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Фактори и условия за развитието
на културния туризъм

 физико-географски фактори и околна среда

 участници в предлагането на туристически
продукти - управленски фактори на ниво обекти

 социално-икономически фактори

 управленски фактори на ниво общинска и
държавна политика

 туристическа и обща инфраструктура

 допълнителни туристически атракции и услуги



Описание на 50 антропогенни
Културно - исторически ресурси

1. Исторически – археологически разкопки, крепости,
паметници, родни места

2. Архитектурни – чешми, мостове, сгради,
съоръжения, архитектурни резервати

3. Религиозни – църкви, манастири, светилища,
гробници, празници и др.

4. Етнографски – обичаи, занаяти, фолклор, битови
предмети, кулинария

5. Културно-познавателни–музеи, експозиции,галерии
6. Културни събития-фестивали, панаири, възстановки



200 анкетирани посетители на
туристически атракции в региона

Оценка на водещата гледна точка на потребителя
1. Мотивация и организация на посещението
2. Инфраструктура и транспорт
3. Туристически оператори – хотели, заведения

за хранене, ТИЦ и др.
4. Източниците на информация
5. Туристически обекти и предпочитания
6. Бъдещи очаквания и препоръки



Основни принципи при анализ на КИТР
Хронологичен – типичен при подобни изследвания. С него обектите се
групират и изследват в зависимост от историческия период, към който се
отнасят.

Типологичен – основава се на различни класификации на КИТР,
характеристиката им по видове; основната цел е установяването на общите
особености, характерни за всеки вид

Функционален – ресурсите се изучават във връзка с тяхната функция и
по-специално във връзка с видовете туризъм, които се развиват на тяхна
основа и на параметрите на обслужващите ги съоръжения и привлечените
посетители;

Пространствен – акцентира на особеностите на териториалното
разпределение на туристическите ресурси, тяхното райониране,
определяне на съчетанията им от различен йерархичен ранг,
интегрирането (допълването) им с други туристически ресурси и т.н.



Стъпки за оценка на КИТР
1. Равнището на развитие на туристическата функция: въз
основа на статистически данни за състояние на материалната
база и посещаемост на туристическите обекти;

2. Туристическия ресурсен потенциал:
- степен на усвоеност и възможност на КИТР за формиране на
завършени туристически продукти, оценена чрез анкетно
проучване на атрактивността и използваемостта на различните
ресурси и дадености за формиране на туристически продукти;
- количествени и качествени характеристики на селектираните
КИТР и тяхната оценка;



Стъпки за оценка на КИТР

3. Оценката на инфраструктурната (транспортна
достъпност) и кадровата осигуреност и маркетинга на
дестинациите като фактори, привличащи туристопотока;
4. Ранжиране и групиране на КИТР по:
- степен на усвоеност;
- потенциал за развитие на туризма;
- максимален носещ капацитет (емкост);
- териториално разположение и пространствена
концентрация;
- степен на атрактивност;
- степен на пригодност за формиране на туристически
продукти.



Крепост Хисаря с. Сеноклас
Тракийска крепост Хисаря се намира на 2.37 km западно по права линия от
центъра на село Сеноклас. Надморска височина: 561 m GPS координати:
41°36’55” С.Ш. и 25°55’20” И.Д. Намира се в източната част на висок, скалист
рид, издължен в посока изток- запад, представляващ равнинно плато, където е
изградена една от най- големите тракийски крепости, достъпна само от запад.
Цялата западна страна е преградена със стена, градена от ломен камък без
спойка, широка 3.8 m, която върви от север на юг като на места е запазена до
1.5 m височина. Крепостта има два входа, фланкирани от стени дълги 10- 12 m,
издадени навън от крепостната стена. Те са на разстояние на около 60 м една
от друга. Крепостната стена завършва в най- южната точка при високите
отвесни скали. На две изолирани скали във вътрешността на крепостта, както и
на недостъпните скали от юг и изток, са издълбани трапецовидни ниши.
Северозападно от крепостта има параклис, скалите около който са осеяни с
ниши.
Има сравнително добър път, паркинг, кошове за отпадъци, пейки. Няма
екскурзовод, адекватна информационна табела и маркиравки. Най-близките
места за хранене и настаняване – х-л Рай и Центърът за птици в Маджарово.

Пример за оценка на КИТР



Пример за оценка на КИТР

Александровската гробница, община Хасково
Датира от IV в. пр. Хр. и е един от най-ярките паметници на тракийската култура.
Открита е през 2000 г. от прочутия археолог Георги Китов (1943-2008 г.).
Внушителните й размери я нареждат сред най-монументалните гробници по
българските земи. Изключително добре запазените стенописи обогатяват с нови
данни представите ни за тракийските религиозни обреди, култове, въоръжение, бит и
облекло.
През 2009 г. в непосредствена близост до гробницата отвори врати Музеен център
"Тракийско изкуство в Източните Родопи". За построяването му народът на Япония
дари близо 3 милиона долара. Огромният комплекс бе открит лично от японския
принц Акишино и президента на България Георги Първанов.
Сред най-ярките експонати в музея безспорно са откритите в северната част на
Сакар планина 98 златни апликации ( 4500-4000 г. пр. Хр.). Заедно със златните
накити от Варненския некропол и огърлицата от с. Хотница те са най-старото
обработено злато в света.



Музеен център "Тракийско
изкуство в Източните Родопи"

Музейният център разполага с паркинг за 5 автобуса и 20 автомобила.
Предлага се екскурзоводска беседа срущу 6 лева, продължителност 20 до 60 минути, на
3 езика за групи до 50 човека, 4 лева вход/ч.
В едната част от сградата е музейната експозиция и копие на гробницата, а в другата е
обособен модерен научно-изследователски център с лаборатории, оборудвани с най-
съвременна техника за реставрация и консервация. Музеят разполага с
фондохранилище и аудиовизуална зала за конференции, кръгли маси и тематични
срещи, свързани с изследването на тракийската култура.
От 2011 г. Александровската гробница е част от Стоте национални туристически обекта
на България, а в момента тече процедура за включването и в списъка на световното
културно наследство на ЮНЕСКО.
Най-близки места за настаняване има в Хасково, а за хранене селския ХОРЕМАГ в с.
Александрово. В процес на изграждане е база за къмпингуване в селото от - преселници
от Англия и Япония.
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