влияние върху потребителя, като засили максимално неговото потребление
при оптимална цена, в резултат на което се постигат дългосрочни печалби.
За да се осъществи реално покупко-продажба на даден туристически продукт е
необходимо да съществуват всички условия, определящи сключване на сделка.
В зависимост от това, дали съществува съвкупност от условия, гарантиращи покупкопродажбите, туристическия пазар може да се разглежда като действителен и
потенциален.
Действителен туристически пазар на дестинация “Марица“ (реални покупко-продажби
на туристически услуги до момента:
В дестинацията годишно се осъществяват до 1400 нощувки, няма определена
сезонност.
Към нощувките местата за настаняване обикновено предлагат хранене, ползване на
басейни, летни градини, спорт, дегустация на местни специалитети.
Няма данни за туристите, ползвали допълнителните услуги към нощувките.
Може да се предполага, че по-голяма част от местата за настаняване в дестинация
“Марица“ са свързани с временно пребиваване на лица, свързани с дейности или
делови ангажименти в близост до град Пловдив.
Дестинация „Марица“ има и потенциален туристически пазар, въпреки, че все още
няма туристически продукт.
Потенциалният пазар е свързан най-вече с по-пълноценното заемане на свободната
леглова база и с предлагането на повече услуги за туристите.
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При сформиране на туристически продукт, дестинация „Марица“ следва да се съобрази
с динамиката в развитието на потребителското търсене, което провокира нови
направления и форми на предлагане на туристически продукти и е своеобразен основен
фактор за конкурентната борба за интереса и парите на клиентите.
На пазара, където се пресичат търсенето и предлагането на туристически пакети и
програми, първия фактор има предимство защото е воден от личното или
групово/семейно решение, например за ваканционно пътуване.
Различните целеви групи от различни географски ширини, възрастови и култури
общности имат различни интереси формиращи и различията в пазарното им търсене на
туристически продукти
Предложените цени на туристическия продукт за дестинация „Марица“ следват
следните видове ценообразуване:
-Ценообразуване, ориентирано към себестойността.
Местните туристически услуги могат да се предлагат на минимална цена, която да е
обвързана със себестойността на доставяне. Такива цени могат д бъдат предлагани
както от собствениците на леглова база, така и от заведенията за хранене и
доставчиците на атракции. Такива цени носят по-голяма печалба за дестинацията.
-Ценообразуване, ориентирано към търсенето: дестинация „Марица“ може да сформира
и цени според търсенето на туристическия пазар, които цени ще имат различен
диапазон и във времето ще се променят в полза както на потенциалните туристи, така и
в полза на доставчиците на туристически услуги.
-Ценообразуване, ориентирано към конкуренцията:цената на туристическите услуги
трябва да бъде съобразена и с конкуренцията. Често туристите избират от конкурентни
услуги в близки дестинации. Близките дестинации с които трябва да се съобрази цената
на туристическата услуга са Пловдив и Родопи като места с интензивен и разнообразен
туризъм. Дестинация „Марица“ трябва да привлича потенциалните туристи с
конкуренция в цената и видът на услугата, за да бъде предпочитано място и да отклони
туристопоток от близките вече популярни дестинации.
-Ценообразуване,
ориентирано към критичната точка на разходите:найнеблагоприятния тип образуване на цена за дестинация „Марица“. Такава цена би се
наложила н пазара като най-ниска и покриваща единствено направените разходи за
туристическата услуга.
 Цени на туристическото настаняване в дестинация „Марица“:
В момента легловата база в дестинация „Марица“ е предимно от първа и втора
категория. Както е видно от обявените публични ценови листи за настаняване, в три от
хотелите-„Дияна“, „Черно и бяло“ и „Рачич“, цените отговарят на потребителското
търсене за второкласни хотели. В действителност, трите хотела са луксозни и предлагат
услуги и цени в диапазона на места за настаняване 3 и повече звезди.

44

В дестинация „Марица“ цените за нощувка със закуска се движат в диапазона от 20
лева до 50 лева за турист. Тези цени имат пакетни отстъпки за по-голям брой нощувки
и повече дни на пребиваване.
-Препоръчителните цени за дестинация „Марица“ следва да бъдат от 15 лева до 20 лева
за нощувка със закуска за 1 турист.
-Препоръчителните цени за дестинация „Марица“ следва да бъдат от 20 лева до 30 лева
за полупансион за 1 турист (нощувка, закуска и вечеря).
-Препоръчителните цени за дестинация „Марица“ следва да бъдат от 25 лева до 35 лева
за пълен пансион за 1 турист (нощувка, закуска, обяд и вечеря).
Към тези базови цени за настаняване и храна следва да се добави цената за атракции,
които туристите биха посещавали и да се сформира пакетна цена в рамките на 45 лева
за 1 турист за ден.
Всяка атракция може сформира собствена цена и да се предлага индивидуално, което
оскъпява престоя на туриста.
Туристически пакет „Духовни светилища“
-Еднодневен пакет: включващ екскурзовод/аниматор, обяд в местен ресторант, беседа и
разходка: 25 лева за 1 турист;
-Двудневен пакет: включващ екскурзовод/аниматор, обяд в местен ресторант, беседа и
разходка, нощувка със закуска, посещение на обекти и пикник: 40 лева за 1 турист;
-Тридневен пакет: включващ екскурзовод/аниматор, 3 обяда в местен ресторант,
беседа и разходка, 2 нощувки със закуска, посещение на обекти и пикник, посещение
на фолклорни събития, възстановки на обичаи и др.: 70 лева за 1 турист;
Туристически пакет „Опознай и съхрани българското“: включващ 4 дни престой,
занимания, нощувки и храна под формата на интерактивно зелено училище: 160 лева за
1 брой участник;
Туристически пакет “ Биоразнообразието на Марица“:
-Еднодневен пакет: включващ екскурзовод/аниматор, обяд в местен ресторант, беседа и
разходка: 20 лева за 1 турист;
-Двудневен пакет: включващ екскурзовод/аниматор, обяд в местен ресторант, беседа и
разходка, нощувка със закуска, посещение на обекти и пикник: 45 лева за 1 турист;
-Тридневен пакет: включващ екскурзовод/аниматор, 3 обяда в местен ресторант,
беседа и разходка, 2 нощувки със закуска, посещение на обекти и пикник, посещение
на фолклорни събития, възстановки на обичаи и др.: 80 лева за 1 турист;
Туристически пакет “Кулинарни вълшебства от етнографска област Марица-минало с
бъдеще“
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-В зависимост от дните на престой и заявените кулинарни атракции цената на услугата
трябва да бъде между 20 и 80 лева за 1 турист.
 Цена за атракции и посещение на обекти:
-цена за посещение на обект „Могила Малтепе“: цената ще се сформира след
завършване на обекта и ще включва разнообразни туристически услуги;
-цена за посещение на културно/архитектурни/исторически обекти, вкл. аниматор,
беседи, транспорт, сувенири: цената не трябва да надвишава 15 лева за 1 турист за ден,
като е препоръчително тази цена да се включи в пакетна услуга заедно с настаняване и
храна;
-цена за посещение на природни обекти и забележителности: в зависимост от видът на
транспорта, наличието на опитен екскурзовод, наемане на транспорт (напр.велосипеди),
организиране на съпътстващи природонаблюдение (фото-лов), беседи, презентации,
интерактивни дейности, пикници и др. цената може да бъде от 15 лева до 40 лева за 1
турист. Препоръчително е тази цена да се включи в пакетна услуга заедно с
настаняване и храна.
-цена за посещение на културни прояви, събития и фестивали: цената трябва да бъде
базова, между 20 и 40 лева, да включва единствено нощувка и храна, като посещенията
на събитията следва да бъде безплатно за туриста.
3.1.3.Комуникация:
Маркетингът на дестинация „Марица“ обхваща всички дейности и процеси, които са
необходими, за да се преодолее дистанцията между кдоставчиците на туристически
услуги и потенциалните туристи.
Добрата и правилна комуникация между тези две целеви групи е от ключово значение
за успешно развитие на дестинацията.
Дестинация „Марица“ трябва непрекъснато да разнообразява и обновява обхвата на
своите дейности, свързани с успешното предлагане на своите продукти като част от
множество потенциални пазари.
Дестинация „Марица“ следва да вземе решение точно кои и какви туристически
продукти ще разработва и организира, какъв ще бъде основния бранд, основната
минимална цена, основния пазар, как ще промотира и разпространява туристическото
си предлагане.
Брандът, който предстои да се позиционира на туристическия пазар като дестинация
„Марица“ е най-силното налично средство, което може да се използва за съвременен
маркетинг и привличане на потенциален туристически поток.
Някои марки са неизвестни за повечето потребители, както и такива който имат високо
равнище на разпознаваемост.
Едно от предимствата на дестинация“Марица“ е липсата на презентиране, популярност
и разпознаваемост като дестинация на туристическия пазар в момента.
Всяка новост или нова услуга, която се предлага на потенциалните туристи има шанс за
голям първоначален успех и успеваемост. В това отношение дестинация „Марица“
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притежава всички предпоставки като нова дестинация да успее да намери свои
потенциални потребители и пазари.
Със своята стойност, брандът на дестинация „Марица“ ще предлага специфични,
индивидуални, свързани и отличителни продукти с адресат до различни потенцални
групи туристи.
Формите за реализация на туристически пакети и програми в началото на ХХІ век се
променят в посока увеличение на дела на директните продажби от страна на различни
доставчици.
В този смисъл, продуктите на дестинация „Марица“ могат да се предлагат както в
пряка комуникация между хотелиерите и потенциалните туристи, така и от 1 доставчик
на целия туристически бранд чрез пакетно предлагане на всички налични услуги.
Дестинация „Марица“ следва да ползва компютъризираните форми на маркетинг в т.ч.
включване в световен и регионален електронен туристически пазар и включване на
онлайн комуникациите директно между продавач и купувач. Така всеки доставчик на
туристическа услуга в дестинацията ще знае в определен момент дали правилно е
ориентирал своето предлагане и дали предлагането съответства на търсенето.
Дестинация „Марица“ следва да ползва и средства за комуникация с потенциалните
туристи под формата на участие в туристически изложения, борси и панаири за т.н.
масов летен и зимен ваканционен туризъм. Тези форуми са традиционни и полезни
инструменти за синхронизиране на търсенето и предлагането в туризма, подпомагащи
дистрибуцията на традиционни и на нови туристически продукти.
Тенденции при онлайн резервациите и продажбите стават основен инструмент за
реализация на туристическите услуги.
Дестинация „Марица“ трябва да създаде Бюро за туризъм или Информационен център,
който да работи и комуникира директно с туроператорите, които продават пакети
специализирани или алтернативни видове туристически програми, включващи
ваканционни, уикенд или традиционни комбинации от услуги, типични за масовия
туризъм.
Като комуникация с потенциалните си туристи, дестинация „Марица“ трябва да
предприеме действия като:
- работа с редовни, непостоянни и потенциални клиенти;
- дъмпинг на цени или баланс на качество на туристическото обслужване с нивото на
цените на отделните пакети или групи услуги;
- обвързване на програми и пакети за високоплатежоспособна клиентела с оферти с
относително високи цени за лукса или комфорта в хотелите и заведенията, съчетани с
индивидуални грижи и гарантирано качество.
4.СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ:
4.1.СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА МАРИЦА
ДО 2020 г.
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Богатото съдържание на понятието туризъм и специфичния характер, което това
понятие при обвързването му с концепцията за устойчиво развитие.
Устойчиво туристическо развитие е термин, който обозначава обособена тенденция и
направление в развитието на туризъм, при което се прилагат насоките и принципите на
устойчивостта с намерение да се отстранят съществуващите отрицателни ефекти от
дейността.
Устойчивият туризъм отразява постигането на крайната цел на устойчивото развитие,
т.е. постигане на разумно съотношение между въздействието на човека във всяка една
област и последиците от това въздействие върху околната среда. В този смисъл
устойчивият туризъм е застанал на основата на разумно устойчиво усвояване,
използване и възстановяване на спец. туристически ресурси в хармония със
заобикалящата го среда. Конкретните основания за включване устойчивия туризъм в
рамките на устойчивото развитие могат да се определят следните аспекта:
- ценността на природните дадености, които използва туризма е с непреходен характер.
Тя принадлежи на бъдещите поколения и нейното съхраняване следва да се
осъществява в дългосрочен план. Т по природа предполага позитивно въздействие
върху Т и върху територията на която се развива, което трябва да се пази и поощрява.
Унищожаването на ресурсите, които са предпоставка за развитието на туризма,
унищожава самия туризъм.
Ефективното развитие на туризма зависи от постигнатата хармония между интересите
на туристите и, потребностите на общността, която ги посреща и притегателната сила
на територията, която се посещава.
Средата в която се развива туризма търпи множество проблеми от екологичен,
икономически, социален и дори битов характер. Посочените основания имат
обективен характер и могат да бъдат отчитани в туристическата дейност само чрез
съчетаване на усилията на различните равнища в дългосрочен план.
Действията за устойчиво развитие на туризма се изразяват в:
- управление на туризма, което гарантира опазване на ресурсите, от което зависи
неговото развитие.
- опазване на природата културния капитал, вкл. в специално защитените територии.
-контрол върху всеки ефект върху националното културно наследство и традиционното
поведение на местното население, за да се избягват определени въздействия.
- критериите за качество по отношение на ресурсите и тяхното опазване, степента на
задоволяване потребностите на туристите и тези на местното население следва да се
заложат като приоритетни цели при разработването на стратегии и проекти за
туристическо развитие.
- стимулиране и партниране от страна на правителствата, неправителствени
организации туристически предприятия и компетентни лица при създаване на
подходящи изследователски звена, разпространение на Know-how, трансфер на знания
и технологии подпомагащи развитието на устойчив туризъм.
Туризма трябва да се развива на основа на потенциални възможности на локалната
икономика, да се интегрира в нея и да се допринася за позитивното и развитие ,
съвместно зачитане и подпомагане на всички участващи в процеса, обществени и
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частни организации чрез използване на подходящи механизми за коопериране усилията
на локално национално и международно равнище.
Възможни туристически пакети по вид туризъм:
 Културен туризъм в дестинация „Марица“:
Общ бранд на продукта“ Марица…по стъпките на българското“
Туристически пакети за културен туризъм „Духовни светилища“:
Община” Марица” е разположена на свещена земя, пресечена от реките Марица и
Стряма, която пази свидетелства за изключително богата история. Тук са разкрити над
300 паметници на културата могили, селища, гробници, статуетки, колони. Тези
открития говорят за богата история от най-дълбока древност - от времето на траките,
през епохата на римското господство до наши дни.
Многобройни са митовете, легендите и преданията за личности, като основателя на с.
Маноле-Майстор Манол; рода Търневи; съратника на Дякон Васил Левски - дядо Иван
Арабаджията от Царацово; за самият Левски, пребродил селата от региона.
Религията, като част от бита и културата на населението, е представена от 18 сгради на
православни храмове и няколко параклиса. В много селища празничната културна
обредност съвпада с религиозните празници и на тях са посветени ежегодните
традиционни събори.
Профил: опознавателно-образователен.
1.Еднодневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение +60 г.
-деца и младежи между 12 и 18 години
-университети
-фирми
-медии
Маршрут: въвеждащ
-изходна точка (населено място в България)-село Бенковски-Църква „Св. Троица” обяд в местен ресторант (традиционни местни храни)- Фолклорна програма в
Читалище“В.Левски-1930“и (мултимедийна беседа)- (виртуална разходка за историята
на община Марица)-отпътуване.
Местната църква – „Св. Троица” е построена в двора на училището през 1880 г. Заради
ценните стенописи и иконостаса е обявена за паметник на културата с писмо на
Националния институт на паметниците на културата от 19.07.1974 г. и писмо на Света
пловдивска метрополия от 03.03.1975 г. Купела за Светото кръщение с дата 1856 г.
показва, че религиозен живот е имало и по време на робството.
2.Двудневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение +60 т.
-деца и младежи между 12 и 18 години
-университети
-фирми
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-медии
Маршрут: исторически
Първи ден:
-изходна точка (населено място в България)- )-село Бенковски-Църква „Св. Троица” обяд в местен ресторант (традиционни местни храни)- Фолклорна програма в
Читалище“В.Левски-1930“и (мултимедийна беседа)- (виртуална разходка за историята
на община Марица)-вечеря и нощувка в местен хотел и ресторант (традиционни местни
храни +съчетание на местен фолклор).
Втори ден:
-посещение на църква „Св. Никола летен” в село Строево-посещение на „МУЗЕЙ НА
ОТКРИТО „МАЛТЕПЕ” -обяд(пикник)“-отпътуване.
Местната църквата „Св. Никола летен”, построена през 1866 г., има ценна архитектура
и в нея се помещават 23 икони.
Запазена и ремонтирана, тя продължава да носи същото име и днес.
В землището на село Строево има 8 тракийски селища и 8 надгробни могили. Открити
са две зидани гробници, едната от които е превърната в музей.
Могилата „Малтепе” е регистрирана като недвижима културна ценност –
археологически обект в Автоматизираната информационна система „Археологическа
карта на България” под Регистрационен N: 10001496
Разположена на 171 м. надморска височина, това е най – голямата надгробна могила на
територията на България, с размери – диаметър 90 м и височина 22 м. Могилата
„Малтепе” представлява част от голям тракийски могилен некропол, свързан с
историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл.Хр. Върху по-голяма
част от могилния насип през 2003 г. са извършени геофизични проучвания от
Регионален археологически музей Пловдив и специалисти на Националния
археологически институт при БАН София, в резултат на което е установено наличието
на различни типове гробни съоръжения.
Могилата представлява комплекс от централна гробница и вторични гробни
съоръжения, свързани най-вероятно с тракийския владетел Реметалк ІІ, съюзник на
римските императори, и неговата фамилия. Проучването, консервацията, реставрацията
и експонирането на гробните съоръжения в могилата ще представи пред българските и
чуждестранни туристи една рекострукция на древните религиозни вярвания и
погребалните практики на тракийските владетели, управлявали царството на одрисите
и Филипопол в периода І в.пр.Хр. – ІІІ в.сл.Хр.
В югоизточна посока, на 70 м. от могилата „Малтепе” , през 2003 г. е извършено
археологическо проучване на по-малка по размери могила, представляваща
крематориум, в който са изгаряни членовете на царската фамилия, чийто останки са
погребани в могилата „Малтепе”.
3.Двудневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение +60 т.
-деца и младежи между 12 и 18 години
-университети
-фирми
-медии
Маршрут: тракийски светилища
Първи ден:
-изходна точка (населено място в България)-село Войводиново-местното читалище
(беседа)- Фолклорна програма с възстановка на традиционен местен обичай - обяд в
местен ресторант (традиционни местни храни)- посещение на тракийски могили и
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спектакъл за траките)-вечеря и нощувка в местен хотел и ресторант (традиционни
местни храни +съчетание на местен фолклор).
Втори ден:
- посещение на „МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „МАЛТЕПЕ” –обяд (пикник)“беседа,виртуална разходка,посещение в Туристически информационен център-вечеря и
нощувка в местен хотел и ресторант (традиционни местни храни +съчетание на местен
фолклор).
Трети ден:
-посещение на могилите в село Войсил и възстановка/спектакъл за живота на тракитеобяд в местен ресторант (традиционни местни храни)- мултимедийна беседа в
местното читалище-отпътуване.
В землището на село Войсил има пет тракийски могили, намиращи се в местностите
„Беговица”, „Молловица”, „Адърица”,, „Горен плетевун”.
Туристически пакет „Опознай и съхрани българското“:
Профил: зелено училище с акцент опознаване историята на България по интерактивен
начин.
Четиридневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен
сегмент:
-деца и младежи между 10 и 16 години
Маршрут:
Първи ден:
-пристигане и настаняване-беседа в Туристически информационен център „Малтепе“пешеходен преход около могилата" - с беседа –вечеря с културна програма на
местното читалище.
Втори ден:
-интерактивни и ролеви игри „Древността на България“-древни занаяти с обучение и
демонстрация в Читалището в село Бенковски.
Трети ден:
-изработка на сувенири за спомен-посещение на
могилите в село Войсил и
възстановка/спектакъл за живота на траките.
Четвърти ден:
-интерактивни опознавателни игри „Съкровищата на Марица“.
 Екологичен туризъм в дестинация „Марица“:
Общ бранд на продукта“ Биоразнообразието на Марица“
1.Туристически пакет №1:
Профил: опознавателно-образователен.
Еднодневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение до 60 т.
-деца и младежи между 12 и 18 години
-природолюбители
-семейства с деца
-чужденци
-индивидуални туристи
Първи ден:
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-пристигане и настаняване-беседа за биоразнобразието на Марица в Читалището в село
Бенковски и мултимедийна разходка-посещение на ЗМ „Нощувка на малък корморан“ в
село Костиево-фотолов и опознавателна обиколка-настаняване и вечеря.
Втори ден:
-разходка до ЗМ „Тракийски равнец”-пикник-беседа за традиционни билки и растения.
Трети ден:
-пешеходен опознавателен маршрут по поречието на река Марица и пикник.
Опознаване на природни местообитания с 15 вида безгръбначни, 8 вида земноводни и
влечуги, 5 вида риби, 14 вида бозайници, вкл. прилепи.
Забележка: при туристически пакети с пребиваване на туристите повече от един ден на
територията на дестинация Марица този маршрут може да се обвърже с преходи до
природни забележителности на територията на съседни дестинации.
2.Туристически пакет №2:
Профил: опознавателно-образователен.
Еднодневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение до 60 т.
-деца и младежи между 12 и 18 години
-природолюбители
-семейства с деца
-чужденци
-индивидуални туристи
Първи ден:
-пристигане и настаняване-беседа за биоразнобразието на Марица в Читалището в село
Бенковски, посещение на вековни дървета в село Трилистник-настаняване и вечеря.
Втори ден:
-разходка до село Войсил и посещение на вековни гори с опознавателна беседа.
3.Туристически пакет №3:
Профил: опознавателно-образователен.
Еднодневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение до 60 т.
-деца и младежи между 12 и 18 години
-природолюбители
-семейства с деца
-чужденци
-индивидуални туристи
Първи ден:
-пристигане и настаняване в близост до река Пясъчник. Устройване на палатков лагер.
Приготвяне на храна с екологично чисти продукти от местни производители-вечеря.
Втори ден:
-пешеходен преход с пикник по поречието на река Пясъчник и водни атракции. Река
Пясъчник има 2 типа природни местообитания, 5 вида безгръбначни, 7 вида
земноводни и влечуги, 3 вида риби, 9 вида бозайници, вкл. прилепи.
4.Туристически пакет №4:
Профил: опознавателно-образователен.
Еднодневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение до 60 т.
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-деца и младежи между 12 и 18 години
-природолюбители
-семейства с деца
-чужденци
-индивидуални туристи
Първи ден:
-пристигане и настаняване в близост до река Стряма. Устройване на палатков лагер.
Приготвяне на храна с екологично чисти продукти от местни производители-вечеря.
Втори ден:
-пешеходен преход с пикник по поречието на река Стряма и водни атракции. Река
Стряма има 5 типа природни местообитания, 7 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и
влечуги, 4 вида риби, 17 вида бозайници, вкл. прилепи.
-Трети ден:
Пешеходна разходка в ЗМ“Трилистник“. Зоната опазва над 6 типа природни
местообитания, 4 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби, 2 вида
бозайници.
5.Туристически пакет №5:
Профил: опознавателно-образователен.
Еднодневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-възрастно поколение до 60 т.
-деца и младежи между 12 и 18 години
-природолюбители
-семейства с деца
-чужденци
-индивидуални туристи
Първи ден:
-пристигане и настаняване в близост до река Марица. Устройване на палатков лагер.
Приготвяне на храна с екологично чисти продукти от местни производители-вечеря.
Втори ден:
-пешеходен преход с пикник по поречието на река Марица и фото-лов . (възможности
за наблюдение на малък корморан, голяма бяла чапла, черен щъркел, поен лебед,
земеродно рибарче, малък гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед, зеленоглава
патица, лятно бърне, голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа
ветрушка, обикновена калугерица, речна чайка.)
-Трети ден:
Пешеходна разходка до защитена зона за опазване на дивите птици „Оризища
Цалапица“. Възможност за фото-наблюдение на малък воден бик, малка бяла чапла
,голяма
бяла чапла, черен щъркел, бял щъркел, блестящ ибис, тръстиков блатар, полски блатар,
белоопашат мишелов, голяма пъструшка, малка пъструшка, кокилобегач, кафявокрил
огърличник, белобуза рибарка, земеродно рибарче, дебелоклюна чучулига,
червеногърба сврачка, сива чапла, зеленоглава патица, лятно бърне, качулата
потапница, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, зеленоножка, обикновена
калугерица, малък червеноног водобегач, голям горски водобегач, жълтокрака чайка.
 Кулинарен туризъм в дестинация Марица:
Общ бранд на продукта“ Кулинарни вълшебства от етнографска област Марица-минало
с бъдеще“
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Туристически пакет №1:
Профил: дегустационно-рекреативен.
Еднодневен пакет, ориентиран за колективно ползване сред следния пазарен сегмент:
-ценители на българското вино
-дегустатори
-кулинари
-фирми
-чужденци
-възрастно поколение +60 т.
-природолюбители
-семейства с деца
-индивидуални туристи
Маршрут:
-изходна точка (населено място в България)-село Бенковски-местно Читалище (беседа
за местните вкусове, традиции и кулинария)- обяд(местен ресторант с предлагане на
традиционни ястия)-отпътуване.
Забележка: при туристически пакети с пребиваване на туристите повече от един ден
на територията на дестинация Марица този маршрут се обвързва с посещение на
винарски изби и дегустационни дейности на територията на съседни дестинации.
 Интегрирани туристически услуги със съседни общини:
Територията на дестинация „Марица“ граничи с общините Калояново, Раковски,
Садово, Родопи, Пловдив и Съединение.
-Профил: Интегриран туристически продукт
дестинация „Пловдив“:

между дестинация „Марица“ и

Дестинация Марица може да предоставя туристически услуги и пакети като
интегрирана част от туристическите услуги за посетителите на Пловдив.
Това може да бъдат еднодневни или двудневни туристически пакети за посетителите на
Пловдив, които по време на пребиваването си там ще посетят дестинация „Марица“ в
сферата на културния или кулинарния туризъм. Идвайки да досетят културни
забележителности в Пловдив, туристите могат да допълнят програмата си с културни
обекти на територията на община Марица (могили, обект „Малтепе“, църкви и др.)
както и да се организират посещения на културни мероприятия, събори, фестивали,
възстановки на обичаи ( доставчик тук могат да бъдат местните читалища),
организиране на дегустация, състояща се от автентични местни ястия и напитки (в
ресторант „Дияна“, ресторант „Рачич“, ресторант „Тракия“, ресторант „Черно и бяло“
и др. с подходяща атмосфера и качество на обслужването).
-Профил: Интегриран туристически продукт между дестинация „Марица“ и
дестинация „Родопи“:
Виненият туризъм е една от най-бързо развиващите се форми на специализиран
туризъм, която бележи значителен ръст в националния туристически продукт през
последните години. Не случайно българските производители на вина предлагат своята
продукция все по-успешно на международния пазар. Голяма част от тях откриха

54

дегустационни зали и предлагат на своите гости възможността да се насладят на
превъзходните качества, вкус и аромат на българските червени и бели вина.
Всичко това, съчетано с богатата българска култура и прекрасна природа може да
създаде неповторими преживявания на туристите, избрали един или друг винен
маршрут.
На територията на Община «Родопи» се намират следните винарски изби в които се
осъществява винен туризъм:
- Винарска изба "Todoroff" с. Брестовица
- Винарска изба "Villa Vinifera" с. Брестовица
- Винарска къща „Бонини” с. Брестовица
- Винарска изба „Нов живот” с. Брестовица
- Винарска изба „Старата изба” с. Първенец
- Винарска изба „Джиро Трейд” с. Първенец
- Винарска изба „Пълдин” с. Брестник
- Винарска изба "Вила Юстина" с.Устина
Дестинация „Марица“ може да предоставя туристически продукти, свързани с
посещения на собствени винарски изби и дегустация на местни храни съвместно с
посещения на такива обекти в дестинация „Родопи“. Може да се промотира особено
иновативния и модерен в момента „Винен маршрут“, като туристическите услуги по
настаняване, хранене и дегустация се предоставят съвместно от двете дестинации в
различни като съдържание и продължителност като дни туристически пакети.
-Профил: Интегриран туристически продукт
дестинация „Калояново“:

между дестинация „Марица“ и

Община Калояново се характеризира с изключително слабо развит туризъм и
туристически продукт, както и с 2 на брой обекта за настаняване на туристи.
Дестинация“Марица“ може да промотира пакети за туризъм, свързани с богатото
историческо наследство на община Марица и община Калояново като културен
туризъм.
Друг туристически пакет може да бъде разработен в сферата на винения туризъм, тъй
като в община Калояново е известната винарска изба в село Песнопой. Маршрутите
могат да се съчетаят с дегустация на традиционни храни и елитни вина в различни дни
под формата на маршрут на територията на двете общини.
Възможност за туристическа услуга е предоставянето на пакет за отдих, който да
включва пребиваване на туристите в дестинация „Марица“ с цел опознаване на
природата, посещение на природни местности, велопоходи и др. с организиране на
спортни атракции в дестинация „Калояново на писта „Дракон“(единствена по рода си
частна състезателна писта в България).
-Профил: Интегриран туристически продукт
дестинация „Раковски“:

между дестинация „Марица“ и

Дестинация „Раковски“ е известна със своите фестивали. В тази посока дестинация
„Марица“ може да създаде туристически продукти кулинарен туризъм, свързани с
местните храни и напитки на региона, вкл. с посещение и участие на туристите в
национален фестивал „Вкусовете от вчера“ и „Винария“.
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В сектора на екологичния туризъм, дестинация „Марица“ може да съчетае като част от
своите природни и екологично-опознавателни маршрути „Фестивалът на белия
щъркел“ и посещение н природните забележителности на дестинация „Раковски“.
Като част от туристически пакет, свързан с фолклорните традиции на двете дестинации
може да бъдат организирани посещения на фестивалите в дестинация „Марица“ и
Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове” в община
Раковски. Продуктите могат да бъдат съчетани с нощувки, хранене и съпътстващи
атракции по време на фестивалните дни.
-Профил: Интегриран туристически продукт
дестинация „Садово“:

между дестинация „Марица“ и

В община Садово не е на лице развит туризъм и района не е популяризиран като
туристическа дестинация. Садово е известен с традициите и празниците, свързани с
производство на фъстъци. Райна разполага и с етнографски обекти и комплекси,
художествени културни ценности, културен пейзаж, нематериални съкровища като
занаятчийски технологии и обичаи. Те все още не са сформирани като туристически
продукт, но имат капацитет да бъдат част от интегриран туристически продукт с
дестинация „Марица“. Продукта е изключително в сферата на културния туризъм и
свързаните с него съпътстващи събития и дейности.
4.1.1.Целеви пазари:
Целевите туристически пазари зависят от няколко основни положения –
туристическият пазар се подчинява на действието на икономическите закони на
стоковото производство и стоковото обръщение; представлява сфера на реализация на
услуги, задоволяващи обществената потребност от туризъм, и получава на тази основа
относителна самостоятелност; той е и съвкупност от икономически отношения и
механизми, свързана с участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази
реализация.
Изборът на целеви пазар в туризма, който дестинация „Марица“ трябва да направи е
тясно свързан с наличните ресурси з туризъм. Той определя възможните начини за
обвързване на интересите на дестинацията или предприятието с тези на неговите
клиенти при определени обстоятелства.
От друга страна, много е важно да се определят приоритетните пазари за
позиционирането на дестинация „Марица“ като новосъздаваща се туристическа
дестинация. Това означава създаването на рекламни стратегии, специфични за този
пазар, рекламни материали, специализиран подход към каналите за дистрибуция на
туристическия продукт и много други действия, за да може да се постигне максимален
ефект от маркетинговите усилия.
В този смисъл маркетинговите усилия за дестинация „Марица обхващат конкретно
следните дейности:
-

Създаване на продукт, отговарящ на специфичните потребности и
характеристики на клиентите;
Разработване на цени, които съответстват на платежните възможности и на
бюджета на разходите на същите тези клиенти;
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-

Достъпност и условия за ползване на продукта, които също са пригодени към
изискванията на диференцираните клиенти;
Обвързване на рекламните съобщения, на каналите и средствата за тяхното
разпространение с традициите и културата на избраните клиенти.

Дестинация „Марица“ при избор на целеви пазар ще вземе в предвид и допълнителни
критерии за сегментиране, като:
-

оценките, вкусовете и предпочитанията на клиентите: (това ще стане след
изследване на туристите, които биха посетили дестинация „Марица“);
личностните характеристики на потребителя( ще бъдат оценени действителните
туристи в дестинацията);
създадени връзки между клиенти и посредници, осигуряващи продажбите;
начинът на регистриране на цените и на рекламата;
начинът на възприемане на продукта: според търговската марка, с която се
лансира на пазара или заради неговите собствени качества и достойнства.

Целевият пазар е сферата за реализация на услуги и стоки, задоволяващи
обществената потребност от туризъм, и получава на тази основа относителна
самостоятелност;
Основна функция на туристическия пазар е покупко-продажбата на туристическите
услуги и стоки. И тъй като те задоволяват лични потребности на населението,
туристическият пазар се обособява като пазар на стоки и услуги за лично потребление.
Друга функция на туристическия пазар е участието му в цялостния обществен процес.
Туристическият пазар, както и пазарът въобще, създава необходимите предпоставки за
поддържане на икономическо равновесие в дадена територия. Това той постига чрез
механизма на цените, привеждайки ги в съответствие с проявлението на търсенето и на
предлагането на туристически услуги и стоки.
-

Видове туристически пазари, релевантни към ресурсите с които разполага
дестинация „Марица“:

Според количественото съотношение между туристическото търсене и предлагане
пазарите биват:
- с преобладаващо търсене емисионни
- с преобладаващо предлагане рецептивни.
В първия случай става дума за наличието предимно на купувачи на туристически
услуги и стоки, т.е. за състояние, при което изявената потребност и възможности за
туризъм са по-големи от възможностите на отделните продавачи. Този пазар се нарича
още емитивен или изпращащ пазар.
Във втория случай, в резултат на благоприятни условия дадена страна предлага
значителен обем туристически услуги и стоки непосредствено в туристическото място,
като задоволява не само потребности на собствените си граждани, но и такива на
чуждестранното търсене. В този случай пазарът се нарича още рецептивен или
приемащ пазар.
Дестинация „Марица“ следва да се ориентира към следните туристически пазари:
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-

ваканционен туристически пазар;
пазар на бизнес-пътуванията;
пазар на конгресно-конферентните пътувания;
пазар на културно-познавателни пътувания;
пазар на хоби пътуванията;
пазар на спортните туристически пътувания;
пазар на третата възраст и т.н.;

Поредица от мотиви за предприемане на туристическо пътуване и свързаното с тях
задоволяване на туристическите потребности кореспондират с определени природноклиматични условия с които разполага дестинация „Марица“ .
Потенциални целеви пазари за дестинация “Марица“(използвани са данни от
проучвания, статистика и доклади за нуждите на Министерство на туризма)
-

Вътрешен пазар, който е традиционен за региона на Пловдив;
Чуждестранни туристи, пристигнали в България за лятна рекреация;

 Нови пазари с потенциал за развитие:
-Румъния: около две трети от пътуванията на румънски граждани до България са с цел
почивка, а от тях около 60% са почивки на море. Румънските граждани пътуват до
България най-вече с автомобил (64%), отчасти също и с автобус (25%).
Въпреки че България е съседна страна, повечето румънски граждани събират някаква
информацията, преди да предприемат пътуването, предимно чрез интернет, но и чрез
туристически агенции или приятели и роднини.
-Германия: Германия е третият най-важен чуждестранен генериращ пазар за България.
Въпреки това, България има само малък пазарен дял (1%) на пазар Германия за
задгранични пътувания;
Близо 90% от посещенията на немски граждани в България са ваканционни пътувания,
а резервации са били направени предимно чрез туристически агенции (63%). За разлика
от това делът на резервациите направени по интернет е 18%.
Немските туристи в България са най-вече млади хора и хора на средна възраст,
принадлежащи към групите с по-високи средни и високи доходи, както и с всякакви
нива на образование. Делът на семействата с деца, пътуващи за България е 25%.
-Български пазар:
Това е най-големият генериращ пазар за Пловдив. Той се явява и основен приоритет
както за България, така и за града. Въпреки неговата ниска численост, това е пазар, за
който няма много проблеми, съществуващи пред чуждестранните пазари: езикови и
визови бариери, достъпност, информационно обезпечаване, познаване на дестинацията
и т.н.
Българският пазар е приоритетен за страната и заради факта, че следва тенденцията за
повече, но по-кратки пътувания, което компенсира малкия размер на пазара.
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Българския пазар за туристически продукти е сравнително малък. При общо население
от 7.5 милиона души, населението на хора над 15 години е от 6,537,510 души.
Според Attitude of Europeans towards tourism през 2013 година, 28% от българите са
споделили, че няма да пътуват изобщо, което поставя общия пазар за туристически
пътувания на 4,707,007 души.
От тях, 79% от българите са избрали собствената страна като дестинация за тяхната
главна ваканция или 3,718,535 души. Като се има предвид, че изследването е базирано
на интервюта, а не на действителни статистически данни, тази цифра не може да се
приеме за стабилна.
Според Националния статистически институт на България, изведени от данните за
разходите за пътувания по лични, а не служебни причини, 67% от българите над 15
години са изхарчили техните пари в България. Това поставя пазара за български
туризъм на 3,066,092 души. Тази цифра изглежда по-достоверна и съвпада с мнението
на експертите, че потенциалният български пазар за пътувания с цел почивка и
екскурзия е около 3 – 3.5 милиона души.
Страните на Европейския съюз продължават да са най-важният генериращ пазар за
международен туризъм на България с относителен дял 63.17% и общ обем от 4 131 908
туристи.
През последните години от 2005г. насам международният туризъм в България
отбелязва стабилна тенденция на постоянно повишение както на броя на
чуждестранните туристи, избрали България като място за почивка, така и на приходите
от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс. През 2012г.
България е посетена от общо от 8 866 552 чуждестранни граждани и от 6 540 839
чуждестранни туристи (без транзитно преминалите), което е съответно с 1,8 % и 3,4 %
повече в сравнение с предходната 2011г. Това са туристи според определенията на
Световната организация по туризъм и Европейската комисия за туризъм при ЕС. Общо
4 622 710 от чуждестранните туристи са посетили страната с цел почивка и ваканция.
В резултат на направените изследвания по проекти по Оперативна програма
"Регионално Развитие" 2007-2013 г. приоритетна ос 3, може да се заключи, че България
не е разпознаваема дестинация от гледна точка на разбирането ни за Стратегията за
устойчиво развитие на туризма, хоризонт 2030-бранд - няма създадено чувство към
дестинацията.
В същото време конкурентоспособността на страната се дължи предимно на ниските
цени.
България отстои с десетки позиции зад конкурентите си, които получават по-високи
оценки по отношение на:
-Съотношение цена/качество - конкуренти са Турция и Чехия
-Културно наследство – Австрия, Гърция и Турция
-Природа - Австрия
България не се изследва в Националния Бранд Индекс на Саймън Анхолт, който при
посещението си в България отбеляза, че би наредил България между 32-ро и 41-во
място(между Чехия и Румъния) от общо 50 държави.
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През 2014 г.по данни на НСИ пребиваващите лица (на възраст 15 години и повече) в
ЕС-28 са реализирали приблизително 1,2 милиарда туристически пътувания с лична
или служебна цел. Краткотрайните пътувания (от една до три нощувки) представляват
над половината (57,4 %) от осъществените пътувания (вж. таблица 1), като три
четвърти (74,9 %) от всички пътувания са по вътрешни дестинации, а останалите ― в
чужбина.
Всеобщо разпространено сред изследваните експерти в туризма е мнението, че
понастоящем България се възприема от чуждестранните туристи сравнително
положително като „нискобюджетна (low-cost)/евтина, предимно морска туристическа
дестинация, страна с изключителна природа, богато културно и историческо
наследство, хубава храна, но същевременно България се асоциира негативно и с лошо
обслужване, ниско качество на услугата, недобре развита инфраструктура.”
На фона на не особено благоприятната конкурентоспособност на България като
туристическа дестинация, територията на дестинация „Марица“ и съседните райони
имат следните основни предимства, ценни за създаването на нов туристически продукт:
-

Членство в ЕС;
Добра локация/благоприятно географско положение-близост до Пловдив, лесна
и удобна транспортна комуникация;
Лесен достъп до страната;
Природни дадености – защитени местности и уникални природни дадености,
съхранени като екологична стойност;
Културни и исторически забележителности;
Благоприятен климат;
Хубава храна;
Традиции;
Стандарт на живот, който като цяло позволява да се поддържат приемливи цени
на туристическия продукт;
Възможност за практикуване на разнообразни видове туризъм на сравнително
компактна територия и малки разстояния;
Изгодни туристически оферти/пакети;

4.1.2.Потребителско търсене:
Природното и историческо богатство на територията на община Марица е основният
туристически ресурс за района, с потенциал да бъде основен елемент, формиращ
бранда на региона, и да го превърне в основна национална дестинация за активен
туризъм и приключения.
Комбинацията от природна среда и
археологически паметници, места- които
съхраняват традиционен бит и производства, позволяват формирането и предлагането
на комплексен продукт с висока познавателна, образователна, емоционална стойност,
съответстващ на съвременното търсене в културен, алтернативен, познавателен и екотуризъм.
Профилът на посетителите/туристите, избиращи дестинация „Марица“ като желана
дестинация се припокрива с профила посетители за град Пловдив.
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И при посещенията в Пловдив, основната причина за пътуването е културен туризъм :
Посещение на исторически забележителности или участие в културно събитие.
4.1.3.Профил на туриста:
За да се състави профил на туриста за дестинация „Марица“ е необходимо да се
предостави настоящата информация за профил на туристите, в национален, европейски
и световен мащаб. Всички те са в групата на потенциалните туристи, които новата
дестинация „Марица“ може да привлече чрез различните туристически продукти.
Профил на чуждестранния турист (данни от Проучвания и анализи за туризма в
България за 2014г. , доклад „Модели на почивка на туристите, посещаващи Европа“ за
нуждите на Министерство на туризма).
В резултат на проведено проучване, поръчано от Европейската туристическа комисия, в
което са изследвани предпочитанията и мотивите за туристически пътувания на
туристи от 9 пазара, посещаващи Европа, са изведени няколко особености и
характеристики на отделните сегменти посетители.
Проучването обхваща 9 пазара, а именно: Европа, САЩ, Канада, Бразилия, Русия,
Индия, Югоизточна Азия, Япония и Корея (като общ пазар).
Изследвани са шест вида специализиран туризъм: културен, еко, шопинг, забавления,
спортен и бизнес туризъм, като за всеки пазар са обособени водещи мотивационни
клъстери, които представляват предпочитани видове туризъм.
В резултат се открояват две ясно изразени тенденции, а именно: посетителите от
Северна Америка (САЩ и Канада) посещават Европа главно водени от мотива да
опознаят и разгледат културното наследство, като това желание е най-слабо изразено на
пазари като Бразилия, Китай и най-вече Индия.
Шопинг туризмът е главен мотивационен фактор за китайските туристи в Европа, като
според проучването 4 от 10 китайски туристи имат за цел да практикуват този вид
туризъм, посещавайки Европа. Този вид туризъм е водещ и при 22% от туристите от
Индия, 20% от туристите от Русия, както и 16% от туристите от Бразилия.
Европейските пазари са по-слабо заинтригувани от този мотивационен фактор, а наймалко влияние оказва той върху посетителите от Северна Америка. В проучването е
включено и сравнително изследване на мотивиращите фактори, влияещи върху избора
на почивка и практикуването на туризъм от европейските туристи и туристите от
Северна Америка.
Резултатите показват, че европейските туристи в Америка се интересуват основно от
забавления, посещения на тематични и увеселителни паркове, пазаруване, плажни
развлечения, почивка и нощен живот, докато американските туристи в Европа
проявяват интерес към културни забележителности, градски туризъм, посещения на
природни паркове и др.
Резултатите от проучването показват, че европейските туристи, почиващи в страни от
Европа практикуват като съпътстващ вид туризъм най-вече културен и спортен
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туризъм(39%), следвани от еко туризъм (25%)и забавления (19%). Освен това те се
интересуват от местната кухня, щопинг, нощен живот, за тях привлекателни са още
круизи, посещения на развлекателни центрове и тематични паркове.
Руските туристи посещаващи Европа, съчетават почивката с посещение на спортни
събития или практикуване на спортен туризъм (63%), както и с посещение на културни
обекти (45%), а също и еко туризъм (35%) и забавления (28%). Те са склонни да
потребяват повече, при тях съпътстващи дейности са пазаруване, гастрономия,
посещение на концерти, спа и много широк спектър от допълнителни активности. Това
се отнася и до туристите на море, чиито интереси заемат много различни ниши от
услуги и развлечения.
Канадските туристи, посещаващи Европа, се интересуват от културни обекти (60%),
природа (34%) и активен/спортен туризъм (29%). Те комбинират тези видове туризъм с
шопинг и посещения на увеселителни паркове. За тях силно притегателни са
дейностите на открито и сред природа.
Китайските туристи посещават Европа, привлечени от възможността да разглеждат
природа (41%), да пазаруват (39%), както и да практикуват спортни дейности (38%).
Привлекателен за тях е нощния живот, както и посещението на увеселителни паркове.
Туристите от Япония и Корея, които посещават Европа, практикуват еко туризъм (47%)
и културен туризъм (34%). Едновременно с това те се интересуват от шопинг, както и
от местната кухня.
 Профил на българския турист, който има потенциал да посещава и дестинация
„Марица“:
-туристи в трудоспособна възраст, търсещи почивка и възстановяване;
- семейства и групи (семейства и приятели) търсещи сигурност и гаранция за
качество;
-туристи със собствен опит, търсещи съотношение цена-качество;
- туристи пътуващи извън активните сезони – уикенди и празнични дни;
- туристи пътуващи с кратък престой, но по-често и целогодишно;
- активно търсещи туристи, гъвкави в избора си и със собствено мнение, организиращи
пътуването си сами и склонни да комбинират няколко вида туризъм;
- емоционални свързани с България туристи (българи живеещи в чужбина), ценящи
предлагането на културно-исторически забележителности;
-туристи търсещи задоволяване на допълнителни потребности с по-висок
образователен ценз и интелектуално ниво с необходимост от допълнителни продукти
в различните видове туризъм;
- хора свързани с природата и екологичния начин на живот, с изисквания към
целесъобразното използване на природните ресурси и използване на устойчив туризъм;
- активни в глобалната мрежа и ползващи електронни услуги, нови технологии
(мобилни);
-хора със собствени имоти или почиващи при близки със собствени имоти, склонни да
комбинират пътуване с цел „селски туризъм” с друг специализиран вид туризъм
(планински, еко, културен, кулинарен и риболов).
 Съвременният профил на потребителя на туризъм и развлечение в световен
мащаб се отличава със следните характеристики:
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-Той търси „иновативен туристически продукт” - съчетаването на стандартна услуга
със специфичен продукт, отговарящ на интересите на туриста – спорт,
винопроизводство, музика и култура.
-Притежава туристически опит, който му позволява да оцени стойността на
туристическите услуги и да избере най-доброто съотношение цена-качество. Решението
за почивка е ценово ориентирано.
-Изисква повече, защото разполага с повече информация. По-информиран е за продукта
като цяло и за съответната туристическа дестинация. Знае, че участва в един пазар на
предлагане, а не на търсене. Това го превръща в много гъвкав и непостоянен по
отношение на потребителските критерии и при вземането на туристически решения.
-Иска да бъде по-активен като потвърждение на своята индивидуалност. Не само
участие в преживяването, но и сам избира елементите му. Търси самореализация.
-Желае да задоволи повече свои духовни интереси, защото е по-образован. Освен от
основния продукт, е заинтересован и от наличието на допълнителни програми.
-Разделя на части престоя си. Почивките да са по-кратки и повече на брой, като се
разделят през цялата година.
-Изкушава се от различни ежедневни дестинации и продукти или екзотични,
приключенски пътувания с дълги маршрути.
-Запазва предпочитанията си към традиционните и сравнително близките дестинации.
-Търси повече туристически продукти и пакети. Търси повече престой сред природата,
приключение, екзотика, риск, спорт наред с класическите продукти – отдих, култура и
кулинария.
- Притежава по-развито съзнание за щадящо и устойчиво ползване на природната
среда, под което разбира развитие между природния пейзаж и урбанизацията, както и
възможността да се наслади интензивно.
-Желае да установи нови контакти с местното население. Иска да бъде добре
посрещнат и приет, да се интегрира в нови среди.
-Използва повече на брой и по-разнообразни информационни източници за вземане на
решение за туристически пътувания. Доминиращият източник за чужденците е
туристическата агенция, най-подходящият комуникационен канал е интернет. Не
трябва да се пренебрегват и неформалните канали (близки и познати), както и
значението на предишния опит.
 Характеристики на потребителите на туристически услуги в България
- Посетителите от Източна Европа са с най-висок дял, вероятно заради факта, че
България е традиционна дестинация за почивка за тази група държави.
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-България привлича характерни за дестинацията групи посетители (например,
източноевропейци), но не и типични за определени сезони потребители.
-Туристите у нас са приблизително равномерно разпределени по пол. Най- голям е
делът на лицата в активна възраст (25-46 г.). Делът на хората на ръководни позиции
сред чужденците е два пъти по-висок от този сред българите (съответно 24- 28% срещу
13-16%). У нас почиват предимно чужденци с висше образование – 52- 57%.
- Чужденците в България са ваканционни туристи в истинския смисъл на думата
(откъсват се от ежедневието и се съсредоточават върху почивката), техните посещения
са по-скъпи, а пребиваването в чужда за тях страна изисква по- специфична подготовка
и отношение към пътуванията изобщо.
Дестинация „Марица“ е в непосредствена до град Пловдив. Пловдив и региона е сред
най-успешните целогодишно посещавани дестинации, като за 2014г. по данни на НСИ
и информация в публичното пространство, дестинация „Пловдив“ е посетена от над
700 000 туристи. С над 40 процента са нараснали реализираните нощувки в Пловдив
през 2016-а в сравнение със същия месец на 2015г. Скок с над 144 процента бележат
приходите от нощувки на чужденци, а с над 107 процента повече са нощувките на
българи.
Дестинация „Марица“ има реална възможност да работи с целевия поток български и
чуждестранни туристи, посещаващи град Пловдив и района, като предоставя
допълнителни и различни от дестинация „Пловдив“ услуги.
Дестинация „Марица“ може да се ориентира към профилите туристи, посещаващи
Пловдив, предоставяйки им собствени услуги със запазена местна идентичност.
През май 2016 г. в Пловдивска област са функционирали 177 места за настаняване с над
10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата - 9.1 хиляди. В сравнение с май 2015 г.
общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с
1.1%, а на леглата в тях - с 3.0%.
В тази статистика са и местата за настаняване в дестинация „Марица“, общо около 160
легла, разпределени в 9 обекта.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Пловдивска област
възлиза на 85.4 хил., или с 5.5% повече в сравнение със същия месец на предходната
година, като 60.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 25.3 хил. - от
чужденци.
В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 60.5% от общия брой нощувки на чужди
граждани, докато от българи те са 25.7%. В места за настаняване с 3 звезди са
осъществени 33.3% от нощувките на чужденци и 45.1% - на български граждани,
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.2 и
29.2%.
Както се вижда от статистиката, най-малък е делът на туристите, отсядали в места за
настаняване от първа и втора категория, каквито са местата за настаняване в
дестинация „Марица“.
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Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в
областта през май 2016 г. е 2.2. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са
граждани на Турция - 18.8%, Гърция - 8.4%, Израел - 6.9%, Франция - 6.8% и Германия
- 6.2% от всички пренощували чужденци в областта.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2016 г. се увеличават със 17.1%
в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 44.2 хиляди. Относителният дял на
българите е 73.8% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (75.0%)
са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.7 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 11.6 хил., като 61.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5
звезди и са реализирани средно 2.1 броя нощувки. Приходите от нощувки през май
2016 г. достигат 3.9 млн. лв., като от чужди граждани те са 1.7 млн., а от български - 2.2
млн. лева. В сравнение с май 2015 г. е регистрирано увеличение на приходи от нощувки
с 13.0%, съответно от български граждани - с 8.5% и от чужденци - с 19.3%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май е 30.6%, като тя е найвисока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 37.1%, следвана от тези с 3 звезди 36.7% и с 1 и 2 звезди - 19.3%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо май
2015 г. с 1.5 процентни пункта, като най-голямо увеличение е регистрирано при
местата за настаняване с 3 звезди - с 4.2 процентни пункта и при местата за настаняване
с 1 и 2 звезди - с 1.1 процентни пункта, докато при местата за настаняване с 4 и 5 звезди
имаме намаление с 2.3 процентни пункта.
 Профил на потенциалните български туристи за дестинация „Марица“:
-туристи в трудоспособна възраст, търсещи почивка и възстановяване. Това е найактивната потенциална група туристи, която може да има интерес от туристическите
услуги и пакети на дестинация „Марица“. Тази група туристи (български и
чуждестранни) реализират периодично както ваканционни пътувания, така и
краткосрочни (периодични) през уикендите с цел запознаване с нови дестинации и
ползване на нови продукти.
- семейства и групи (семейства и приятели) търсещи сигурност и гаранция за качество.
Тази група туристи може да бъде привлечена от дестинация „Марица“ чрез
висококачествени туристически продукти и услуги. След като се убедят в качеството и
сигурността на ползвания туристически продукт, тази група туристи сама ще посещава
отново дестинацията и саморекламира посетените обекти и атракции.
-туристи със собствен опит, търсещи съотношение цена-качество. Опитните туристи
избират дестинация за своята почивка и пътувания като най-често търсят да получат
максимално качество на местата за настаняване, хранене и предлагани атракции срещу
добра цена. Такива туристи дестинация „Марица“ може да привлече с атрактивни цени
и разнообразие на услугите, но не трябва да допуска пропуски в тяхното качество.
Когато такива туристи останат доволни, те се интересуват и от допълнителни продукти,
посещават многократно дестинацията и тя има шанс да стане традиционна за тях.
- туристи пътуващи извън активните сезони – уикенди и празнични дни. Туристите
извън активните сезони, както и през уикендите са склонни да ползват близки до своето
място за живеене дестинации. Такива туристи за дестинация „Марица“ могат да бъдат
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живеещите в Пловдив, региона и София, които биха избрали дестинацията заради
нейната близост и краткото време за пътуване. При туристите, ползващи уикендите за
почивка и пътувания решаващо значение има времето, което могат да пребивават в
дестинацията (колкото се може по-дълго) и цената (когато тя е извън сезона е по-ниска
и приемлива).
- туристи пътуващи с кратък престой, но по-често и целогодишно. Такива туристи в
момента има и дестинация „Марица“, защото броят на пребивавалите средногодишно
посетители е в рамките на 1400 посетители (нощували в местните хотели), които са
балансирано разпределени поради краткия си престой през повечето от месеците.Тези
туристи най-често с пътували за работа или кратък отдих.
- активно търсещи туристи, гъвкави в избора си и със собствено мнение, организиращи
пътуването си сами и склонни да комбинират няколко вида туризъм. Сложен профил
туристи, искащи предварително да знаят всичко за дестинацията и да са убедени в
избора се. Дестинация „Марица“ може да работи с такъв туристически поток, който е
част от туристопотока на град Пловдив, Родопи, Перущица, района и Смолян. Като
тези туристи сами ще съчетаят своето пътуване с пребиваване на различни места по
един маршрут. В дестинация „Марица“ тези туристи могат да отседнат за 1 до 2 дни,
след което да продължат до следващата дестинация.
- хора свързани с природата и екологичния начин на живот, с изисквания към
целесъобразното използване на природните ресурси и използване на устойчив туризъм.
Тези туристи са подходяща целева група за екологичен и природосъобразен туризъм в
дестинация „Марица“, обвързан с местните природни забележителности.
-хора със собствени имоти или почиващи при близки със собствени имоти, склонни да
комбинират пътуване с цел „селски туризъм” с друг специализиран вид туризъм
(планински, еко, културен, спа, лов и риболов). Този вид туристи биха посещавали за
кратък, най-често еднодневен престой атракциите в дестинация „Марица“.
Профил на потенциалните чуждестранни туристи за дестинация „Марица“:
Град Пловдив и района е лидер в културния туризъм за 2015г. (по изнесена официална
информация в медиите за Община Пловдив).
Чуждестранните туристи, пътуващи от Турция, Гърция, Израел, Франция и Германия са
сред потенциалните групи туристи, които биха проявили интерес към дестинация
„Марица“. Те посещават Пловдив и областта и имат пряк интерес от нови туристически
продукти.
4.1.4.SWOT анализ на туризма в община Марица;
Силни страни
1. Добро географско и транспортно
положение на общината.
2. Наличие на защитени зони и територии
по НАТУРА 2000.
3. Сравнително съхранена флора и фауна
(наличие на защитени видове и лечебни

Слаби страни
1. Ниска степен на оползотворяване на
природните
ресурси,
трудности
в
управлението и поддържането им.
2. Проявление на неблагоприятни
климатични явления.
3.Слаба степен на рекламиране и
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растения).
4. Богатство на водни ресурси – реки,
водоеми и рибарници и добра обезпеченост
с повърхностни и подземни водни ресурси.
5.Устойчиви демографски показатели през
последните 10 години.
6.Добро образователно и ниво на
активното население.
7.Съхранени
читалища
–
културни
центрове.
8.Активна местна власт.
9. Активно население и сектори на
територията на общината.
10.Дейността в производствените зони не
представлява заплаха за качеството на
компонентите на природната среда.
11.
Работещо
публично-частно
партньорство.
12. Наличие на големи села, действащи
като вторични центрове.
13.Богато
културно-историческо
наследство – съхранени етнография,
фолклор, традиции.
14.Наличие на активна културно-просветна
дейност от страна на читалищата –
множество фолклорни, певчевски и
танцови групи, осигуряване на младежки
занимяния, активна дейност на клуба на
пенсионера.
15.Ежегодно провеждане на значими за
общността събития и фестивали.
Брой фактори:15

позициониране на местната идентичност,
културни и исторически обекти и
паметници.
4.Остаряла техника и оборудване и
частично амортизиран сграден фонд в
много
от
културно-просветните
институции.
5.Ограничени
възможности
за
финансиране на дейности във връзка с
провеждането
на
археологически
проучвания,
обогатяване
на
историческата памет и съхраняване на
културно-историческото наследство.
6.Слаба степен на експлоатация на
разполагаемите ресурси в туризма.
7.Липса на атракции и туристическа
посетителска инфраструктура.
8.Липса на достатъчно места за
настаняване и развлечения.

Възможности

Заплахи

1. Финансово подпомагане на дейностите,
свързани със съхранението и подобряване
състоянието на природните ресурси.
2. Поддържането на местообитанията на
защитените видове и екосистемните
функции в защитените територии.
3.
Валоризация
на
природните
забележителности.
4. Разширяване на озеленените територии в
населените места.
5. Повишаване степента на защита от
неблагоприятни последици в резултат от
климатичните изменения.
Повишено
търсене
на
културноисторически и селски туризъм;
6.Развитие и използване на естествения

1.
Неблагоприятни
последици
за
природния
пейзаж,
вследствие
реализацията
на
инфраструктурни
проекти.
2. Отрицателни последици върху почви,
води и биоразнообразие, резултат от
целенасочената човешка дейност.
3. Недостатъчна степен на защита от
природни бедствия.
4.Слаба активност на природозащитни и
екологични организации.
5.Прекалена
експлоатация
на
земеделските земи.
6. Увеличаване на замърсяването в
следствие на интензивно земеделие,
производствени дейности, транспорт и

Брой фактори: 8
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биологичен ресурс;
7.Осигуряване на
финансиране за
предприятията, насочени към подобряване
качеството на работните места, иновациите
и квалификацията и уменията на заетите и
др.
8.Използване
на
възможностите
за
развитие на туристически дейности във
връзка с „Музей на открито Малтепе“, вкл.
периферни
туристически
услуги
с
разнообразни доставчици на местни
продукти.
9.Изработване на стратегия за развитие на
културното наследство.
10.Повишаване степента на финансово
подпомагане от национални и европейски
източници.
11. Разширяване местния капацитет от
структури за развитие на младежките
дейности.
12. Развитие потенциала на културноисторическото наследство и валоризацията
му посредством туризма.
Брой фактори: 12
Общ сбор (силни страни+възможности):
13

туризъм
7.Глобалната промяна на климата,
попадане на страната в зона на
засушаване и рискове, свързани с
природни бедствия.
8.Не достатъчно изграден капацитет за
усвояване на средства по европейските
програми.
9.Засилен
конкурентен
натиск
на
вътрешния
пазар
и
свиване
на
производството.
10.Засилване миграционните процеси в
групата
на
младежите
с
висок
образователен ценз и професионална
квалификация..
11.Продължаващ
ефект
на
икономическата криза в останалите
страни-членки на ЕС, които са основни
търговски партньори в стокообмена със
стоки на аграрния.
12.Липса на политика за обвързване на
културното и историческо наследство с
туризма и с образованието.
Брой фактори: 12
Общ сбор (слаби страни+заплахи): 11

 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ;
Като цяло свободното време ще нараства, но за определени ключови групи ще остане
ограничено. По този начин ще се формират по-чести, но по-кратки пътувания, т.е. ще
има търсене за повече продукти, повече преживявания, културни събития и атракции.
Short-breaks ще се предприемат по-често през годината. Това разкрива възможности за
мероприятия и прояви извън активния сезон.
Нарастващите средна възраст на населението и грижите за здравето определят високо
търсене към продукти на здравния туризъм и спа услуги. Ще нарасне и търсенето към
културния туризъм и програми за по-възрастни туристи.
Младежкият пазар търси по-активни продукти, включително различни форми на
приключенски туризъм.
Тези общи тенденции ще определят предимство на индивидуалните почивки за сметка
на традиционните пакети, следователно луксозните дестинации за индивидуални
туристи ще се развиват по-силно.
Могат да се очакват промени в туристическите потоци – нарастване на пътуванията
извън летния сезон и нарастваща популярност на летни дестинации през зимата;
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Ще нарастват разходите за поддръжка на основните природни и културно-исторически
ресурси;
Търсенето на повече „природни” продукти и опазването им ще даде предимство на
останалите до момента съхранени дестинации;
Предоставянето на информация за устойчивостта на един продукт ще повишава
търсенето към него, като масовият потребител ще се повлиява от имиджа на устойчив
продукт.
Прогнози за туристопотока към България за периода 2013 - 2030 г. По данни на
Световната организация по туризъм очакванията са за средногодишен ръст на
международните туристически пътувания до 2030 г. от 3.3%.
Тъй като прогнозите са за нарастване на интереса на пътуващите към по-малко
известни дестинации в Източна Европа и в случай, че България успее да разработи
нужните туристически продукти и се възползва от тези тенденции, за да привлича
повече туристи, може да се очаква, че туристическите пътувания към България ще
отбелязват ръст, по-висок от средния за света до 2020г. или около 4% средногодишен
ръст до 2020г.
В дългосрочен план може да очаква намаляване на темповете на растеж в броя на
туристическите пътувания към България и достигане на 3% средногодишен ръст в
периода 2020 г. - 2030 г. и 4 % средногодишен ръст за периода 2013 - 2020 г., поради
достигане на по-висок обем на туристопотока и по-голяма наситеност на пазара.
В съответствие с тези прогнози и при равни други условия може да се очаква, че през
2020 г. България ще привлича над 9 млн. чуждестранни посетители без транзитно
преминалите (37% ръст за периода 2012-2020 г.), а през 2030 г. над 12 млн.
чуждестранни туристи, т.е входящият туристопоток към България ще се удвои спрямо
регистрирания през 2012 г.
Екологичните характеристики на природния комплекс и незначителните
неблагоприятно въздействащи върху него фактори, определят благоприятната околна
среда на община Марица.
Територията е комфортна за обитаване и отдих. Инфраструктурната обезпеченост
осигурява подем на всички икономически сектори - селско и рибно стопанство,
индустрия и услуги. Община Марица притежава добър потенциал за развитие на
алтернативен туризъм – селски, културен и екологичен.
Доброто администриране на околната среда на община Марица е определящ фактор за
устойчивото развитие на общността.
Установена е спешна необходимост от популяризиране качествата на защитените
територии и защитените зони с цел опазване на защитените видове и местообитания;
развитие на екотуризъм; повишаване на природозащитното и научно-познавателното
образование.
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Не е разработен потенциала на територията за развитие на културно исторически и
селски туризъм. Направени са първите стъпки за експониране на тракийско наследство,
но е необходимо паралелно да се развият съпътстващи дейности и атракции, реклама и
туристически маршрути, които ще задържат туристи на територията на общината.
Територията на община Марица има сравнително чиста околна среда и съхранени
компоненти на природата. Въпреки развитата индустриална структура, всички големи
производствени мощности са обособени извън населените места с което е гарантирана
здравословна среда за живот на местното население.
Опазване на защитените територии и зони в общината, популяризиране на природните
им богатства с развитието на екотуризъм. Наличните природни ресурси са
предпоставка за развитие на разнообразни дейности, свързани с тяхното
популяризиране и опазване.
Необходимост от разнообразяване на дейностите, свързани с туризъм, култура и
образование:
Потребност от паралелно развитие на съпътстващи туристически дейности и атракции,
реклама и маршрути, които ще задържат туристи на територията на общината.
Потребност от дейности по опазване на културното наследство и биоразнообразието.
 Идентифицирани ограничения , намаляващи конкурентоспособността на
дестинация Марица:
-

-

-

-Преобладаваща нискокатегорийна настанителната база;
Ограничена информация за специализираните форми на туризъм и като цяло за
предлагането на активни дейности и приключения;
Ниско ниво на комфорт и качество на обслужването;
Липса на общо маркетиране на региона, в т.ч. общо послание, позициониране
като единна дестинация, съвместна реклама и т.н.;
Липса на трайни контакти с международни нишови оператори;
Неразвито клъстерно сътрудничество;
Недостатъчно планиране на използването на територията в туристическите
райони;
Липса на адекватни устройствени планове и зониране в туристическия район;
Начален стадий на модернизиране, реновиране и реконструкция на
съществуващите обекти, галерии, атракции и др., свързани с представянето на
общинското културно и историческо наследство.
Недостатъчно използване на информационните технологии : туристическите
услуги в малките населени места сериозно изостават от европейските и
световните стандарти по отношение на on-line резервации; on-line комуникации;
създаване и поддържане на специализирани интернет-страници; представяне и
промоциране на българското културно и историческо наследство в Интернет
пространството.
Влошаване параметрите на околната среда: задълбочаващите се промени в
климата и глобалното затопляне;
Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;
Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия;
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-

Развитие на конкурентни дестинации;
Недостатъчно опитен и обучен персонал;
Начален стадий на развитие на публично-частни партньорства;
 Основни предимства на дестинация „Марица“:

-

Красива и сравнително чиста околна среда;
Признато културно-историческо наследство с уникални характеристики;
Подходящ и благоприятен климат, температури и географско разположение;
Гостоприемно местно население;
Добра местна кухня и качествени вина;
Използване и усвояване на Европейските Структурни Фондове, Европейския
Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони и други донорски източници
на финансиране за развитие на туризма;
 Препоръки за конкурентоспособност на всяка българска дестинация:

-

-

-

Удовлетвореност от престоя и лоялност към дестинацията;
При чуждестранните посетители, факторите, които водят до най-висока
удовлетвореност са природните дадености,отношенията с местното население,
настаняването, местната кухня, културно-историческите забележителности.
Най-важните за удовлетвореността от почивката показатели са чистотата,
настаняването, обслужването в местата за настаняване, отношението от страна
на местното население - характеристики, чието подобряване би довело до ръст в
оценките за страната като туристическа дестинация.
Мотивите, които биха стимулирали чужденците са ниските цени, природните
дадености, любезността на местното население.

 Кога туристите са неудовлетворени, независимо каква е дестинацията:
-Източник на неудовлетвореност са инфраструктурата и пътищата, високите
цени, лошото обслужване и лошото отношение, мръсотията, достъпността за хора с
увреждания, а през зимата към тях се добавят и лошите условия за ски и спорт на
закрито.
-Липсата на квалифициран персонал, включително управленски, е скритият
„подводен камък” за туристическата индустрия у нас, тъй като води до проблеми с
обслужването, чистотата и храненето.
 Приоритетни видове туризъм за дестинация „Марица“:
1.Културен туризъм:
- Посещение на паметници на културата с историческо значение (движими и
недвижими културни ценности, както и посещение на архитектурни паметници и
сгради);
-Посещения на места и събития свързани с нематериалната култура, включително и
съвременната култура;
- Посещения и участие в събития на съвременната култура – концерти, фестивали и др.;
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-И творчески туризъм, който е активен вид туризъм, където освен да се наслаждават на
културата, туристите създават култура.
За разлика от масовите видове туризъм, Културния туризъм е несезонен. Той също така
има много висока добавена стойност, защото именно той допълва чувството за приятно
изживяване на туриста по време на всякакъв вид ваканция.
2.Кулинарен туризъм:
Продуктите за развитие на кулинарен туризъм са главно вторични – т.е. те обогатяват
изживяването на други видове туризъм. Поради тази причина не е направен профил на
туриста, нито на българския пазар за кулинарен туризъм, нито на чуждестранните
пазари.
Тази “вторичност” определя и нивото на развитие на туристическия продукт – той е
свързан само с дегустации на вино и няма насочен характер за самостоятелно развитие.
Затова е много е важно да се различи целевия профил на туриста и да се разбере, че
това не е масов турист, а изтънчен и образован турист, който търси специфични
изживявания с ценителството на виното и добрата кухня.
3.Еко-туризъм:
Комбинацията от природната среда на каньона и ценните археологически паметници с
живи села, които съхраняват традиционен бит и производства, позволяват формирането
и предлагането на комплексен продукт с висока познавателна, образователна,
емоционална стойност. Основният фактор, който предопределя избора на дестинация за
еко туризъм, е атрактивната природа.
Еко туристите са „удобна” за бизнеса целева група от гледна точка на предвидимостта в
поведението им, в съчетание с характерния профил на пътуващите. Освен това,
отсъствието на необходимост за изграждане на специална инфраструктура около еко
дестинациите значително улеснява туристическия бранш при удовлетворяване на
очакванията на тези посетители;
4. Маршрутно-познавателен туризъм – предпоставки за неговото развитие са
множеството тракийски могили и некрополи, природните забележителности и
биоразнообразие, които да задоволяват интереса на туристите. Практикуват се като
екскурзионни маршрути пешеходно и с моторни превозни средства.
5.ОПЕРАТИВНА ЧАСТ:
5.1.ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Според “Туризма към 2030”, пет са ключови фактора, които определят развитието на
туризма:
-За много страни, туризмът представлява мощен инструмент за социално и
икономическо развитие и намаление на бедността чрез създаването на работни места,
предприятия, инфраструктурно развитие и експорт чрез туризъм;
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-За да се възползват от този потенциал, важно е страните да продължават да създават
интерес, да повишават информираността за възможностите, които предлага
туристическата индустрия и да превърнат туризма в приоритетна политическа цел;
-Устойчивостта (социална, икономическа и тази на природната среда) е много по-важна
сега, отколкото когато и да е било, адресирайки такива сфери като енергийна
независимост, промяна в климата, зелената икономика, управление на рисковете;
-Продължаване на наблюдението и съобразяване с постоянно променящия се
консуматор: много по-опитни и взискателни клиенти, демографски промени
(остаряване на населението, миграции, диверсифициране на семейната структура),
променящи се ценности и начин на живот, промяна от “Икономика на услугите” в
“Икономика на Изживяванията”;
- Подобряване на конкурентоспособността чрез оформянето на адекватна бизнес среда:
иновация, диверсификация на продуктите, пазарите и сегментите, развитие на
продуктите, информационна и компютърна технологии, маркетинга и рекламата,
научните изследвания, реалистичната оценка на пазарите, развитие на качествени
човешките ресурси.
Върху тези 5 фактора се градят стратегиите, целите, визиите и мисиите в повечето
национални стратегии за развитието на туризма във всички страни. Те са залегнали и в
Европейския вариант на Визията за Туризъм в Европа 2020, както и в Стратегията за
Устойчиво развитие на туризма в България 2009-2013. Тъй като това са дългосрочни
фактори за развитие, те по всяка вероятност ще залегнат и в бъдещата Стратегията за
Устойчиво развитие на туризма в България 2014-2020.
5.1.1.Визия:
Община Марица да се превърне в привлекателна туристическа дестинация,
създаваща незабравими спомени, усещане за свободен дух и новаторско мислене,
базирани на историческите и културни предимства на Марица, природните
дадености в района, развитата инфраструктура, високата култура и съхранена
древност. Това ще доведе до дългосрочни икономически и социални ползи, които
устойчивият туризъм може да донесе в района.
5.1.2.Обща цел:
Община „Марица“ – атрактивен и привлекателен туристически център с
целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните
дадености на района и утвърждаване като туристическа дестинация в България,
страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари.
5.1.3.Специфични цели и приоритети:
-Превръщане на потенциала на Марица като туристическа дестинация в сравнителни и
конкурентни предимства;
-Реализация на комплекс от мерки за подобряване на инфраструктурата за предоставяне
на туристически услуги;
-Привличане на външни инвестиции в областта на туризма;
-Привличане на по-ниска класа от населението чрез създаване на конкретен
туристически продукт (пакет) на по-ниски цени.
-Повишаване на квалификацията на обслужващият персонал.
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-Създаване и спазване на регламент за екскурзоводи и планински водачи (в момента
липсват).
-Разработване и прилагане на услугата „обиколка на забележителностите” с
автомобилен транспорт.
-Възстановяване на историческото наследство и развиване на фолклорните традиции.
-Увеличаване на ползите за обществото и бизнеса чрез туризма – нови работни места и
по-добри доходи.
-Увеличаване на професионалните умения и информираност на заетите в
туристическата индустрия.
 Целенасочени приоритети:
-Развитие на нови туристически продукти и продуктово позициониране на дестинация
„Марица;
-Развитие на активно междуобщинско сътрудничество със съседните общини, както и
с такива от региона, за създаване на единни туристически продукти.
-Разработване на съпътстващи събития, които да привлекат туристи в общината за
конкретното събитие.
-Разработване на рекламна политика на община Марица за представяне на общината
като атрактивна и различна туристическа дестинация.
- Внедряване на иновативни информационни и комуникационни технологии и е-услуги
в областта на туризма.
-Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на туризма;
-Изграждане и поддържане на необходимата за развитие на туристическата индустрия
обща и специализирана инфраструктура;
-Съхраняване и ефикасно използване на туристическите ресурси, в това число
природни, културни и антропогенни.
-Изграждане на имидж и позициониране на Марица като атрактивна дестинация със
собствен облик и богато културно-историческо наследство.
- Създаване на бизнес и инвестиционен климат в подкрепа на туристическия сектор и
насърчаване на участието на частния сектор като основен инвеститор.
 Комуникационни цели:
-Изграждане на позитивно отношение към региона сред целевите групи;
-Повишаване степента на информираност за региона като дестинация с богати
възможности за активен отдих и приключения, със специфична атмосфера и
гостоприемство, множество ценни исторически паметници и красива и съхранена
природа;
-Стимулиране и мотивиране на решения за избор на региона като дестинация.
 Заинтересовани страни:
-Общинска администрация Марица;
-Браншови организации, организации работещи в сферата на туризма, сдружения на
работодатели и служители в община Марица;
-Представители на бизнеса - туристически предприемачи, мениджъри в бранша в
община Марица;
-Туристи ;
-Населението на територията на община Марица и региона;
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-Местно население;
-Туристи;
Изброените заинтересовани страни следва да работят съвместно под формата на
публично-частно партньорство за изпълнение целите на консолидираната маркетингова
стратегия чрез:
-привличане на посетители, заинтересовани да опознаят културните ценности на
дестинация Марица, различни от тези, в които постоянно живеят, с цел получаване на
нова информация и натрупване на нов опит за задоволяване на своите културни
потребности;
-съчетание на ресурси, свързани с историческите и културни традиции,
изобразителното и сценично изкуство, с творческата индустрия, организирани и
свързани помежду си чрез споделяне на обща визия за региона, на стратегии за
неговото развитие, на целевия пазарен сегмент;

5.2.ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА;
Програмата за устойчиво развитие на туризма на територията на община Марица е
разработена в изпълнение на чл. 11 от Закона за туризма, на базата на Общинския план
за развитие и съобразно местните туристически ресурси, както и областната стратегия.
Програмата следва да бъде изпълнявана с активното участие на водещи организации в
сферата на туризма, бизнеса и НПО.
Развитие на туризма в община Марица като важен сектор от местната икономика чрез
изпълнение на стратегическите задачи за икономическо развитие на Общината при
максимално адекватно приспособяване към реалните икономически, социални и
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екологични местни условия. За тази цел ще се провеждат мероприятия за развитие на
туризма и промотиране на туристическите възможности.
Програмата ще съдейства за формиране на по-ясни представи и очаквания, ще
стимулира съвместното обществено и частно инвестиране – една от най-важните
предпоставки за устойчивото развитие на туризма на територията на Община Марица.
При така описаната ситуация на състоянието и възможностите за развитие на туризъм
и на община Марица като нова дестинация с ресурси за растеж, могат да се предвидят
следните индикативни резултати за примерен период от 5 години (2016-2020г.)
-Увеличаване на нощувките: с 20% на година за всичките години за българи и 10 % за
чужденци;
-Увеличаване приходи от нощувки: с 10% на година за всички години на приходите за
всяка година от българските туристи и от тези от чужденците 10%;
-Увеличаване на броя на пренощувалите лица: брой на българи + 20% до края на
периода, а на чужденци + 30% до края на периода;
-Увеличаване на хотелската база: достигане на 45% през 2020г.;
-Увеличаване на приходите от легло: с 10% от български туристи и 20% от
чуждестранни туристи;
-Увеличаване на средния престой на турист в дестинация Марица: до 2-3 денонощия
през 2018 г.;
-Утвърждаване на конкурентоспособността на приоритетните видове туризъм за
дестинация Марица;
-Създадено и работещо публично-частно партньорство за развитие на устойчив
туризъм в дестинация Марица.
-Увеличени места за настаняване, вкл.и чрез повишаване на финансовите средства и
инвестиции и влагане в изграждане на материална база;
-Създадени и успешно промотирани и администрирани местни атракции;
-Постигане пълна оптимизация на използването на културните ресурси на Община
Марица като културни активи ;
-Създадено и поддържано единно брандирано съдържание (снимков и видео материал,
описания, карти, време на провеждане на културни събития и т.н.) на езиците на
целевите пазари;
-Оптимизиране на използването на спортните ресурси на Община Марица като активи
за спортен и тренировъчен туризъм;
-Разнообразяване на туристическото предлагане и диверсификация на туристическия
продукт;
-Активиране на вече създадения туристически продукт;
 Задължителни условия за изпълнение на заложните цели и резултати:
-Ангажираност на заинтересованите страни;
-Гъвкавост на програмата-стратегията;
-Устойчивост на програмата- стратегията;
-Реалистичност на програмата-стратегията;
5.2.1.Източници на финансиране:
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-Европейският фонд за регионално развитие – най-важният инструмент за
провеждането на общата регионална политика.
- Европейският социален фонд – Финансирането по фонда конкретно допринася за
улесняване на достъпа до пазара на труда и осигуряване на равни възможности на
пазара на труда.
-Кохезионният фонд – финансира изграждането на транспортна и екологична
инфраструктура в държавите членки с БВП, по-нисък от 90% от средния в ЕС.
-Частни инвестиции;
-Програма за развитие на селските райони;
-Стратегия за местно развитие на МИГ-община Марица по подхода ВОМР;
-Средства от международни финансови институции;
-Ефективно използване на съществуващите към момента активи и тези, които ще са
налице за периода 2014-2020 за развитието на качествен туристически продукт;
-Общинския бюджет;
-Такси от категоризация на туристически обекти по реда на чл.55, ал.4 от Закона за
туризма.
-Туристически такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси;
-Глоби и други имуществени санкции, наложени по реда на Закона за туризма;
-Дарения.
5.2.2.Управление на проектите:
Управлението на проектите се осъществява от ръководител проект и екип експерти от
община Марица с техническа и финансова компетентност за съответната дейност.
Изпълнението на проектите от Програмата включва следните етапи:
 Подготовка на подробни проектни фишове/заявки/формуляри за всяка дейност
от Програмата, включващи:
-Обща и специфични цели на проекта
-Списък на планираните дейности по проекта
-План-график на изпълнение на дейностите по проекта
-Планиран бюджет за всяка от дейностите, конкретни източници на финансиране
-Подробни индикатори и очаквани резултати от проекта
-Организация на изпълнение на проекта - Екип за изпълнение на проекта, изпълнители
на отделните дейности
Препоръчва се използването на подхода на логическата матрица. Тази информация ще
бъде използвана при кандидатстване за финансиране в съответствие с конкретните
изисквания на съответния донор.
 Запознаване с критериите за участие и конкретните изисквания на конкретните
финансови възможности, предоставени от различни донори и подготовка на
Формуляр за участие
 Сключване на договор за финансиране
 Осъществяване на наблюдение и оценка на изпълнението на конкретния проект
Наблюдението представлява систематично набиране на информация за прогреса на
проекта. Оценката представлява анализ на тази информация с цел усъвършенстване на
стратегията и в крайна сметка – максимизиране на ефекта от тези мерки.
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За тази цел се препоръчва въвеждането на формализирана система за наблюдение,
включваща наръчник за осъществяване на наблюдението, информационни формуляри,
така също и в електронен вид – информационна система/база данни.
Наблюдението и оценката се извършват според индикаторите, най-общо посочени в
Програмата и конкретизирани при подробната разработка на всеки отделен проект.
Набирането на информация се осъществява чрез преглед на документация – техническа
и финансова, посещения на мястото на изпълнение, срещи и интервюта.
 Внедряване и популяризиране на резултатите от съответния проект
 Актуализация на базата данни и информационната система.
Инициатор и отговорник за изпълнението на дейностите, изброени по-долу е Общинска
администрация – Марица. По отношение на дейностите, свързани с подобряване,
диверсифициране и реклама на туристическия продукт, общината ще сътрудничи с
Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на младежта и спорта и
Министерство на културата. По отношение на инфраструктурните проекти и околната
среда, Общината ще сътрудничи с Министерство на земеделието и храните – Държавен
фонд «Земеделие» и Министерство на околната среда и водите/PИОСВ, а поотношение на развитието на човешките ресурси – с Министерство на образованието и
науката, Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.
Проект/Мярка

Партньор

1.Разработване на туристически пакети:
-В областта на Културен туризъм
- В областта на Еко-туризъм
- В областта на Селски туризъм
2.Изграждане на туристически маршрути и пътеки

Читалища
НПО
Бизнес
НПО

Управлява Срок
щ
Община
31.12.2017г.
Марица
Община
Марица
Община
Марица

31.12.2017г.

Община
Марица

За
целия
период

5.Продуктово позициониране в тематични Бизнес
изложения извън територията на страната;

Община
Марица

За
целия
период

6.Предварително
тестване
на
конкретната
концепция за продуктите (бизнес анализ);
7.Изработване
и
разпространение
на
информационни, маркетингови и рекламни
материали, реклама в медиите
8.Изработване на рекламен филм за продукт;

Бизнес
НПО
Бизнес
НПО

Община
Марица
Община
Марица

31.12.2017г.

Бизнес
НПО
9.Изработване на рекламни TV клипове;
Бизнес
НПО
10.Изработване на брошура, пътеводител, карта, Бизнес
слоган и лого на бранда.
НПО

Община
Марица
Община
Марица
Община
Марица

31.12.2017г.

3.Рекламни дейности:
Бизнес
-Международна рекламна кампания;
-Национална рекламна кампания;
4.Продуктово позициониране в регионални, Бизнес
национални и международни туристически борси,
изложения и панаири;

За
целия
период

31.12.2017г.

31.12.2017г.
31.12.2017г.
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11. Изграждане на онлайн система в Туристически
сайт на общината за измерване на потребителската
удовлетвореност на туристите.
12. . Ремонт и модернизиране на поддържащата
инфраструктура до туристическите обекти.
13. Изработване монтиране и поддръжка на
туристически маркировки и обозначения /на
английски, немски и руски език/, на ключови и
подходящи места, улесняващи българските и
чуждестранни туристи в намирането на
новооткрити туристически забележителности и
местоназначения.
14. Създаване на проектна готовност (изготвяне на
проекти в работна фаза)по приоритетни проекти в
сферата на туризма.
15.Провеждане на специализирани туристически
проучвания с цел идентифициране и развиване на
целеви пазари, както и за привличане на нови
целеви групи и пазари в дългосрочен план.

Община
Марица

31.12.2017г.

Община
Марица
Община
Марица

Постоянен

Община
Марица

31.12.2016г.

Община
Марица

Постоянен

16. Развитие на читалищата като съвременни
духовни центрове за разпространение на
информация, знания, успешни практики и
съхранение на местните традиции и подпомагне
дейността и творчеството на местни дейци на
културата, фолклорни и класически танцови и
музикални състави и училищно творчество.
17.Подобряване дистрибуцията на туристическите Бизнес
продукти.
НПО
18.Устойчиво стопанисване на горите и
съхраняване на биоразнообразието
19.Изграждане и реконструкция на други елементи
от обслужващата туристическа инфраструктура –
достъп за хора в неравностойно положение,
паркинги, маркировка, информационни табели др.

Община
Марица

Постоянен

Община
Марица
Община
Марица
Община
Марица

31.12.2017г.

20.Изграждане на посетителски информационен
център „Малтепе“.
21. Изграждане на Приключенски парк и
Тематични ресторанти
22.Организиране на редовни и периодични
форуми:
- Форуми на творците в културата - изобразителни
изкуства, музика, поезия, занаяти и др.
- Организиране на научни форуми –
природолюбителски, етнографски, архитектурни,
археологически;

Община
Марица
Община
Марица
Община
Марица

31.12.2017г.

Бизнес
НПО
Бизнес
НПО
Читалища

31.12.2018г.

Постоянен
31.12.2017г.

31.12.2017г.
Постоянен
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23. Създаване на читалищни сбирки –
етнографски, културно-исторически и др.
24. Създаване на тематични маршрути свързани с
местни празници и фестивали - традиционни
празници, патронни празници, народни обичаи,
чествания на творци и др.

Читалища
Бизнес
НПО
Читалища

25. Разработване на правила, наръчници и добри
практики в предоставянето на туристически
услуги
26. Повишаване квалификацията на общински
служители чрез участие в специализирани
обучения /туризъм, управление на проекти и др./
27. Провеждане на курсове за обучение и Бизнес
повишаване на квалификацията на заетите в НПО
туризма.
Читалища

Община
Марица
Община
Марица

Постоянен

Община
Марица

31.12.2016г

Община
Марица

Постоянен

Община
Марица

Постоянен

Постоянен

5.2.3.Мониторинг на изпълнението:
План за развитие на туризма
№ Препоръчителна дейност
1

2

Политика и маркетинг:
1.1. Съвместна работа със заинтересованите
страни за ефективно промоциране на
дестинация Марица като привлекателно и ново
място за разнообразни туристически
преживявания.
1.2. Разработване и провеждане на широка PR
кампания с акцент върху новосъздадените
туристически пакети.
1.3.Създаване на нови атракции, вкл.доставяни
и от представители на местните общности.
1.4. Обвързване на дейностите от културния
календар на община Марица с туристическите
продукти .
1.5. Организиране на опознавателен тур по
туристическите обекти в общината за
журналисти и туроператори.
1.6. Участие в туристическите борси на
територията на България: София, Варна,
Пловдив, Бургас, Смолян .
1.7. Съставяне на план за развитие на
Туристическия информационен център като
посредник в общината на туроператорски
фирми.
Осигуряване на достъпността на
новосъздадената
туристическа инфраструктура:

Доставчик

Резултат

Община Марица;
Туристически
информационен
център“Малтепе“
Местно читалище и
клубове;
Местни НПО
Граждани
Местен бизнес
Медии
Инвестиционни
посредници
Експерти
Хотелиери
Рестораньори
Самодейни
колективи

Нарастване на
броя на
посетителите и
на разходите им
за туристически
услуги в
общината.
Разработена
промоционална
кампания, вкл.
чрез интернет.
Разширяване
обхвата на
участниците в
празника на
общината.
Популяризиране
на
възможностите
за туризъм в
общината.

Община Марица;
Туристически
информационен

Нарастване на
броя на
посетителите и
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2.1. Поддържане и подобряване на пътищата
до изходните места за туризъм, изграждане на
паркинги и др.важни съоръжения.
2.2. Поддържане на указателните табели.
2.3. Провеждане на работна срещи с хотелиери
от съседни общини (Родопи и Кричим) и
представители на туристически фирми с цел
предлагане на пакетни туристически услуги.
2.4. Оказване на подкрепа (консултации,
обучение,
информация) на лицата, предоставящи подслон
на посетителите с оглед осигуряването на
високо
качество на предлаганите услуги.

център“Малтепе“
Медии
Бизнес
Туристически
агенции

Устойчивост:
3.1. Системно проучване на мненията и
оценките на основните заинтересовани страни
(вкл. посетителите) относно състоянието и
развитието на туризма в общината.
3.2. Събиране и поддържане на актуална
информация относно туристическото
предлагане в България и Европа.
3.4. Създаване и укрепване на
институционалната рамка за развитието на
туризма в общината

Доставчиците на
туристически услуги
в общината
Община Марица
Туристически
информационен
център“Малтепе“

4. Укрепване на местния капацитет за развитие
на туризъм като печеливш сектор
4.1. Провеждане на институционален тренинг
за изграждане на умения за работа в екип .
4.2.Провеждане на демонстрационни
мероприятия за трайни партньорства и
взаимодействие;
4.3.Общински информационни кампании за
обществеността;
4.4.Партньорски кръгли маси.

Доставчиците на
туристически услуги
в общината
Община Марица
Туристически
информационен
център“Малтепе“

на разходите им
за туристически
услуги в
общината.
По- добра
информираност
на посетителите
на областта за
туристическите
услуги, които се
предлагат.
Подобряване
капацитета на
лицата и
фирмите,
предлагащи
туристически
услуги в
общината и
повишаване
качеството на
тези услуги.
Измерване
тенденциите на
растеж в
туризма.
Измерване
тенденциите н
растеж в
туризма.
Обхващане на
интернетактивната
общност от
потребители на
туристически
услуги.
Развитие на
устойчив
туристически
продукт и
измерване на
растеж в сектора.
Налагане на
туризма като
интегрирана
дейност.
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 Мониторинг на програмата и стратегия за устойчиво развитие на туризма в
община Марица:
Ефективният процес на планиране задължително трябва да включва в себе си
ефективен контрол. Процесът на контрол представлява:
-

измерване на резултатите от изпълнението на плана;
сравняване на резултатите от изпълнението с целевите показатели;
осигуряване на превантивни мерки в критични точки, носещи рискове;
оценка на изпълнението и при необходимост набелязване и предприемане на
коригиращи действия.

Измерването на резултатите трябва да се осъществява на базата на количествено
измерими индикатори за напредък или успех, отбелязани още в етапа на планиране.
Събраната за целите на контрола информация трябва да е действителна и да отразява
реалното изпълнение и реалните резултати.
Текущият контрол на работата се осъществява от отговорните лица. Необходимостта от
коригиращи действия се налага, когато има чувствително разминава планираните
резултати. За да бъдат адекватни коригиращите действия, първо трябва да се
идентифицират обективните (вън от организацията) и субективните (вътре в
организацията) причини за незадоволителните резултати.
Коригиращите действия се предприемат при изпълнение на плана не касаят целите, а
методите за постигането им. Те могат да се отнасят до осигуряване на допълнителни
ресурси или заменянето им с други. При по-нататъшния контрол, обектите на
коригиращи действия трябва да се наблюдават по-често и с повишено внимание.
Мониторингът на консолидираната маркетингова стратегия в направление „туризъм“
следва да се извършва чрез:
-

Определяне източници на информация за развитие на туризма в дестинация
Марица;
Събиране на база данни за изпълнението на набелязаните мерки;
Проследяване на резултатите от извършеното;
Прогнозиране на бъдещата посока на резултатите;
Развитие на алтернативни проекции между целите и резултатите;
Оценка на резултатите и влиянието им върху напредъка на изпълнението;
Идентифициране на силите, които трябва да бъдат разгледани като основни
фактори, влияещи върху процеса на изпълнение.

Така обособените мерки за осъществяване на мониторинг гарантират максимално
ефективното и ефикасно изпълнение на заложените мерки в стратегията и
постигането на целите й.
 Система от индикатори за наблюдение:
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнение на стратегията за туризъм, въз
основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на
постигане на целите и приоритетите за развитие на туристическото предлагане по
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физически и финансови характеристики. За целите на плана ще се използват два
основни вида индикатори:
 индикатори за резултат:
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори
следва да бъдат количествено измерими и да осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и
мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикатори за резултат:
Индикатори за икономическа стойност:
а)разработени брой туристически бранда за дестинация „Марица“: 3 броя
- Културен туризъм: “ Марица…по стъпките на българското“ и „Опознай и съхрани
българското“:
- Еко и природосъобразен туризъм: „Биоразнообразието на Марица“;
- Кулинарен туризъм: “ Кулинарни вълшебства от етнографска област Марица-минало
с бъдеще“.
б) разработени и промотирани брой туристически пакети:
Туристически пакети за културен туризъм „Духовни светилища“: 4 броя
-1 еднодневен туристически пакет;
-1 двудневен туристически пакет;
-1 тридневен туристически пакет;
-1 четиридневен туристически пакет под формата на интерактивно училище).
Туристически пакети за еко и природосъобразен туризъм: 3 броя
-1 еднодневен туристически пакет;
-1 двудневен туристически пакет;
-1 тридневен туристически пакет;
Туристически пакети за кулинарен туризъм: 3 броя
-1 пакет с различна продължителност за винен туризъм;
-1 пакет за дегустация на местни традиционни храни с различна продължителност;
-1 общ туристически пакет за кулинарен туризъм.
Брой възможни интегрирани туристически продукти:5 броя
-1 туристически пакет с дестинация „Родопи“;
-1 туристически пакет с дестинация „Калояново“;
-1 туристически пакет с дестинация „Садово“;
-1 туристически пакет с дестинация „Пловдив“;
-1 туристически пакет с дестинация „Раковски.
в) Потенциален брой на реализираните нощувки в дестинация „Марица“:
-2015г.: изходен индикатор: 1176 броя нощувки;
-2016г.няма данни към 30.06.2016г.;
-2017г.: в общо 9 обекта за настаняване: минимум 2000 броя;
-2018г. в общо 9 обекта за настаняване: минимум 2200 броя и нарастване от 10%;
-2019г. в общо 9 обекта за настаняване: минимум 2420 броя или нарастване с 10%;
-2020г. в общо 9 обекта за настаняване: минимум 2904 броя или нарастване с 10%;
Общо измеримо увеличаване на броя реализирани нощувки в дестинацията: с 30%
г) Потенциален брой нощувки на месец в дестинация „Марица“:
Година на измерване
Месеци
Брой нощувки
Брой легла
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2017

2018

2019

2020

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

80
80
120
150
250
300
300
300
120
80
80
140
100
100
120
150
310
330
330
330
120
80
80
150
100
100
140
180
270
330
330
330
130
80
80
160
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242

160

160

160

160
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Забележка: потенциалните нощувки през 2020г. са разпределени равномерно по месеци
защото се предполага, че тогава дестинация „Марица“ ще бъде успешно промотирана и
разпознаваема утвърдена дестинация на туристическия пазар и заетостта на местата за
настаняване ще бъде интензивна.
д) Дневен разход за турист за дестинация „Марица“
Година на Вид на разхода
Разходна норма за 1 брой турист
измерване
2017
Разходи за нощувка
До 30% от обявената цена за услугата
Разходи за храна
До 40% от обявената цена на услугата
Разходи за атракции
До 20% от обявената цена на услугата
Непредвидими разходи
До 5% от обявената цена на продукта
Разходи за инвестиране в До 5% от обявената цена на продукта
обекта/услугата
2018
Разходи за нощувка
До 25% от обявената цена за услугата
Разходи за храна
До 35% от обявената цена на услугата
Разходи за атракции
До 30% от обявената цена на услугата
Непредвидими разходи
До 5% от обявената цена на продукта
Разходи за инвестиране в До 5% от обявената цена на продукта
обекта/услугата
2019
Разходи за нощувка
До 20% от обявената цена за услугата
Разходи за храна
До 30% от обявената цена на услугата
Разходи за атракции
До 30% от обявената цена на услугата
Непредвидими разходи
До 5% от обявената цена на продукта
Разходи за инвестиране в До 15% от обявената цена на продукта
обекта/услугата
2020
Разходи за нощувка
До 15% от обявената цена за услугата
Разходи за храна
До 25% от обявената цена на услугата
Разходи за атракции
До 35% от обявената цена на услугата
Непредвидими разходи
До 5% от обявената цена на продукта
Разходи за инвестиране в До 20% от обявената цена на продукта
обекта/услугата
Забележка: всеки доставчик на туристическа услуга е свободен сам да сформира
крайната цена на предлагания продукт или услуга. Тази цена следва да се съобразява с
атрактивността и разпознаваемостта на дестинация „Марица“, с цените на
конкуренцията в дестинацията, с търсенето и предлагането на останалите туристически
пазари на сродни продукти.
е)Индикатори за посетители на видовете атракции:
Година на измерване Вид на атракцията
2017
Атракции/пакети за културен туризъм
Атракции/пакети за кулинарен туризъм
Атракции/пакети за еко туризъм
Атракции/пакети с близки дестинации
Местни посетители на атракциите
2018
Атракции/пакети за културен туризъм
Атракции/пакети за кулинарен туризъм

Брой туристи
500
300
400
600
250
650
450
85

2019

2020

Атракции/пакети за еко туризъм
Атракции/пакети с близки дестинации
Местни посетители на атракциите
Атракции/пакети за културен туризъм
Атракции/пакети за кулинарен туризъм
Атракции/пакети за еко туризъм
Атракции/пакети с близки дестинации
Местни посетители на атракциите
Атракции/пакети за културен туризъм
Атракции/пакети за кулинарен туризъм
Атракции/пакети за еко туризъм
Атракции/пакети с близки дестинации
Местни посетители на атракциите

ж)Индикатори за измерване на удовлетвореността на туристите:
Година на измерване Удовлетвореност на туристите
2017
Брой на анкетираните гости/посетители
% на удовлетворение
2018
Брой на анкетираните гости/посетители
% на удовлетворение
2019
Брой на анкетираните гости/посетители
% на удовлетворение
2020
Брой на анкетираните гости/посетители
% на удовлетворение

550
750
400
800
600
700
900
550
950
750
850
1050
700
Брой туристи
Мин.300
100%
Мин.400
100%
Мин.500
100%
Мин.600
100%

Сред основните показатели по които ще се събира информация за удовлетвореност на
туристите са:
-качество на посрещане и обслужване на туристите;
-качество на хотелиерската база;
-качество на предложената местна кухня ;
-качество на ползваните съпътстващи услуги;
-качество на ползваните атракции/пакети.
з)Индикатори за измерване на общностното въздействие:
Година на измерване Индикатор
2017
Подобрено общностно развитие
Повишено
разбиране
на
местното население за туризма
2018
Подобрено общностно развитие
Повишено
разбиране
на
местното население за туризма
2019
Подобрено общностно развитие
Повишено
разбиране
на
местното население за туризма
2020
Подобрено общностно развитие
Повишено
разбиране
на
местното население за туризма

Прогнозен % на въздействие
30
20
40
30
50
40
60
50

и)Индикатори за измерване на социално въздействие:
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Година на измерване
2017
2018
2019
2020

Индикатор
Подобрен социален статус
Подобрена социална среда
Подобрен социален статус
Подобрена социална среда
Подобрен социален статус
Подобрена социална среда
Подобрен социален статус
Подобрена социална среда

Прогнозен % на въздействие
10
10
20
20
30
30
30
30

и)Индикатори за измерване на екологично въздействие:
Някои форми на туризъм водят до разрушаване на местообитанията на растенията и
животните, деградирането на ландшафта и растяща конкуренция при ползването на
ограничени ресурси и услуги, като земя, питейна вода, енергия и пречистване на
отпадъчните води.
В допълнение местното население е принудено да се раздели с някои от традициите си
и става свръхзависимо от доходите, постъпващи от туризма.
Заплахите за околната среда нарастват, когато туристическата дейност е съсредоточена
в сравнително кратък период от годината и на малки пространства. Отрицателният
ефект може да се усили, ако е налице паралелно въздействие върху околната среда от
другите икономически сектори - селско стопанство, промишленост, риболов или пък
поради разрастването на населените места.
Туризмът и отдихът зависят изключително много от качеството на природната и
културната среда, а и самите те влияят върху нея. Когато управлението им е лошо или
излезе извън контрол, туризмът и почивната дейност могат да се превърнат в източник
на замърсяване за околната среда.
Година на измерване Индикатор
Прогнозен % на въздействие
2017
Подобрена природна среда
10
Повишено екологично мислене 10
2018
Подобрена природна среда
20
Повишено екологично мислене 20
2019
Подобрена природна среда
30
Повишено екологично мислене 30
2020
Подобрена природна среда
30
Повишено екологично мислене 30
й)Индикатори за измерване на културното въздействие:
Големият брой посетители на културни забележителности в България и в частност в
региона на Пловдив като дестинация предизвиква различни проблеми за културната
среда, вкл.и увреждане на сгради и културни паметници. Очаква се културния туризъм
да се развива все повече, тъй като популярността му непрекъснато нараства.
Година на измерване Индикатор
Прогнозен % на въздействие
2017
Подобрена културна среда
10
Съхранено
и
промотирано 10
културно наследство
2018
Подобрена културна среда
20
Съхранено
и
промотирано 20
културно наследство
2019
Подобрена културна среда
30
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2020

Съхранено
и
промотирано 30
културно наследство
Подобрена културна среда
30
Съхранено
и
промотирано 30
културно наследство

 индикатори за въздействие:
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и
стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за
качествено измерими индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно
достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на
общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона.
 Предложена система за мониторинг:
 SMART концепцията, а именно:
-Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни
-Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано бъдещо
състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено определен, така че
да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на мерната единица.
-Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни за
стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими.
-Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на
проекта и също така да бъде реалистичен
-Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в ограничен
период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в проекта.
 Стойности, които следва да се наблюдават по време на прилагане на
консолидираната маркетингова стратегия за туризъм:
-

-

-

Проведени работни срещи и събития за съвместна работа със заинтересованите
страни за ефективно промоциране на дестинация Марица като привлекателно и
ново място за разнообразни туристически преживявания.
Качество на проведената широка PR кампания с акцент върху новосъздадените
туристически пакети, до какъв кръг от потребители е достигнала и какъв е
ефекта;
Брой на създадените нови атракции, вкл.доставяни и от представители на
местните общности.
Брой на обвързани дейности от културния календар на община Марица с
туристическите продукти .
Брой на организирани опознавателени турове по туристическите обекти в
общината за
журналисти и туроператори.
Брой участия на дестинация Марица в туристическите борси на територията на
България: София, Варна, Пловдив, Бургас, Смолян , също така и в чужбина.
Качество на създадения план за развитие на Туристическия информационен
център като посредник в общината на туроператорски фирми.
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-

-

-

-

Брой и качество на подобрените пътищата до изходните места за туризъм,
изграждане на паркинги и др.важни съоръжения.
Брой поддържани указателните табели.
Брой проведени работна срещи с хотелиери от съседни общини (Родопи и
Кричим) и представители на туристически фирми с цел предлагане на пакетни
туристически услуги.
Брой на лица с оказана подкрепа (консултации, обучение, информация) за
лицата, предоставящи подслон на посетителите с оглед осигуряването на високо
качество на предлаганите услуги.
Брой реализирани системни проучвания на мненията и оценките на основните
заинтересовани страни (вкл. посетителите) относно състоянието и развитието на
туризма в общината.
Качество и количество на
събраната актуална информация относно
туристическото предлагане в България и Европа.
С колко е увеличен % на нощувките.
С какъв %са се увеличили приходите от нощувки.
Какъв е % на увеличаване на заетостта на хотелската база.
С колко са се увеличили приходите на легло.
С колко се е увеличил средния престой на турист в дестинация Марица.
С колко са се увеличили местата за настаняване.
Брой създадени и успешно промотирани и администрирани местни атракции;

Изброените индикатори за мониторинг би следвало да се наблюдават текущо, като
информацията се съхранява в база-данни, видима не само за местната администрация, а
и за всички заинтересовани страни.
5.2.4.Източници на информацията:
-

Концепция за туристическо райониране на България
Николов, С. Доклад: „Екотуризмът като нетрадиционна туристическа форма”,
Географски институт при БАН;
Нешков, М,, и др., Въведение в туризма, ИУ – Варна, 2001;
Национални и регионални стратегически планови документи;
Тенденции на Световната туристическа организация до 2050 г.;
Програма “Дестинация Европа 2020”;
Националната програма за развитие на България 2020 г.;
Националната програма за реформи;
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022;
Проект на Споразумение за партньорство с Европейската комисия;
Стратегия Европа 2020;
Стратегия за Бранд България;
Национална програма за развитие „България 2020" ;
Националната стратегия за регионално развитие ;
Национална концепция за пространствено развитие ;
Регионален план за развитие на Южен централен район (ниво 2) ;
Областна стратегия за развитие на област Пловдив;
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив (ИПГВР) –
2014-2020 ;
Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм., бр. 68 от 2013 г.);
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-

Общински планове, стратегии и документи на Община Марица;
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България
2014-2030 г.;
Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на
Туристическите информационни центрове;
Статистически данни за международен туризъм в България за 2016 г.;
Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020;
Областна стратегия за регионално развитие на област Пловдив 2014-2020;
Национален статистически институт;
Национален консолидиран туристически регистър на категоризираните
туристически обекти , поддържан от МИЕ

ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ ЗА МАРИЦА
Разположена в сърцето на Балканския полуостров, България се гордее със своята
древна и богата история. Траки, елини, римляни, византийци, славяни и българи са
обитавали тези земи, оставяйки след себе си паметници и обогатявайки
съкровищницата на световната култура
Водните ресурси на България са незначителни. Това, което е и основна характеристика
на водните ресурси в България е, че те са неравномерно разпределени на територията
на страната. И фактът, че представляват неоценимо природно богатство.
Днес в забързания и модерен живот, ние не обръщаме внимание на явления и събития
които представляват част от нашия свят. Не отдаваме значение и не се отнасяме с
респект и уважение към тях. Именно едно такова явление представлява река Марица.
Важен е въпросът какво е мястото и ролята на реката в ежедневието и представите на
хората през праисторията и античността? Какво именно представлява тя? По какъв
начин въздейства върху начина на живот на древния човек?
През българските земи текат много реки, между които най- голяма и пълноводна е река
Марица. Безспорен факт е че, в нейната долина са живели хора още от неолита. Като
имаме в предвид, че праисторическия човек по нашите земи е познавал примитивния
сал, то може да допуснем, че човекът на неолита у нас ще е направил първите си ”плахи
стъпки” и над маришките води.
Значението на Марица като естествен воден път играе важна роля в живота на хората.
Живота по поречието се заражда още от най- дълбока древност. Свидетелство за това са
многобройните селищни могили от праисторията.
В обширния район поречието на Марица са проведени множество археологически
разкопки на селищните могили при: с. Веселиново-Ямболско; с. Биково Езеро,
Караново- Нова Загора, с. Михалич- гр. Марица [с. Колена, Хрищени- Хасковско, с.
Елхово, и др- общо около 50 проучени праисторически селища от всички
праисторически епохи.Според данните на Ходжа чешме, през първата половина на VI
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хил. пр. хр. на егейския бряг на източна Тракия, близо до устието на река Марица се
появила малка ранно земеделска група, която е носител на специфична материална
култура и е доста различна от тракийската .
Още през праисторията местния жител оценявал предимствата на реката. Река Марица
е една от най-големите и пълноводни реки във вътрешността на България.
Не е случайно, че край бреговете на реката са изниквали редица големи тракийски
селища, чиято стопанска роля не е намаля и до днес: Пазарджик, Пловдив, Одрин (а в
наши дни и Димитровград). Тя се назовава за пръв път от Алкей (VI век пр. хр.).
Херодот, Тукидид, Еврипид, Аристотел, Теофраст и други я назовават под иметоhesbos. А Плиний, Овидий, Вергилийи др. латински автори- Хебрус, но поради отдавна
изчезналото произношение на латинското H, речното име се предава у Йорданес и
Исидор с формата Есбрус. Обстоятелството, че река Хеброс е представена като голяма
река в сравнение с нейните притоци е дало повод на траките да я назовават и с израза
“голямата река”, респективно “голямата вода”, както се разбира от думите на Херодот:
“потамос мегалос Хесбос” .
Не са един и двама античните автори които величаят реката: Алкей е нарича: “найхубавате от реките”, Овидий я нарича: “свещенния Хеброс”, трагикът
Еврипид:”сребреносен Хеброс”.
Горе споменатия вече древногръцки поет Алкей само с едно изречение успява да
отрази по забележителен начин географското положение на Хебрус като най-значимата
река в Тракия: “Хебре, ти чудно хубава река, която се вливаш в пурпорното море при
Енос, плискайки се през тракийската земя.
Солин съобщава, че извира от земята на племето одриси. А Плиний стари изброява още
15 тракийски племена, обитаващи земите по продължението на нейното течение. Като
цяло Марица е била известна в древността с името Hebros. Една старинна легенда пък
говори ,че тракийския цар Касандър имал син на име Хебър.
Като пораснал, той бил непослушен и причинявал много тревоги на майка си
Кротоника, тъй като не се завръщал у дома си по цели дни. Ядосан веднъж бащата след
дълго дирене го намерил и му се заканил че ще го убие.
Тогава изплашения син предпочел смъртта си във водите на река Ромбос, след което
реката получила името Хебар или Хебрус . На името на мъченика удавник нарекли найкрасивата река на Балканите. Според тази легенда Ромбус е най-старото име на реката,
ала това не е доказано от други по сигурни източници.
Най- приемливо е обяснението на акад. Вл. Георгиев относно произхода на известното
в древността име Хебър. Той смята, че Хебър не идва от старо тракийското Хеброскозел, а от Eibhros, което значи “пръскач” Това име датира от преди 2600 години. По
късно обаче, изхождайки от това, че Марица е втората по големина река на Балканския
полуостров Георгиев стига до заключението,че Хеброс трябва да се тълкува като:
“широката река”.
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За произхода на името на Марица Вл. Георгиев предполага, че то идва от блатистата
местност от град Енос на Бяло море -Meritus- което значи мочурище . Според това то
датира около 2 000 години. Васил Миков сочи обаче че това име е от по ново време чак
от XII век.
Според Д. Дечев произхода на името Марица произхожда от старото име на планината
Чакалтепе при град Енос и някакво селище в съседство с Енос. За първи път името на
река Марица се споменава от Идриси (1153) който пише: “im Unterlauft wird er Mariso
gennant und bei der Stadt Kubsila setzt man auf Barken uber den Strom” .
Според Идриси името на Марица се отнасяло първоначално до долното течение на
реката. Според сведенията на Георги Акрополит, който твърди, че Хебър променя
името си в Марица, тъй като в нея се вливали и други реки, които я превръщали в
голяма река. Също потвърждава това твърдение.
Според Тит Ливий една област край Бяло море от държавата на тракийския владетел
Котис се наричала Marene. Къде точно се намирала областта Marene, е неизвестно. Но
като се има в предвид, че държавата на одрисите се простирала по течението на
Марица, то става много правдоподобно, че с това име се е означавало долното течение
на същата река.
Името Марица се е разпространило последователно и по горното течение на реката. Но
заменянето на Хебър със Марица е станало още когато тракийския език е още
съществувал. Въпреки това обаче гръцките, както и византийските автори продължават
традицията още от времето на Херодот и Тукидид и я назовават Хеброс.
Едва през XII век византийските писатели Георги Акрополит и Георги Пахимер са
счели за необходимо смяната на името Хебрус с Масрица .Река Марица намира своето
заслужено място в произведенията на античните автори.От всички реки в Тракия найчесто древните автори споменават Хеброс. През античността населението е почитало
реката като божество.
На античните монети от Пловдив реката е изобразена като мъж с брада подпряла се на
скалите със знака на плодородието и с корона на главата, с класове и скиптър. Голям
брой емисии на монети намерени в Хадрианопол (дн. Одрин) също дават доказателства
в тази насока.
През античността благотворното влияние на реките върху растителността е било
особено ценено и тачено от хората, които напълно зависели от тайнствените за тях
природни сили. Реката е била символ на живота и дълголетието. Че това е така говорят
и обилните данни на нумизматиката. Известни са колониални бронзови монети край
маришки градове, Пловдив и Одрин.
На някои от тях има изображения на лодка или кораб. Според Д. Цончев, от монетите
от Одрин които са известни до сега имаме изображение на кораб с кормило и весла, при
монетите на следните императори Антоний Пии (138-161 г.), Комод (176-192.), Юлия
Домна- жена на Септиимий Север (193-211 г.), Гета (209-211), Транквилина- жена на
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Гориан III (238-244 г.). Монетите от Пловдив с изображение на предната част на лодка
са от императорите: Септимий Север (193-211 г.), Каракала (211-217 г.) и Елагабал
(218-222 г.), а предната част на кораб: Антонин Пий (138-161 г.), Септимий Север, Гета
и Елагабал .
Като цяло географското положение на реката, създава условия и предполага
възможност за активни търговски отношения. Не само защото обхваща голям район от
Тракия, но и създава условия за корабоплаване В редица исторически сведения се
посочва, че в древността Хеброс е била плавателна.
Една малка монета намерена при село Парчевич (днес квартал на Раковски), потвърдил
това по безспорен начин. Откритата монета е сечена в Пловдив от времето на Луций
Вер (161-169 г.), която се пази в пловдивския археологически музей.
На лицевата страна на монетата е гравиран бюстът на римския император Луций Вер
(161-169 г.), а на обратната- търговски кораб с мачта и платно. Около изображението на
кораба е написано в кръг името на Филипопол и името на провинциалния управител .
Тази гравюра върху Филипополската монета не е случайна. Тя показва, че в древността
Филипопол е бил пристанище на река Хеброс и важен търговски център. На устието на
Хеброс се намира важният “тракийски град Полтимбрия”- център на племето апсинти.
Той е колонизиран от малоазийските гърци и е наречен Енос.
Като имаме в предвид голямото пълноводие на река Марица и по малките по обем
някога съдове, както и изображенията на споменатите монети за нас става ясно че през
римската епоха река Марица е била вече главна водна артерия за износ на стоки от
Тракия към юг както и за внос на по-ценни стоки от по напредналия Егейски свят.
Естествено е водите на голямата река да са били най- удобния транспортен път. От
тракийските земи чрез търговците са се изнасяли- жито, метали дървен материал,
добитък, роби, които са намирали пазар в Мала Азия, континентална Гърция, близкия
изток и Египет.
Красноречиво доказателство за това са монетните съкровища намерени по течението на
Хебрус. Въз основа на развитието на търговските отношения се изгражда
инфраструктура по течението на реката- това са: Ускодама (Одрин), Кипсеа и други
както и множество емпориони (IV-II век пр. хр.). фруги центрове са били Бизия (дн.
Град Виза), през III век столица на племето асти, и тържището Асара край днешния
Симеоновград. Намерените монетни находки ( главно по горното течение на Хеброс) от
времето на одриските царе Меток, Амадок I и II, Севт II и Котис I, показват че явно са
били предназначениза търговски обмен. От направените археологически разкопки и
събраните факти,може да се види кои именно полиси са търгували по поречието на
река Марица. Това са: остров Тасос, о. Родос, Синопе, о. Кос, Хераклея Понтийска и др.
като амфорна тара е намерена в Пловдив( тасоски, родоски и др.), до Свиленград (
тасоски), село Мезек ( от Амфиполис), село Войводово ( от Книд), както и в Пистирос (
Тасос, Маронея, Абдера) . Тук може да заключим, че по времето на могъществото на
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одриското царство ( през V- IV век) търговските контакти по река Марица са били в
голям възход.
По този начин река Марица представлява едно допълнително свързващо звено което
допринася за взаимното проникване между културите.
Река Марица наистина може да бъде определена като един мост между цивилизации,
защото чрез търговските контакти които са се осъществявали по нейното поречие,
довежда до допир между култури- гръко-римската и тракийската, прераснала в
симбиоза между тях в някои направления.
Трябва да имаме в предвид, че тогава водите не са били използвани за каквито и да е
други стопански цели, поради което реката била плавателна за средни и малки съдове,
каквито изобщо строял древния свят.
Тракийските беси, столетия преди и след н. е. са използвали превозната сила на река
Марица и по нейните води са стигали Бяло море. За това и римските завоеватели след
това ценели много високо нейните качества.

Дата: 10.08.2016г.
Фирма „Про Експерт Консулт“ЕООД
В.Динков……………………

94

95

