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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци
в общините Гърмен и Тасос е разработена в рамките на Договор №118/16.04.2018 г.
между „БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД и Община Гърмен, в изпълнение на
проект Β2.6c.09/28.09.2017 „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район“ (кратко наименование
„Дестинации за всички“), финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, Приоритетна ос 2
„Устойчива и адапираща се към климатичните промени трансгранична територия“
(2. A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area), Инвестиционен приоритет
6с „Съхранение, защита и промотиране на природното и културно наследство“, в
рамките на втория прием на проекти по програмата. Проектът се изпълнява в
партньорство между Община Гърмен (България) и Община Тасос (Гърция) и е
насочен към проучване на туристическия потенциал и развитие на туризма в
трансграничния район.
В рамките на Договор №118/16.04.2018 г. е включено ефективно проучване,
планиране и промотиране на туристическите ресурси на общината, които да
доведат до увеличаване на туристическия поток, в т.ч.:
◼

◼

◼

проучвания и подобряване на информационната осигуреност с данни за
туристическите ресурси в община Гърмен;
адекватно планиране на мерките за развитие на туризъм, в съответствие с
изискванията на Закона за туризма;
създаване на методологична основа за измерване на туристическите потоци и броя
на посещенията на територията на Община Гърмен и Община Тасос.

Настоящата методология представлява Под-дейност 3.1: „Разработване
на
съвместна методология за измерване на туристическите потоци и броя на
посещенията“ от Дейност 3 „Разработване на съвместна методология и извършване
на проучване сред туристическите потоци в общините Гърмен и Тасос в началото и
в края на проекта“ от Договор №118/16.04.2018 г.

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос

3

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: Β2.6c.09/28.09.2017 „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за всички“

I.

Основа за разработване на методологията за
измерване на туристическите потоци и броя на
посещенията

Целта на разработването на методологията (под-дейност 3.1) е осигуряване на
съвместимост при оценката на туристическите потоци между двата района и
периодите на извършване на проучванията. За успешното извършване на
проучванията за измерване на туристическия поток от основно значение е
разработването на настоящата методология, която предвижда приложими
механизми и инструменти за събиране на достатъчна информация за
проучванията.
Съществен елемент от методологията е разработването на методологична рамка
за измерване на туристическите потоци и броя на посещенията на територията на
общините Гърмен - Република България и Тасос - Република Гърция, която да може
да се приложи и в бъдещи проучвания, след приключване на Договора за
изпълнение на поръчката.
Основни етапи в разработването на методологията:
◼

◼
◼

◼

◼

Формулиране на конкретната тематика, цели и задачи на предстоящото
проучване, период на проучване
Формулиране на показателите за оценка и анализ
Определяне на източници на информация и документи по дефинираните
показатели на изследването (официални статистически и публично достъпни
данни и документи, налични на регионално, областно или местно ниво)
Идентифициране на заинтересовани страни и компетентни органи, от които
да бъдат събрани изходните данни
Определяне на методи за ангажирането на идентифицираните
заинтересовани страни от трансграничния регион на България и Гърция,
които разполагат с надеждна информация, необходима за оценката на
туристическите потоци

◼

Определяне на организационен план-график за работа - план за провеждане
на специфични проучвания, в т.ч. проучвания сред посетителите,
доставчиците на туристически услуги и икономически оператори от сектори,
свързани с туризма – период на провеждане, най-подходящ път за
комуникация и въвличането им в проучванията
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◼

◼

◼

◼

◼

Определяне на методика за извършване на проучванията (методи за
събиране на информация, методи за анализ на данните) - инструментариум
и похвати за събиране на изходните данни и качествена информация за
целите на анализа
Определяне на методи за анализ на информацията от анкети, проучвания на
публични източници, официална статистическа информация др.
Създаване на методика за описанието на получените материали (документи,
статистическа информация и др. ) – матрици за данни
Разработване на въпросници за събиране на качествената информация, които
да бъдат използвани при специфичните проучвания за оценка на
туристическите потоци
Систематизиране на процесите – създаване на Методологията.

Ограничения
Основен проблем на структурата на статистическата информация е, че няма
официална диференциация на данните по видове туризъм и на ниво общини. В
тази връзка, при проучванията следва да се съобрази липсата на информация на пониското териториално ниво и да се използват подходящите за територията
източници на информация, които да дадат реална оценка на туристическите
потоци и броя на посещенията.
Работни дефиниции и ключови понятия
Туризмът е дейност, свързана с пътуването на хора, задоволяващи познавателните
и развлекателните си потребности. Туризмът е социално-икономическо явление,
появило се на определен етап от общественото развитие, когато се появяват
осъзнати нужди на хората от почивка. В тази връзка, от социологическа гледна точка
туристическите потоци представляват съвкупност от туристически групи с
определени характеристики, които се отправят към определена дестинация,
за да задоволят познавателните и развлекателните си потребности.
За изследването на туристическите потоци следва да се определят брой на
посетителите на дестинацията (община Гърмен и община Тасос) и основните
характеристики на групите туристи – основен профил: от къде са, каква е целта
на посещението им.
Респондент - лице или организация, от което изследовател търси всякакъв вид
информация за нуждите на конкретно изследване. Терминът се отнася до всички
случаи, когато трябва да се получи информация чрез интервюиране, чрез
изпращане на въпросници по поща, чрез въпросници за самопопълване
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(дневници), чрез наблюдение и всеки друг метод с помощта, на който източника на
информация може да бъде записан или проследен по друг начин.

1. Кратък преглед на туризма в Община Гърмен и Община Тасос
Двете общини са признати за туристически дестинации с хиляди посетители всяка
година. Община Гърмен е известна национална дестинация за спа туризъм, еко и
културен туризъм, с минералните си извори, красивата си природа и исторически
си забележителности, а община Тасос е международна дестинация за морски и
културен туризъм, характеризираща се с природна красота, важни исторически и
културни забележителности и голям брой туристически атракции.
Основен фокус на проекта „Дестинации за всички“ е финансиране на туристическа
инфраструктура, достъпна за хора с увреждания, поради което обхващането на тази
група е ключов момент в провеждане на проучванията за туристическите потоци.
Община Гърмен
Културно-историческият туризъм е представен от архитектурните резервати и
паметници на културата с национално значение.
Село Ковачевица представлява уникален възрожденски архитектурен ансамбъл,
обявен за паметник на културата. В селото се намира и църквата “Св. Никола”
(1847г.), обявена за паметник на културата с местно значение.
От античния римски град Никополис ад Нестум - късно античен и
ранновизантийски град, намиращ се в село Гърмен, могат да се видят останки от
крепостни стени, култови сгради и други съоръжения. Това е един от трите града,
основани на Балканския полуостров от римския император Траян в чест на
победата му над даките през 106 г. от н.е., наречен “Град на победата на Места”. В
близост до античния град при разкопки са открити останки от базилика.
Съществува праисторическо селище и тракийско светилище в местността
“Градище” до село Долно Дряново. Светилището е рядък природен феномен с
изграден тракийски култов център. Той е археологически паметник на културата с
национално значение.
До с. Дъбница са разкрити останките от късноантична и средновековна крепост.
Селският туризъм е едно от водещите направления в туристическото предлагане в
региона. Най-добре развит е във вилно селище Лещен. Селото е един от найпривлекателните и автентични курорти за селски туризъм в България. Петнайсет
реставрирани стари къщи предлагат характерната за региона възрожденска
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атмосфера, съчетана с модерен комфорт. В Лещен се намира и църквата “Св.
Парашкева”. Тя е построена през 1837 г. и е художествен паметник на културата.
СПА туризмът (балнеотуризъм) е свързан с минералните извори в село Огняново.
Минералната вода има благоприятно въздействие върху редица заболявания.
Красивата природа и термалните води правят с. Огняново предпочитан курорт за
десетки туристи от страната и чужбина.
С достатъчно потенциал за развитие на планински и екотуризъм разполага не само
общината, но и целия регион. Този вид туризъм все още не е развит на
необходимото ниво, но има много голям потенциал за това.
Резерватът “Тъмната Гора” се намира в горното поречие на р. Канина и отстои на
16 км.от с. Ковачевица. Създаден е с цел опазване на вековна смесена гора от смърч,
ела и бук.
Ждрелото на река Канина в местността “Синия Вир” е един от найвпечатляващите природни феномени в района.
“Каялийските скали” са защитени скални образувания със статут на природна
забележителност от 1984 г. “Козият камък” е уникално скално образувание и е
обявено за природна забележителност през 1976 г.
Пещера “Ризова дупка”е карстова пропаст с дълбочина 10-12 метра, а пещера
“Маноилова дупка” е най-дългата пещера в Дъбрашкия дял на Западните Родопи
и в цяла Югозападна България. Нейната дължина е 2 175 м.
Заградски чинари са двете най-атрактивни вековни дървета в района. Те са на
възраст над 600 г., с огромни размери и изключителна красота. През 1968 г. са
защитени от държавата със закон.
В региона са обозначени редица екопътеки: Канинска екопътека с дължина
около 16 км., разделена на различни сектори; Ковачевица – Скребатно – Осиково –
Рибново; Ковачевица – Долен и Заграде – Гърмен - Старо Дебрен - Долно Дряново Долен.
Потенциалът за развитие на туризма на територията на общината е свързан
предимно със създаване и промоция на екотуристически продукти, селски и
културни маршрути. Перспективите за развитие на туристическия бизнес са
свързани предимно с разработването на наличните културно-исторически и
антропогенни ресурси и предлагане на регионален туристически продукт в рамките
на сътрудничество с останалите общини от Югозападния туристически регион.
Община Тасос
Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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Наричан Зеленият остров, Тасос е истинско парче от рая – с маслинови горички,
борове, кипариси и вечнозелени храсти. Пясъчни плажове, скалисти плажове,
мраморни плажове и едно безкрайно, синьо и топло море. Освен, че е опасан от
кристално сините води на Егейско море, Тасос крие в недрата си и множество руини
от антични градове и е обвит в легенди, които му придават допълнителен чар.
Праисторическите и исторически забележителности, археологическите обекти от
голямо значение, раннохристиянските базилики, манастирите, издълбаните
храмови църкви, планинските селища с традиционната архитектура са сред
богатствата и предимствата на остров Тасос. За богатата история на града
свидетелстват археологически находки из целия остров. Град Лименас (на гръцки
старото й име е било Тасос) - най-големият град на острова, е разположен в потънал
в зеленина живописен залив, интересен е и археологическият музей в града, където
могат да се видят предмети от VII век пр. Хр. до началото на миналия век. В Стария
град се намират светилищата на Артемида и Дионисий, а на хълма са
разположени Античният театър, Акрополът и храмът на Атина.
Друга интересна дестинация е старата столица на острова - Панагия. Разходката из
тесните улички покрай белосаните и покрити с каменни плочи вместо с керемиди
къщурки е истинско пътуване във времето. Колоритното Казавити, в което човек не
само може да се полюбува на старинните къщи и църкви, но да се потопи в
тишината, огласяна само от лястовиците и течащата планинска вода и
забележителния заспал във времето Теологос, в който стародавната архитектура е
съхранена, а традициите и обичаите - още живи, са само три от тях. Интересни
забележителности са местната църква и Пещерата на дракона.
В рибарското селище Алики се намира езически храм, издигнат през VII век пр. Хр.
Манастирът "Архангелу" е построен директно върху скалите, надвиснали над
морето, по пътя към Алики. Обителта е клон на атонския манастир Филотеу.
Манастирът "Панагиас" се намира по пътя за Мариес и в него живеят само един
или двама монаси. Манастирът "Свети Пантелеймон" се намира във
вътрешността на острова, в близост до Казавити.
Но Тасос не е само море и руини - много от съкровищата му не са на брега. Сенчести
таверни в горещите следобеди, гъсти зелени гори и куполообразна планина, чийто,
обрасъл във вековни гори, връх Ипсарио успява да се издигне на над 1200 м над
нивото на морето, въпреки че диаметърът на острова е само някакви си двайсетина
километра.
Всъщност островът е формиран от мрамори, гнайси и шисти от родопския масив, а
мраморът му се слави още от времето преди Христа. Обраслите в зеленина склонове
Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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на Тасос са скътали в пазвите си красиви, стари планински села, закътани далеч от
набезите на пиратите в миналото.
Островът е известен с безкрайните маслинови гори (повече от 1 млн. дървета),
добивания млечнобял мрамор и с прочутия със своя аромат студено пресован
зехтин. Не по-малко внимание заслужават обаче виното, пчелният мед и
гостоприемството на местните хора. Населяван още през каменната ера, Тасос е
известен от дълбока древност, когато островът се славел със златните си мини и бил
наричан „Атина на Севера”. В Музея на зехтина в Паная се демонстрира как от
маслините се извлича зехтин от древността, когато за тази цел са се използвали
тежки камъни, та чак до наши дни.
Широк от запад на изток по-малко от двайсет километра, а дълъг от север на юг
почти двайсет и пет, Тасос има площ от около 385 кв. км и се обикаля за по-малко
от сто километра по околовръстно шосе, предлагащо множество живописни
гледки. В своята северна част Тасос е покрит с неочаквано гъсти за един гръцки
остров борови гори, като тъмнозеленото на южните иглолистни видове прелива в
наситено синия цвят на морето. В южната част на острова растителността е доста
по-бедна, а склоновете по-стръмни и каменисти. Затова пък повечето хубави, макар
и малки, пясъчни плажове са именно там.

II.

Тематика, цели, обхват и период на проучването

Чрез проучванията за определяне на туристическия поток в региона и прогноза за
туристическото развитие се цели оценка на въздействието и постигане на
индикаторите на финансиращата програма „Интеррег V-A Гърция – България“
2014-2020. Инвестиционният приоритет, по който се финансира проектът е 6c
„Съхранение, защита и промотиране на природното и културно наследство“ е
насочен към валоризиране на културно и природно наследство в трансграничния
регион. Реализацията на Проект Β2.6c.09/28.09.2017 „Инициатива за подобряване
капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район“ ще
допринесе за постигане на Тематична цел 6 „Съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност“ на Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. В тази връзка чрез
проучванията следва да се достигне до информацията, необходима за измерване на
индикатора за постигане на тематична цел 6с:
Увеличен брой посещения на подкрепените обекти с културно или природно
наследство и забележителности /брой посещения на година/
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Заложената стойност на индикатора по проект Β2.6c.09/28.09.2017 „Дестинации за
всички“ е 7000.
Измерването на индикатора ще се извърши чрез две отделни проучвания за
измерване на туристическия поток (Проучване 1 към Доклад 3: Първа част и Проучване
2 към Доклад 3: Втора част). Двете проучвания бъдат идентични, като първото ще се
проведе в началото на изпълнението на Договора, а второто в края.
Проучванията, които ще се проведат в рамките на под-дейност 3.3 имат
следните основни цели:
◼

◼

измерване на туристическите потоци1 и броя на посещенията – ще се
извърши и в двете проучвания;
оценка на факторите, които са от значение за увеличаване на
туристопотока – показателите ще се определят и измерят в рамките на
всяко от двете проучвания, като след второто проучване ще се направи
прогноза за туристическото развитие в района на община Гърмен и община
Тасос.

Период на проучванията:
При определяне на периода на проучванията са взети предвид периода на
изпълнение на Договор №118/16.04.2018 г. между „БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД
и Община Гърмен, в рамките на който се изготвят проучванията, както и
очакванията за налични статистически данни /годишни, месечни, тримесечни и др./
към момента на извършване на двете проучвания. От важно значение е фактът, че
настоящата методология може да се прилага и извън периода на цитирания по-горе
договор, чрез събиране на данни след приключване на проекта, с цел верифициране
на постигнатите индикатори.
◼

◼

Проучване 1 – за измерване на начална стойност на индикатора на
програмата и показателите: 16.05 – 10.06.2018 г.
Проучване 2 – за измерване на крайна стойност на индикатора на програмата
и показателите: 16.06 – 10.07.2019 г.

Продължителност на проучванията:
◼
◼

Проучване 1 – 25 дни
Проучване 2 – 25 дни

Времеви обхват на проучванията:
С оглед целите на проучванията, настоящата методология е създадена за измерване на входящите
туристически потоци.
1
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За целите на измерване на туристическите потоци и броя на посещенията в
проучванията се определят базови стойности на избраните показатели и на
индикатора като цяло (в рамките на първото проучване), която да бъде сравнима с
идентични данни след определен период от време (второто проучване). За
формиране на по-ясна тенденция в динамиката на някои от показателите, за които
са налични статистически данни, ще се направи преглед на данните за 3 или 5
годишен период. Преглед на индикаторите на финансиращата програма показва,
че приложимият индикатор (посочен по-горе) следва да се измери на годишна база.
С оглед спецификата на предстоящите проучвания, за да се измери динамиката в
туристическите потоци (нарастване/ намаляване) и броя на посещенията в началото
и края на проекта, времевия обхват на данните за всяко от проучванията ще
бъде 1 година, като данните за първото проучване следва да обхванат 2017
година, а за второто – 2018 година. При анализа на данните следва да се направят
и шестмесечни разрази, с цел определяне на туристопотоците и броя на
посещенията в различните туристически сезони. Не на последно място трябва да се
отбележи, че договорът за изпълнение на проучванията приключва през м. юли
2019 г., поради което настоящата методология предвижда инструменти за проекция
на годишните данни за 2019 г., които могат да се верифицират с инструментариума
на методологията след 31.12.2019 г.
За оценка на факторите, които са от значение за увеличаване на туристопотока и ще
се изследват характеристиките на туристическите дестинации към момента на
проучванията, а при прогнозата за туристическото развитие в района на община
Гърмен и община Тасос, която ще се извърши след края на второто проучване,
трябва да се вземат предвид статистически данни за туристопотоците за
периода от 2014 до 2018 г. вкл. (на годишна база и по шестмесечия) и първото
шестмесечие на 2019 г.
Териториален обхват на проучванията: територията на община Гърмен и община
Тасос2.
В настоящата методология са разработени съвместни индикатори – унифицирани
за двете общини, за измерването на които са посочени конкретен план и списък с
източници на информация, предоставени на Община Тасос. Конкретните данни за
територията на Община Тасос ще бъдат събрани със съдействието на Община
Гърмен, в качеството и на водещ партньор по проекта „Дестинации за всички“.

Данните за Община Тасос следва да бъдат предоставени на Изпълнителя със съдействието
на Община Гърмен в качеството й на водещ партньор по проекта.
2
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III.

Съвместни
индикатори
за
измерване
туристическите потоци и броя на посещенията

на

Най-важното в методическата подготовка се свързва с определяне индикатори/
показатели на проучванията, чрез които впоследствие да се осъществи оценката и
анализа - съдържателен, факторен и приспособен към тематиката. Предвид
разликата в характеристиките на териториите на община Гърмен и Община Тасос,
настоящите съвместни индикатори са унифицирани, с цел да могат да се приложат
и в двете общини.
Индикатори за измерване на туристическите потоци и броя на посещенията:
◼

◼

◼
◼
◼

брой туристи, посетили туристическата дестинация (община Гърмен и
община Тасос),
◼ в т.ч. чужденци
основни характеристики на групите туристи
o цел/ мотив за посещенията
o профил на туристите (местожителство, възраст) – входящи
туристически потоци
o представители на специфичната група – хора с увреждания
брой реализирани нощувки - общо, от българи и от чужденци;
брой пренощували лица - общо, от българи и от чужденци
продължителност на престоя в дни - общо, от българи и от чужденци

Индикатори за факторите, които са от значение за увеличаване на
туристопотока:
◼ Обща характеристика на туристическата дестинация (община Гърмен и
община Тасос3).
обекти на културно-историческото и природно наследство
(допълнителни индикатори само за община Гърмен):
o достъпност:
▪ Транспортна достъпност – наличие на транспортни връзки (пътна
мрежа, ЖП и автобусен транспорт, близост до летище – за

Община Тасос е международна туристическа дестинация и не е необходимо изследване с
допълнителни индикатори на достъпността и атрактивността
3

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос

12

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: Β2.6c.09/28.09.2017 „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за всички“

◼

◼

◼

◼

IV.

туристически обекти от национално значение, посещавани от
туристи от други държави);
▪ Достъпност/ пригоденост за туристически посещения (състояние
на самия обект и изградена инфраструктура за посещения на
туристи и др.);
▪ Финансова достъпност – цени за достъп и на предоставяните услуги
(напр. Обиколка с екскурзовод, наем за заснемане на различни
събития и др.).
o атрактивност на обекта (в т.ч. начините по които е представен и
промотиран, за да достигне до потенциалните туристи);
o достъпност на обекта за хора с увреждания
съществуващата настанителна база (хотели, къщи за гости и др.),
заведения за хранене и др., които са фактори, влияещи нагласата на
туристите при планирането на туристически посещения
o брой/ капацитет на места за настаняване (брой легла)
o брой/ капаците заведения за хранене и развлечения и др.
o категоризация на местата за настаняване
съществуващи допълнителни услуги – обиколки с екскурзовод, беседи (на
различни езици), продажба на сувенири, демонстрационни дейности и др.
нагласа на туристите – удовлетвореност и готовност за повторно посещение
и/ или препоръчване на дестинацията
нагласа на доставчиците на туристически услуги и икономически
оператори от сектори, свързани с туризма – за разнообразяване на услугите
съобразно търсенето, за подобряване на услугите и т.н.

Източници на
индикаторите

информация

за

измерване

на

За целите на проучванията следва да се приложат следните методи на изследване:
◼

◼

документално изследване – проучване на налични документи/ данни/
изследвания/ информация в областта на туризма, в т.ч. в области, свързани с
туризма и др.
количествено и качествено изследване – анализ на статистически и други
данни и анализ на резултати от анкетни проучвания.

Източници на количествени и количествени данни:
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 Официални статистически данни - НСИ и Гръцкият статистически орган





ELSTAT (The Hellenic Statistical Authority)/ Гръцкият орган по туризъм - EOT
(Greek Authority for Tourism – EOT)/ Фериботни власти – Община Тасос;
Община Гърмен и Община Тасос;
Публични източници, в т.ч. регистри на Министерство на туризма/ Гръцкият
орган по туризъм - EOT (Greek Authority for Tourism – EOT) и др.;
Туристически информационни центрове, музеи, туристически обекти и
атракции, в т.ч. обектите, които ще се финансират по проект „Дестинации за
всички“;
Информация от целевите групи - анкети/ въпросници;
Таблица 1 Източници на информация за всеки от индикаторите

индикатор/
област, която се
изследва

Постановка в
анализа

Източник на
информация (Гърмен)

Източник на
информация (Тасос)

Индикатори за измерване на туристическите потоци:
И 1:
брой
туристи,
посетили
туристическата
дестинация: общо, в
т.ч. чужденци

Индикаторът съдържа
обща информация за:
И
1.1:
брой
пренощували
лица:
общо, в т.ч. чужденци
И
1.2:
брой
краткотрайни
посещения
(еднодневни)
В
основата
на
измерването
на
туристопотока е анализа
на данните за броя

И 1.1: Статистика на НСИ
Алтернативен източник:
Община Гърмен4
И
1.2:
Специфично
проучване
сред
посетителите/
туристите
(анкетно проучване);
Информация
от
туристически
информационни центрове,
музеи, туристически обекти
и атракции

И
1.1:
Гръцкият
статистически
орган
ELSTAT
(The
Hellenic
Statistical Authority)
Алтернативен източник:
Община Тасос/ Гръцкият
орган по туризъм - EOT
(Greek
Authority
for
Tourism – EOT)
И
1.2:
проучване

Специфично
сред

4

Съгласно Закона за туризма, Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените
туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет
страницата на Министерството на туризма (чл. 116, ал. 1). Достъп до данните има съответната община
- за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на
територията и (чл.116, ал.7, т.2)
§ 11. (2) До осигуряване на условията за обмен на данни по ал. 1 лицата, извършващи хотелиерство,
ежемесечно подават по електронен път данните по чл. 116, ал. 7, т. 2 до съответната община чрез справкадекларация по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на
Министерството на туризма. До утвърждаване на образеца информацията за броя на реализираните
нощувки се подава по досегашния ред.
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индикатор/
област, която се
изследва

Постановка в
анализа

Източник на
информация (Гърмен)

пренощували лица в
местата за настаняване.
Тъй като културноисторическият туризъм
предполага
и
краткотрайни
посещения
на
конкретни
обекти,
допълнително ще се
изследват посещенията
на
основните
туристически обекти, по
данни от самите обекти/
ТИЦ/ туроператори и
др. Чрез извадков метод,
в
рамките
на
специфичното анкетно
проучване
сред
посетителите ще се
определи
съотношението
на
краткотрайните
посещения.
И 2:
брой реализирани
нощувки: общо, в
т.ч. чужденци

И 4:
основните
характеристики на
групите туристи

посетителите/ туристите
(анкетно проучване);
Информация
от
туристически
информационни центрове,
музеи,
туристически
обекти и атракции
Алтернативен източник:
Информация
от
фериботните власти за
броя преминали лица

Статистика на НСИ
Алтернативен източник:
Община Гърмен (съгласно
бележка под линия № 4)

И 3:
продължителност
на престоя в дни общо, в т.ч. българи
и чужденци
Изследват се:
И 4.1: цел/ мотив за
посещенията
И 4.2: профил на
туристите
(местожителство,
възраст)
–
входящи
туристически потоци

Източник на
информация (Тасос)

специфично проучване сред
посетителите/ туристите
(анкетно проучване)

Гръцкият
статистически
орган
ELSTAT
(The
Hellenic
Statistical
Authority)
Алтернативен източник:
Община Тасос/ Гръцкият
орган по туризъм - EOT
(Greek
Authority
for
Tourism – EOT)
специфично
проучване
сред
посетителите/
туристите
(анкетно
проучване)
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индикатор/
област, която се
изследва

Постановка в
анализа

Източник на
информация (Гърмен)

Източник на
информация (Тасос)

Индикатори за факторите, които са от значение за увеличаване на туристопотока:
И 5:
Обща
характеристика на
туристическата
дестинация
(община Гърмен и
община Тасос )

Документално проучване и
данни
(по
съставена
матрица) от Община Гърмен

Документално проучване и
данни
(по съставена
матрица) от Община Тасос

Изследват се допълнителни
индикатори
за
община
Гърмен.
И 5.1: достъпност, в т.ч.:
И
5.1.1:
Транспортна
достъпност – наличие на
транспортни връзки (пътна
мрежа, ЖП и автобусен
транспорт,
близост
до
летище – за туристически
обекти
от
национално
значение, посещавани от
туристи от други държави);
И
5.1.2:
Достъпност/
пригоденост
за
туристически посещения
(състояние на самия обект и
изградена инфраструктура
за посещения на туристи,
осигурена достъпност за
хора с увреждания и др.);
И
5.1.3:
Финансова
достъпност – цени за
достъп и на предоставяните
услуги (напр. Обиколка с
екскурзовод,
наем
за
заснемане
на
различни
събития и др.).
И 5.2: атрактивност на
обекта (в т.ч. начините по
които е представен
и
промотиран, за да достигне
до потенциалните туристи)

Община
Тасос
е
международна
туристическа дестинация и
не
е
необходимо
изследване
с
допълнителни индикатори
на
достъпността
и
атрактивността
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индикатор/
област, която се
изследва

Постановка в
анализа

И 6:
Изследват се:
съществуващата
o И
6.1:
брой/
настанителна база
капацитет на места
(хотели, къщи за
за настаняване (брой
гости
и
др.),
легла)
заведения за хранене o И 6.2: брой/ капаците
и др., които са
заведения за хранене
фактори,
влияещи
и развлечения и др.
нагласата
на o И 6.3: категоризация
туристите
при
на
местата
за
планирането
на
настаняване
туристически
посещения
И 7:
Изследва се наличието
съществуващи
на допълнителни услуги
допълнителни
като:
обиколки
с
услуги
екскурзовод, беседи (на
различни
езици),
продажба на сувенири,
демонстрационни
дейности и др.
И 8:
нагласа
туристите

на

И 9:
нагласа
на
доставчиците
на
туристически
услуги
и
икономически
оператори
от
сектори, свързани с
туризма

Изследва
се
удовлетвореност
и
готовност за повторно
посещение
и/
или
препоръчване
на
дестинацията
Изследва се готовност и
нагласа
за
разнообразяване
на
услугите
съобразно
търсенето,
за
подобряване на услугите
и т.н.

Източник на
информация (Гърмен)
Национален туристически
регистър към Министерство
на туризма, в т.ч.:
Регистър на "Места за
настаняване и заведения за
хранене и развлечения"

Източник на
информация (Тасос)

Община Тасос/ Гръцкият
орган по туризъм - EOT
(Greek
Authority
for
Tourism – EOT)

◼

специфично
проучване
сред доставчиците на
туристически
услуги
(анкетно проучване)
◼ специфично
проучване
сред
икономически
оператори от сектори,
свързани
с
туризма
(анкетно проучване)
специфично проучване сред
посетителите/ туристите
(анкетно проучване)

◼

специфично проучване
сред доставчиците на
туристически
услуги
(анкетно проучване)
◼ специфично
проучване
сред
икономически
оператори от сектори,
свързани с туризма
(анкетно проучване)
специфично
проучване
сред
посетителите/
туристите
(анкетно
проучване)

специфично проучване сред
доставчиците
на
туристически
услуги
и
икономически
оператори
от сектори, свързани с
туризма
(анкетно
проучване)

специфично
проучване
сред доставчиците на
туристически услуги и
икономически оператори
от сектори, свързани с
туризма
(анкетно
проучване)
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1. Заинтересовани страни и компетентни органи, от които да
бъдат събрани изходните данни и целеви групи
 Заинтересовани страни и компетентни органи, от които да бъдат събрани
изходните административни данни:
1. Община Гърмен и община Тасос.
2. НСИ и Гръцкият статистически орган ELSTAT (The Hellenic Statistical
Authority)/ Гръцкият орган по туризъм - EOT (Greek Authority for
Tourism – EOT)/ Фериботни власти за данни за броя посетители на
остров Тасос;
3. Туристически информационни центрове, музеи, туристически
обекти и атракции, в т.ч. обектите, които ще се финансират по проект
„Дестинации за всички“;
 Целеви групи на специфичните проучвания:
✓ туристи, посетили дестинациите Община Гърмен и Община Тасос с
цел краткотрайни посещения на конкретни туристически обекти и/
или отседнали в местата за настаняване;
✓ доставчиците на туристически услуги и икономически оператори от
сектори, свързани с туризма (анкетно проучване) – екскурзоводи,
туроператори (агенции и агенти), хотелиери, ресторантьори, НПО в
сферата на туризма и др.

2. Предпоставки при определяне на обектите, където ще се проведат
специфичните проучвания
Официалната статистическа информация, поддържана в областта на туризма от
НСИ (Националният статистически орган на РБългария) и ELSTAT (Hellenic
Statistical Authority - Националният статистически орган на РГърция) има следната
структура:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

брой места за настаняване;
брой легла в местата за настаняване;
брой реализирани нощувки - общо, в т.ч. чужденци;
брой пренощували лица - общо, в т.ч. чужденци;
брой легладенонощия;
продължителност на престоя в дни - общо, в т.ч. чужденци;
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◼

приходи от нощувки и допълнителни услуги в средствата за подслон - общо,
в т.ч. чужденци

Въпреки, че информацията се поддържа от НСИ/ ELSTAT, е вероятно тя да не е
налична на по-ниско териториално ниво – за територията на община Гърмен/ Тасос.
Ако информацията не е налична за конкретните дестинации, следва да се
идентифицират алтернативни източници.
В допълнение, за специфичните проучвания сред туристите, доставчиците на
туристическите услуги и икономическите оператори от сектори, свързани с
туризма, проучванията трябва да обхванат: туристически информационни
центрове, туристическите атракции – обекти на културно-историческото и
природно наследство, музеите и др. За определяне на обектите в Община Гърмен
се използва Национален туристически регистър към Министерство на туризма, за
Община Тасос – по данни от общинската администрация/ Гръцкия орган по
туризма EOT.
Туристическите обекти/ атракции се идентифицират по данни на Община
Гърмен, Община Тасос и публични източници. Фокус на туристическите обекти, в
които ще се проведат проучванията ще бъдат обектите, които ще се финансират по
проект „Дестинации за всички“, в т.ч.:





изворите от натурални минерални води в Община Гърмен;
местата в община Гърмен, на които ще бъдат поставени паркингите за
велосипеди, доставени по проекта;
къмпинга в Община Тасос.

За Община Гърмен
Съгласно разпоредбите на Закона за туризма статистическите данни за туризма
и туристическа информация са: местата за настаняване, в т.ч.: клас А - хотели,
мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически
селища и вили; клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи
за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.
Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация
в съответната община за броя на реализираните нощувки. Тази информация трябва
да се поддържа и от Община Гърмен, която може да се използва като алтернативен
източник.
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За Община Тасос
Гръцкият статистически орган ELSTAT (Hellenic Statistical Authority) поддържа
идентични с НСИ данни в областта на туризма, които се предоставят от местата за
настаняване (хотели, подобни заведенията и туристически къмпинги) ежемесечно.
Данните се обобщават на месечна и годишна база. В случай, че информацията не е
налична на по-ниско териториално ниво (за община Тасос), следва да се използват
алтернативни източници като: регистри, поддържани от Община Тасос,
информация от Гръцкият орган по туризъм - EOT (Greek Authority for Tourism –
EOT) и др.

3. Списък с изходните данни за проучванията по източници на
информация (Община Гърмен)
1. НСИ – за територията на община Гърмен:
◼ брой места за настаняване;
◼ брой легла в местата за настаняване;
◼ брой реализирани нощувки - общо, в т.ч. чужденци;
◼ брой пренощували лица - общо, в т.ч. чужденци;
◼ брой легладенонощия;
◼ продължителност на престоя в дни - общо, в т.ч. чужденци;
◼ приходи от нощувки и допълнителни услуги в средствата за подслон - общо,
в т.ч. чужденци;
2. Общинска администрация Гърмен:
◼ налични документи – планове, стратегии/ данни/ минали изследвания/
информация в областта на туризма, в т.ч. в области, свързани с туризма и др.,
действащи към момента на проучванията;
◼ изисква се само в случай, че няма налични данни в НСИ:
◼ брой реализирани нощувки в местата за настаняване: общо, в т.ч. чужденци;
◼ брой пренощували лица в местата за настаняване: общо, в т.ч. чужденци;
◼ продължителност на престоя в дни - общо, в т.ч. чужденци;
◼ попълване на предоставена матрица с данни за характеристика на
туристическата дестинация – списък с обекти и оценка по допълнителните
индикатори за общината за достъпност и атрактивност - данни за първото
проучване: към 2018 г., за второто към 2019 г.;
◼ информация за броя на посещенията на туристическите обекти.
3. Национален туристически регистър към Министерство на туризма:
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данни за първото проучване: към 2018 г., за второто към 2019 г.
◼ Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения":
✓ Места за настаняване
✓ Заведения за хранене и развлечения
✓ вкл. категоризация
◼ Регистър на туроператори и туристически агенции
4. Информация от туристически информационни центрове, музеи,
туристически обекти и атракции
Брой посетители на обектите – статистически данни. В рамките на специфичното
проучване на посетителите ще бъдат изследвани краткотрайните/ еднодневни
посещения на туристите (посетили даден обект без нощувка в района). Фокус на
туристическите обекти, в които ще се проведат проучванията ще бъдат обектите,
които ще се финансират по проект „Дестинации за всички“, в т.ч.:




изворите от натурални минерални води в Община Гърмен;
местата в община Гърмен, на които ще бъдат поставени паркингите за
велосипеди, доставени по проекта;



период на статистическите данни за първото проучване: 2017 г. по
шестмесечия и общо за годината



период на статистическите данни за второто проучване:
 за измерване на туристопотока и броя на посещенията: 2018 г. по
шестмесечия и общо за годината;
 за прогноза на туристическото развитие в района на община Гърмен
и община Тасос: за периода от 2014 до 2018 г. вкл. (на годишна база и по
шестмесечия) и първото шестмесечие на 2019 г.

4. Списък с изходните данни за проучванията по източници на
информация (Община Тасос)
1. Гръцкият статистически орган ELSTAT (The Hellenic Statistical Authority)
 алтернативни източници: Община Тасос/ Гръцкият орган по
туризъм - EOT (Greek Authority for Tourism – EOT)
◼ брой места за настаняване;
◼ брой легла в местата за настаняване;
◼ брой реализирани нощувки - общо, в т.ч. чужденци;
◼ брой пренощували лица - общо, в т.ч. чужденци;
◼ брой легладенонощия;
Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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◼
◼

продължителност на престоя в дни - общо, в т.ч. чужденци;
приходи от нощувки и допълнителни услуги в средствата за подслон - общо,
в т.ч. чужденци;

2. Община Тасос:
◼ налични документи – планове, стратегии/ данни/ минали изследвания/
информация в областта на туризма, в т.ч. в области, свързани с туризма и др.,
действащи към момента на проучванията;
◼ изисква се само в случай, че няма налични данни в ELSTAT:
◼ брой реализирани нощувки в местата за настаняване: общо, в т.ч.
чужденци, в случай че се поддържа такава статистика;
◼ брой пренощували лица в местата за настаняване: общо, в т.ч. чужденци, в
случай че се поддържа такава статистика;
◼ продължителност на престоя в дни - общо, в т.ч. чужденци, в случай че се
поддържа такава статистика;
◼ попълване на предоставена матрица с данни за характеристика на
туристическата дестинация – списък с обекти и оценка по допълнителните
индикатори за общината за достъпност и атрактивност - данни за първото
проучване: към 2018 г., за второто към 2019 г.;
3. Община Тасос/ Гръцкият орган по туризъм - EOT (Greek Authority for
Tourism – EOT)
данни за първото проучване: към 2018 г., за второто към 2019 г.
◼ Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения":
✓ Места за настаняване
✓ Заведения за хранене и развлечения
✓ вкл. категоризация
◼ Регистър на туроператори и туристически агенции
4. Информация от туристически информационни центрове, музеи,
туристически обекти и атракции
Алтернативен източник - Фериботни власти за индикатор „брой туристи,
посетили туристическата дестинация / брой преминали лица – входящи
потоци“5;

В случай, че бъде използват този алтернативен източник, при оценка на Индикатор 1 „Брой
туристи, посетили туристическата дестинация“ не се изследва допълнително И 1.1. „Брой
пренощували лица“ за измерване на туристопотока в Община Тасос.
5
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Брой посетители на обектите – статистически данни. В рамките на специфичното
проучване на посетителите ще бъдат изследвани краткотрайните/ еднодневни
посещения на туристите (посетили даден обект без нощувка в района). Фокус на
туристическите обекти, в които ще се проведат проучванията ще бъдат обектите,
които ще се финансират по проект „Дестинации за всички“, в т.ч.:
◼




V.

къмпинга в Община Тасос.
период на статистическите данни за първото проучване: 2017 г. по
шестмесечия и общо за годината
период на статистическите данни за второто проучване:
 за измерване на туристопотока и броя на посещенията: 2018 г. по
шестмесечия и общо за годината;
 за прогноза на туристическото развитие в района на община Гърмен
и община Тасос: за периода от 2014 до 2018 г. вкл. (на годишна база и по
шестмесечия) и първото шестмесечие на 2019 г.

Методологична
проучванията

рамка

за

провеждане

на

Подходите и методите, определени в настоящата методология за събиране на
количествена и качествена информация са съобразени със спецификата на
територията и осигуреността и с данни на общинско ниво.

1. Методи на събиране на информация и данни
Проучванията и анализите, необходими за реализацията на Дейности 3 се
основават на първична и вторична информация. Този подход позволява с голяма
степен на валидност да се отговори на общите и специфични аналитични въпроси.
Методиката за анализ и методите за събиране на информация се основават на
задаването на структурирана група критерии, по които се събира и анализира
информацията, до достигането на отговори чрез приетия начин за анализ на
информацията.
Метод за събиране на количествени данни: анализ на налична статистическа
информация и данни, в т.ч. от:
 Официални статистически данни;
 Публични източници, в т.ч. регистри;
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 Документи/ данни/ изследвания/ информация в областта на туризма, в т.ч. в
области, свързани с туризма;
Метод за събиране на качествени данни:
 Анкетни проучвания сред заинтересованите страни. Идентифицирането на
респондентите е от съществено значение за максимално извличане на
информация.

2. Анкетни проучвания - инструмент за събиране на качествени
данни от целевите групи
Извършване на проучване за измерване на туристическия поток в началото и края
на проекта трябва да включва специфични проучвания сред посетителите,
доставчиците на туристически услуги и икономически оператори от сектори,
свързани с туризма.
Емпиричната информация се събира с извадково изследване. Емпиричните
индикатори присъстват във въпросниците под формата на въпроси и твърдения.
Въпросите са открити и закрити (затворени). При закритите въпроси се използват
различни скали: номинални, ординални и интервални. Стремежът за прилагане на
по-силни аналитични методи дават приоритет на ординалните скали (включително
скала на Ликерт). Прилага се метод на извадката.
Методът за извадка, който е приложен по отношение на целевите групи, е
тристепенна случайна извадка в рамките на следните основни страти:
1) Тип на респондентите – туристи, доставчици на туристически услуги, НПО
и икономически оператори в областта на туризма и т.н.
2) Сегментиране по местоживеене – с цел да се определи характеристиката на
туристопотока;
3) Сегментиране по цел на посещенията – при изследването на
продължителността на посещенията (краткотрайни, с цел посещение на
конкретен обект и продължителни посещения – туристи отседнали в местата за
настаняване);
Целта на групирането е да се адресират с подходящи въпроси отделните групи
респонденти. Филтрирането на данните от респондентите ще се извърши при
анализа на събраната информация.
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Препоръчителен размер на извадката за всяко от проучванията




туристи/ посетители – 100 респондента за Община Гърмен и 100
респондента за Община Тасос
доставчици на туристически услуги, НПО и икономически оператори в
областта на туризма и т.н. – 50 респондента за Община Гърмен и 50
респондента за Община Тасос.

VI. Методологична рамка за анализ на данните от
проучванията
Изследването на данните от проучванията, се извършва чрез използване на
статистически методи за обобщаване на данните от анкетните проучвания:
 Кодиране, обработка и анализ на данните
✓ Кодирането, логическият оглед и въвеждането на данните ще бъде
извършено с помощта на електронни таблици и специализирани
софтуерни продукти (SPSS, PSPP и др.).
✓ Анализът на статистическите влияния и иконометричното
моделиране ще бъде осъществено с помощта на статистически и
иконометрични софтуерни пакети (например, EViews, Gretl и др.)
 Методи и инструменти за анализ
✓ Основните методи, които ще бъдат използвани включват
стандартните статистически методи за анализ на данни, както и
установените подходи за анализ на въздействието и приноса в
социално-икономическите изследвания.
✓ За целта данните от проучванията се анализират с помощта на
специализирани статистически, математически и иконометрични
софтуерни продукти. Самият подбор на моделите, които ще бъдат
приложени, ще бъде направен след предварителен анализ на
получените резултати.
✓ Стандартните статистически методи, които ще бъдат използвани в
анализа на резултатите от проучванията, са следните:
 Едномерни разпределения
 Двумерни разпределения
 Корелационен анализ
 Регресионен анализ
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Дисперсионен анализ
Факторен анализ
✓ Други.
 Спецификация на иконометричен модел (мултифакторна регресия или
структурен модел), установяващ влиянието на ключовите фактори и
позволяващ проследяване на ефекти и оценка на приноса;
 Обобщаване и анализ на цялата налична информация от проучването;
Етапи при обработка и анализ на данните
1. Подготовка на информацията за анализ
Тук се включва логически оглед на анкетните карти, кодиране на открити въпроси
на основата на изготвени класификатори, въвеждане на данните, преобразуване на
скали, преобразуване на променливи.
2. Описание на данните
Описанието на данните е предварителен анализ, който има за цел да разкрие
структурата на изучаваната съвкупност по емпиричните индикатори. За тази цел се
използват следните начини за обобщаване и представяне на емпиричните данни:
•
•

Едномерни и двумерни разпределения.
Таблици, които за разлика от едномерните и двумерните разпределения,
дават възможност за едновременно представяте на голям брой кросове и
позволяват нагледно представянето на голям обем информация.
• Секторни кръгови, прости и сложни правоъгълни диаграми за графичното
представяне на данните.
• Обобщаващи статистически величини - средна, мода, мерки за разсейване.
3. Анализ на разлики
Анализът включва не само описание на получените данни, но и тяхното
съпоставяне (сравнение). Методите с които се определя дали наблюдаваните
разлики са статистически значими се наричат тестове за проверка на хипотези.
Изборът на тест зависи от:
• равнището на измерване (вида на скалата)
• формата на разпределение
• зависими или независими са извадките, от които са получават сравняваните
параметри
• броят на сравняваните параметри
Първите два фактора разграничават тестовете на непараметрични и параметрични.
В анализа при коментиране на статистически значими разлики ще бъде
Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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упоменавано и равнището на значимост (α), измерващо вероятността заключението
да не бъде правилно. Въпреки общоприетата практика да се работи с α =0,05,
поради малкия обем на извадката ще се наложи да се използват равнища на
значимост 0,10 и 0,15, което се равнява на гаранционна вероятност 90% и 85%.
4. Анализ на зависимости
За оценката на степента на зависимост между две променливи, както и за
сравнението на силата на установената зависимост ще се използват корелационни
коефициенти, изборът на които зависи от скалите на измерване на променливите.
За изследване на връзката между една зависима и множество независими
променливи ще се използва многомерен регресионен анализ.
5. Анализ на взаимозависимости
В анализа се използват и многомерни методи за изследване на взаимозависимости
между променливи, като:
•
•

Факторен анализ за разкриване на латентни фактори, лежащи в основата на
множество от първични променливи.
Клъстерен анализ, извличащ естествени групи/структури с цел редуциране
на данните и получаване на релационни променливи на базата на
взаимосвързани емпирични индикатори.

Тъй като информационната обезпеченост на анализа е от голямо значение за
успешното изпълнение на дейностите, е необходимо да бъдат внимателно проучени
и оценени изходните данни и да бъдат идентифицирани информационните
дефицити и недостатъците в качеството на данните.

VII. Методика за структуриране на получените данни
1. Матрици за данни
За да има единство и еднакъв подход при анализа и оценката на данните и
информацията, те следва да се обобщават чрез матрици (бази данни) с цялата
необходима изходяща информация.
Съдържание на базата данни:

✓ Матрица с официална статистическа информация, източници НСИ и
ELSTAT – съставена в обобщен вариант (за двете общини), който да бъде
използван при анализа, а при подготовка на писма до институциите (в
рамките на самите проучвания), данните следва да се изискат по отделно;
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✓ Примерен регистър на база данни с налични документи в областта на
туризма, действащи към момента на проучванията и минали изследвания/
информация в областта на туризма, в т.ч. в области, свързани с туризма и др.
Информация от минали проучвания и изследвания се представя само в
случай, че се извършени след 2016 г.;
✓ Матрица с данни за характеристика на туристическата дестинация – Община
Гърмен – попълва се при първото проучване и се допълва/ актуализира при
второто, в случай че има промени;
✓ Матрица с данни за характеристика на туристическата дестинация – Тасос;
✓ Матрица за обобщаване на информацията за места за настаняване,
източници Национален туристически регистър към Министерство на
туризма за Община Гърмен и Община Тасос/ Гръцкият орган по туризъм EOT (Greek Authority for Tourism – EOT) - съставена в обобщен вариант (за
двете общини), който да бъде използван при анализа, а при подготовка на
писма до институциите (в рамките на самите проучвания), данните следва да
се изискат по отделно;
Матрицата за обобщаване на резултатите от анкетните проучвания е
представена в Приложение 1 към настоящата методология във формат Excel.
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Община

Гърмен

Таблица 2 Матрица с официална статистическа информация, източници НСИ и ELSTAT6
година
2016
2017
шестмесечие
I
II
общо
I
II
общо
I
Индикатор
*(за проучване II)
*(за проучване I и II)
брой места за настаняване

Тасос
Гърмен

брой легла в местата за настаняване

Тасос
Гърмен

брой реализирани нощувки - общо

Тасос
Гърмен

в т.ч. чужденци

Тасос
Гърмен

брой пренощували лица - общо

Тасос
Гърмен

в т.ч. чужденци

Тасос
Гърмен

брой легладенонощия

Тасос
Гърмен
Тасос
Гърмен

продължителност на престоя в дни общо
в т.ч. чужденци

Тасос
Гърмен
Тасос
Гърмен

приходи от нощувки и допълнителни
услуги в средствата за подслон - общо
в т.ч. чужденци

Тасос

6

Алтернативни източници, съгласно част IV на настоящата Методология
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2018
2019
II
общо
I
*(за проучване II)
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Таблица 3 Примерен регистър на база данни с налични документи в областта на туризма, действащи към момента на
проучванията
Община
година
2018 *(за проучване I)
2019 *(за проучване II)
Документ (примерни данни)
Гърмен

Стратегия за развитие на туризма 2014 – 2020
План за развитие на туризма
дългосрочен)
План за развитие на туризма

(годишен/

Допълнителна информация – проведено
проучване/ изследване, свързано с туризма през
Х7 година
Друга допълнителна информация
Тасос

Стратегия за развитие на туризма 2014 – 2020
План за развитие на туризма (годишен/
дългосрочен)
План за развитие на туризма
Допълнителна информация – проведено
проучване/ изследване, свързано с туризма през
Х8 година
Друга допълнителна информация

7
8

Приложение 1 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 2 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен

Регистърът се допълва
само в случай, че има
приети/ разработени
нови документи

Приложение 3 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 4 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 5 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 6 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 7 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 8 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 9 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен
Приложение 10 към настоящия регистър/ хипервръзка (линк) към
публично-достъпна страница, на която документът е наличен

Не по-рано от 2016 г.
Не по-рано от 2016 г.
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Индикатори
Специфични
индикатори

Таблица 4 Матрица с данни за характеристика на туристическата дестинация – Гърмен9
Достъпност, в т.ч.:
Допълнит
Промотиране/ реклама
елни
достъп до обекта
пригоденост на обекта за
услуги
туристически посещения
(цени)
състоя
ние

Туристически
обект (примерни
данни):

инфраструк
тура за
посещения

достъп за
хора с
увреждания

9

официале
н сайт

включен в
туристичес
ки портали

участия в
туристически
изложения/
форуми

неприложимо

За дестинация
Гърмен
Античен
римски
град
Никополис ад
Нестум
Праисторическ
о
селище
и
тракийско
светилище
в
местността
“Градище”
Музей
на
открито
„Вековните
чинари“
Екопътеки
(изброяват се)

Обиколка с
екскурзовод/
беседа/ др.

пешеходен/
с
автомобил/
велосипед/
друго
(напр.
атракционно влакче) и т.н.
пешеходен/
с
автомобил/
велосипед/
друго
(напр.
атракционно влакче) и т.н.

пешеходен/
с
автомобил/
велосипед/
друго
(напр.
атракционно влакче) и т.н.
пешеходен/
с
автомобил/
велосипед/
друго
(напр.
атракционно влакче) и т.н.

добро/
задовол
ителн
о/ лошо
добро/
задовол
ителн
о/ лошо

да/ не/ да, но
не
достатъчна

да/ не

изброяват се
(вкл. цени)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/ не (изброяват
се)

да/ не/ да, но
не
достатъчна

да/ не

изброяват се
(вкл. цени)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/ не (изброяват
се)

добро/
задовол
ителн
о/ лошо
добро/
задовол
ителн
о/ лошо

да/ не/ да, но
не
достатъчна

да/ не

изброяват се
(вкл. цени)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/ не (изброяват
се)

да/ не/ да, но
не
достатъчна

да/ не

изброяват се
(вкл. цени)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/ не (изброяват
се)

Матрицата се попълва при първото проучване и се допълва/ актуализира при второто, в случай че има промени
Където е приложимо/ поддържа се регистър от самия обект

10
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Брой
посещения10
през 2017
г. (за I
проучва
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2018 г.
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ане)
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Индикатори

Достъпност, в т.ч.:
достъп до обекта

Специфични
индикатори
Туристически
обект (примерни
данни):

Село
Ковачевица–
архитектурен
резерват
Други обекти

пешеходен/
с
автомобил/
велосипед/
друго
(напр.
атракционно влакче) и т.н.

Допълнит
елни
услуги
(цени)

пригоденост на обекта за
туристически посещения
състоя
ние

инфраструк
тура за
посещения

достъп за
хора с
увреждания

добро/
задовол
ителн
о/ лошо

да/ не/ да, но
не
достатъчна

да/ не

Промотиране/ реклама

Обиколка с
екскурзовод/
беседа/ др.

официале
н сайт

включен в
туристичес
ки портали

участия в
туристически
изложения/
форуми

изброяват се
(вкл. цени)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/
не
(посочва се
връзка)

да/ не (изброяват
се)

Брой
посещения10
през 2017
г. (за I
проучва
не)

през
2018 г.
(за II
проучв
ане)

пешеходен/
с
автомобил/
велосипед/
друго
(напр.
атракционно влакче) и т.н.

Таблица 5 Матрица с данни за характеристика на туристическата дестинация – Тасос
Основни
туристически обекти
(примерни данни):

Информация:
кратко описание

официален сайт

Археологически музей

дава се кратко описание

да/ не (посочва се
връзка)

Къмпинга
Тасос

дава се кратко описание

да/ не (посочва се
връзка)

11

в

Община

Допълнителни услуги

Брой
посещения11
достъп за хора с увреждания

Обиколка с екскурзовод/
беседа и др. – цена (посочва
се)
Обиколка с екскурзовод/
беседа и др. – цена (посочва
се)

да/ не

да/ не

Където е приложимо/ поддържа се регистър от самия обект
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през 2017
г. (за I
проучва
не)

през 2018
г. (за II
проучва
не)
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Основни
туристически обекти
(примерни данни):

Информация:
кратко описание

Брой
посещения11

официален сайт

Допълнителни услуги

достъп за хора с увреждания

да/ не

да/ не

Светилищата
на
Артемида и Дионисий

дава се кратко описание

да/ не (посочва се
връзка)

Античен театър

дава се кратко описание

да/ не (посочва се
връзка)

Акрополът и храмът на
Атина

дава се кратко описание

да/ не (посочва се
връзка)

Музея на зехтина в
Паная
Други
обекти
на
културноисторическото
наследство

дава се кратко описание

да/ не (посочва се
връзка)

Обиколка с екскурзовод/
беседа и др. – цена (посочва
се)
Обиколка с екскурзовод/
беседа и др. – цена (посочва
се)
Обиколка с екскурзовод/
беседа и др. – цена (посочва
се)
Обиколка с екскурзовод/
беседа и др. – цена (посочва се)

дава се кратко описание

да/ не (посочва се
връзка)

Обиколка с екскурзовод/
беседа и др. – цена (посочва се)

през 2017
г. (за I
проучва
не)

през 2018
г. (за II
проучва
не)

да/ не

да/ не

да/ не

Таблица 6 Матрица за обобщаване на информацията за места за настаняване, източници Национален туристически
регистър към Министерство на туризма за Община Гърмен и Община Тасос/ Гръцкият орган по туризъм - EOT (Greek
Authority for Tourism – EOT)
Община
брой към 2018
брой към 201912
до ***
над ***
до ***
над ***
категоризация
общо
общо
(вкл.)

Вид на местата за настаняване
Гърмен
12

(вкл.)

*(за проучване I)

*(за проучване II)

хотели

Матрицата се попълва при първото проучване и се допълва/ актуализира при второто, в случай че има промени
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Община
категоризация
Вид на местата за настаняване

до ***
(вкл.)

брой към 2018
над ***
общо

(вкл.)

*(за проучване I)

*(за проучване II)

Тасос
Гърмен

мотели

Тасос
Гърмен

апартаментни туристически комплекси

Тасос
Гърмен

вилни селища

Тасос
Гърмен

туристически селища

Тасос
Гърмен

вили

Тасос
Гърмен

семейни хотели

Тасос
Гърмен

хостели

Тасос
Гърмен

пансиони

Тасос
Гърмен

почивни станции

Тасос
Гърмен

къщи за гости

Тасос
Гърмен

стаи за гости

Тасос
Гърмен

брой към 201912
до ***
над ***
общо

апартаменти за гости
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Община
категоризация
Вид на местата за настаняване

до ***
(вкл.)

брой към 2018
над ***
общо

(вкл.)

*(за проучване I)

*(за проучване II)

Тасос
Гърмен

бунгала

Тасос
Гърмен

брой към 201912
до ***
над ***
общо

къмпинги

Тасос
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2. Структура на докладите от проведените проучвания
Докладите от двете проучвания се представят като две части от Доклад за
изпълнение на Дейност 3:
◼ Първа част към Доклад 3: Проучване 1
◼ Втора част към Доклад 3: Проучване 2
Минимално съдържание на всяка от двете части на Доклада:
◼
◼
◼

◼
◼

◼

◼
◼

Въведение
Методически бележки
Обобщена информация от проведеното проучване – период, обекти, в които
е проведено проучването, брой респонденти, филтрирани по целеви групи,
профил и т.н.
Резюме на резултатите от проучванията;
Подробен анализ на събраната статистическа информация/ проучените
документи/ данни и т.н.
Подробен анализ на проведените специфични проучвания, в т.ч. разрези по
целеви групи, профил на респондентите
Общи изводи
Приложения

VIII.

Въпросници за събиране
качествени данни

на

количествени

и

За провеждането на анкетните проучвания, са подготвени въпросници, конкретно
ориентирани към целевите групи.

✓ туристи, посетили дестинациите Община Гърмен и Община Тасос с
цел краткотрайни посещения на конкретни туристически обекти и/
или отседнали в местата за настаняване;
✓ доставчиците на туристически услуги и икономически оператори от
сектори, свързани с туризма – екскурзоводи, туроператори (агенции и
агенти), хотелиери, ресторантьори, НПО в сферата на туризма и др.
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Целева група: туристи/ посетители
1.

Моля, отбележете със знак X:

ВЪЗРАСТ
До 25
години
От 26 до 35
години
От 36 до 45
години
От 46 до 65

ПОЛ

СТАТУС

ВИЕ СТЕ:

Ученик

Турист (изберете
едно от двете):

Студент
Работещ
М

Ж

години
Над 65
години

Чужденец

Жител на община Гърмен

Пенсионер

Друго (моля, посочете)
...............................................................................

Лице с
увреждане

Местожителство: ...........................................
2.

Българин

Държава ...........................................

Моля отбележете със знак X в първата колона най-високата степен на
образование, което сте получили.
В момента съм ученик/ученичка (начално и средно образование)
Незавършено средно образование
Завършено средно образование
Завършено полу-висше образование
Завършено висше образование (бакалавър)
Завършено висше образование (магистър)
Завършено висше образование (доктор на науките/медицински доктор, и т.н.)

Моля отбележете със знак X в крайната колона
3.

Моля, посочете целта на вашето посещение:
посещение на културно-исторически
обект
посещение на обект на природното
наследство

4.

Каква е продължителността на престоя Ви?
от 2 до 3 дни
от 3 до 5 дни

СПА/ балнеотуризъм

от 5 до 7 дни

семейна почивка

повече от 7 дни

бизнес пътуване

посещението ми е еднодневно

друго, моля
посочете:………………………

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос
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5.

От къде научихте за дестинацията (1) и
мястото, в което сте отседнали (2)?

/Може да изберете няколко
отговора /

(1)

6.

по-скоро съм удовлетворен

(2)

по-скоро не

Туроператор/туристическа
агенция
Препоръка от
приятели/роднини

Удовлетворени ли сте от посещението/
престоя си?
напълно съм удовлетворен

категорично не
не мога да преценя
7.

Предишно посещение
Интернет страници/ портали/
форуми
Туристически
информационен център
Рекламна брошура/каталог

Бихте
ли
посетили
дестинацията Гърмен?
категорично да

повторно

по-скоро да
по-скоро не
категорично не
не мога да преценя

ТВ реклама
друго, моля
посочете:…………………
8.

Как оценявате достъпа до обекта за лица с увреждания?
Отбележете
със знак Х

не е осигурен такъв достъп
има осигурен достъп за лица с увреждания, но трябва да се подобри
осигурен е достъп за лица с увреждания
9.

При посещението на туристическия обект, използвахте ли някои от следните
допълнителни услуги?
Отбележете
/Може да изберете няколко отговора /
със знак Х

обиколка с екскурзовод
беседа
закупуване на сувенири
участие в демонстрационни дейности, свързани с напр. с исторически бит и
култура
не, защото обектът не предлагаше допълнителни услуги
не, защото не се интересувам от такъв вид услуги

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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10. Кой от критериите е решаващ при избора ви на дестинация за почивка?
/Може да изберете няколко отговора/

Отбележете
със знак Х

естествена околна среда / природа
културни / исторически забележителности
местна кухня
гостоприемство и местна идентичност
настаняване и инфраструктура
Друго, моля посочете:………………..

11. Кои от следните допълнителни/ развлекателни туристически дейности, бихте искали да

бъдат част от следващата ви почивка?
Моля отбележете по скалата 10 – най-желано до 1 – най-нежелано
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рафтинг
Пешеходен туризъм / еко-пътеки
Конна езда
Скачане с парашут / скайдайвинг / парасейлинг
Риболов
Планинско катерене
Гмуркане
Къмпингуване
Пейнтбол
Планинско колоездене
Зип лайнинг (спускане по въжена линия)
Ендуро / АТВ / мотокрос
Друго, моля посочете:……….

ВЪПРОСНИК 2
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Целева група: доставчиците на туристически услуги и икономически оператори
от сектори, свързани с туризма / екскурзоводи, туроператори (агенции и агенти),
хотелиери, ресторантьори, НПО в сферата на туризма и др./
1.

Моля, посочете представител на коя целева група сте (отбележете със знак X в
първата колона):
хотелиер
ресторантьор
туроператор (агенция/ агент)
екскурзовод/ аниматор
НПО в сферата на туризма
друго, моля посочете…………………………………………

Отбележете със знак Х:
Можете
ли
да
определите 3. Можете ли да определите каква е
преобладаващата цел на посетителите
обичайната продължителност на престоя
на туристическата дестинация Гърмен?
на туристите?
посещение на културно-исторически
от 2 до 3 дни
обект
от 3 до 5 дни
посещение на обект на природното
от 5 до 7 дни
наследство
2.

СПА/ балнеотуризъм
семейна почивка

повече от 7 дни
посещението им е еднодневно

морски туризъм (приложимо само за
Тасос)
бизнес пътуване
друго, моля
посочете:………………………
4.

Кое според Вас е водещото за туристите при избора им на туристическа дестинация?
/Може да изберете няколко отговора/

Отбележете
със знак Х

естествена околна среда / природа
културни / исторически забележителности
местна кухня
гостоприемство и местна идентичност
настаняване и инфраструктура
Друго, моля посочете:………………..

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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Моля оценете приложимостта на допълнителните/ развлекателни дейности,
съобразно търсенето на туристите и Вашите лични впечатления?
Моля отбележете по скалата 10 – най-желано до 1 – най-нежелано
5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рафтинг
Пешеходен туризъм / еко-пътеки
Конна езда
Скачане с парашут / скайдайвинг / парасейлинг
Риболов
Планинско катерене
Гмуркане
Къмпингуване
Пейнтбол
Планинско колоездене
Зип лайнинг (спускане по въжена линия)
Ендуро / АТВ / мотокрос
Друго, моля посочете:……….
6.

Какво смятате, че трябва да се подобри в туристическия сектор за развитие на
туристическата дестинация?

Отбележете
със знак Х

/Може да изберете няколко отговора/
разширяване на настанителната база/ нови обекти за настаняване
повишаване на нивото на обслужването в местата за настаняване/ за развлечения
подобряване на техническата инфраструктура в общината/ пътища, улици,
градска среда
подобряване достъпа за хора с увреждания
разнообразяване на туристическите дейности, с цел привличане на различни
групи туристи
подобряване на стратегическото планиране за развитие на туризма в общината
промотирането/ рекламата на туристическата дестинация
подобряване състоянието на културно-историческите и природни обекти
друго, моля посочете:……………………………………………

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос

41

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: Β2.6c.09/28.09.2017 „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за всички“

От кои от следните допълнителни услуги се интересуват туристите според Вашите
впечатления?
Отбележете /Може да изберете няколко отговора /
7.

със знак Х

обиколка с екскурзовод
беседа
закупуване на сувенири
участие в демонстрационни дейности, свързани с напр. с исторически бит и култура
Друго, моля посочете:……………..

IX.

Организационен план и график за работа

В плана основно значение се отделя на организацията на събиране на количествена
и качествена информация. След дефиниране на индикаторите, идентифициране
източниците на информация и разработването на методика за обработка и анализ
на данните е съставен списък със задачи, разпределени в екипа за реализация на
самите проучвания, както следва:

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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№

ДЕЙНОСТИ/ Задачи

Екип на Изпълнителя
Ръководи
тел на
екипа

3
3.1.
3.3.
Етап 1

КЕ 2 –
Експерт
икономист

Дейност 3: Разработване на съвместна методология и извършване
на проучване сред туристическите потоци в общините Гърмен и
Тасос в началото и в края на проекта
Под-дейност 3.1 Разработване на съвместна методология за
измерване на туристическите потоци и броя на посещенията
Под-дейност 3.3 Проучвания за определяне на туристическия
поток в региона и прогноза за туристическото развитие
Проучване 1: Извършване на проучване за измерване на
туристическия поток в началото на проекта (в т.ч. проучване сред
посетителите,
доставчиците
на
туристически
услуги
и
икономически оператори от сектори, свързани с туризма)
Подготовка на писма до съответните институции, съгласно
списъците в Част III, т. 3 и 4 в настоящата Методология. Изпращане
на писмата до Възложителя
Проследяване получаването на обратна информация по изпратените
писма (за Община Гърмен)

Срок

Резултат

НКЕ

18.05. Подготвени и
2018 изпратени писма
на Възложителя

31.05. Навременно
2018 получена
информация
15.05. Подготвени
2018 въпросници за
анкетни
проучвания
16.05. Разпространени
2018 въпросници за
анкетни
проучвания

Подготовка/ отпечатване на въпросниците за специфичните
проучвания (анкетни проучвания), разработени в Част VIII на
настоящата Методология (за Община Гърмен)
Разпространение на въпросниците за специфичните проучвания в
туристическите обекти, местата за настаняване, ТИЦ и др. обекти,
идентифицирани в настоящата Методология (на територията на
Община Гърмен)

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос
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№

ДЕЙНОСТИ/ Задачи

Екип на Изпълнителя
Ръководи
тел на
екипа

КЕ 2 –
Експерт
икономист

Резултат

анкетни карти
15.06. Обобщени и
2018 анализирани
данните от
анкетните
проучвания
15.06. Обобщена и
2018 анализирана
събраната
статистическа
информация/
данни/ анализ на
документалното
проучване

Обобщаване и анализ на данните от анкетните проучвания

Обобщаване и анализ на събраната статистическа информация/ данни/
анализ на документалното проучване

Подготовка на Първа част на Доклад за изпълнение на Дейност 3 и
Приложения

16.06.
2018

Проучване 2: Извършване на проучване за измерване на в края на
проекта (в т.ч. проучване сред посетителите, доставчиците на
туристически услуги и икономически оператори от сектори,
свързани с туризма)
Подготовка на писма до съответните институции, съгласно
списъците в Част III, т. 3 и 4 в настоящата Методология. Изпращане
на писмата до Възложителя
Проследяване получаването на обратна информация по изпратените
писма (за Община Гърмен)

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос
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НКЕ

10.06. Събрани
2018 попълнените

Събиране на попълнените анкетни карти от местата на
разпространение

Етап 2

КЕ 3 –
Експерт по
туризъм

Подготвени и
изпратени писма
на Възложителя
Навременно
получена
информация
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№

ДЕЙНОСТИ/ Задачи

Екип на Изпълнителя
Ръководи
тел на
екипа

КЕ 2 –
Експерт
икономист

Срок

Резултат

НКЕ

Подготвени
въпросници за
анкетни
проучвания
Разпространени
въпросници за
анкетни
проучвания

Подготовка/ отпечатване на въпросниците за специфичните
проучвания (анкетни проучвания), разработени в Част VIII на
настоящата Методология (за Община Гърмен)
Разпространение на въпросниците за специфичните проучвания в
туристическите обекти, местата за настаняване, ТИЦ и др. обекти,
идентифицирани в настоящата Методология (на територията на
Община Гърмен)
Събиране на попълнените анкетни карти от местата на
разпространение

Събрани
попълнените
анкетни карти
Обобщени и
анализирани
данните от
анкетните
проучвания
Обобщена и
анализирана
събраната
статистическа
информация/
данни/ анализ на
документалното
проучване
Извършена
прогноза за
туристическото
развитие

Обобщаване и анализ на данните от анкетните проучвания

Обобщаване и анализ на събраната статистическа информация/ данни/
анализ на документалното проучване

Прогноза за туристическото развитие в района на община Гърмен и
община Тасос

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
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туризъм

45

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: Β2.6c.09/28.09.2017 „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния
район “, „Дестинации за всички“
№

ДЕЙНОСТИ/ Задачи

Екип на Изпълнителя
Ръководи
тел на
екипа

КЕ 2 –
Експерт
икономист

Подготовка на Втора част на Доклад за изпълнение на Дейност 3 и
Приложения

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос

КЕ 3 –
Експерт по
туризъм

Срок
НКЕ

16.07.
2019
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туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за всички“

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.1 Матрица за обобщаване на резултатите от анкетните проучвания
във формат Excel
Приложение 1.2 Извадка от методологията, включваща информация, съвместни
индикатори, матрици и въпросници, която да бъде изпратена на Община Тасос за
събиране на изходни данни (количествени и качествени)

Методология за извършване на проучване сред туристическите потоци в общините
Гърмен и Тасос
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