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РЕЗЮМЕ — В разработката е разгледана същността, характеристиката и значението на

културния туризъм. Разкрити са особеностите и предпоставките на културно – историческия
туризъм в България. Проучихме ресурната база за развитие на културно – исторически туризъм в
Созопол и нейната степен на използвавне. Направихме проучване на нагласата на посетители и
жители на Созопол за развитие на курорта и като дестинация за културно – исторически туризъм.
Извършихме анализ и препоръки за развитието на този вид туризъм в Созопол. Направена е оценка за
влиянието на комбинацията от морски и културен туризъм върху жителите на гр. Созопол.
Проучена е степента на съгласие на отдаване на концесия на културно – исторически паметници в
гр. Созопол.
Ключови думи: антропогенни ресурси, анкетно проучване, културно - исторически туризъм,
туристическо потребление
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ABSTRACT— In the elaboration is considered the nature, characteristics and importance of the cultural
tourism. Revealed are the characteristics and conditions of the cultural - historical tourism in Bulgaria. We
are studied the resource base for the development of cultural - historical tourism in Sozopol and its degree of
using. We made a study of the attitudes of visitors and residents of the town for development of the resort and
as a destination for cultural - historical tourism. We performed analysis and recommendations for the
development of this type of tourism in Sozopol. An assessment of the impact of the combination of sea and
cultural tourism on the residents of the town. Sozopol. Studied the degree of agreement of concession of
cultural - historical monuments in the town. Sozopol.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Туризмът е бързо развиващ се отрасъл, който генерира голям процент от приходите в
държавния и частен сектор. Той е продукт, включващ дейностите на множество стопански и
нестопански агенти, тяхното индивидуално и социално поведение, а неговото ядро се
формира от природните и антропогенни ресурси на туристическото място. Неслучайно
туризмът има икономическо, социално, екологично и културно значение. Развитието на
туризма трябва да е в съответствие с опазването и умелото използване на природното и
културно наследство на дадена територия.
Културният туризъм е динамичен отрасъл, който се разпространява през последните
години с бързи темпове и обхваща все повече области и сфери на обществения живот.
Независимо, че няма точни данни за европейския културен туризъм, пазарът му
непрекъснато се разширява. По изчисления на СОТ (Световна организация по туризъм) на
културния туризъм се падат около 37 % от всички туристически пътувания и търсенето
нараства с 15% годишно. Това показва значимостта на пазара на културния туризъм.
Развитието на културно-историческия туризъм в България е важен фактор за повишаване
на конкурентоспособността на целия сектор чрез устойчиво и балансирано усвояване на
културния и природен ресурсен потенциал и повишаване на ефективността на регионалния
туристически продукт.
Влизането на България в Европейския съюз даде силен тласък за развитието на културния
туризъм. Причините за това са две; като част от европейското семейство България става все
по – популярна дестинация, както на стария континент, така и в света. От друга страна
достъпът до европейските фондове ще позволи да се увеличат средствата за поддържане на
културно – историческото наследство, за подобряване на маркетинговата дейност и
качеството на услугите.
Решаването на тези проблеми ще позволи на България да привлече в близките години повече
туристи.
Цел и задачи на проучването
Основната цел която си поставихме е да се проучат възможностите и да се направи
маркетингов анализ за развитие на културно – исторически туризъм в Созопол. Като за тази
цел си поставихме задачи: да направиме характеристика, да разгледаме същноста и
значението на културния туризъм и неговите особености. Проучването е насочено и в
изисняване предпоставките за развитие на културно – историческия туризъм в България. Да
направим задълбочечно проучване на ресурсната база за развитие на културно – исторически
туризъм в Созопол и степента й на използване. Да направим маркетингово изследване на
нагласата на посетители и жители на Созопол и Несебър за развитие на тези морски курорти и
като дестинации за културно – исторически туризъм. И крайната ни задача е да направим
анализ и препоръки за развитието на културно – историческия туризъм в Созопол.
2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Културният туризъм може да бъде дефиниран като „движение на хора към културни
атракции далеч от обичайното им място на пребиваване, с цел събиране на нова информация и
преживявания за удовлетворяване на културни потребности” (Richards, G., 1996).
Културният туризъм е дефиниран от Световната организация по туризъм (СОТ) като:
„Движение на хора със силна културна мотивация – турове с цел обучение, представящи
арт и културни обиколки, пътуване за фестивали и други културни събития, посещения на
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забележителности и паметници, пътуване с цел изучаване на природа, фолклор или изкуство и
поклонничество”[31].
ЮНЕСКО дава своя дефиниция за култура по следния начин: „Култура е множеството от
отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество
или обществена група; тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот,
формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията” [30].
Европейският център за традиционни и регионални култури (ECTARC) [12] предлага
списък на видовете места или атракции, за които се счита, че привличат туристи с цел
културен туризъм:
1. Археологически места и музеи;
2. Архитектура (руини, известни постройки);
3. Изкуство, скулптура, занаяти, галерии, фестивали, събития;
4. Музика и танци (класика, фолк, съвременни);
5. Драма (театър, филми, драматургия);
6. Езиково и литературно обучение, турове, събития;
7. Религиозни фестивали, поклонничество;
8. Смесени (фолк и примитивни) култури и субкултури.
Икономическият принос не е единствения индикатор за благотворното въздействие на
културния туризъм. Пътуванията и дейностите през свободното време са също и социални
фактори, тъй като туризмът вече не е дейност на привилигированото малцинство, а по – скоро
широко разпространен опит на мнозинството граждани на Европейския съюз [1, 11].
Приемането на единна европейска валута - евро улеснява посещението на страните от
еврозоната. Чрез развитието на Европейската статистическа система на туризма,
Европейската комисия подпомага безспорния принос на туризма в икономиката на страните –
членки [12].
Социалното значение на културния туризъм се изразява във формирането на положителни
и отрицателни социокултурни последствия за обществото. Несъмнено той допринася
значително за взаимното разбирателство между народите. Световната организация по туризъм
го разглежда като едно от средствата за повишаване благосъстоянието на народите, за
укрепване на мира между тях, за разпространение на всеобщото уважение на правата на
човека, независимо от раса, пол, език или религия. Туризмът може да бъде много мощна
социокултурна сила [2].
В много случаи фондовете, осигурени от туризма са били причина да се запазят
местните културни традиции и начин на живот; при отсъствие на туризъм те вероятно биха
изчезнали [12].
Освен като стимулиращ икономическото развитие, културният туризъм е известен и с
това, че има други предимства, свързани с националното развитие и мениджмънт на туризма.
Тъй като всеки регион има своя култура, която да предложи за туристическо потребление,
културният туризъм е добро средство да се разшири територията за практикуване на туризъм
[8]. Тази идея е била основна за развитието на много културни атракции в различни
територии.
Друг важен аспект от политиката, която засяга туризма, е защитата на „националното
наследство” чрез предотвратяване изнасянето на произведения на изкуството зад граница [9].
Политиките, които оказват влияние върху развитието на културния туризъм на
транснационално равнище, идват главно от Европейския съюз. Важна роля играят и Съвета на
Европа и ЮНЕСКО .
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Повечето съгласувани дейности в областта на културата започват през 1987 г., когато е бил
основан Комитета по култура, а Европейският съюз налага своята политика в сферата на
културата. Нарастващият интерес на ЕС в културните дела бил окончателно затвърден през
1991г. с включването на член 128 в договора от Маастрихт, който изрично определя
културната роля на съвета на Европа. Дейността на този съвет е имала предвид следните
области:
• подобряване на знанията и разпространение на културата и историята от
европейските народи;
• запазване и защита на значимостта на културното наследство на Европа;
• нетърговски културни борси;
• артистичен и литературен модел, включен в аудио – визуалния сектор.
Туризмът играе важна роля в постигането на културните цели на ЕС. Той може да помогне за
съхранение на културното наследство и за пренасяне на европейската култура в другите части
на света.
Европейският съюз чувства, че е важно да стимулира културния туризъм в Европа като
„нов туристически продукт”, който може да допринесе за подобряване на конкурентната
позиция на европейския туризъм, осигурявайки работа, намалявайки натиска върху околната
среда и развивайки по – високо качество на туристическия продукт. Културният туризъм
следователно се счита, че играе важна роля за развитието на устойчив туризъм в Европа [10].
Особености на културно-историческия туризъм
Културно-историческият туризъм е свързан с „пътувания, които имат за основна или
съпътстваща цел посещение на обекти и прояви, чиято културно-историческа ценност ги е
превърнала в част от културното наследство на дадена общност” (Дулевски, Л. „Състояние и
перспективи на културно-историческия туризъм в България”, отчет ИСС, София, 2011).
Важна особеност на културно-историческия туризъм е, че посещението на обекти и
прояви, свързани с културното наследство не е непременно основен мотив за пътуване. Този
туризъм рядко се провежда в „чист” вид и най-често се комбинира с други традиционни и
специализирани видове туризъм. Тази съществена особеност разкрива възможностите за
повишаване на ефективността на националния туризъм чрез развитие на културноисторически туризъм, чрез усвояване и интегриране на неговите ресурси в регионалния
туристически продукт и разработването на тази основа на национален туристически бранд
България [6].
„Културното наследство включва нематериалното и материалното недвижимо и движимо
наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет,
национална идентичност и имат научна или културна стойност” (Закон за културното
наследство, Чл. 2., ал.1). Освен традиционните археологически и исторически паметници се
включват архитектурата, художественото и етнографското наследство, музейната
инфраструктура, културния пейзаж и придобиващото в последно време особено голямо
значение религиозно наследство – християнски храмове, както и храмове на други религии.
Предпоставки за развитие на културно-исторически туризъм в България
България е страна с многовековна история, пъстър културен календар и съхранени
традиции, към които проявяват интерес както чуждестранните туристи, така и българските.
Културно-историческият туризъм е обект на редица програми и проекти. Това създава
възможност за привличане на инвестиции, за изграждане на добра инфраструктура около
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обектите, за включването им в цялостен туристически продукт и рекламирането му по
подходящ начин.
Чрез културния туризъм биха могли да се преодолеят редица слабости и да се подобрят
позициите на националния туризъм. Характерно за него е, че отделните видове и форми се
проявяват в определена културна среда. Това създава възможности за интегриране на
различните видове туризъм в определени региони на страната.
Най-важните предпоставки за развитието на културно - историческия туризъм в България
[13] са:
 географско положение и транспортна достъпност/отвореност на държавните
граници - 35 ГКПП;
 относителна близост до основни емитиращи пазари и до основни туристически
дестинации;
 богато културно наследство от различни исторически епохи;
 голямо видово разнообразие на културното наследство като предпоставка за
създаване на качествен туристически продукт;
 благоприятно териториално разположение на културно-историческите паметници,
характеризиращо се с голям брой и равномерно разпределени териториални
локализации;
 съхранен автентичен местен фолклор;
 развита музейна мрежа;
 настанителна база с голям капацитет, добро качество и видово разнообразие;
 равномерно териториално разположение на ВУЗ и професионални училища с
програми по туризъм, благоприятстващо задоволяването на регионалните
потребности от туристически кадри и предлагането на квалификационни курсове
по туризъм на местното население за повишаване на трудовата заетост;
 множество туристически неправителствени организации, включително и в областта
на културно-историческия туризъм;
 разработен стратегически план за развитие на културния туризъм в България.
С влизането си в Евросъюза България има възможността да използва Европейските
Структурни Фондове, чиято стойност (6,8 милиарда Евро) ще дадат тласък на икономиката и
ще съдействат за превръщане на културно-туристическият отрасъл в един от водещите за
българската икономика, при условие че се следват принципите на концентрация и интеграция.
Насоката на действията трябва да бъде от една страна тази за концентрация на всички
налични ресурси върху избрани определени райони на националната територия,
същевременно да съсредоточи и обедини върху същата територия дейности, засягащи
различни сектори, като инфраструктурите, обучението, стимулирането на предприятията и
опазването на културните паметници и околната среда (Стратегически план за развитие на
културния туризъм в България 2009 – 2020 г.) [15].
В този смисъл, отделните дейности (археологически разкопки, реставрации, реконструкции
на инфраструктурни обекти, опазване, рекламна дейност, промоции и др.) са включени в един
интегриран план за развитие, необходим да превърне едно достойно наследство в ценен
ресурс, способен да активира механизма за регионално и местно развитие.
Развитието на културно-историческия туризъм поражда на територията на страната и
привличане на:




посетители;
финансови ресурси;
висококвалифицирани професионалисти;
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туристически фирми и създаване на бизнес възможности за предприятията от
другите сектори на икономиката.

Подкрепата на културния туризъм генерира увеличаване на предлагането и покачва
стойността и на класическия морски туризъм, който въпреки високото си вече развитие и
утвърждаване, е застрашен от голяма конкуренция, породена от глобализацията.
3. РЕЗУЛТАТИ
През последните години се наблюдава благоприятна тенденция за повишаването на ролята
на българския пазар в развитието на вътрешния туризъм и по-конкретно на културноисторическия туризъм.
Българският туристопоток се насочва към места, наложили се като центрове на културноисторически туризъм – най-вече ВеликоТърново, Пловдив, Русе и други, но също и към места,
предлагащи наред с културно-историческия туризъм и други видове туризъм (като
спа/балнеоложки продукт, морски, планински) – Хисаря, Велинград, Несебър, Созопол,
Балчик и др.
Туристическите пътувания на българските граждани се характеризират с увеличаване на
броя на нощувките за периода 2009 - 2013 г. с 10% [17].
Българският туристопоток поддържа традиционно ниска стойност на среден престой от два
до четири дни, което разкрива предимно крайно седмични и празнични пътувания, характерни
най-вече за практикуване на културен и други специализирани видове туризъм, докато
средният престой на чуждестранните туристи е от 5 до 10 дни [14,16,18].
Значителна е промяната в ценностите и поведението на „новитe туристи”, което води до
изменения и в личните им предпочитания. Характерна за тях е загрижеността за околната
среда, както и уважение и интерес към местната култура и общество не само с цел
наблюдение, а по-скоро разбиране и придобиване на нови познания. Така тези „нови туристи”
се превръщат от пасивни наблюдатели в активни участници както в подготовката на
пътуването, така и на посещаваното място. Различията между стария и новия тип туристи
може да проследим в следващата таблица [7].
Таблица 1. Сравнение между стар и нов тип туристи
Масов турист
Неопитен, с по-малко преживявания
Избягващ риска
Хомогенен
Предвидим

Нов тип турист
Опитен, със зряло туристическо поведение
Търсещ риска
Хибриден
Спонтанен

Нечувствителен към околната среда, култура,
население

Чувствителен към околната среда, култура,
население

Престой с грижа за придобиване на тен

Облечен без грижа за придобиване на тен

Демонстрира отличие в културен и социален
аспект над домакините

Търси постигане на разбирателство с местното
население, толерантен и заинтригуван от
културата и начина на живот

Бягство от ежедневието

Различен начин на живот

Продължителна еднократна годишна ваканция
Слънцето е цел

Краткосрочни многократни ваканции
Слънцето е само бонус към почивката
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В новия туристически модел се включва:



спад на интереса към някои традиционни туристически направления;
увеличение броя на ваканциите, които стават все по-краткотрайни, но за сметка на
това по-наситени на приключения и емоции;
 повишаване на броя на тематичните пътувания и специализираните туристически
дейности;
 навлизане на пазара на новоформиращ се тип клиенти със свои особености и
специфика на поведение и потребление;
 цената отстъпва водещото си място като критерий за избор на туристическо
пътуване.
Пъстрата палитра от интереси и потребности на туристите поражда алтернатива за
комбиниране на специализирани видове туризъм и в частност културно-историческия с
рекреационен морски или планински,или с други видове [7].
Особено внимание следва да се обърне на инфраструктурното развитие/подобряване на
достъпността, транспортните връзки и комуникации на регионално и местно ниво, както и
съставяне и поддържане на конкурентна позиционираща карта на културно-историческите
обекти и атракции, обект на регулярна актуализация.
Проучване върху туристическия ресурс на град Созопол като дестинация за културноисторически туризъм
История на Созопол
Созопол е най-старият град по българското черноморско крайбрежие. Най-ранното
селище в района възникнало в края на 5 век преди Христа. Първоначално там се заселили
рибари, земеделци, скотовъдци и металурзи, които добивали руда от близкия Медни рид.
Селището продължило да се развива и през раннобронзовата епоха, а жителите му търгували
с бронзови сплави в Черно и Егейско море. В края на II-то и началото на I-то хилядолетие
преди Христа по югозападния черноморски бряг се заселват траките.
Според Херодот района на днешния Созопол е заселен от тракийското племе скирмиади,
известни в древността като опитни рудари. От това време в Созополския залив са открити и
многобройни каменни котви и щокове, които свидетелстват за активно корабоплаване.
През 620 година преди Христа, изселници от големия гръцки град на малоазийския бряг
Милет основават на мястото на тракийското селище гръцка колония с името Антеа.
Колонията се разраства и полисът, преименуван по-късно в Аполония, израства като важен
търговски и пристанищен център в Черно море. Полисът се намирал в близост до земите на
тракийските племена скирмиани и нипсеи, а стратегическото му разположение му
позволявало да владее подходите на богатите на суровини Черноморска Тракия и Странджа
[4].
Търговското влияние на Аполония в Тракия се основава на съюз с владетелите на
Одриското царство, сключен през 5 век преди Христа. Полисът поддържа активни връзки с
големите центрове на Гърция Милет, Атина, Коринт, Хераклея Понтийска, островите Родос,
Хиос, Лесбос, Египет и други. От края на 6 век преди Христа Аполония започва да сече
собствени монети. Значението на активната търговия по море и корабоплаването обуславя и
приемането на котвата като емблема на полиса, сечена и върху монетите.
Конкуренцията със създадената около век по-късно мегарска колония Месемврия
продължила дълги години.
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Аполония успява да запази независимостта си и по времето на военните кампании на
Филип II Македонски (342-339 година преди Христа) и Александър Македонски (335 година
преди Христа).
Богатият град се превръща в център на високо развито изкуство. В града се е намирал
голям храм на бог Аполон. Точното му местоположение не е известно, вероятно е бил на
остров Свети Кирик, но в него е имало 12-метрова статуя на Аполон, изработена от атинския
скулптор Каламид.
През 72 година преди Христа римският пълководец проконсул Марк Лукул превзема
града и отнася със себе си статуята на бог Аполон от светилището и я поставя на Капитолия в
Рим. Статуята е претопена след приемането на християнството за официална религия в
Римската империя. Въпреки, че градът упада и отстъпва водещата роля в региона на Анхиало
и Деултум, той се възстановява, като е известен в римския свят с епитета Магна (Велика).
След разделянето на Римската империя през 395 година, регионът на днешния Созопол
влиза в пределите на Източната Римска империя. По времето на император Анастасий (491518) около града са изградени крепостни стени, използвани и през следващите векове, като на
много места са престроявани и доизграждани [3].
През 812 година, при управлението на българския хан Крум Созопол влиза в пределите на
България, но подобно на останалите черноморски градове, често се връща във византийско
владение, като за последно е завладян от Теодор Светослав. През средните векове запазва
статута си на областен и епископален град. За утвърждаването му като един от най-важните
християнски центрове по Западното Черноморие, голямо значение изиграват манастирите
(„Св. Йоан Продром“, „Св. св. Кирик и Юлита“ и „Св. Анастасия“ на едноименните острови;
„Св. Никола“ при днешния град Черноморец и манастирите в града - „Св. Йоан“, „Св.
Апостоли“ и „Св. Богородица“).
През 1366 година при похода на граф Амадей VI Савойски към българското Черноморие,
градът е превзет и продаден на Византия. През 1453 година след дълга обсада и въпреки
помощта на венециански и генуезки кораби, градът пада във властта на османската империя.
По време на руско-турската война от 1828-1829 година, на 16 февруари 1829 Созопол
е превзет от военноморски десант под ръководството на контраадмирал Михаил Кумани и е
превърнат във временна база на руския черноморски флот. След подписването на Одринския
мирен договор Созопол е върнат на Османската империя, a част от населението напуска града
с оттеглящите се руски войски.
След Освобождението от османско иго градът става голям риболовен център по
Българското Черноморие и се открива Рибарско училище, което подготвя кадри за модерен
риболов с кораби и кадети за военноморските сили [3, 4].
Природна, демографска, стопанска и социална характеристика на Созопол
Созопол е разположен на българското черноморско крайбрежие, в южната част на
Бургаския залив, на 35 км. от Бургас. Полуостров Буджака и заливът Каваци бележат южната
граница на града. В акваторията на Созополския залив се намират остров Свети Иван и
разположеният до него малък остров Свети Петър.
Общата площ на територията на община Созопол е 526 958 дка, което представлява 6,8%
от територията на област Бургас. На север граничи с община Бургас, на запад - с община
Средец, на изток - с Черно море и на юг - с общините Царево и Малко Търново.
Общината обхваща 13 населени места - град Созопол и гр. Черноморец и селата
Равадиново, Росен, Атия, Равна гора, Индже войвода, Вършило, Габър, Зидарово, Крушевец,
Присад и Извор.
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Естествен делител на крайбрежна и вътрешна част е Медни рид (с най-висока точка - вр.
Бакарлъка, 376 м). Крайбрежието е комплекс от морски тераси със слабо вертикално
разчленение, многобройни заливи и ритмично редуване на скален бряг с плажни ивици.

Фиг.1. Географска карта за разположението на Созопол
Созопол се характеризира с разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и
нископланински релеф. Градът е разделен на стар и нов град. Старият град е разположен на
малкия полуостров Скамни , вдаден между Созополския залив и залива Коренята. изкуствен
насип и вълнолом с остров Свети Кирик, разположен на 250 метра северозападно от Созопол.
Северната част на полуострова завършва с нос Скамни, а южната – с нос Харманите. В
пределите на града са централния или северния плаж и Харманите. Близо една трета от плажа
Харманите е заета от пясъчни дюни. Полуостровите между заливите са с труднодостъпни
носове и с много подводни и надводни скали [ 28, 29].

Фиг. 2. Културно – исторически паметници в Созопол (антични некрополи и останки от
крепостна стена, построена по времето на император Анастасий през 511 г.)

Защитените територии в община Созопол са три категории - поддържан резерват, природни
забележителности и защитени местности. Целта им е опазването на застрашени
местообитания и видове, с местно, национално и международно значение. Те са не само
значима част от природния баланс, но и потенциален туристически ресурс за общината [19].
Под режим на защита са следните територии в община Созопол:
 БАКЪРЛЪКА - защитена местност, намираща се в с. Равадиново;
 БЛАТОТО - защитена местност в гр. Созопол;
20
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БЛАТОТО АЛЕПУ - природна забележителност с местоположение с. Равадиново
за запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици,
както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие;
КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ - защитена местност в гр. Созопол;
НОС АГАЛИНА - природна забележителност в гр. Созопол;
НОС ЧЕРВЕНКА - природна забележителност, намираща се в гр. Черноморец;
ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР - защитена местност в гр. Созопол за
запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици;
ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ - поддържан резерват в местността „Каваците”, наймалкият резерват в България. Съхранява едно от най-големите находища на
пясъчна лилия, вписана в Червената книга на България като застрашен от изчезване
вид;
ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - местността Алепу,
природна забележителност в с.
Равадиново до Созопол за защита на сухолюбива крайморска растителност песъчарка, класник, острица, миска, пясъчна лилия;
ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - (между къмпинг „Златна рибка” и къмпинг „ Градина” природна забележителност за защита на дюнни образувания достигащи до 5-6 м
височина, обрасли с пясъколюбива растителност;
РОПОТАМО – резерват за защита на водни лилии и ясени, намиращ се на 12 км.
от гр. Созопол. В резерват „Ропотамо” е изграден посетителски център и са
утвърдени следните туристически маршрути:
 от моста до устието на р. Ропотамо - разходка с лодка;
 от моста до горното течение на р. Ропотамо, до резерват Вельов вир
(водни лилии);
 до блатото Аркутино - наблюдение на водни лилии;
 маршрутна пътека до местността „ Веселата скала”;
 маршрутна пътека до скално образувание „Лъвската глава”;
 маршрутна пътека до параклис „Св. Параскева”;
ТЯСНАТА РЕКА - защитена местност в с. Вършило с цел опазване естествените
местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга на
Република България;
Защитена местност "Пода"- разположена по пътя за Созопол и се посещава
редовно от туристи-любители на птици. В местността има смесена гнездова
колония на лопатарки, ибиси, чапли и корморани.

Общ проблем не само за общината, но и за страната като цяло е лошото стопанисване на
природното наследство, недостатъчното използване на неговия потенциал чрез включване в
туристически продукти и генериране на приходи за адекватното му опазване и експониране.
Най-големите реки до гр. Созопол са река Факийска, извира от Странджа и във водосбора й са
изградени шест малки язовира и река Изворска, на която са изградени два малки язовира.
Културно – исторически дадености
Преминавайки през вековете с разнолико историческо развитие, изпъстрено с възходи и
падения, Созопол и околните селища достигат до нашето съвремие като притежатели на
богато и уникално културно-историческо наследство - тракийско, елинско, византийско,
възрожденско и съвременно.
Обявяването на Старинен Созопол за архитектурен и археологически резерват през 1974 г.
е признание за националното му значение. Именно старият гр. Созопол съхранява най21
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ценните, експонирани и атрактивни обекти. Атмосферата на богато културно напластяване се
формира от неповторимите архитектурни ансамбли от възрожденски къщи (103 бр.),
съчетание от камък и дърво, множество параклиси, църкви, археологически находки и др.
Созопол е един от стоте обекта, които Българския туристически съюз определя.
Най- представителните Созополски къщи, паметници на културата от XVIII-XIX в. са:
“Къща на Мариета Стефанова”, “Къща на Креаноолу”, “Къща на Тодор Загоров”, “Къща на
Куртиди – Тракийски хан”, “Къща на Димитър Ласкаридис” и др.
Средновековните църковни храмове на Созопол са разрушени от османските турци през
ХV – ХVІІІ в. Върху техните основи християнското население издига малки параклиси около 20 бр. Някои от тях са запазени: “Св. Атанас”, “Св. Димитър”, “Св. Никола”, “Св.
Неделя”, “Св. Марина”, “Исус Христос”, “Възнесение” и др.
В град Созопол са запазени четири църкви:








“Св. Богородица” (ХV в.) – паметник на културата под закрила на ЮНЕСКО.
Дълбоко вкопана в земята, тя се намира в Стария град, върху основите на по-ранен
средновековен храм. През ХІХ век е украсена с изящен дърворезбован иконостас,
дело на дебърските майстори от Западномакедонската школа;
“Св. Св. Кирил и Методий” (XIX в.) – строена от Уста Генчо. Съхранява изящен
иконостас от дърворезба на разрушеният през 60-те години на ХХ век православен
созополски храм „Св. Иван Богослов”. В нея се съхраняват откритите на остров
„Св. Иван” през 2010 г. мощи на Свети Йоан Предтеча.
“Св. Георги” (ХІХ в., най-голямата созополска църква), която е действаща.
Притежава ценни икони и интересен дърворезбован иконостас. В църквата „Свети
Георги Победоносец“ се съхраняват частици, за които се твърди, че са част от
Светия кръст и мощи на апостол Андрей, за който се приема, че първи е
проповядвал християнството в региона. Докато мощите са подарени от вселенския
патриарх Вартоломей I, частицата от Светия кръст е от находка в кърджалийския
манастир „Свети Йоан Продром“.
“Св. Зосим” (1857г.) - действаща църква. Разположена е в Градския парк, върху
основите на по-ранен средновековен храм. Св. Зосим е считан за созополски
мъченик и името му се ползва с изключителна популярност в града. Иконите в
църквата са дело на възрожденския иконописец Димитър Созополчанина.

Частично реставрирани и консервирани са останките от крепостните стени (VI-XIV в.),
напомнящи за съществуването на стария град през вековете на разцвет. В резервата са
запазени и реставрирани около 60 архитектурни и археологически паметници. Подложени на
ерозия от агресивния морски въздух обаче, всички паметници от безценното наследство се
нуждаят от постоянни грижи по поддръжка, консервация и реставрация. Неизползвани са и
възможностите за по-атрактивно експониране и привличане на повече туристи, съответно
приходи.
С особено голям потенциал за реставрация и атрактивно експониране е манастирският
комплекс в националния природен и археологически резерват о-в “Св. Иван”. През 2010
година при археологическите проучвания на средновековния манастир „Свети Йоан
Кръстител“ на остров Свети Иван археологически екип начело с Казимир Попконстантинов
открива реликварий (мощехранилница) с надпис Йоан Кръстител. Реликварият от алабастър
съдържа части от ръка, лицева част и зъб. Според ръководителят на експедицията Казимир
Попконстантинов откритите мощи принадлежат на Свети Йоан Предтеча и са донесени в
Созопол в 4 век от Константинопол. Допълнително условие е реконструкцията на пристана,
осигуряващ единственият достъп по вода до острова.
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По прилежащия на Созопол Медни рид има останки на тракийски крепости (“Малкото
кале” край с. Равадиново, на вр. “Бакарлъка”, вр. Атия, Лободово кале). Почти край всички
села има тракийски надгробни могили, много долмени и древни следи от развитото до скоро в
района рударство [23].
Останки от антични и средновековни жилищни и занаятчийски комплекси са запазени в
Стария град - “Античният кладенец”, “Портата”, “Стената”; Античен и средновековен
християнски комплекс до църквата “Св.Георги”; некрополи на Аполония Понтийска,
намиращи се в морската градина и местностите „Харманите”, „Буджака” и „Калфата” [25].
Всяка година на тези места работи българо-френски екип от археолози.
Архитектурният и археологически резерват „ Старинен Созопол”, съдържа повечето от
значимите културни институции на общината:
 Археологически музей – Созопол - разположен е в модерната сграда на културния
дом. Структуриран е в две направления: археология (V хилядолетие пр. Хр. – XVII
в. сл. Хр.) и християнско изкуство (XVII-XIX век). През 2003 г. с подкрепата на
Община Созопол и НИМ (София), експозиционната площ и реквизит са обновени.
Археологическият музей в Созопол е част от Стоте национални туристически
обекта на Българския туристически съюз.
 Музей “Крепостна стена с кула” - представя реставриран фрагмент от крепостната
стена и археологически находки в прилежащия терен. Част от пространството е
галерия на съвременно изкуство;
 Градска художествена галерия, разположена в сградата на старото училище.
Притежава 287 картини (главно живопис и графика) и около 40 скулптури от наши
и чужди творци. Разполага с представителна колекция на художници-маринисти и
пластични изкуства, организира художествени пленери и образователни форуми;
 Етнографска сбирка (структура на общинския музей), разположена в сградата на
Тракийска къща. Съхранява и представя битовия фолклор на този край. Предстои
обогатяване на сбирката с представяне на традиционния риболов,
винопроизводство и други традиционни дейности.
 Къща-музей „Александър Мутафов” - ателието на художника-маринист, построено
през 1937 година, е превърнато след смъртта му в музей, открит за посещения през
1981 г. Тук се съхраняват около 60 творби на художника.
 Галерия „Ласкариди” - намира се в Стария град, зад разкопките на средновековния
църковен комплекс.
Проблем на музейната сфера е както недостатъчната информация и реклама, така и
липсата на собствени екскурзоводи.
Днес Созопол е град, съчетаващ древността и съвремието, а архитектурните му ансамбли
сполучливо свързват стария и новия град. Екзотичната му красота и артистична атмосфера
привлича многобройни туристи от България и цяла Европа [24].
Календарът на културните прояви в общината е разнообразен [27]. С по-голяма
популярност са:
 Празници на изкуствата „Аполония” – провежда се всяка година в началото на
септември. Програмата на фестивала включва театрални постановки, концерти,
премиери на филми, книги и изложби на художници, представители на
съвременното българско изкуство. Празниците предизвикват интереса на много
чуждестранни посетители;
 Празник на Созопол – 17 юли, „Света Марина”;
 Традиционните дни на културата “Созополско вдъхновение” (края на май или
началото на юни);
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Международен фестивал на детското творчество „Созополска панорама” –
провежда се по случай деня на детето - първи юни;
 Читалищен празник - ежегодно, м. юни
 Международен фестивал на славянските култури – провежда се месец май –
юни;
 Камерни срещи и пленери на “влюбени” в Созопол поети и художници – месец
август;
 Нептунови празници – провеждат се в края на месец юли или началото на месец
август;
 Международен детски фестивал „Морска раковина” - м. юли ;
 Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите” - м. юли;
 Празник на военноморския флот - ежегодно, м. август
 Ретроавтопарад - м. септември;
 Семинар „Писатели без граници” - м. юли
 Младежки културен обмен - м. юли
Политиката на община Созопол в областта на културата е насочена преди всичко към
опазването на културните традиции, наследени от поколенията и обогатяването им в синхрон
със съвремието. В град Созопол и общината се организират възстановки на празници и
обичаи от местния бит. Ярко се открояват честването на Димитровден и Никулден, които
всяка година привличат много посетители.
Обществено – експертния съвет към община Созопол след проучване на общественото
мнение и мнението на Областна управа – Бургас е решил в програмата за културните прояви в
Созопол в следващите години да се включат следните фестивали:
 „Празници на морето”;
 „Миден и рибен фестивал”;
 „Кулинарен фестивал”;
 „Децата са творци”
За успешното реализиране на плануваните събития общината разполага с необходимата
материално – техническа база, но са необходими организации, които да подкрепят
инициативите и осигуряване на финансови ресурси. Планира се и устройване на “улица на
занаятите” и организиране на панаир на местните занаяти.
Туристическа суперструктура
 Средства за подслон и места за настаняване
Високи са темповете на развитие на община Созопол по отношение на леглова база,
качество на туристическите услуги и разнообразие на предлаганите забавления. По данни
на общинската администрация през 2013 г. в община Созопол има 1815 средства за
подслон с капацитет от общо 24044 легла. Като се имат пред вид, обаче, ниския процент
на категоризираната леглова база, необхванатата ведомствена база, интензивното
строителство в гр. Созопол, гр. Черноморец и местностите Червенка, Буджака, Св.
Марина, Каваци и др., легловата база на територията на Община Созопол по данни на
МВР възлиза на над 60 хил. легла [5]. Капацитетът на легловата база в гр. Созопол отдавна
е надхвърлил логичните граници (плажовете в Созопол могат да поемат 7250 души). Това
са и основните причини за отсъствието на актуална база данни. Косвено, този проблем е
"върхът на айсберга", наречен "стихиен туризъм". Необходими са неотложни мерки за
количествено ограничаване за сметка на качествено усъвършенстване на туристическите
продукти [26].
24

Eastern Academic Journal

www.e-acadjournal.org
Issue 1, pp.12-36, March, 2015

Както по отношение на легловата база от 2009 година до2013 г. се наблюдава растеж и
в броя на средствата за подслон в град Созопол. За периода 2009 – 2013 г. броят им е
нараснал с 1,08%, от 187 в началото на периода до 202 в края.

Фиг. 3 Брой на средствата за подслон в Созопол за периода 2009 -2013 г.
Броят на леглата, предлагани от местата за настаняване за същия период, е нараснал от
18565 до 20103, т.е. нарастването е също с 1,08%. Тези темпове на растеж се дължат на
обстоятелството, че се предпочитат по-малки хотели, къщи за гости, но предлагащи подобро качество на материалната си база. Трябва да се прозират зад това още две неща:
трудността да се правят големи капиталовложения и желанието да се минимизира риска
чрез търсене на една по-голяма натовареност (заетост) на легловата база [22].

Фиг.4. Капацитет на средствата за подсрон като брой легла за периода 2009 - 2013 г.

Тенденцията е за постоянно увеличаване на броя на леглата в средствата за подслон в град
Созопол. Само през 2010 и 2011 г.има известен спад, което се дължи на закриване на
някои ведомствени средства за краткосрочно настаняване с амортизирана материална
база. От 2011 до 2013 г. броят на леглата е нараснал с 1,17% т.е. с 2901броя. Това от своя
страна означава, че град Созопол има все повече гости и е предпочитана туристическа
дестинация. Направената констатация се потвърждава и от следващата статистика за
леглоденонощията по години за периода от 2009 до 2013 г [22].
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Фиг.5. Леглоденонощия в средствата за подслон в Созопол за периода 2009 – 2013 г.

1. Налице е съвременна база за настаняване, която както като капацитет, така и като
структура на предлагането поема значителен туристопоток – български и
чуждестранен.
2. Наличната база за настаняване не се оползотворява особено добре през цялата година.
Средната натовареност за периода 2009 – 2013 г. през летния сезон е 71,2%, а извън
курортния сезон е 9 – 10 %. Чрез развитие на културно-историческия туризъм, а също
и еко, конгресен, селски през неактивния сезон ще се поддържа едно добро ниво на
натовареност на легловата база, както и на средствата за подслон.
3. Съществуващата база е в състояние да отговори на нарастване на туристическия поток,
независимо каква ще бъде неговата структура на търсене на хотели или други места за
настаняване.
Според Националния туристически регистър на МИЕТ категоризираните от
Министъра заведения за хранене към юни 2013 г. са 71, а от Кмета на общината (към 17
март 2013 г.) – 506 със среден капацитет 60 места [23].
Заведенията за хранене и развлечения съответстват на легловата база – както по
категория, така и по капацитет. Традиционно созополските ресторанти са с призната
привлекателност и предлагат много специалитети от Странджанския край, както и гръцки
ястия, предавани от поколение на поколение, тъй като 1/3 от населението в Созопол е с
гръцки произход.
Средната пълняемост на заведенията за хранене през летните месеци (юни, юли и
август) 2013 г. е 89%, а средногодишната им пълняемост за 2013 г. е 31 %. Това е резултат
от сезонната дейност на по-голямата част от тях [20. 21].
В проведенето от нас маркетингово проучване, изследвания пазарен сегмент е
следното:
Повечето от респондентите са жени, общо 50, като 25 (62%) от Несебър и 25 (62%) от
Созопол. Мъжете са общо 30, като 15 (38%) от Несебър и 15 (38%) от Созопол. От
анкетираните има представители на всички възрастови групи – от 18 до 25 г. – 3(7,1%) от
Несебър и 4(9,8%) от Созопол, от 26 до 35 г. – 9(21,6%) от Несебър и 11(26,8%) от
Созопол, от 36 до 45 г. – 15(38,5%) от Несебър и 14(35,3%) от Созопол, от 46 до 55 г. –
8(20,2%) от Несебър и 7(18,6%) от Созопол, от 56 до 65 г. – 4(10,5%) от Несебър и 3(7,7%)
от Созопол, над 65 г. – 1(2,1%) от Несебър и 1(1,8%) от Созопол.
Най–голяма част от респондентите имат средно образование 19 (47,2%) от Несебър и
17 (42,4%) – от Созопол, следвани от хората с полувисше – 10 (25,5%) от Несебър и с
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висше – 13 (32,6%) от Созопол. Респондентите с висше образование от Несебър са
9(21,6%), а с полувисше от Созопол са 6 (16,3%).

Фиг. 6. Характеристика на респодентите от Несебър и Созопол по пол,
образование и години
Направихме анкетиране по въпроса - Популярни ли са археологическите богатства и
културно - историческите паметници на Несебър /Созопол/ за туристите?
Резултатите от анкетното проучване потвърдиха първоначалните ни очаквания, че
културно–историческите паметници и археологическите находки и в Несебър и в Созопол
са известни на туристите. Посетителите и на двете места са посочили сходни позиции,
като 21(52%) от Несебър и 21(53%) от Созопол знаят за тях, а само 19(48%) не знаят за
архитектурните и археологически паметници.

а)

б)

Фиг. 7. а) Становище за популярността на културно-историческите паметници и
археологически находки в Несебър; б) Становище за популярността на културноисторическите паметници и археологически находки в Созопол
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При обработката на резултатите от анкетираните на въпроса - Към кой обект /място /
бихте проявили интерес в Несебър /Созопол/?, се получиха следните резултати:

Фиг. 9 Предпочитания за посещение на културно-исторически обекти. Забележка:
(Процентите надхвърлят стойността от 100%, защото респондентите са посочили повече
от един отговор в анкетните карти).
Най - голяма част от анкетираните 32(81%) от Несебър и 29(72%) от Созопол
проявяват интерес към Старинен град Несебър, съответно Старинен Созопол. Природните
забележителности се нареждат на второ място като предпочитани места за посещение –
29(72%) в Несебър и съответно – 27(68%) в Созопол. Археологическите разкопки,
църквите, музеите и галериите са също предпочитани за посещение, но те са свързани със
знанията, художествените вкусове и интереси на отделните индивиди. По посещаемост
обектите на културния туризъм се подреждат в следната последователност: природни
забележителности, археологически разкопки, църкви, галерии, музеи и изложби.
Проучихме чрез анкетиране - Кои са най-подходящите средства /места/ за
популяризиране на архитектурното и културно – историческо богатство на Несебър
/Созопол/?

а)

б)

Фиг. 10 Средства /места/ за популяризиране на архитектурното и културно-историческо
богатство на: а) Несебър, б) Созопол
Сред средствата за популяризиране на паметниците на културата се предпочитат наймного туристическите пътеводители, написани на различни езици - 13(32%) в Несебър и
банерите на публични места - 11(27%) в Созопол. Значителен интерес представляват
информационните сайтове – 8(21%) в Несебър и информационните брошури в търговски
обекти – 8(21%) в Созопол. Почти всички средства за рекламиране на паметниците на
културата са важни и предизвикват любознателността на посетителите.
Поставихме въпроса на редподентите затова - Как намирате идеята за създаване на
туристическа услуга, която да съчетава обиколка на природни забележителности и
културно – исторически паметници?
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Фиг.11. Оценка на идеята за туристическа услуга, съчетаваща обиколка на природни
забележителности и културно – исторически паметници: а) в Несебър, б) в Созопол
По – голямата част от респондентите 23(58%) от Несебър и 21(52%) от Созопол
намират идеята за много добра, а 13(33%) от Несебър и 16(41%) от Созопол я оценяват
като добра. Очевидно е, че ако се организират подобни туристически услуги, те ще бъдат
масово посещавани.
Статистическата обработка на данните от анкетираните респоденти е представена на
фиг. 12 по отношение на въпроса - Бихте ли предприели пътуване до Несебър /Созопол/
само с цел посещение на исторически паметници, етнографски находки или културни
фестивали?

Фиг. 12. Пътуване с цел посещение на културно – исторически обекти: а) в Несебър, б)
Созопол
В зависимост от културните интереси и финансовите си възможности , респондентите
предпочитат посещения на културно – исторически обекти и събития в неактивния сезон,
обикновено през уикендите или по време на празници. Общо 32(81%) от Несебър и
31(79%) от Созопол предпочитат да практикуват културно – исторически туризъм.
Проучен е въпроса за оценката, която дават респодентите по отношение състоянието и
поддържането на културно – историческите паметници в Несебър и Созопол.
Състоянието на културно – историческите паметници в Несебър и Созопол се оценява
като отлично от 14(34%) от Несебър и 18(45%) от Созопол, а като много добро – 19(48%)
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от Несебър и 15(38%) от Созопол. Много малък е броя на респондентите – общо 7(18%) от
Созопол и Несебър, които считат, че състоянието и поддържането на паметниците на
културата не са добри.

Фиг. 13 Оценка на състоянието и поддържането на културно – историческите паметници:
а) в Несебър, б) в Созопол
Според потенциалните потребители на културно – исторически туризъм в Несебър и
Созопол има разнообразие от археологически находки, паметници на културата и много
добре съхранени традиции и фолклор, които предизвикват интереса както на българските,
така и на чуждестранните посетители. Много добре са съхранени, но е необходимо да се
усъвършенства рекламата считат 32 (80%) от респондентите в Несебър и Созопол. За да се
развива устойчиво културно – историческия туризъм трябва да се увеличават
инвестициите и спонсорството (90%), за да се извършва реставрация на културно –
историческите паметници, да се осигурява по – добра охрана и хигиена около тях, да се
снабдят със защитни приспособления и да се осигури достъп за хората с увреждания.
Маркетингово проучване на отношението на местното население към културно –
историческия туризъм в Несебър и Созопол Анкетиран пазарен сегмент
Проучването е проведено чрез анкетиране на 30 представители на местното население от
Несебър и 30 - от Созопол, като20(65%) са мъже и 10(35%) са жени. От анкетираните има
представители на всички възрастови групи – от 18 – 25 г. – 1(2%) от Несебър и 2(8%) от
Созопол, от 26 – 35 г. – 4(15%) от Несебър и 6(20%) от Созопол, от 36 – 45 г. – 12(41%) от
Несебър и 11(36%) от Созопол, от46 – 55 г. – 11(38%) от Несебър и 10(32%) от Созопол, от
56 – 65г. – 1(3%) от Несебър и 1(3%) от Созопол, над 65 г. – 1представител на местното
население общо от Несебър и Созопол.
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а)

б)

в)

Фиг. 14 Характеристика на респондентите
а) пол, б) години на респондентите от Несебър, в) години на респондентите от Созопол

а)

б)

Фиг. 15 Образование на респондентите: а) от Несебър, б) от Созопол
Най – голяма част от респондентите имат средно образование 18(59%) от Несебър и
19(62%) от Созопол, следвани от респондентите с висше образование – 4(15%) от Несебър
и 6(20%) от Созопол. Анкетираните са местни жители или живеят най – малко от 15
години в градовете. Предполага се, че тяхното мнение за възможностите и пречките за
развитие на културно – историческия туризъм в Несебър и Созопол може да се приеме в
голяма степен за компетентно.
Анкетираните трябва да изразят становище относно състоянието и поддържането на
паметниците на културата, влиянието на развитието на културно – историческия туризъм
върху различни области от живота им, както и най – подходящите средства за рекламиране
на Созопол и Несебър като дестинации за културно – исторически туризъм. Според
представителите на местното население от двата града туристите посещават културни
обекти, за да обогатят познанията си и от интерес към културно – историческото
наследство (75%) от Несебър и (81%) от Созопол. Направи се и проучване на степента на
познание на културните паметници от местното население.
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Фиг. 16 Степен на познаваемост на културно – историческото наследство от
представители на местното население, а) на Несебър, б) на Созопол
Местното население на двата града познава добре културните паметници, знае
исторически факти за тях. От Несебър общо 24(80%), а от Созопол 26(87%) от
анкетираните познават много добре или сравнително добре архитектурните паметници и
археологически находки. Това потвърждава идеята, че българите се интересуват от
миналото си , гордеят се с останките му и предават знанията си на бъдещите поколения.
Познавайки културните институти, паметниците и традициите на предците си, местните
жители ще съдействат за утвъждаване на Несебър и Созопол като дестинации за културно
– исторически туризъм.
Проучена е оценката за общото състояние на културно – историческото и
археологическо наследство на Созопол /Несебър/.

Фиг. 17 Оценка на състоянието на културно – историческите паметници в Несебър и Созопол
Представителите на местното население на Несебър 16(53%) и Созопол 17(58%) дават
много добра оценка на състоянието и поддържането на паметниците на културата, а само
1(3%) от Несебър считат, че състоянието им е лошо. Оценките на анкетираните могат да се
смятат в голяма степен за реални, тъй като те наблюдават съзнателно или не обектите,
свидетели са на ремонтните и реставрационно - консервационните дейности, както и на
разрушаването им под въздействие на атмосферно – климатичните условия.
Проучихме как респодентите оценяват практиката, разрешена от нашето
законодателство за отдаване на концесия на архитектурни и археологически
забележителности в Несебър и Созопол.
Най – голяма част от анкетираните 15(51%) от Несебър и 17(55%) от Созопол не одобряват
отдаването на концесия на културно – исторически паметници. Малка част 7(23%) от
Несебър и 4(15%) от Созопол одобряват тази практика. Местните жители считат, че на
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концесия не бива да се отдават паметници на културата, защото не винаги концесионерите
са професионалисти в областта на културата и не отделят достатъчно средства за
реставрационно – консервационни дейности на обектите.

Фиг. 18 Степен на съгласие за отдаване на концесия на културно – исторически
паметници: а) в Несебър, б) в Созопол
Проучихме чрез анкетните въпроси, впечатленията на респодентите за влиянието на
комбинацията от морски и културен туризъм върху следните области: качество на живот;
доходи; природа; инфраструктура; транспортен достъп; регулиране на трафика; чистота и
хигиена; тишина и спокойствие; сигурност в Созопол и Несебър.

Фиг. 19. Оценка за влиянието на комбинацията от морски и културен туризъм върху
жителите на Несебър и Созопол
Комбинацията от морски и културен туризъм, която се развива с приоритет в Несебър и
Созопол оказва положително влияние в най – голяма степен върху доходите на местните
жители – 23(76%) от Несебър и Созопол, на следващо място – върху поддържането на
чистотата и хигиената - 17(58%) от Несебър и 14(46%) от Созопол, а също и върху
инфраструктурата и качеството на живот – средно 15(49%) от Несебър и Созопол. В помалка степен е положителното влияние върху тишината и спокойствието - 2(8%) от
Несебър и 4(13%) от Созопол, както и върху регулирането на трафика – 7(23%) от Несебър
и 5(17%) от Созопол и сигурността на живущите – 6(19%) от Несебър и 7(23%) от
Созопол. Очевидно е, че туристите нарушават спокойния ритъм на живот на местното
население, но от друга страна съдействат макар и косвено за развитие на
инфраструктурата, за благоустрояването на населените места, за популяризиране на
дестинацията, за намаляване на безработицата в района и за повишаване на доходите.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Созопол имат възможности и перспективи за много успешно бъдеще като
привлекателна дестинация за културно – исторически туризъм. Това мнение се
потвърждава не само от туроператори, туристически агенции, специалисти – културолози,
историци, хора на изкуството, но и от резултатите от проведеното анкетно проучване,
според което 78% от анкетираните смятат, че културно – историческият туризъм трябва да
се развива заедно с ваканционния морски туризъм и самостоятелно извън курортния сезон
и в двете общини.
Созопол има потенциал да се превърнe във водеща дестинации за културно –
исторически туризъм, както в България така и на Балканския полуостров. Това е резултат
на комбинацията от красива и разнообразна природа, отлични климатични условия,
хилядолетно културно-историческо наследство, автентични занаяти и обичаи, фестивали с
международна известност, развита туристическа инфраструктура, вкусна храна, отлични
вина и гостоприемство.
Членството ни в Европейския съюз предоставя възможност за бърз и лесен достъп на
чуждестранни туристи, които желаят да съчетават морския с културно – историческия
туризъм или проявяват интерес към архитектурните, археологическите забележителности
и културни прояви. Близостта до летище Бургас и добре развитата пътна мрежа улесняват
трансфера на гостите на Созопол, което е важна предпоставка за предоставяне на високо
качество на предлагания туристически продукт.
Община Созопол може да ползва финансови средства от Европейските структурни
фондове за развитие на културно – историческия туризъм, за реставрационно –
консервационни дейности на паметници, археологически находки и културни институти.
Най-подходящите средства за популяризиране на архитектурното и археологическото
наследство на Созопол според гостите са туристическите пътеводители, банери на
публични места и специално изработени информационни сайтове.
Състоянието и поддържането на културно – историческите паметници е много добро.
Комбинацията от морски и културен туризъм влияе положително за повишаване на
доходите на местното население, за развитие на инфраструктурата и удължаване на
туристическия сезон.
От изключително значение за развитието на даден вид туризъм е добрата рекламна и
маркетингова дейност. За развитие на културно – историческия туризъм в Созопол в
бъдеще се изисква висока активност при представянето им на вътрешни и международни
туристически борси, дистрибуция чрез Интернет и разработване на карти с обекти,
рекламни брошури и билбордове. До момента само пет туристически агенции и три
туроператора предлагат допълнителни услуги, свързани с посещение на културно –
исторически забележителности както в общината, така и в съседни като Поморие и
Царево. Тенденцията е към увеличаване на техния брой.
Културата е фундаментален елемент при планирането и създаването на
туристическия продукт, защото позволява на съответната дестинация да се различи, да
има собствена идентичност и една ясна разпознаваемост от страна на потенциалните
посетители и от операторите в туристическия сектор.
Културният туризъм стимулира утвърждаването на Несебър и Созопол
като
съкровищници на ценности от много цивилизации, “културен гръбнак” на настоящите
поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите поколения.
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