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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Методика е изготвена от екипа на „ТОНУС 21“ ЕООД (Изпълнител) в 

съответствие с Договор № ROBG-456-122 / 15.11.2019 г. с предмет „Разработване 

на обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца – 

Добрич“.  

Методиката допринася за изпълнението на Дейност 1 „Изготвяне на 

аналитичната част на българското участие в разработването на Обща стратегия 

за културен туризъм в трансграничния район Констанца-Добрич“, част от 

Концепцията към Техническото предложение на Изпълнителя по обществена 

поръчка с предмет „Разработване на обща стратегия за културен туризъм в 

трансграничния район Констанца – Добрич“. 

Целта на настоящата Методика е да се извърши мотивирано предложение за 

избор на методика за извършване проучване на текущата ситуация на културния 

туризъм в района Констанца-Добрич. 

Настоящата Методика се представя на Възложителя в 1 /един/ екземпляр на 

хартиен носител и 1 /едно/ копия на електронен носител. Методиката е 

изготвена на български език. 

Методиката е изготвена от: 

• Илиян Стоянов – Ръководител екип; 

• инж. Станислав Стоянов – Ключов експерт № 1; 

• Румяна Методиева – Ключов експерт № 2. 
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I. СПЕЦИФИКА ПРИ ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА КУЛТУРНИ ОБЕКТИ ОТ 

РАЙОНА КОНСТАНЦА-ДОБРИЧ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЧЕТИРИТЕ МАРШРУТА 

Много важна за определянето на Методиката е дефинирането на ясна цел - какъв 

краен продукт желаем да получим и за кого основно е предназначен той. 

Маршрутите, които ще бъдат предложени след настоящото проучване, ще бъдат 

съчетание на културни маршрути и туристически продукти, т.е. ще бъдат 

изследвани техните културни характеристики и туристическия потенциал на 

елементите. 

Културният туризъм преживява бурно развитие в различни страни по света. База 

за неговото утвърждаване е преди всичко потенциалът на културното 

наследство (материално и нематериално), което се възприема като един от 

стратегическите източници за общото социално-икономическо развитие на 

отделни райони.  

Изследването се съобразява със съвременните тенденции на търсене и развитие 

на туризма, където все по-важна роля имат креативните индустрии и 

автентичността, разглеждана не само като автентичност на структурата, но и 

автентичност на контекста и на преживяването. Талеб Рифай, генерален 

секретар на Световната организация по туризъм (2009-2017), казва:  

„Креативният туризъм обвързва всеки индивидуален турист с много 

специално, уникално и автентично преживяване, в което се предполага, че 

местната общност е включена във възможно най-широк брой занимания и 

така се представят хората от съответната страна. „Творчески туризъм“ 

не означава само връзка между туристическия сектор и творческите 

индустрии като музика, рисуване, занаяти. Важното е колко обвързана е 

местната общност със своето представяне и доколко се скъсява 

дистанцията между госта и домакина, до степен да се стопи. Новият 

пътуващ човек изисква именно това уникално и лично негово преживяване и 

затова бизнесът трябва да се нагоди към новата реалност. Новите 

пътешественици вече не са съгласни 40 души да бъдат натоварени на един 

автобус и да ги разкарват насам-натам и да им казват: „Това е кула, това 

е крепост.“ Какво от това? Те и сами могат да стигнат до кулата и до 

крепостта. Туристите не искат в автобуса. Те искат да са навън, да са част 

от това, което се случва наоколо, да говорят с хората, те искат да пийнат, 

да хапнат като всички местни хора. 

В този смисъл туристически интерес представляват не само развитите 

дестинации, но и малко популярни обекти, все още неразработени като 

утвърден туристически продукт, но осигуряващи възможност за уникално 

изживяване. 
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...Индивидуални, персонално изготвени програми за истинско и пълноценно 

преживяване е това, което клиентите търсят. Те искат да се върнат у 

дома и да разкажат на семейството и приятелите си една различна история, 

нещо уникално и само тяхно. Бъдещето на туризма е в атмосферата, която 

всеки турист преживява поотделно. 

...Определението за младежки пътувания се отнася до всички, които са на 

възраст до 29 години. И тази категория пътуващи съставляват една трета 

от всички хора, които предприемат международни пътувания в света. Ако 

имаме 1,2 млрд. пътуващи, почти 400 млн. младежи пътуват и това е 

уникален и показателен феномен.“ 1 

В настоящото проучване се приоритизират обекти, при които ще бъде 

насърчаван културен и обучителен обмен за млади европейци, които също да 

могат да участват в изследването и развитието на самите обекти. 

Основните целеви групи туристи, за които продуктът би представлявал интерес, 

са: 

• Организирани групи от туристически агенции; 

• Хора на средна възраст, които сами организират пътуванията си; 

• Младежи до 29 години; 

• Групи деца, ученици. 

Наличието на културни маршрути, заедно със свързаните с тях услуги и 

съоръжения, допринася за повишаване привлекателността на района за 

туристите. Тяхното въздействие е още по-високо, когато бъдат интегрирани в 

по-голяма по обхват и мащаби мрежа, като по този начин се увеличи броя на 

предлаганите на посетителите възможности. 

Моделът за развитие, насърчаващ съществуването на подобни маршрути, е 

качественият туризъм, основан на уважение към околната среда и зачитане на 

елементи, свързани с местната идентичност. Този туризъм спомага за 

стимулиране на по-слабо развитите райони, улеснява диверсификацията на 

местната икономика, позволява създаването на малки и средни предприятия и 

увеличава възможностите за работа в сектора на услугите (настаняване, 

допълващи дейности, местни продукти, екскурзоводство и т.н.). 

Тъй като културното наследство е ресурс, който е невъзобновяем, неговата 

автентична структура, която е основната му ценност, е от изключителна важност 

при експлоатацията на паметниците на културата, колекциите и живите култури, 

 
1 Талеб Рифай, Генерален секретар на световната организация по туризъм (UNWTO) за периода 2009-2017 г. 
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за да се осигури тяхното устойчиво бъдеще, като се насърчи диалога между 

консервацията и туристическите индустрии. 

Консервацията трябва да е такава, че да улесни посетителите и местните 

приемни общности да усетят и разберат наследството от първа ръка. Културно-

историческото наследство е материален и духовен ресурс, който трябва да бъде 

физически, интелектуално и емоционално достъпен за масовата публика. 

Начинът, по който са консервирани/ реставрирани и експонирани материалните 

ценности, трябва да осигури по разбираем и одобрен подход изявата на тяхната 

културна стойност. 

Подходящата стратегия за развитие на продукта също така дава възможност за 

по-добро разпределение на потока от посетители и благоприятства по-малко 

сезонния туризъм, което позволява да се запази наличието на адекватни услуги 

за туристите и непрекъсната икономическа дейност. 

Наличието на услуги, тяхното качество и способността им да привличат 

потенциални посетители определя конкурентоспособността на туристическите 

дестинации, свързани с културни маршрути. 

Тенденцията към диверсификация показва необходимостта от идентифициране 

на ресурси, които биха могли да се трансформират в продукт, свързан с 

туризма, за да се даде на съответния район/ населено място отличителен печат. 

Все пак трябва да помним, че не всички културни ресурси или дестинации лесно 

се превръщат в успешни културни туристически дестинации: културното 

наследство не може да бъде създадено и не е възможно да бъде осигурено. 

Продуктът на културния туризъм трябва да притежава характеристики, които го 

правят уникален, като например качеството на маршрута и наличните услуги. 

Привличането на посетители зависи от тяхната предварителна мотивация и 

качествата на уникалност и автентичност, които преживяват по време на 

посещението си. Творческите изживявания могат да играят важна роля тук. За 

тази цел участието на местното население е от основно значение, което е 

посочено в Международната харта за културен туризъм, приета през 1999 г. от 

ICOMOS (Международен съвет за паметниците на културата и забележителните 

места). 

Съществена особеност за културното наследство е, че преценките за 

ценностите, приписвани на културните обекти, както и за доверието в 

свързаните с тях източници на информация, могат да се различават от култура 

до култура и дори в рамките на една и съща култура. Следователно, не е 

възможно да се поставят в много конкретни рамки преценките на стойностите и 

автентичността в рамките на определени критерии. Напротив, уважението към 

всички култури налага културните контексти, към които принадлежат, да се 
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разглеждат и оценяват като част от наследството. 

Затова е много важно да се идентифицира и оцени специфичното естество 

на ценностите на наследството на дадена култура и достоверността и 

верността на свързаните с тях източници на информация. 

Съдържанието на маршрута трябва да е отворено и адаптирано за туристите 

както физически, така и интерпретативно. 

Един културен маршрут функционира като културен туристически продукт и въз 

основа на факта, че притежава всички необходими продуктови функции и 

предлага съответното съдържание, информация и средства за предоставяне на 

хотелски услуги и настаняване. 

Четирите културно-туристически маршрута трябва да представляват верига 

от тематично свързани интегрирани фокусни точки за спиране, които 

насърчават развитието на регионалната идентичност и колективната памет. 

Изборът на елементи може да бъде разширен и към неразработени туристически 

дестинации, непопулярни места с все още нецялостно проучени структури, 

благодарение на възможността за използване на съвременните техники и 

технологии в областта на опазването на културното наследство – при 

идентифицирането, изследването, документирането и представянето му. В 

резултат на това, може да бъде създаден продукт с много по-малка от гледна 

точка на финансова инвестиция стойност, но с много по-голяма приложимост, 

достъпност и атрактивност. Във връзка със съвременните тенденции за развитие 

на туризма (включително възможността за предлагане на включване на 

туристите като участници в археологическите разкопки за развитие на нишов 

туризъм), обекти с висок археологически потенциал и висока степен на 

автентичност и интегралност с останалата система, могат сравнително бързо да 

станат привлекателни, популярни и желани дестинации.  

Извеждането на критерии за анализ и оценка се съобразява и с очакваните 

тенденции и динамика в поведението на туристите, а именно: 

• Нарастващо търсене от страна на туристите към качеството, 

автентичността, привлекателността и разнообразието на туристическите услуги; 

• Нарастващи изисквания на туристите към качеството на техническата 

инфраструктура и предлагането на специфични услуги; 

• Насочване на предпочитанията на туристите към с културния туризъм; 

• Нарастване дела на младежите, особено на студентите сред туристите; 

• Увеличаване броя на възрастните туристи; 

• Увеличаване на ролята на информационно-комуникационните системи в 
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туристическия бизнес във връзка с търсенето, планирането и провеждането на 

туристическите пътувания.  

II. КРИТЕРИИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА ОБЕКТИТЕ ЗА 

ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЧЕТИРИТЕ КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТА  

При извеждането на критериите за оценка на културната и туристическа 

стойност на даден обект е необходимо да се отчетат едновременно техните 

характеристики, значимост, потенциали и изискванията, на които трябва да 

отговаря, за да бъде определен като туристически приложим (достъпност, 

комплексност, привлекателност и други). 

Група критерии 

Отчитайки същността на маршрута, на първо място са изведени показателите за 

културната стойност на обекта. В тази характеристика се отчита значението и 

значимостта на културните обекти, които да обогатят познанията за 

специфичната култура на населението в трансграничния район. 

Обектът трябва да има потенциал да: 

• Даде информация, която ще допринесе за разбирането на местния бит на 

населението; 

• Допринесе за нови познания за културните традиции в района; 

• Да даде знания, които ще помогнат за сравнителен анализ на подобни 

места. 

Обектът има висока стойност, когато е с потенциал да даде информация, която 

ще допринесе за разбирането на местния бит на населението от района, ако 

може да се докаже, че нещо на място или в комбинация от мястото и свързаните 

с него документални материали/ артефакти и предмети, може с допълнително 

проучване да разкрие информация, която ще допринесе за разбирането за 

миналото на разглеждания район.  

Значимостта на този индикатор може да бъде нюансирана, когато се определи 

дали потенциалът на обекта за разкриване на информация, която допринася за 

разбирането на местния бит на населението от района, е от местно, национално 

или наднационално значение. Почти всички културни ценности имат потенциал 

да дадат информация по някакъв начин, но степента, до която дадено място 

може да допринесе за разбирането на местния бит на населението от района 

трябва да бъде обусловена от презумпцията, че всяко място има научен 

потенциал. Високата научна значимост на даден обект и потенциалът му за 

разкриване на информация могат да бъдат идентифицирани чрез прилагането 
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на един или повече показатели, включително време на създаване, уникалност 

(рядкост), екстензивност, непокътнатост или някакво друго качество на 

мястото. 

Таблица 1. Определящи характеристики за оценка на културната 

стойност на обектите 

Културно-историческа стойност 

Културна стойност 

Интегралност 

Автентичност 

Оценка на културно-историческата стойност 

Културна стойност 

Обектът има висока културна стойност, ако показва рядък, необичаен или 

застрашен аспект от културното наследство: 

• Начин на живот (включително мода, вкус и стремеж), който някога е бил 

обичаен, но сега е рядък, винаги е бил необичаен или е застрашен; 

• Обичай, който някога е бил често срещан, но сега е рядкост или вече не 

се практикува, винаги е бил рядко или застрашено културно явление; 

• Процес, който някога е бил широко разпространен, но сега е рядък или 

необичаен, винаги е бил рядък или е застрашен; 

• Функция, действие, които някога са били обичайни, но сега са рядкост 

или са застрашени; 

• Начин на употреба на земята, който някога е бил обичаен, но сега е рядък, 

необичаен, винаги е бил рядък или е застрашен; 

• Дизайн или форма, които някога са били обичайни, но сега са рядкост, 

необичайни, винаги са били изключение или са застрашени. 

Обектът има висока културна стойност, когато показва принципни 

характеристики на определен клас културни обекти и когато демонстрира 

съхранена културна тъкан: 

• Начин на живот или обичай, който е направил забележителен принос в 

модела или еволюцията на бита на населението в района; 

• Влияние на една идеология, стойност или философия върху бита на 

населението в района; 
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• Процес или начин на използване на земята или особености на терена, 

което е допринесло силно за модела или еволюцията на бита на населението в 

района; 

• Функция, която е важна част от модела на бита на населението в района; 

• Работа на творец, архитект или майстор, който е допринесъл в значителна 

степен за изградената среда на района; 

• Архитектурен стил или форма, които са допринесли за развитието на 

средата; 

• Строителна техника или конкретно използване на материали, които са 

направили забележителен или ранен принос към еволюцията на строителството; 

• Вариации в рамките на еволюцията или прехода от основните 

характеристики на даден клас културни места. 

Обектът има висока културна стойност, когато показва висока степен на 

творчество, изобретателност или техническо достижение за определен 

културен период: 

• Творческа значимост; 

• Архитектурно превъзходство; 

• Иновация или нова технология; 

• Пробив в дизайна или строителната техника; 

• Особено подходящо решение на технически проблем, който разширява 

границите на съществуващите технологии; 

• Адаптиране на технологията по творчески начин. 

Интегралност 

Обектът има висока интегрална културна стойност, когато показва принципни, 

дефиниращи характеристики, качества или атрибути от своя тип или вариация в 

рамките на типа или еволюцията на типа на  определен клас културни обекти и 

когато илюстрира нишката на културна тъкан, принадлежността към цялото. 

Това може да се изразява в редица човешки дейности, включително начин на 

живот, обичай, идеология или философия, процес, използване на природните 

ресурси, функция, форма, дизайн, стил, техника или някаква друга дейност или 

постижение, част от общата тъкан на културата на района. 

Според Хартата за културните маршрути на ИКОМОС интегралността в културния 

маршрут се основава на достатъчно представителен набор от материални и 

нематериални доказателства и елементи, които гарантират пълното 
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представяне на характеристиките и значението на историческите процеси, 

генериращи културния маршрут. 

Чрез интегралността се изявяват доказателствата за културните връзки и 

динамичните функции, които са от съществено значение за отличителния 

характер на културния маршрут. 

Автентичност 

Според ИКОМОС: 

„Автентичността се явява същественият квалифициращ фактор, касаещ 

ценностите. Разбирането на автентичността играе фундаментална роля във 

всички научни изследвания на културното наследство, в планирането на 

опазването и възстановяването. 

В зависимост от същността на културното наследство, неговият контекст и 

еволюцията му във времето, преценките за автентичност могат да бъдат 

свързани със стойността на голямо разнообразие от характеристики. Аспектите 

на тези характеристики могат да включват форма и дизайн, материали и 

съдържание, употреба и функция, традиции и техники, местоположение и 

настройка, дух и усещане, както и други вътрешни и външни фактори. 

Използването им позволява разработването на специфични артистични, 

исторически, социални и научни измерения на изследваното културно 

наследство.“ 2 

Другият извод, който се налага при изработването на методиката за оценка е, 

че всеки паметник или забележително място носи неповторимо и уникално 

свидетелство за човешка дейност и епоха.  

Общото за всички обекти на културното наследство е, че автентичността е 

основното, най-ценното и най-важно качество на паметниците и 

забележителностите и без опазване на автентичността им те загубват културната 

си ценност и престават да съществуват като такива. 

Отличителността на едно място често е факторът, който определя специфичната 

значимост по отношение на стойността на уникалност. Автентичността може да 

бъде разгледана в различни аспекти:  

• Образна автентичност – степен на съхраненост на концепцията за обекта 

и на автентичния му облик; 

• Функционална автентичност – основава се на степента на автентичност и 

степента на съхраненост на оригиналната функция. 

 
2 Документ от Нара за автентичността (ИКОМОС, 1994). 
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От съществена значимост за включването на един обект на културното 

наследство в туристически продукт е оценката на неговото състояние, тъй като 

първоначалното усещане за даден елемент на маршрута се определя именно от 

този критерий. 

Според Хартата на ИКОМОС за интерпретацията и презентацията на обектите на 

културното наследство,  представянето (експонирането) на обекта трябва да 

улеснява физическия и интелектуален достъп на обществеността до културното 

наследство. Ефективното тълкуване и представяне трябва да подобри личния 

опит, да повиши общественото уважение и разбиране и да обясни значението на 

опазването на обектите на културното наследство. Експонирането трябва да 

насърчи хората и общностите да отразяват собствените си възприятия за даден 

обект и да ги подпомагат при създаването на осмислена връзка с него. Целта 

следва да бъде стимулиране на по-нататъшен интерес, обучение, опит и 

проучване. Важно е програмите за интерпретация и представяне на 

наследството да идентифицират и оценят правилно демографските и културни 

особености на своята публика и да се фокусират върху разбиране и общуване 

между ценностите и значимостта на археологическото наследство с различните 

му аудитории. 

Много важно за туристическото включване и представяне на един елемент е 

неговото актуално състояние. В методиката то е разгледано в няколко аспекта, 

първият от които е физическото състояние и привлекателността на обекта. 

Таблица 2. Определящи характеристики за оценка на състоянието на 

обектите 

Състояние на обекта 

Състояние, привлекателност 

Извършена намеса (КРР), готовност 

Цялостност 

Съхраненост на оригинала 

Рискови фактори 

Оценка на състоянието на обекта 

Състояние, привлекателност  

Първичното впечатление и емоционалното въздействие от един обект на 

културното наследство се определя от неговите естетически качества. Той 

трябва да демонстрира или притежава красиви атрибути: 
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• Естествена красота или друго естествено естетическо качество;  

• Живописни атрибути; 

• Емоционални качества; 

• Изразителни качества; 

• Забележителност; 

• Принос към околния ландшафт;  

• Да има символична стойност.  

За състоянието на археологическия обект в нашите климатични условия особено 

важно е наличието и качеството на консервационно-реставрационна намеса, тъй 

като оставени на агресивните въздействия на климатичните фактори 

археологическите структури са изключително крехки и уязвими, бързо 

деградиращи и губещи своята физическа цялост.  

Проведена намеса и проектна готовност 

Този показател се оценява с разглежданите характеристики за намеса за 

опазване на обекта: осъществена качествена консервация, реставрация, 

експониране и социализация. Предимство е добавянето на налична информация 

за проектна готовност, която в някаква степен подпомага своевременното 

опазване на недвижимата културна ценност. 

Допълнителни компоненти на оценката за физическото състояние на обекта са 

неговата физическа цялост и съхраненост на оригиналната структура, което 

представлява материалният аспект на разглежданите основни критерии за 

интегралност и автентичност. 

Цялостност 

Критерият касае съхранеността на археологическия обект в неговата физическа 

и смислена цялост. Колкото по-висока е степента, до която тъканта остава 

непокътната, толкова повече целостта на обекта е съхранена. Колкото по-голяма 

е непокътнатостта на тъканта, толкова по-лесно мястото може да бъде 

„прочетено“ по начина, по който тя първоначално функционира или еволюира 

във времето и толкова по-голяма е целостта на обекта. 

Непокътнатостта не трябва да се бърка със състоянието. Обектът може да бъде 

по същество непокътнат, т.е. повечето от ранните културни пластове са 

оцелели, но в същото време тази тъкан може да е в много крехко състояние. 

Съхраненост на оригинала 

Степента на съхраненост на оригиналната физическа структура е много важен 
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критерий за оценката на значимостта на даден археологически обект. Тя не е 

задължително да е обвързана със състоянието на обекта, тъй като е възможно 

да е проведена консервационно-реставрационна и социализираща дейност и 

обектът да е в отлично състояние, но автентичността на археологическата 

субстанция да е нарушена. Критерият касае автентичност на физическата 

субстанция. 

Рискови фактори и степен на застрашеност 

От съществена значимост за състоянието на обектите са рисковите фактори, 

които оказват негативно въздействие върху археологическите структури. 

Негативните влияния са разделени в две големи групи в зависимост от своята 

същност – природни и антропогенни. В първата група са включени рискът от 

земетресение, свлачище (ерозионни процеси) и наводнение, като негативните 

въздействия на климата не са специално разглеждани, тъй като те са еднакви 

за всички елементи от маршрута в рамките на трансграничния район. Рискът от 

земетресение е оценен чрез поставянето на обекта в земетръсната зона, към 

която принадлежи територията му.  

Не по-малко унищожителни за археологическите обекти са антропогенните 

фактори, които би трябвало да са максимално ограничени чрез законодателните 

рестрикции, но на практика са най-пагубните за културно-историческото 

наследство. Това са инвестиционните намерения и иманярството, като първите 

засягат негативно обектите, разположени в урбанизирани територии и 

обработваеми земи, а вторите – всички останали. Много сериозен проблем е 

иманярската намеса, довела до почти пълно унищожаване на множество обекти, 

особено в Северозападна България, което при оценката е отчетено с повдигане 

на тежестта на тази характеристика до бал за максимално негативно 

въздействие.  

Изключително важно за възприемането на обект, който е недвижима културна 

ценност, е неговият контекст – като непосредствено заобикаляща го среда, като 

исторически и функционален контекст. В методиката е обърнато особено 

внимание на тази характеристика, тъй като тя дава рамката на оценка на 

елемента и влияе много за неговото емоционално възприемане. Подлежащи на 

оценка са физическото състояние и привлекателността на непосредствено 

заобикалящата обекта среда, отношението й към археологическата и културно-

историческата стойност на разглежданата недвижима културна ценност, както и 

това, дали допринася за правилното й експониране. Взета под внимание е 

характеристиката за автентичност на контекста – материален, нематериален и 

връзките между елементите в него. Разгледана е жизнеността на обекта чрез 

връзката му с настоящата заобикаляща среда – континюитета на първичната му 

функция, участието му в останалите функционални системи на селищните 
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структури, социалната му значимост. 

Тълкуването и представянето на обектите на културното наследство следва да 

се разглеждат в техния по-широк социален, културен, исторически и естествен 

контекст, като се вземат предвид всички общности, допринесли за 

историческото и културно значение на обекта, околния ландшафт и природната 

среда, както и нематериалните елементи от наследството, като културни и 

духовни традиции, легенди, музика, танци, театър, литература, визуални 

изкуства, местни обичаи и кулинарно наследство.3 

Таблица 3. Определящи характеристики за оценка на състоянието на 

контекста и взаимовръзката с обекта 

Взаимовръзка с контекста 

Състояние, привлекателност 

Допринася ли за експонирането 

Съхранена автентичност  

Взаимовръзка с други функциониращи системи 

Оценка на състоянието на контекста и взаимовръзката с обекта 

Състояние, привлекателност  

Първичното впечатление и емоционалното въздействие от един обект на 

културното наследство се определя от неговите качества на фона на неговата 

непосредствено прилежаща среда. По този критерий физическият контекст 

трябва да демонстрира или притежава красиви атрибути: 

• Естествена красота или друго естествено естетическо качество;  

• Живописни атрибути; 

• Емоционални качества; 

• Изразителни качества; 

• Забележителност; 

• Да има символична стойност. 

Допринася ли контекстът за експонирането на обекта 

В този критерий се оценява най-силно взаимовръзката между обекта и неговия 

контекст. Анализира се ролята на обекта за неговото формиране и актуалното 

 
3 ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites 
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значение на средата, дали той е доминанта, акцент или елемент на средата 

(урбанизирана, архитектурна или природна), както и обратното взаимодействие 

на отношението и приноса на заобикалящия ареал към изявяването на 

стойностите на недвижимата културна ценност. 

Автентичност на контекста 

Както и за самия обект, автентичността на неговия контекст е най-важната 

ценностна характеристика и трябва да бъде разглеждана в духа на Документа 

от Нара за автентичността (ИКОМОС, 1994). 

Автентичността касае както физическите стойности за заобикалящата 

археологическия обект среда, така и духовните и интерпретативни стойности на 

контекста. 

По този критерий се оценява местоположението на обекта спрямо настоящата 

селищна структура и това отношение в сравнение с оригиналното му положение, 

устойчивостта или промяната на преобладаващата функция на средата, 

развитието на средата, физическото изменение на средата. 

Взаимовръзка с останалите функционални системи, социална значимост 

По този критерий се оценява дали и доколко обектът е част от съвременната 

обществена и културна среда, съществува ли и доколко обществен интерес към 

обекта, поддържат ли се активни функции, обогатяващи средата и обществото. 

Обектът и неговият контекст имат силна асоциация с определена общност или 

културна група по социални, културни или духовни причини: 

• Важно е за общността като ориентир и символ; 

• Място, което предлага ценно преживяване; 

• Популярно място за събиране за определено събитие; 

• Средата е свързана със събития, които имат дълбок ефект върху 

определена общност или културна група; 

• Място за ритуал или церемония; 

• Символично представя миналото в настоящето; 

• Място на съществена общностна функция, водеща до специална 

привързаност. 

Оценката на туристическия потенциал се изготвя на базата на оценка на 

инфраструктурната обезпеченост – туристическа, техническа и информационна, 

достъпността на обекта и връзката му с други туристически елементи, 

забележителности и дестинации, неговата популярност и посещаемост, както и 
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отношението и включването на природното наследство. 

Достъпността на обекта е разгледана чрез критерии не само за достъп по 

асфалтов път с лек автомобил или автобус, но и като отношение на обекта към 

транспортната система от други видове. Предвид спецификата на маршрута – 

трансграничен между България и Румъния, необходимо е да се разгледат 

възможностите за достъп до обекта чрез обществен транспорт – автобуси, 

влакове, както и наличието на услугата rent–a-car в близост. 

За да функционира един културен маршрут като туристически, трябва да 

притежава всички необходими продуктови функции и да предлага съответното 

съдържание, информация и услуги за настаняване и хранене в близост. 

Оценката на техническата инфраструктура се прави чрез обследване на 

наличието на захранване с ток и вода и осигурена канализация в непосредствена 

близост до обектите, което е необходимо за социализирането на обектите. 

Предвид развитието на съвременните технологии и комуникации е оценено и 

наличието на видеонаблюдение и безжичен интернет. 

За оценка на туристическия потенциал на обектите е важна тяхната връзка с 

информационната инфраструктура, включваща историческите (и 

археологически) музеи – регионални и общински, като основен отправен пункт 

и източник на данни за историческото и културното наследство. Другите видове 

музеи, галериите и читалищата са също възможности за получаване на 

информация, участващи в структурната система „Култура“ на селищата. 

Туристическите информационни центрове пък са главният отправен пункт за 

повечето посетители и се оценяват като съществен потенциал. 

Отчита се наличността на указателни табели по пътя, които са важни за 

насочване на посетителите. Прави се одит и на информационните табла, 

разположени на самия обект и осигуряващи информация. 

За популярността на елементите на маршрута в съвременното общество е много 

важно тяхното позициониране в world wide web и в различните видове медии, 

което е взето предвид в предложената методика. Сходен критерий за оценка е 

и посещаемостта на обекта. 

Таблица 4. Определящи характеристики за оценка на туристическия 

потенциал на обектите 

Туристически 

потенциал 

Посещаемост  

Достъпност 

Наличие на асфалтов път 

Автогара 
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Автобусна спирка 

ЖП гара 

Рент-а-кар 

Туристическа 

инфраструктура 

Места за настаняване 

Места за хранене 

Връзка с друг вид 

туризъм 

Тематични фестивали 

Забележителности 

Вело туризъм 

Еко пътеки 

Винен туризъм 

Екстремен туризъм 

Риболов 

Природни забележителности 

Орнитоложки туризъм 

СПА, ски туризъм 

Природно 

наследство 

Природен резерват, защитена зона по 

НАТУРА 2000 

Техническа 

инфраструктура 

Електричество 

Вода 

Канализация 

Видеонаблюдение 

Wi-Fi 

Информационна Исторически музеи 
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инфраструктура 
Туристически информационни 

центрове 

Експозиции 

Галерии, музеи 

Читалища 

Указателни табели и информационни 

табла 

Популярност 

Интернет 

Медии 

Обща оценка на туристическия потенциал 
 

III. МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА ОБЕКТИТЕ ЗА 

ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЧЕТИРИТЕ КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТА 

Методиката е съвкупност от пътища, начини и средства за постигането на дадена 

цел и се разработва на базата на определени принципи, подходи и методи. В 

конкретния случай тя е свързана с комплексна оценка на културни и 

туристически ресурси и потенциала им за ефективно включване в системата на 

туризма. Оценката касае различни характеристики – количествени, качествени, 

времеви и пространствени, за начините на измерване на които се използват 

подходящи критерии и показатели.  

Методите за анализ и оценка могат да бъдат разделени в две големи групи – 

евристични и обективни. Първите се използват при логическа обработка и 

оценка на определена информация, прецизиране на качествените 

характеристики или причинно-следствените зависимости между изследваните 

обекти и са приложими при разглеждането на културната значимост на 

елементите и системата. Чрез метода на експертните оценки е потърсено 

обективизиране на оценката посредством интегриране на компетентни 

експертни мнения и постигане на консенсус. 

Обективните методи се основават на определянето на стойностите на 

показателите чрез измерване или регистрация. Обективната измеримост се 

отнася до признаци, измерими чрез независими от наблюдаващото лице методи.  

Използван е и друг разпространен метод за измерване и оценка на 

характеристиките на културния и туристическия потенциал на обектите – анкета 
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към заинтересованите страни. 

В конкретната разработка, обективизирането е приложено в максимално широка 

степен, основно при определянето на туристическия потенциал на отделните 

обекти. Методиката се основава на проверими критерии и показатели, изборът 

на които е в резултат на задълбочено проучване на спецификата на обектите и 

добрите практики в национален и международен аспект. 

Матрица за оценка (извеждане): 

Крайната цел на комплексната оценка на културния и туристическия потенциал 

на обектите от район Констанца-Добрич е подбор на най-значимите от тях за 

включването им в 4 (четири) съвместни културно-туристически маршрута. 

Оценката на техния потенциал се осъществява чрез разработената методика и 

избраните критерии, изисквания и показатели. Ще бъдат отчетени и обобщените 

мнения на участниците в анкетните проучвания (заинтересованите страни) и 

експертните оценки на провеждащите анкетните проучвания. 

Основните характеристики, използвани при измерването и оценката им, заедно 

с присъщите им показатели и дялово участие, са представени в следната 

таблица: 

Таблица 5. Определящи характеристики за оценка на потенциала на 

обектите 

Оценка на стойността на обекта 

Културно-историческа стойност 

Културна стойност 

Интегралност 

Автентичност 

Оценка на културната стойност 

Състояние на обекта 

Състояние, привлекателност 

Извършена намеса, готовност 

Цялостност 

Съхраненост на оригинала 

Рискови фактори 
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Оценка на състоянието на обекта 

Взаимовръзка с контекста 

Състояние, привлекателност 

Допринася ли за експонирането 

Съхранена автентичност  

Взаимовръзка с други функционални 

системи 

Оценка на състоянието на контекста и взаимовръзката с обекта 

Туристически 

потенциал 

Посещаемост   

Достъпност 

Наличие на асфалтов път 

Автогара 

Автобусна спирка 

ЖП гара 

Рент-а-кар 

Туристическа 

инфраструктура 

Места за настаняване 

Места за хранене 

Връзка с друг вид 

туризъм 

Тематични фестивали 

Забележителности 

Велотуризъм 

Еко пътеки 

Винен туризъм 

Екстремен туризъм 

Риболов 

Природни забележителности 
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Орнитоложки туризъм 

СПА, ски туризъм 

Природно 

наследство 

Природен резерват, защитена зона по 

НАТУРА 2000 

Техническа 

инфраструктура 

Електричество 

Вода 

Канализация 

Видеонаблюдение 

Wi-Fi 

Информационна 

инфраструктура 

Исторически музеи 

Туристически информационни центрове 

Експозиции 

Галерии, музеи 

Читалища 

Указателни табели и информационни 

табла 

Популярност 

Интернет 

Медии 

Обща оценка на туристическия потенциал 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

За оценка на културната стойност и туристическия потенциал на обектите се 

използва методът на баловите оценки, резултатът от който е присъждането на 

определен брой точки (балове) по подбрани характеристики и конкретни 

показатели за тяхното измерване. Общият максимален брой точки за всеки обект 

е 100 и се формира като сума от точките по всяка от избраните и оценявани 

характеристики и показатели. Сумата от присъдените точки формира общата 
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оценка за дадения обект и му отрежда съответно място като елемент на 

четирите културно туристически маршрута. 

Избраните характеристики и съответстващите им показатели имат различно 

участие (стойност, тежест) при формирането на оценката, разпределено по 

следния начин: 

• Научна стойност: 10 т.; 

• Културно-историческа стойност: 20 т.; 

• Състояние на обекта: 20 т.; 

• Взаимовръзка с контекста: 20 т.; 

• Туристически потенциал: 30 т. 

Основните характеристики на оценката, заедно с присъщите им показатели, 

значимост и дялово участие, са представени в следващата таблица. 
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Таблица 6. Оценителна скала за изчисляване потенциала на обекти за включване в маршрута 

Определящи характеристики Показател Макс. оценка 
Обща 

оценка 

Оценка на научната стойност А 10 

Културно-историческа стойност 

Културна стойност КИ1 5 

 Интегралност КИ2 3 

Автентичност КИ3 2 

Оценка на културно-историческата стойност КИ = КИ1 + КИ2 + КИ3 20 

Състояние на обекта 

Състояние, привлекателност С1 5 

 

Извършена намеса, готовност С2 5 

Цялостност С3 5 

Съхраненост на оригинала С4 5 

Рискови фактори С5 -5 

Оценка на състоянието на обекта С = С1 + С2 + С3 + С4 - С5 20 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

26 

Взаимовръзка с контекста 

Състояние, привлекателност К1 5 

 

Допринася ли за експонирането К2 5 

Съхранена автентичност К3 5 

Взаимовръзка с други функционални 

системи 
К4 5 

Оценка на състоянието на контекста и взаимовръзката с обекта К = К1 + К2 + К3 + К4 20 

Туристически 

потенциал 

Посещаемост  Т1 5 5 

Достъпност 

Наличие на асфалтов път 

Т2 

4 

10 

Автогара 3 

Автобусна спирка 1 

ЖП гара 1 

Рент-а-кар 1 

Туристическа 

инфраструктура 

Места за настаняване 

Т3 

5 

10 

Места за хранене 5 
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Връзка с друг вид 

туризъм 

Тематични фестивали 

Т4 

1 

10 

Забележителности 1 

Велотуризъм 1 

Еко пътеки 1 

Винен туризъм 1 

Екстремен туризъм 1 

Риболов 1 

Природни забележителности 1 

Орнитоложки туризъм 1 

СПА, ски туризъм 1 

Природно 

наследство 

Природен резерват, защитена зона по 

НАТУРА 2000 
Т5 5 5 

Техническа 

инфраструктура 

Електричество 

Т6 

1 

5 

Вода 1 
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Канализация 1 

Видеонаблюдение 1 

Wi-Fi 1 

Информационна 

инфраструктура 

Исторически музеи 

Т7 

3 

10 

Туристически информационни центрове 3 

Експозиции 1 

Галерии, музеи 1 

Читалища 1 

Указателни табели и информационни 

табла 
1 

Популярност 

Интернет 

Т8 

3 

5 

Медии 2 

Обща оценка на туристическия потенциал 
Т = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5 

+ Т6 + Т7 + Т8) / 2 
30 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА КО = А + КИ + С + К + Т 100 
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Където: 

• За показател „А“: 0-никаква стойност, 10-максимално висока; 

• За показатели „КИ“: 0-няма, 1-много ниска, 2-ниска, 3-средна, 4-висока, 5-изключително висока; 

• За показател „С1“, „С3“ и „С4“: 0-много лошо, 1-лошо, 2-средно, 3-добро, 4-много добро, 5-отлично; 

• За показател „С2“: наличие на консервационна намеса = 1 + наличие на реставрационна намеса = 1 + наличие на 

експозиционна намеса = 1 + наличие на социализиране = 1 + наличие на проектна готовност = 1; 

• За показател „С5“ – степен на застрашеност: 0-никаква, 1-много слаба, 2-слаба, 3-средна, 4-висока, 5-много 

висока; 

• За показател „К1“: 0-много лошо, 1-лошо, 2-средно, 3-добро, 4-много добро, 5-отлично; 

• За показател „К2“: 0-никак, 1-много слабо, 2-слабо, 3-средно, 4-много, 5-изключително много; 

• За показател „К3“: 0-няма, 1-много ниска, 2-ниска, 3-средна, 4-висока, 5-изключително висока; 

• За показател „К4“: 0-много лошо, 1-лошо, 2-средно, 3-добро, 4-много добро, 5-отлично; 

• За показател „Т1“: 0-няма, 1-много ниска, 2-ниска, 3-средна, 4-висока, 5-изключително висока; 

• За показател „Т2“: 0-липсва, 5-средна осигуреност, 10-отлична осигуреност; 

• За показател „Т3“: 0-липсва, 5-средна осигуреност, 10-отлична осигуреност; 

• За показател „Т4”: 0-липсва, 5-средна взаимовръзка, 10-отлична взаимовръзка; 

• За показател „Т5“: 0-не попада в природен резерват или защитена зона, 5-попада в природен резерват или 

защитена зона; 

• За показател „Т6“: 0-липсва, 3-средна осигуреност, 5-отлична осигуреност; 
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• За показател „Т7“: 0-липсва, 5-средна осигуреност, 10-отлична осигуреност; 

• За показател „Т8“: 0-липсва, 3-средна, 5-висока. 
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Обектите с общ бал над 60 имат достатъчните показатели да бъдат 

определени като основни елементи на маршрутите, а тези, с обща стойност 

на оценката между 40 и 60 са включени като второстепенни елементи на 

маршрутите, като в зависимост от характеристиките, за които те имат по-високи 

или по-ниски стойности се разпределят в различните групи на второстепенните 

елементи: второстепенни елементи, които със сравнително неголеми 

инвестиции имат потенциала да се превърнат в основни; популярни обекти, 

развити туристически дестинации, които допринасят за разнообразяването на 

маршрутите; елементи, които са с висока културна стойност, автентичност и 

интегралност и имат потенциал да обогатят туристическия продукт, а след 

адекватна намеса по опазване, както и чрез използване на съвременни 

технологии дори да се превърнат в основни привлекателни звена по трасето. 
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