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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото проучване е извършено по разработена Методология за извършване
на проучване сред туристическите потоци в общините Гърмен и Тасос
(Приложение 2 към Доклад № 3 за изпълнение на Дейност 3,) 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.

Настоящото проучване представлява 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 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.
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I.

Методически бележки

1. Работни дефиниции
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
(дневници), чрез наблюдение и всеки друг метод с помощта, на който източника
на информация може да бъде записан или проследен по друг начин.

2. Съвместни индикатори за измерване на туристическите потоци
и броя на посещенията
Индикатори за
посещенията:
◼

◼

◼
◼
◼

измерване

на

туристическите

потоци

и

броя

на

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
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Индикатори за факторите, които са от значение за увеличаване на
туристопотока:
◼ Обща характеристика на туристическата дестинация (община Гърмен и
община Тасос1).
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
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.

3. Източници на информация за измерване на индикаторите
За целите на проучването са приложени следните методи на изследване:

Община Тасос е международна туристическа дестинация и не е необходимо изследване с
допълнителни индикатори на достъпността и атрактивността
1
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◼

◼

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:
 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;

II.

Обобщена информация от проведеното проучване

1. 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/
Заложената стойност на индикатора
„Дестинации за всички“ е 7000.

по

проект

Β2.6c.09/28.09.2017

Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта

7

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“

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 са идентични, като
първото се проведе в началото на изпълнението на Договора (резултат от него е
настоящия доклад), а второто ще се проведе в края.
Основни цели на настоящото проучване:
◼
◼

измерване на туристическите потоци2 и броя на посещенията;
оценка на факторите, които са от значение за увеличаване на
туристопотока – настоящото проучване измерва показателите, заложени в
Методологията, след второто проучване се предвижда извършването на
прогноза за туристическото развитие в района на община Гърмен и
община Тасос.

Период на настоящото проучване:
◼

16.05 – 10.06.2018 г. за измерване на начална стойност на индикатора на
програмата и показателите

Продължителност на проучването:
◼

25 дни

Времеви обхват на проучването:
Времевият обхват на данните (статистическите) за проучването е 1 година,
като данните обхващат 2017 година.
За оценка на факторите, които са от значение за увеличаване на туристопотока са
изследвани характеристиките на туристическите дестинации към момента на
проучването.
Респонденти на анкетното проучване:
За изследване на дестинация Гърмен, чрез две отделни анкетни проучвания са
обхваната следните основни групи респонденти:

✓ туристи, посетили дестинацията с цел краткотрайни посещения на
конкретни туристически обекти и/ или отседнали в местата за
настаняване – общо 47 респондента са участвали в проучването.
✓ доставчиците на туристически услуги и икономически оператори
от сектори, свързани с туризма – екскурзоводи, туроператори
2

С оглед целите на проучването, то измерва входящите туристически потоци.
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(агенции и агенти), хотелиери, ресторантьори, НПО в сферата на
туризма и др. – общо 23 респондента са участвали в проучването.
Териториален обхват на проучването: територията на община Гърмен и община
Тасос3.
Проучването е извършено чрез 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 са събрани със съдействието
на Община Гърмен, в качеството и на водещ партньор по проекта „Дестинации за
всички“.
Структура на получената информация:
За да има единство и еднакъв подход при анализа и оценката на данните и
информацията са обобщени чрез матрици (бази данни) с цялата необходима
изходяща информация. Матриците са разработени в рамките на Методологията
за извършване на проучванията.
Използваните за проучването данни включват:

✓ Официална статистическа информация, източници НСИ и ELSTAT –
✓
✓
✓
✓

✓

съставена в обобщен вариант (за двете общини), който е използван при
анализа;
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.
Данни за характеристика на туристическата дестинация – Община Гърмен;
Данни за характеристика на туристическата дестинация – Тасос;
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 е
използван при анализа;
Обобщаване на резултатите от анкетните проучвания - във формат Excel.

Анализът на гореизброените данни е представен в настоящия доклад.

Данните за Община Тасос са предоставени на Изпълнителя със съдействието на Община
Гърмен в качеството й на водещ партньор по проекта.
3
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III.

Анализ на събраната статистическа информация/
проучените документи/ данни

1. Документален анализ – стратегически документи в областта на
туризма на 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
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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реставрирани стари къщи предлагат характерната за региона възрожденска
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.
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Община Тасос
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.
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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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 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.

2. Статистически данни в областта на туризма на Община
Гърмен и Община Тасос (2017 г.)
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;
приходи от нощувки и допълнителни услуги в средствата за подслон - общо,
в т.ч. чужденци

Въпреки, че информацията се поддържа от НСИ и ELSTAT, тя не е налична на пониско териториално ниво – за територията на община Тасос. В тази връзка са
използвани алтернативни източници – Община Тасос и Фериботни власти за
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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индикатор „брой туристи, посетили туристическата дестинация / брой преминали
лица – входящи потоци“. Като алтернативен източник на информация за община
Гърмен са използвани данни от Националния туристически регистър на страната
и данни от регистъра на БТС за стопанисваните от него хижи. НСИ не включва в
своята база данни обектите с капацитет под 10 легла, а на територията на Община
Гърмен те са най-значителните като брой места за настаняване.
В допълнение, за специфичните проучвания сред туристите, доставчиците на
туристическите услуги и икономическите оператори от сектори, свързани с
туризма, проучванията обхващат: туристически информационни центрове,
туристическите атракции – обекти на културно-историческото и природно
наследство, музеите и др. За определяне на обектите в Община Гърмен е
използван Национален туристически регистър към Министерство на туризма, за
Община Тасос – по данни от общинската администрация/ Гръцкия орган по
туризма EOT.
Туристическите обекти/ атракции са идентифицирани по данни на Община
Гърмен, Община Тасос и публични източници. Фокус на туристическите обекти, в
които са проведени проучванията са обектите, финансирани 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.
2.1. Община Гърмен
2.1.1. Настанителна база
Използвани източници на информация: Община Гърмен, Националния
туристически регистър на страната и данни от регистъра на БТС за стопанисваните
от него хижи, към края на 2017 г.
Таблица 1 Брой и капацитет на настанителната база в община Гърмен (2017 г.)

№

Вид обекти от
настанителната база

Категория

Брой

Брой легла

1*

2*

3*

4*

5*

1

Хотели

5

2

2

1

-

-

218

2

Семейни хотели

5

1

2

3

-

-

92

3

Къщи за гости

39

14

8

17

-

-

817

4

Самостоятелни стаи

1

1

50

18

ОБЩО

9
12

20

0

Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта

0

1 136

14

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“

Най-голям дял от местата за настаняване представляват къщите за гости – 39
бр.(78%). На следващо място са хотелите – 10 бр. Къщите за гости осигуряват и
част от леглата за настаняване в общината (72%).
Това разпределение подчертава, че в общината има изключителен потенциал за
развитие на селски туризъм и индивидуалното обслужване, което може да се
предостави в къщите за гости. Освен това голяма част от туристите, все по-често
искат да се чувстват като у дома си, когато са на екскурзия някъде. А това чувство
може да се създаде много по-лесно в къщите за гости, отколкото в хотелите.
Едновременно с това хотелите са необходими, за да се развива и СПА туризма в
общината, тъй като минералните извори в курорт „Огняновски минерални бани“
създават подобна предпоставка.
При тези данни средният капацитет на местата за настаняване е 19,97 легла/обект.
Прави впечатление, че разпределението на категориите и по отделни типове места
за настаняване следва общата „картина“. Лек превес на „тризвездните“ къщи за
гости и хотели над тези с една звезда.
Липсата на хотел с четири звезди е недостатък, защото в повечето случаи тези
места за предпочитани от по-взискателните туристи, както и за развитието на
конферентен туризъм. Въпреки удобствата, които предоставят 3 звездните места за
настаняване за срещи, семинари и други, те са само 3 три в общината.
2.1.2. Брой нощувки
Общият брой нощувки, реализирани в местата за настаняване в Община Гърмен е
93 626 за 2017 г.
2.2. 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. Информацията не е налична на
по-ниско териториално ниво (за община Тасос), във връзка с което са използвани
алтернативни източници: регистри, поддържани от Община Тасос, информация
от Гръцкият орган по туризъм - EOT (Greek Authority for Tourism – EOT) и др.
2.2.1. Настанителна база
Използвани източници на информация: Община Гърмен, Националния
туристически регистър на страната и данни от регистъра на БТС за стопанисваните
от него хижи, към края на 2017 г.
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Таблица 2 Брой и капацитет на настанителната база в община Тасос (2017 г.)

№

Вид обекти от
настанителната база

1 и 2*

3*

4 и 5*

209

164

32

13

Брой стаи

5 080

3 059

929

1 092

Брой легла

10 313

6 057

1 831

2 425

брой
обекти
настаняване

1

Категория

Общ брой
за

На о-в Тасос от 2017 г. са в експлоатацията на два нови петзвездни хотела, като
общият капацитет на 4-5 звездните хотели е близо 2500 легла. Общият капацитет
на леглата е 10 313. Двете големи петзвездни хотелски единици допринасят
значително за надграждането на хотелската инфраструктура и за увеличаване на
туристическия поток, в сравнение с 2016 г.
2.2.2. Брой нощувки
Общият брой нощувки, реализирани в местата за настаняване в Община Тасос е
771 580 за 2017 г.

IV.

Анализ на анкетнo проучваниe - Гърмен

Респонденти на анкетните проучвания:
Изследвани са две отделни анкетни проучвания, обхващащи следните основни
групи респонденти:
✓ Проучване 1, насочено към туристи, посетили дестинацията с цел
краткотрайни посещения на конкретни туристически обекти и/ или отседнали
в местата за настаняване, жители на Община Гърмен – общо 47 респондента,
участвали в проучването (наричано по-долу Проучване 1).
✓ Проучване 2, насочено към 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. – общо 23 респондента, участвали в проучването (наричано по-долу
Проучване 2).
В анкетните карти, разработени за целите на проучванията са интегрирани
въпроси към респондентите, имащи за цел да осигурят необходимата
информация за настоящото Проучване 1: Извършване на проучване за
измерване на туристическия поток в началото на проекта, част 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
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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проекта“ от Договор №118/16.04.2018 г. и за проучване за идентифициране на
проблемите и перспективите за развитие на туристическия сектор (под-дейност
2.3). За нуждите на всяко от проучванията са направени различни разрези на
събраната чрез анкетните карти информация. Част от въпросите в двете
проучвания са идентични, с цел да се определи както мнението на туристите, така
и на свързаните с туризма бизнес оператори, като в настоящият анализ са
направени сравнителни разрези на мненията на анкетираните по общите въпроси.

1. Профил на респондентите
За целите на анализа на данните са направени общи и специфични за двете
анкетни проучвания разрези. Участници в проучванията са общо 70 от различните
целеви групи, данните са представени на фигура 1:
Фигура 1 Общ профил на респондентите в проучванията

Най-многобройна е групата на туристите, участвали в анкетното проучване, които
са общо 31 човека, следват жителите на община Гърмен – 16 човека, 13 хотелиери,
6 ресторантьори, двама, занимаващи се едновременно с хотелиерство и
ресторантьорство, 1 екскурзовод и 1 туроператор. Макар и малко на брой, всички
целеви групи са обхванати от проучването.
Фигура 2 Профил на респонденти - пол

Най-много от анкетираните туристи и
жители на Община Гърмен са работещи
жени, следвани от групата на работещите
мъже. Студентите са общо 5, 4 от които
жени и 1 мъж, пенсионерите – 1 жена и 5
мъже.

Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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Фигура 3 Статус на туристите и жителите на Община Гърмен според целевата група

От всички участници в първото
проучване,
най-много
са
представителите на работещите от
целева група туристи, следвани от
анкетираните със същия статус от
целева група жители на Община
Гърмен. Пенсионерите, участвали в
първото проучване са общо 6 – 3-ма
туристи и 3-ма жители на
общината, студентите са общо 5 – 3-ма туристи и 2-ма от Община Гърмен.
1.1.ПРОФИЛ НА ТУРИСТИТЕ
Фигура 4 Възрастов профил на туристите

Преобладаващата част от
туристите са млади хора,
общо 61 % от тях са на
възраст до 45 г., 39 % са на
възраст над 46 г., като повъзрастните (над 65 г.) са едва
3 %. 10 % от анкетираните са
до 25 г., а 19 % са между 26 и
35 г. Възрастовият профил на
туристите е много важен по
отношение на възможностите и перспективите за развитието на туризма в
Община Гърмен и данните за този показател от анкетното проучване показват
интерес от страна на младите хора към туристическата дестинация Гърмен.
Фигура 5 Възрастов и образователен профил на туристите

Най-много
от
анкетираните туристи са
тези с висше образование
– общо 20 човека, от които
със степен магистър – 11 и
бакалавър
9.
Със
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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завършено полувисше образование са 6 човека и само 4 са със средно образование.
В следващата фигура е представен статуса на туристи и тяхното местожителство:
Фигура 6 Статус и местоживеене на респондентите

Най-многобройна сред туристите е групата на работещите – общо 25 човека, 3-ма
са студентите и 3-ма пенсионерите. Туристите от София са общо 12, от Пловдив –
6, по 3-ма са от Благоевград и Бургас и от останалите градове от фигура 6 са по 1
турист, участвал в проучването. За краткия период на проучването (25 дни) прави
впечатление, че в целевата група на туристите има представители от 10 градове в
България и 1 от Гърция.
1.2.ПРОФИЛ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ ОТ СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА СЕКТОРИ
Тази целева група включва: 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./. Данните за
профила на респондентите са представени в следващата фигура:
Фигура 7 Профил на респондентите от свързани с туризма сектори

Най-много от участниците във второто
анкетно проучване са хотелиерите 57% от
всички анкетирани, 26% са ресторантьорите,
9% са занимаващите се едновременно с
хотелиерство и ресторантьорство и по 4% са
екскурзоводите и туроператорите.

2. Цел на туристическите посещения и продължителност на
престоя
В рамките и на двете анкетни проучвания е изследвана целта на посещенията и
продължителност на престоя на туристите в Община Гърмен.
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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Резултатите от Проучване 1 (насочено към туристите и жителите на Община
Гърмен) показват моментната цел на туристическите посещения, тъй като самото
анкетно проучване е проведено на територията на туристически обекти и места за
настаняване, посетени от респондентите. Респондентите са запитани конкретно за
настоящата цел на туристическото посещение и продължителността на престоя
им.
Резултатите от Проучване 2 (насочено към представители от сфери, свързани с
туризма) показват мнението на респондентите и личната им гледна точка, въз
основа на техния опит, като те са определили преобладаващата цел на
посетителите на туристическата дестинация Гърмен. В рамките на проучването е
включено определяне на обичайната продължителност на престоя на туристите,
като при анализа от основно значение е мнението на хотелиерите, които най-точно
въз основа на своя опит могат да дадат информация по този въпрос.
В следващата фигура са представени обобщените данни от двете проучвания за
целта на туристическите посещения в Община Гърмен:
Фигура 8 Целта на туристическите посещения в Община Гърмен – обобщени данни от
двете проучвания

Тъй като при отговора на въпроса в
анкетните
карти
е
дадена
възможност на респондентите да
изберат повече от 1 отговор,
обобщените
резултати
са
представени
в
процентно
изражение въз основа на броя
получени отговори за всяка от изброените възможност в анкетата. Общият брой
получени отговори от 70-те респондента е 95. Данните показват, че към момента
Община Гърмен е дестинация предимно за СПА/ балнеотуризъм и семейна
почивка. 40 % от отговорите са, че целта на посещенията на анкетираните туристи
и преобладаващата цел на туристическите посещения според представителите на
секторите, свързани с туризма е „СПА/ балнеотуризъм“. Семейна почивка е избор,
направен в 28 % от отговорите. Положителен е фактът, че посещенията на
културно-историческите и природните обекти се нареждат на трето място с общо
26 % от отговорите. Като това е показателно за потенциала за развитие на тези
туристически сегменти.
На следващата фигура са представени данните, получени от респондентите – общо
70 на двете проучвания за продължителността на престоя според целта на
посещенията им.
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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Фигура 9 Обобщено мнение на респондентите на двете
продължителността на престоя според целта на посещенията

проучвания

за

Данните показват, че
преобладават
посещения
с
продължителност 2-3
дни, 49 лица от
анкетираните общо
70 са посочили тази
продължителност на
престоя.
Това
е
мнение
както
на
туристите
и
жителите на Община
Гърмен, така и на
хотелиерите,
ресторантьорите
и
другите респонденти
от сектори, свързани с туризма, които отговарят въз основа на опита си вкл. от
предишни туристически посещения. Задно с данните, представени в предходната
фигура (фиг.10), показващи, че „СПА/ балнеотуризъм“ е основна цел на
посещенията, може да се определи и потенциала за бъдещото развитие на
туризма, от гледна точка на целта и продължителността му - СПА/ балнеотуризъм
с продължителност 2-3 дни. СПА туризмът присъства в отговорите на 38 от
респондентите, като половината от тях – общо 19 от всички целеви групи са го
посочили в комбинация с други видове туристически посещения, като най-много
са посочените: посещения на обекти на природни и културно-исторически обекти.
Това предполага по-широкообхватна цел на посещенията на туристите и показва,
че за тях интерес представляват не само СПА почивките, но и комбинирането на
посещенията с други видове туризъм, насочени към природни и културноисторически обекти. Това предполага ангажиране на местната власт в мерки по
развитие и подобряване на природни и културно-исторически обекти.
Прави впечатление, че има доста голямо разнообразие в отговорите на
респондентите по отношение на целта на краткотрайните (2-3 дни) посещения,
като посочените отговори включват всички от изброените, това отново показва, че
потенциалът за бъдещото развитие на туризма в Община Гърмен е в повече от
едно туристическо направление – СПА, еко, културно-исторически туризъм, вкл.
под-разделите им. Тези изводи са валидирани по-долу, чрез анализ на разрези от
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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данните по целеви групи. Данните от анализа на резултатите само от хотелиерите
(част от целевата група на Проучване 2) показват идентична картина на целите на
посещенията и продължителността им – СПА туризъм с продължителност 2-3
дни. Като в отговорите присъстват комбинирани посещения на дестинация
Гърмен, включващи СПА туризъм и посещения културно-исторически и
природни обекти.
Фигура 10 Цел на туристическите посещения (туристи и жители на Община Гърмен)

Подобно на обобщените данни за целта на туристическите посещения,
представени във фигура 11, анализът от анкетираните туристи и жители на
общината показва, че СПА туризмът е основна цел на посещенията, следван от
семейната почивка.
В следващата таблица е представена целта посещенията на респондентите от
Проучване 1, само от целева група туристи (общо 31 анкетирани) и
продължителността на престоя им:
Фигура 11 Цел на посещението и продължителност на престоя на туристите

Анализа на данните от анкетираните туристи по време на туристическите си
посещения в Община Гърмен също показва като основна цел СПА туризма и
Проучване за измерване на туристическия поток в началото на проекта
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семейните почивки, като и двата отговора са избрани от 17 респондента, 6
респондента посочват, че са на посещение на културно-исторически обект. Трима
от респондентите посочват посещение на природен обект и също толкова са на
бизнес пътуване. Най-малобройни, по отношение на продължителността на
престоя са еднодневните посещения, като подобно на обобщените данни от двете
проучвания и при разреза на целевата група туристи преобладават посещенията в
рамките на 2-3 дни.
Целта на посещенията е изследвана и според възрастовия профил на туристите,
участвали в Проучване 1. Данните са представени в следващата фигура:
Фигура 12 Цел на посещенията на туристите според възрастовия им профил

Предпочитанията на туристите според възрастовия им профил и подредени по
брой отговори са:
✓ на възраст до 25 г.:
• СПА/ балнеотуризъм
• посещения на културно-исторически обекти;
✓ на възраст 26 - 35 г.:
• СПА/ балнеотуризъм
• семейна почивка
• посещения на културно-исторически обекти;
✓ на възраст 36 - 45 г.:
• семейна почивка;
• посещения на културно-исторически обекти;
• бизнес пътуване
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✓ на възраст 46 - 65 г.:
•

СПА/ балнеотуризъм и посещения на културно-исторически и
природни обекти;
• семейна почивка;
• всички останали, с изключение на бизнес пътувания
Данни за целта на посещенията на туристите според образователния им профил
са представени на следващата фигура:
Фигура 13 Цел на посещенията на туристите според образователната им степен

Предпочитанията при туристическите посещения на туристите с висше
образование (бакалавър и магистър) включват на първо място семейна почивка,
следвана от СПА туризъм и посещения на културно-исторически обекти.
Предпочитанията на лицата с полувисше и средно образование са основно към
СПА туризма.

3. Критерии при избора на туристическа дестинация
Критериите при избор на туристическа дестинация са изследвани в рамките и на
двете анкетни проучвания.
Резултатите от Проучване 1 (насочено към туристите и жителите на Община
Гърмен) показват какво точно е повлияло на анкетираните туристи. Респондентите
са запитани конкретно за решаващи критерии при избора на дестинация за
настоящото посещение.
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Резултатите от Проучване 2 (насочено към представители от сфери, свързани с
туризма) показват мнението на респондентите и личната им гледна точка, въз
основа на техния опит, като те са определили водещото за туристите при избора
им на туристическа дестинация.
В следващата фигура са представени обобщените данни от двете проучвания за
критериите при избора на туристическа дестинация:
Фигура 14 Критерии при избора на туристическа дестинация (обобщени данни от двете
проучвания)

Естествената природна среда е
водеща при избора на дестинация –
40 % от отговорите показват това.
На следващо място са културноисторическите забележителности
(21 %), следвани от условията за
настаняване и инфраструктурата
(17 %). В отговорите присъства и
местната кухня с 13 %, както и гостоприемството и местната идентичност (9 %).
При отговорите на въпроса в анкетните карти е дадена възможност на
респондентите да изберат повече от 1 отговор, в тази връзка обобщените резултати
са представени в процентно изражение въз основа на броя получени отговори за
всяка от изброените възможност в анкетата. Общият брой получени отговори от
70-те респондента е 133.
По-долу са разгледани отговорите на различните целеви групи на проучванията, в
т.ч. туристите, жителите на Община Гърмен и представителите на секторите,
свързани с туризма.
Фигура 15 Критерии при избора на туристическа дестинация

Резултатите
са
представени
в
съотношение получени
отговори от общия брой
отговори във всяко от
двете
проучвания.
Аналогично
на
картината
на
обобщените данни и
при
анализа
на
резултатите от двете проучвания естествената околна среда/ природата са основен
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решаващ фактор при избора на дестинация и в двете основни целеви групи
(туристи и жители на Община Гърмен и представители на сектори, свързани с
туризма). Има малка разлика в приоритизирането на критериите при всяка от
целевите групи:
Резултати по приоритет – свързани с туризма сектори:
◼ естествена околна среда/ природа – 50 %
◼ културно-исторически забележителности – 20 %
◼ местна кухня – 15 %
◼ настаняване и инфраструктура – 13 %
Резултати по приоритет – туристи и жители на Община Гърмен:
◼ естествена околна среда/ природа – 35 %
◼ културно-исторически забележителности – 22 %
◼ настаняване и инфраструктура – 19 %
◼ местна кухня – 12 %
И двете целеви групи поставят на второ място културно-историческите
забележителности. Според туристите и жителите на Община Гърмен третият по
важност фактор е настаняването и инфраструктурата, докато представителите на
свързаните с туризма сектори смятат, че третият решаващ фактор е местната
кухня.
В следващата графика са разгледани решаващите фактори за туристите при
избора на дестинацията според възрастовия им профил:
Фигура 16 Решаващите фактори за туристите при избора на дестинацията Гърмен
според възрастовия им профил
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Според възрастовия профил на туристите, участвали в Проучване 1 резултатите
показват следната приоритизацията на факторите, които са били решаващи при
избора на дестинация Гърмен за туристическото им посещение:

✓ на възраст до 25 г.:
• културно-исторически забележителности
• естествена околна среда/ природа и местна кухня
✓ на възраст 26 - 35 г.:
• естествена околна среда/ природа
• културно-исторически
забележителности
и
инфраструктура
• гостоприемство и местна идентичност
✓ на възраст 36 - 45 г.:
• естествена околна среда/ природа
• настаняване и инфраструктура
• културно-исторически забележителности
✓ на възраст 46 - 65 г.:
• културно-исторически забележителности

настаняване

и

• естествена околна среда/ природа
✓ над 65 г.: естествена околна среда/ природа
Важен извод от мнението всички респонденти е, че природата и културноисторическите забележителности са това, което може да привлече туристи и
програмата за развитието на туризма трябва да включва целенасочени мерки към
природните и културно-исторически забележителности. Те притежават висок
потенциал за осигуряване на важно място на туризма в местната икономика.

4. Допълнителни услуги, от които се интересуват туристите
Допълнителните услуги, които предлага туристическата дестинация за важна част
от факторите, които оказват влияние при избора на едно или друго място за
посещение.
Резултатите от Проучване 1 (насочено към туристите и жителите на Община
Гърмен) показват от какви допълнителни услуги се интересуват анкетираните
туристи, като е отчетено и мнението на жителите на Гърмен. Респондентите са
запитани конкретно за използваните допълнителни туристически услуги при
настоящото посещение, както и за дефицитът на допълнителни услуги.
Резултатите от Проучване 2 (насочено към представители от сфери, свързани с
туризма) показват мнението на респондентите и личната им гледна точка, въз
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основа на техния опит, като те са определили водещото за туристите при избора
им на туристическа дестинация.
В следващата фигура са представени обобщените данни от двете проучвания за
критериите при избора на туристическа дестинация:
Фигура 17 Допълнителни туристически услуги, от които се интересуват туристите
(обобщени данни от Проучване 1 и Проучване 2)

Данните
са
представени като
процентно
съотношение на
броя
получени
отговори от всяка
от двете основни
целеви групи на
проучванията.
Обиколката с екскурзовод е това, което търсят туристи според хотелиерите,
ресторантьорите и останалите представители на секторите, свързани с туризма,
участвали в проучването. На следващо място тази целева група поставя
закупуването на сувенири, като туристите пък посочват тази допълнителна услуга
на първо място при техните туристически посещения, а обиколката с екскурзовод
на второ място по търсене. Респондентите на Проучване 2 (свързаните с туризма
сектори) считат, че на трето място по търсене е участието в демонстрационни
дейности, а на четвърто – беседата. При респондентите на Проучване 1 (туристите
и жителите на Община Гърмен) беседата е на трето място по търсене, участието в
демонстрационни дейности на четвърто. 6 % от туристите посочват, че не са
използвали допълнителни туристически услуги, защото обектът не е предлагал
такива. Това е основание за прилагане на целенасочени мерки към развитие на
допълнителните/ съпътстващи туристически услуги, които са фактор при избора
на туристическа дестинация на голяма част от туристите.
В рамките на проучванията се изследва и нагласата на туристите и жителите на
Община Гърмен за използване на допълнителни туристически/ развлекателни
услуги при следващото им туристическо посещение. В същото време се отчете и
приложимост на тези дейности, съобразно търсенето на туристите и лични
впечатления на хотелиерите и представителите на останалите сектори, свързани с
туризма. Обобщените данни са представени на следваща фигура:
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Фигура 18 Нагласата за използване на допълнителни туристически/ развлекателни
услуги и приложимост на тези дейности

В анкетните карти на двете проучвания, респондентите са посочвали своите
отговори по десетстепенна скала, където 10 е най-желано, а 1 – най-нежелано. При
анализа на данните е направена средна оценка на всяка от изброените
допълнителни туристически/ развлекателни услуги, въз основа на броя отговори и
дадените оценки от респондентите.
Туристите и жителите на Община Гърмен посочват желаните следни
допълнителни/ развлекателни туристически дейности, които биха искали да бъдат
част от следващата им почивка:
✓ исторически и природни дадености - средна оценка 10;
✓ балнеолечение - средна оценка 8,67;
✓ пешеходен туризъм/ еко-пътеки - средна оценка 8,50;
✓ планинско катерене - средна оценка 7,78;
✓ конна езда - средна оценка 6,77;
✓ планинско колоездене – средна оценка 6,42;
✓ зип лайнинк (спускане по въжена линия) - средна оценка 6,25;
Представителите на секторите, свързани с туризма оценяват приложимостта на
допълнителните/ развлекателни дейности, съобразно търсенето на туристите и
личните им впечатления:
✓ балнеолечение - средна оценка 7,67;
✓ пешеходен туризъм/ еко-пътеки - средна оценка 7,16;
✓ конна езда - средна оценка 6;
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✓ зип лайнинк (спускане по въжена линия) - средна оценка 5,86;
✓ Ендуро/ АТВ/ мотокрос - средна оценка 5,5;
✓ планинско катерене; скачане с парашут / скайдайвинг / парасейлинг - средна
оценка 5,29;
✓ пейнтбол и къмпингуване – средна оценка 5;
✓ планинско колоездене – средна оценка 4,73;
Всички гореизброени допълнителни/ развлекателни туристически услуги са
получили висока средна оценка и притежават потенциал за развитие. Този тип
услуги се предлагат от частния сектор и тези които и към момента се предлагат
биха могли да се промотират от местните власти като част от общия туристически
продукт на дестинацията.

5. Оценка на наличната информация за дестинацията
Наличната информация за туристическа дестинация Гърмен е изследвана само в
Проучване 1, насочено към туристите и жителите на Община Гърмен. Наред с това
е изследвана и информацията за местата, в които са отседнали туристите. В
следващата графика са представени данните от анкетното проучване, сегметирани
само за целева група туристи:
Фигура 19 Налична информация за дестинацията и мястото, в което са отседнали
туристите

Прави впечатление, че има
по-голяма осигуреност с
информация
за
туристическата дестинация,
в сравнение с тази за
местата,
в
които
са
отседнали туристите. Като в
същото време, по-голямата
част
от
туристите
са
научили за дестинация
Гърмен от приятели или от предишно свое посещение. В тази връзка,
промотирането следва да бъде една от важните мерки на туристическата програма
за развитието на Община Гърмен и те да бъдат насочени към дефицитите на
информацията в: интернет страници, портали, форуми с туристическа насоченост,
туроператори и агенции, както и печатни рекламни материали.
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6. Удовлетвореност и готовност на туристите за повторно
посещение на дестинацията
Удовлетвореността от посещението на дестинация Гърмен е изследвана в
Проучване 1. Наред с това е изследвана готовност на туристите за повторно
посещение на дестинацията. В следващата графика са представени данните от
анкетното проучване, сегметирани само за целева група туристи:
Фигура 20 Удовлетвореност на туристите от туристическото посещение според
възрастовия им профил

55 % от туристите са
напълно
удовлетворени
от
своето посещение на
дестинация Гърмен, 32
%
са
по-скоро
удовлетворени и само
13 % посочват, че не
могат да преценят.
Всички туристи над 65 год. възраст са напълно удовлетворени, по-голямата част от
тези на възраст от 36 до 45 год. (70 % от тях) са на същото мнение, както и 36 % от
туристите на възраст от 26 до 35 г. По-голямата част от туристите между 46 и 65 г.
(45 %) са по-скоро удовлетворени, а тези до 25 г. са посочили равен брой отговори
на всички възможни.
В следващата графика са представени резултатите от получените отговори от
туристите за готовността им за повторно туристическо посещение:
Фигура 21 Готовност на туристите за повторно посещение

48
%
от
всички
анкетирани туристи поскоро
отново
биха
посетили
дестинация
Гърмен,
39
%
категорично биха я
посетили и 13 % не
могат
да
преценят.
Колебаещите
се
туристи са тези между 46 и 65 годишна възраст, а при останалите възрастови групи
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се наблюдава превес на туристите, които категорично биха посетили дестинация
Гърмен отново.

7. Оценка на достъпа за лица с увреждания
Достъпът за лица с увреждания е изследван в Проучване 1. При настоящия анализ
са отчетени само отговорите на туристите, участващи в проучването, тъй като те са
посетили туристически обекти от дестинация Гърмен, при което посещение са
анкетирани. Резултатите са представени в следващата фигура:
Фигура 22 Оценка на достъпа за лица с увреждания

39 % от анкетираните туристи
смятат, че достъпът за хора с
увреждания трябва да се подобри,
32 % от тях посочват, че за
обектите, които са посетили няма
осигурен достъп за лица с
увреждания и само 29 % са на
мнение, че е осигурен подходящ
такъв. При планиране развитието
на туризма в Община Гърмен, подобряването на достъпа до туристическите
обекти (където е приложимо) за лица с увреждания следва да бъде част от
мерките.

8. Мерки за развитие на туристическата дестинация
В рамките на Проучване 2, представителите на секторите, свързани с туризма са
запитани „Какво смятат, че трябва да се подобри в туристическия сектор за
развитие на туристическата дестинация“. Резултатите са представени в следващата
фигура:
Фигура 23 Необходимост от подобряване в различни сектори, свързани с туризма
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Общият брой посочени отговори са 80. Те са степенувани по важност, както следва:

✓ подобряване на техническата инфраструктура в общината/ пътища, улици,
градска среда – 21,3 %
✓ разнообразяване на туристическите дейности, с цел привличане на
различни групи туристи и промотирането/ рекламата на туристическата
дестинация – 16,3 %
✓ подобряване състоянието на културно-историческите и природни обекти –
13, 8 %
✓ подобряване на стратегическото планиране за развитие на туризма в
общината – 11,3 %
✓ подобряване на достъпа за хора с увреждания – 8,8 %
✓ повишаване на нивото на обслужването в местата за настаняване/ за
развлечения – 7,5 %
✓ разширяване на настанителната база/ нови обекти за настаняване – 5 %
Всички гореизброени, с изключение на последните две мерки (частен сектор),
следва да залегнат в програмата за развитие на туризма на Община Гърмен.

V.

Анализ на анкетнo проучваниe - Тасос

Обобщените резултатите от анкетното проучване на остров Тасос са
предоставени от Община Тасос
Брой респонденти – 1100 (основно туристи от Румъния, Сърбия, България, Турция,
Молдова). Проучването е проведено в периода юни-септември 2017 г.
Обобщени резултати:

✓ цел на туристическите посещения: 92 % - ваканция с времетраене над 4 дни, 8
% еднодневно посещение
✓ продължителност на престоя:
▪ 52% 8-13 дни
▪ 33% 4-7 дни
▪ 8% 1 ден
▪ 7% 2-3 дни
✓ Критерии при избора на туристическа дестинация:
o Изключителни плажове 83%
o Природна среда 78%
o Местна кухня 70.1%
o Занележителна история 28%
o Допълнителни туристически дейности 20%
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o Нощен живот 17.7%

✓ Допълнителни услуги, от които се интересуват туристите:
▪ разходка с лодка: 47%
▪ обиколка с екскурзовод – 39%
✓ Оценка на наличната информация за дестинацията „От къде научихте за
Тасос?“:
o От приятели/ познати 47%
o Уебсайтове предприятия. и дестинация 74%
o Промоционален материал 30%
o Социални медии 73%
o Туристически изложения 20%
o Статии, новини 8 %

✓ Мерки за развитие на туристическата дестинация – идентифицирани
недостатъци – 49 % от анкетираните считат, че има нужда от подобряване на
достъпността, в т.ч. за хората с увреждания

VI.

Tуристически поток в Гърмен и Тасос

Основната цел на настоящия първи етап от проучванията, част от Дейност 3 е
измерването на туристопотока през 2017 г. (базова стойност) в регионите
Гърмен и Тасос, което да послужи за базова информация, въз основа на която за да
се определи въздействието от изпълнението на Проект: Β2.6c.09/28.09.2017
„Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в
трансграничния район “, „Дестинации за всички“.
Обобщената информация в началото на проекта за регионите Гърмен и Тасос е
представена в следващите таблици, разработена в съответствие с матриците – бази
данни, част от Методология за извършване на проучване сред туристическите
потоци (Под-дейност 3.1 от Договор №118/16.04.2018 г.):
Таблица 3 Матрица с информация, необходима за измерване на туристопотока,
източници НСИ и ELSTAT, Община Гърмен и Община Тасос (2017 г.)

година

Община
Индикатор
Гърмен
Тасос

брой места за настаняване

2017

2018

*(за проучване I и II)

2019

*(за проучване II)

50
209
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година

Община
Индикатор
Гърмен
Тасос
Гърмен
Тасос
Гърмен
Тасос
Гърмен4
Тасос5
Гърмен

Тасос

Гърмен

Тасос

Гърмен

Тасос

брой легла в местата за
настаняване
брой реализирани нощувки общо
брой пренощували лица
Брой посещения на
основните туристически
обекти
Относителен дял на
пренощувалите туристи,
посещаващи подкрепените
обекти с културно или
природно наследство и
забележителности (%)
Брой туристи, посетили
дестинациите с основна цел
СПА/ лятна почивка,
посетили също
подкрепените по проекта
обекти
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТОЦИ
- посещения на
подкрепените обекти с
културно или природно
наследство и
забележителности
ОБЩ ТУРИСТОПОТОК

2017

2018

*(за проучване I и II)

2019

*(за проучване II)

1 136
10 313
93 626
771 580
34 421
252 540
6 347
60 651
40%

30%

13 768

75 762

20 115

136 413
156 528

При извършване на проучването в края на проекта следва да бъдат взети базовите
данни за туристопотока от 2017 г.
Оценка на факторите, които са от значение за увеличаване на
туристопотока - броят посещения на подкрепените обекти по проект
„Дестинации за всички“, в т.ч.:

Античен римски град Никополис ад Нестум и Ландшафтно-исторически парк “Градище”
Археологически музей, Музея на захтина, Светилищата на Артемида и Дионисийи, Античен
театър, Акрополът и храмът на Атина
4
5
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▪
▪
▪

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.

Сред основните фактори за увеличаване на туристопотока на подкрепените
по проекта туристически дестинации се открояват нуждите от:

✓ подобряване на техническата инфраструктура - пътища, улици, градска
среда
✓ разнообразяване на туристическите дейности и промотиране/ рекламата на
туристическата дестинация
✓ подобряване състоянието на културно-историческите и природни обекти
✓ подобряване на достъпа за хора с увреждания
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