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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 2: Извършване на проучване за измерване на туристическия
поток в края 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.

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

Индикатори за факторите, които са от значение за увеличаване на
туристопотока:
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◼

◼

◼

◼

◼

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, в .ч. за хора с увреждания – изследва въздействието
на проекта:
o атрактивност на обекта (в т.ч. начините по които е представен и
промотиран, за да достигне до потенциалните туристи) – изследва
въздействието на проекта;
съществуващата настанителна база (хотели, къщи за гости и др.), като
част от факторите, влияещи на нагласата на туристите при планирането на
туристически посещения
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.
Таблица 1 Източници на информация за всеки от индикаторите

индикатор/ област,
която се изследва

Постановка в анализа

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

И 2:
брой
реализирани
нощувки: 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
пренощували лица в местата за настаняване. Тъй като културно-историческият
туризъм предполага и краткотрайни посещения на конкретни обекти,
допълнително се изследват посещенията на основните туристически обекти, по
данни от самите обекти/ ТИЦ/ туроператори и др. Чрез извадков метод, в е
определено съотношението на краткотрайните и дълготрайните посещения.
Статистика на НСИ/ Алтернативен източник: Община Гърмен
Гръцкият статистически орган ELSTAT (The Hellenic Statistical Authority)
Алтернативен източник: Община Тасос/ Гръцкият орган по туризъм - EOT

Община Тасос е международна туристическа дестинация и не е необходимо изследване с
допълнителни индикатори на достъпността и атрактивността
1
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индикатор/ област,
която се изследва
И 3:
продължителност на
престоя в дни - общо, в
т.ч.
българи
и
чужденци
И 4:
основните
характеристики
на
групите туристи в
рамките на проучване 1

Постановка в анализа
(Greek Authority for Tourism – EOT)

Изследват се:
И 4.1: цел/ мотив за посещенията
И 4.2: профил на туристите – входящи туристически потоци

Индикатори за факторите, които са от значение за увеличаване на туристопотока:
И 5:
Настоящото проучване изследва въздействието на проекта върху
Обща характеристика достъпност, в т.ч. за хора с увреждания, атрактивността на дестинациите
на
туристическата
дестинация (община
Гърмен
и
община
Тасос )
И 6:
Изследват се фактори, влияещи нагласата на туристите при планирането на
съществуващата
туристически посещения:
настанителна база - o И 6.1: брой/ капацитет на места за настаняване (брой легла)
фактори,
влияещи o И 6.2: категоризация на местата за настаняване
нагласата на туристите
при планирането на
туристически
посещения
И 7:
Изследва се наличието на допълнителни услуги като: обиколки с екскурзовод,
съществуващи
беседи (на различни езици), продажба на сувенири, демонстрационни дейности
допълнителни услуги и др.
специфично проучване
на туристически услуги
И 8:
нагласа на туристите
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 - в рамките на проучване 1
Изследва се готовност и нагласа за разнообразяване на услугите съобразно
търсенето, за подобряване на услугите и т.н. - в рамките на проучване 1
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3. Източници на информация за измерване на индикаторите
За целите на настоящото проучване са приложени 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.
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“;

II.

Обобщена информация за проучването

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

по

проект

Β2.6c.09/28.09.2017

Измерването на индикатора 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, а второто се проведе
в края (резултат от него е настоящия доклад).
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
прогноза за туристическото развитие в района на община Гърмен и
община Тасос.

Период на настоящото проучване:
◼

11.09.2020 – 06.10.2020 г. за измерване на крайната стойност на индикатора на
програмата и показателите

Продължителност на проучването:
◼

25 дни

Времеви обхват на проучването:
Времевият обхват на данните (статистическите) за проучването е 3 години,
като данните обхващат периода 2017 – 2019 година. Постигането на
индикаторите е отчетено и към 16.07.2019 и включва първото полугодие на
2019 година.
За оценка на факторите, които са от значение за увеличаване на туристопотока са
отчетени характеристиките на туристическите дестинации към момента на
проучване 1 и към настоящия момент, с цел оценка на влиянието на Проект:
Β2.6c.09/28.09.2017 „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за
всички“.
Териториален обхват на проучването: територията на община Гърмен и община
Тасос3.
2

С оглед целите на проучването, то измерва входящите туристически потоци.
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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.

III.

Характеристика и перспективи за развитие на
дестинациите Гърмен и 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 е дестинация предимно за СПА/ балнеотуризъм и семейна
почивка. В същото време, общината ома изключителен потенциал за развитие на
туризма в двете основни специализации - комбинирани направления:
•
•

„Културно-познавателен и селски туризъм“ и
„Еко, здравен, приключенски и велотуризъм“.

В началото на изпълнението на проекта, Дейност 1, поддейност 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 от
Договор №118/16.04.2018 г. е създаден Туристически регистър и е извършена
оценка на туристически потенциал, на която са базирани направени препоръки и
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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мерки за валоризация, съхранение и промотиране, в т.ч. подобряване на достъпа
до туристическите обекти на община Гърмен, създадени са туристически
маршрути. Голяма част от препоръките са изпълнени към настоящия момент, в
т.ч.:
◼
◼
◼
◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼
◼

Благоустрояване на мирата
Поставени са 8 указателни и 40 информационни табели
Поставени навеси и стойки за велосипеди, закупени велосипеди за туристи
Разработване на промоционални/ рекламни материали (туристически
каталог, кратки брошури за двете основни туристически специализации/ по
маршрути) и разпространение в местата за настаняване в община Гърмен, в
ТИЦ и в места за настаняване в съседни общини (Гоце Делчев) и т.н.
3D заснемане на обекти - иновативна промоционална мярка
Заснет промоционален документален филм за туристическите
забележителности в общините Гърмен, Република България и Тасос,
Република Гърция“
Разработена Туристическа програма за развитие на туризма на територията
на Община Гърмен 2019-2024
Публикуване на рекламна информация за дестинация Гърмен в
регионални/ национални медии (предимно он-лайн).
Пилотна обиколка на избраните маршрути, като вид промоционална мярка
– предвидена по проект „Дестинация за всички“ по Договор за субсидия:
Β2.6c.09/28.09.2017 „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за
всички“;
Участие на Община Гърмен в 2 международни туристически панаира
Община Гърмен участва в новосъздадената Организация за управление
на Рило-Пирински туристически район. Организациите за управление на
туристическите райони извършват дейности, свързани с формиране на
регионални туристически продукти и осъществяване на регионален
маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

В резултат от изпълнението на проекта към настоящия момент са постигнати
следните цели на проекта „Дестинация за всички:
•
•
•

подобрени условията и достъпа до туристически атракции и съоръжения в
община Гърмен;
реклама и популяризиране на туристически обекти в Гърмен и Тасос,
включително сред хората с увреждания;
приложена политика за „солидарен туризъм“ в трансграничния район –
подобряване на достъпа до туристически атракции за хора с увреждания;

Проучване за измерване на туристическия поток в края на проекта
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•

увеличени туристическите потоци в двете общини и разширяване на
туристическите целеви групи, включително хората с увреждания (измерва
се с настоящото проучване).

СПА туризмът (балнеотуризъм) в Община Гърмен 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.
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
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.
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.
Проучване за измерване на туристическия поток в края на проекта
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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 община Гърмен 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.
Местоположението на община Гърмен, природните дадености, с които
разполага, както и материалното и нематериално наследство създават
предпоставки за реализацията на значителни ползи за социално-икономическото
развитие на населението, следствие предлагането на туристически услуги. Именно
разнообразието позволява да се развиват различни видове туризъм, наред с
класическия, в общината. В с. Лещен акцент може да се постави върху селския
туризъм и начин на живот. За почитателите на спиращите дъха урбанистични
пейзажи Лещен и Ковачевица са перфектните места с възрожденска архитектура,
калдъръмени, „криви“ улици и пушещи комини. Природните резервати
предлагат възможности за излети, бране на различни билки и гъби, практикуване
на по-екстремни спортове (като планинско колоездене, бягане, планеризъм, конна
езда и други).
Част от хотелите, със собствените си СПА комплекси и конферентни зали, създават
предпоставки за развитието на конгресния и СПА туризъм. Изключителна
Проучване за измерване на туристическия поток в края на проекта
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възможност за развитие в района са балнеоложкият и СПА туризъм, културноисторическият и религиозен туризъм. Огняновските минерални бани са
утвърден балнеоложки курорт с национално значение. Лековитата минерална
вода, големият лесопарк от акации край река Канина, хотелските комплекси и
вили в района, откритите и закрити басейни и езерото привличат туристите, както
от страната, така и от чужбина.
Уникалните традиции и обичаи, които съществуват на територията, породени от
съвместното съжителстване между хора с различни религии, могат да бъдат
използвани за допълване на цялостната палитра на туристически атракции в
общината. Село Рибново известно с пъстрите женски носии и сватбени обичаи е
ярък представител за това как може да се използва нематериалното наследство.
Относителната близост на общината до топ ски дестинацията Банско, позволява
задържането на част от чуждестранните туристи (предимно от Гърция) с поразлични атракции и предложения.
Съгласно Концепцията за туристическото райониране на страната, община
Гърмен попада в район „Рила–Пирин“, чиято основна специализация е
планински и религиозен туризъм, със следната разширена специализация:
▪ делови туризъм (МICE)
▪ културен туризъм (всички видове)
▪ планински туризъм (всички видове)
▪ здравен туризъм (всички видове)
▪ религиозен и поклоннически туризъм
▪ приключенски и екотуризъм
Културно-познавателен и селски туризъм
Един от най-големите потенциали за развитие на туризъм в община Гърмен е
свързан с културното наследство, богатството на недвижими културни ценности и
наличието на автентични села от периода на Възраждането.
Основни атракции в него могат да са:
▪ Античен римски град Никополис ад Нестум и Вековни чинари в село Гърмен
(музей на открито) в село Гърмен и Църква „Св. Георги” – с. Гърмен.
▪ Ландшафтно исторически парк „Градище“ в землището на село Долно
Дряново.
▪ Архитектурен резерват село Ковачевица, вкл. църква „Свети Николай“, арт
галерия с ателие „Узунова къща и Арт Галерия с ателие „Кадема“ и
параклисите „Свети Георги“ и „Св. Троица“.
▪ Автентичен селски курорт село Лещен, вкл. арт галерия с ателие „Лещен” и
църква „Света Парашкева“ – с. Лещен.
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▪

Археологически останки от късноантична и средновековна крепост - Свети
Архангели (на 1 км. от село Дъбница), вкл. параклис „Архангел Михаил“.
Еко, здравен, приключенски и велотуризъм
Ядрото на този тип туризъм мога да са следните обекти:
▪ Село Огняново - Огняновски минерални извори
▪ Скалното образувание „КОЗИЯТ КАМЪК“ и „Черната скала“, Скално
светилище "Каялийските скали", Дълбокият каньон на река Канина в
местността Синия вир, Поддържан резерват „Тъмната гора“ - землището на
село Ковачевица
▪ Вековни чинари в село Гърмен (музей на открито) в село Гърмен
▪ Ландшафтно исторически парк „Градище“ в землището на село Долно
Дряново;
▪ Екопътека Ковачевица - параклис „Свети Георги“ - водопад Буков дол,
екопътека „Ковачевица“ - местност „Свети Илия“ в землището на село
Ковачевица; Канинска екопътека;
▪ Веломаршрути – от с. Ковачевица до параклис "Свети Георги" и Веломаршрут
„село Ковачевица - подържан резерват „Тъмната гора”.
Конна езда
На територията на общината е възможно практикуването на конна езда поради
разнообразния терен, както и наличието на забележителности, до които не може
да се достигне с автомобил и могат да представляват предизвикателство за ходене
пеш. Изграждането на конна база в по-високо планинските села ще даде
възможност за диверсификация на туристическите услуги. Също така по този
начин ще може да бъде пряко ангажирано местното население в сферата на
туризма, включително и да се облагодетелства от това. Обособяването на „конни“
маршрути може да предложи алтернатива на велопредвижването, използването
на АТВ-та и пешеходството.
През последните години ездата е популярна сред широка група от хора, които
могат да бъдат привлечени в общината. Също така е възможно организацията на
детски/ученически лагери, в които децата ще могат да опознаят богатото
природно и културно наследство, наред с животните.
Конкуренция в района представляват само конните бази в Разлог и Банско, които
предлагат разнообразни продукти и маршрути за клиентите си.
Екстремни спортове
Възможностите им за развитие са обосновани от природните дадености в
общината и в района, като цяло. Река Места, през пълноводните си месеци,
позволява практикуването на рафтинг (гребане с надуваема лодка, предимно в
бързи води). Въпреки че в района на общината водите на р. Места са по-спокойни,
е възможно да бъдат използвани за гребане с кану или каяк за начинаещи.
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Особена конкуренция за развитието на този спорт представлява Кресненското
дефиле и р. Струма, по която традиционно се организират през пролетта и есента
спускания с рафтинг и голяма част от базовите лагери на клубовете са
позициониране по поречието й.
Известен потенциал за развитието на екстремен туризъм има и в организирането
на свободни полети с парапланер и делтапланер. Те могат да започват от повисоките локации в планината към равнините части на общината.
Планински/приключенски преходи
Множеството екопътеки, пещерите „Маноилова дупка“ и „Ризова Дупка“,
артефактите от отминали исторически периоди, които преминават през
планинската част на общината дават възможност за обособяването на маршрути за
планински преходи (извън класическия смисъл на термина). Посетите няма да
покоряват върхове, а акцентът следва да се постави върху преживяванията и
опознаването на историята и местните легенди.
Лов и риболов
За някои хора ловът и риболовът представляват особен начин те да си отърсят от
ежедневните си грижи и напрежение. В общината предпоставки за риболов дават
р. Места и нейните притоци – Канина и Дъбнишка река. В тях може да се лови
мряна, речен кефал, пъстърва, клен и др. Освен естествените водоизточници, двата
изкуствено зарибени микроязовира в местността „Сухия чарк“ над с. Ковачевци,
дават възможност да риболова на балканска и американска пъстърва.
Изследователски и фото туризъм
Богатството и разнообразието на ценни видове и местообитания в района дават
неограничени възможности за изследователите – професионалисти и любители.
Скалните феномени, ждрелото на р. Канина и в местността „Синия вир“,
Каялийските скали, Козият камък и други, дават чудесна възможност и за найзапалените фотографи да предизвикат себе си и да направят спиращи дъха
снимки. Ключовите места могат да се посещават с велосипеди, високопроходими
автомобили, АТВ или пък с пешеходни преходи. След допълнителен (визуален)
анализ е възможно поставянето на площадки за снимане на ключови места, както
и обезопасяване на местата, подходящи за снимка, особено около основните пътни
трасета.
Велосипеден туризъм
През последните години все по често и у нас се налага разбирането, че велосипед
можем да преживеем по различен начин една почивка или екскурзия. Поради
тази причина все повече общини инвестират в изграждането на веломрежи между
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населените места и достигащи до ключови атракции на територията им. Релефът
на общината позволява карането на велосипед както за начинаещи (в равнинната
част, около общинския център), така и за напредналите (по високите склонове на
Родопите). В рамките на проекта „Дестинации за всички“, са обособени няколко
маршрута с различна продължителност и трудност, които да бъдат „гръбнака“ на
туризма през следващите няколко години.
Общината има потенциал да се представи още по-добре на вътрешния пазар и да
увеличи позициите си на външния (предимно в съседните държави Гърция,
Турция, Македония, отчасти Сърбия). За тази цел трябва да се положат
целенасочени усилия към разнообразяване на видовете туризъм, които могат да се
практикуват в общината, взаимодействие със съседните общини и акцентиране
върху пролетно-летните и есенни месеци. Само по този начин община Гърмен
може да бъде (почти) целогодишно атрактивна туристическа дестинация за
местни и чужди туристи.
Със СПА курорта Огняново, Община Гърмен е призната за важна балнео и СПА
дестинация и е включена в разработена дестинация от Министерство на туризма Югозападна балнео и СПА дестинация (Здраве по долините на р. Струма и р.
Места), включваща: Кюстендил – Благоевград – Сандански – Рупите –
Марикостиново – Баня (Гулийна баня) – Добринище – Огняново.
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Фигура 1 Дестинации за развитие на видовете туризъм в България, Източник: Министерство
на туризма

Включването на Огняновски минерални бани в маркетинговата стратегия на
страната за промотирането и като туристическа дестинация е важен фактор,
допринасящ за увеличението на туристопотока в община Гърмен. Още повече, че
проучванията показват (Етап 1 на Дейност 3, извършени в началото на проекта), че
повече от 40 % от туристите, посетили дестинацията с цел СПА туризъм,
посещават и културно-исторически и природни забележителности при престоя
си.
Наричан Зеленият остров, Тасос е истинско парче от рая – с маслинови горички,
борове, кипариси и вечнозелени храсти. Пясъчни плажове, скалисти плажове,
Проучване за измерване на туристическия поток в края на проекта
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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
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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.
Съществуват обаче някои важни проблеми, които „спират“ туристическия
продукт, като наред с другото се отчита ниската посещаемост на Археологическия
музей на Тасос, липсата на конферентен туризъм, но също така и ограниченото
присъствие на Тасос в международните туристически платформи и форуми.
През 2018 г., под егидата и с подкрепата на акционерите на туристическата
организация на Тасос, а именно Община Тасос , Камарата в Кавала, Асоциацията
на хотелиерите на Тасос и др. е създаден туристически план за популяризиране на
острова, основан на предимствата на острова (плажове, алтернативен туризъм,
природна среда,
забележителности от археологически интерес,
местна
архитектура, безопасна пътна мрежа и др. - Тасос е единствената островна
дестинация в Северна Гърция, предлагаща такова разнообразие) и
идентифициращ местата, където той „изостава“. Планът предвижда широко
сътрудничество между публичната администрация и частния сектор.
През 2019 г. стартира стратегическо сътрудничество (едно от първите подобни в
цяла Гърция) между много органи (Асоциацията на хотелиерите на Кавала-Тасос,
Гръцките
туристически маркетинг камари и др.) за туристическо общо
популяризиране на Кавала и Тасос под наименованието "Кавала и остров Тасос
партньорство за туризъм". Със спонсорството на всички участващи организации и
асоциации, са проведени поредица от промоционални действия, разделени в две
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категории: първата е пътуването на журналисти от целеви страни, а втората се
отнася до действия в дигитална среда, създаване на съдържание и съответно
популяризиране на пазарите, които са от значение за дестинациите Кавала и
Тасос.
Целенасочените действия, предприети както от местната власт, така и от
туристическия бизнес, и най-вече създаденото сътрудничество между тях за
популяризирането на Тасос като дестинация имат за цел да доведат до
популяризирането на региона и удължаването на туристическия сезон. Тези
действия ще окажат влияние върху туристопотока през следващите години.

IV.

Измерване на туристическите потоци и броя на
посещенията

1. Профил на туристите и продължителност на престоя
Към момента Община Гърмен е дестинация предимно за СПА/ балнеотуризъм и
семейна почивка. Към момента преобладават туристически посещения с
продължителност 2-3 дни. Посещенията на културно-историческите и
природните обекти се нарастват в периода 2017 – 2019 г.
Интерес за туристите представляват не само СПА почивките, но и комбинирането
на посещенията с други видове туризъм, насочени към природни и културноисторически обекти.
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
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• културно-исторически забележителности
✓ на възраст 46 - 65 г.:
• културно-исторически забележителности
• естествена околна среда/ природа
✓ над 65 г.: естествена околна среда/ природа
Проучванията, извършени в рамките на проекта показват, че природата и
културно-историческите забележителности са това, което може да привлече
туристи. Те притежават висок потенциал за осигуряване на важно място на
туризма в местната икономика. Проучванията показват (Етап 1 на Дейност 3,
извършени в началото на проекта), че повече от 40 % от туристите, посетили
дестинация Гърмен с цел СПА туризъм, посещават и културно-исторически и
природни забележителности при престоя си.
Основна цел на посещенията туристите на остров Тасос е ваканция с
времетраене над 4 дни, дължаща се на изключителните плажове на Зеления
остров. Продължителност на престоя на туристите на остров Тасос:

▪
▪
▪
▪

52% 8-13 дни
33% 4-7 дни
8% 1 ден
7% 2-3 дни

Наред с морето и плажовете, Тасос островът притежава изключително богато
историческо и природно наследство. Около 30 % от туристите, дошли на острова
с цел почивка, посещават културно-историческите забележителности,
природни забележителности.
Основната цел на настоящия втори етап от проучванията, част от Дейност 3 е
измерването изменението на туристопотока през 2019 г., спрямо 2017 г.
(базова стойност) в регионите Гърмен и Тасос, 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“.

2. Настанителна база
Гърмен

Проучване за измерване на туристическия поток в края на проекта
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В периода 2017 – 2019 г. в Община Гърмен е подобрена настанителната база, не
само че е увеличен нейният капацитет а и вече има 4-звезен хотел, като през 2017 г.
най-високата категория са 3-звездни хотели.
Хотелите през 2017 г. са общо 5 на брой, от категория 1, 2 и 3 *. През 2019 г. вече са
7, като един от тях е с категория 4*. Нараства средният капацитет на легловата база
на хотелите и семейните хотели, което показва подобряване качеството на услугите
по настаняване, водещо до по-висока удовлетвореност на туристите и увеличение
на туристопотока. Данните за настанителната база в периода 2017 – 2019 г. са
представени на следващите фигури:

Фигура 2 Места за настаняване

Фигура 3 Брой легла

Фигура 4 Среден капацитет на легловата база

Фигура 5 Структура по категории

Легловата база (брой легла) в Община Гърмен нараства с близо 55 % през 2019 г., в
сравнение с 2017 г., (1136 легла през 2017 г., 1 757 легла през 2019 г.). Това е
изключително значение за нарастването на туристопотока, тъй като през 2017 г. се
отбелязва нужда от увеличаване и подобряване на настанителната база, най-вече за
СПА туризма.
Тасос
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Легловата база в хотели на остров Тасос възлизат на 10 500 легла през 2018 г., при
10 313 през 2017 г., по официалната статистика на ЕОТ. Наред с това, не може да се
определи точният брой на легловата база в частни квартири, но по индикативни
данни те са над 14 000 за 2018. Също така на острова има много хотелски единици с
малък капацитет, но също така и 15 комплекса с 4 и 5 звезди. През последното
десетилетие са инвестирани около 150 милиона евро в нови хотели и реновиране
на блокове. Тасос се превърна в международна дестинация, привличаща много
туристи от Балканите, но също така и поляци, унгарци, британци, германци,
руснаци и скандинавци, тъй като летище „Кавала Александър Велики“ сега е
свързано с директни полети от и до много европейски градове.

3. Туристически потоци – Гърмен и Тасос
Броят посещения на подкрепените обекти 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.

е изчислен въз основа на официалната информация за броя на
реализираните нощувки и посещенията на основните туристически обекти
в Гърмен и Тасос. Чрез математически модел, основаващ се на процентното
изражение на броя туристи, посетили дестинациите с цел почивка и осъществили
посещение на културни и природни забележителности, определен чрез анкетните
проучвания, направени при Етап 1 в началото на проекта.
Обобщената информация в началото и края на проекта за регионите Гърмен и
Тасос е представена в следващата таблица, 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 2 Туристопоток – подкрепени обекти, източници НСИ и ELSTAT, Община
Гърмен и Община Тасос
година
Индикатор
Гърмен
Тасос

брой места за настаняване

2017

2018

*(за проучване I и II)

2019

*(за проучване II)

50

85

85

209

210

215
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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
основни 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
ОБЩО ТУРИСТОПОТОК

Гърмен

1 136

1 698

1 757

10 313

10 500

10 850

93 626

99 640

121 107

771 580

841 022

925 124

34 421

36 632

44 524

252 540

275 269

302 795

6 347

6 899

7 453

60 651

62 920

65 350

40,0%

40,0%

40,0%

30,0%

30,0%

30,0%

13768

14653

17810

75762

82581

90839

20 115

21 552

25 263

136 413

145 501

156 189

156 528

167 052

181 451

1436

3711

9088

10688

10 524

14 399

Оценка на индикатора

Тасос
Гърмен

ОБЩА ОЦЕНКА НА
ИНДИКАТОРА

Данните показват нарастване броя на посещенията на подкрепените по
проекта обекти с културно или природно наследство и забележителности с

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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10 524 туристи през 2018 спрямо 2017 г. и с 14 399 туристи през 2019 спрямо 2018
г.:

Приносът на проекта има значителен принос за увеличения туристопоток. През
2018 г. туристите в община Гърмен (посетили подкрепените обекти с културно или
природно наследство и забележителности) са с 1 436 повече, в сравнение с 2017 г.
или нарастването е със 7,14 %. На остров Тасос през 2018 г. нарастването на
туристите, посетили подкрепените обекти с културно или природно наследство и
забележителности е с 9 088 спрямо 2017 г. – с 6,66%. Данните за 2019 г. също
показват значителен прираст в показателя като: В община Гърмен, туристите са
повече с 2 711, в сравнение с 2018 г., което е нарастване от 17,22 %. На острова
нарастването е със 7,35% или 10 688 туристи повече са посетили.
Тази положителна тенденция дава основание да се смята, че всички целенасочени
дейности по подобряване на достъпа до обектите, разработване на
промоционален филм, 3D дигитализации, промоционални материали, инфотурове и др., дейности извършени в рамките на проекта дават изключително
добър резултат. Привличането на повече туристи има пряко изражение върху
цялостното икономическо развитие на териториите.
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V.

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

1. Влияние на COVID-19 върху туризма и справяне с последиците от
пандемията
Една от основните икономически дейности, която основно беше засегната от
COVID-19 през настоящата 2020 г., е туризмът. Това е еднакво валидно както за
дестинация Гърмен, така и за Тасос. Липсват официални статистически данни за
влиянието на COVID-19 върху туристопотока за цялата 2020 г.
По данни от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) на България,
пренощувалите лица в община Гърмен за периода от 01.06.2020 до 31.08.2020 е
14 455, при 30 049 за същия период на 2017 г., което е спад с близо 50%.
По данни от хотелиери от заления остров е регистриран спад в оборота от 70-80%
през 2020, в сравнение с 2019 г., стотици загубени работни места, във връзка с
ограниченията за пътуване, продължили повече от три месеца. Необходима е
финансова подкрепа за бизнеса в областта на туризма, особено за малкия бизнес,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Тъй като в световен мащаб не може да се прогнозира края на COVID-19, както и
бъдещото му влияние върху развитието на туризма и туристопотока, настоящото
взема предвид всички дейности и усилия, насочени към развитието на туризма в
общините Гърмен и Тасос и разглежда изменението на туристическите потоци в
сценарии без COVID-19.

2. Прогноза, сценарий без COVID-19
За целите на настоящото проучване, основавайки се на подобрените туристически
условия, както в Гърмен, така и в Тасос, в областта на планирането, подкрепата на
туристически обекти, множеството промоционални мерки, в т.ч. реализирани в
рамките на проекта, повишеният туристопоток през всяка от годините след
началото на проекта – 2018 и 2019 г., е направена настоящата прогноза. Тя
разглежда туристическото развитие при условия без тазгодишната пандемия,
която никой не би могъл да предвиди.
Данните за нарастването на туристопотока, отчетено през 2018 и 2019 г., базирано
на официалните източници са взети като основен показател за прогнозата на
туристическото развитие до 2023 г. Използван е математически метод
Проучване за измерване на туристическия поток в края на проекта
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екстраполацията, при който търсената функция се замества със сходна, като в
случая това % на нарастване. Екстраполацията е единственият възможен метод
при прогнозиране стойностите на времева функция за бъдещи моменти от време.
В настоящата прогноза е използван трендът на нарастване на показателя за
известния ни период (2017 – 2019 г.), удължавайки времевия диапазон до 2023. Това
изключва непредсказуеми събития, каквото е влиянието на COVID-19 върху
туризма и съответно туристопотока. Методът на екстраполация дава добри
резултати, когато се използва да се удължи графика на приблизително линейна
функция, или, когато удължението не е твърде далече от наличните данни.
В следващата графика и таблица са представени данните за туристическата
прогноза за периода до 2023 г.:
Фигура 6 Прогноза за туристическите потоци в периода до 2023 г. (сценарий без COVID-19)

При разгледания сценарии, екстраполацията на данните показва, че изпълнението
на проекта има потенциал да допринесе за увеличаване на туристическите потоци
в подкрепените обекти със средно по над 10 000 туристи годишно общо за двете
дестинации Гърмен и Тасос.
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Таблица 3 Прогноза за нарастването на туристите в община Гърмен и община Тасос

година

Гърмен

Тасос

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТОЦИ
- посещения на
подкрепените обекти с
културно или природно
наследство и
забележителности
ОБЩО ТУРИСТОПОТОК

Гърмен

изменение (брой)
изменение (%)

2017

2017

2019

2020

2021

2022

2023

20 115

21 552

25 263

29 986

36 476

46 044

61 117

136 413

145 501

156 189

167 735

180 287

194 019

209 136

156 528

167 052

181 451

197 721

216 763

240 063

270 253

1436

3711

4 724

6 489

9 569

15 073

7,14%

17,22%

27,3%

37,4%

47,5%

57,5%

10,1%

10,1%

10,1%

10,1%

10,1%

9088

10688

11 546

12 552

13 732

15 116

6,66%

7,35%

8,0%

8,7%

9,4%

10,1%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

10 524

14 399

16 270

19 042

23 300

30 189

6,7%

8,6%

9,0%

9,6%

10,7%

12,6%

тренд
Тасос

изменение (брой)
изменение (%)
тренд

ОБЩА ОЦЕНКА
НА
ИНДИКАТОРА

изменение (брой)
изменение (%)
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Тъй като туристическият сектор е изправен пред сериозна криза, всички прогнози
за туристическото развитие са индикативни. Развитието на туризма в близкото
бъдеще изцяло зависи от степента в която браншът ще се справи с последиците в
икономически аспект от кризaта, породена от световната пандемия COVID-19.
Приоритет при планирането на туризма, наред с мерки за подпомагане на
сектора за справяне с последиците следва да останат и:

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