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Въведение в обхвата и приоритетите на програмата, целите, 
съдържанието и задачите на проекта 

 

В одобреният проект „CRAFTS / ЗАНАЯТИ - мрежа за съвместни инициативи 
за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически 
атракции по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg  ИПП 
България  Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II) с партньори Сдружение „Евроклуб  
ЖЕНА“ гр. Ямбол и Съюз за предоставяне на услуги на селата в община 
Лалапаша, Турция.е предвидено да бъде изпълнена дейност № 2:  
Информационно проучване и анализ на мненията и нуждите на гражданите 
от трансграничния регион по темата на проекта и идентифициране на 
участниците за работа в мрежа. 
 

Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм:  

 

Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на 

устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество. 

 

Водеща организация по проекта: Съюз за предоставяне на услуги на 

селата в община Лалапаша, Област Одрин, Турция 

 

Партньор по проекта: Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ гр. Ямбол 

 

Общата цел на проекта е да търси и прилага въздействие върху големи 

групи от хора чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ 

интерес към културно-историческото наследство в трансграничния регион 

на двете държави, разделени от границата, чрез изграждане на мрежа за 
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по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в 

туристически атракции.  

 

 

В целите и дейностите по проекта е предвидено създаване на съвместна 

трансгранична мрежа и организационна структура за сътрудничество в 

областта на развитието и популяризирането на общото културно-

историческо  наследство в областта на занаятите, съставена от граждани и 

сдружения свързани със занаятите, образователни институции, центрове за 

професионално обучение, предприемачи, браншови организации, 

работодатели, сдружения и публични институции. 

 

Тази цел е свързана с постигането на активен обмен на информация, опит и 

добри практики, допълнително непрекъснато образователно и 

професионално обучение и партньорство в краткосрочен и дългосрочен 

план. 

  
 

 

В крайна сметка целта на проекта преследва предоставяне на възможности 

за съхранение на културно-историческото наследство в областта на 

занаятите, тяхното съвременно развитие породено от възможностите на 

новите технологии, засилване на интереса към тях от по-младото поколение 

и превръщането им в желана туристическа атракция за хората от региона и 

целия свят. 

За тази цел в проекта е предвидено провеждането на настоящото анкетно-

информационно изследване, в което да бъде извършено проучване, анализ 

и оценка на състоянието и равнището на интереса на хората към това 

приложно изкуство, създаването на мрежа и съвместни информационни 

системи за граждански и институционални контакти, формулиране на 

приоритети и дейности свързани с активиране и разширяване на заетите в 

сферата на занаятите, въздействие за подобряване на социалната среда в 

която се развиват занаятите. 
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Този проект е подготвен в тясно сътрудничество на партньорите от двете 

страни на границата. Проектното предложение обединява идеите, нуждите, 

приоритетите и действията на заинтересованите страни от двете държави 

на границата. 

 

Този проект има за цел да търси и осъществява въздействие върху големи 

групи хора чрез инициативи за взаимно партньорство и формиране на общ 

интерес към културното наследство на двете нации, разделени от 

границата, чрез свързване в мрежа за по-голямо участие и превръщане на 

занаятите и техните продукти в туристически атракции.  

Предвижда се да се включат целеви групи от експерти и служители в 

туристически агенции, асоциации за туризъм и занаяти, публични власти, 

общини и местни власти, неправителствени организации, свързани с 

туризма. Те ще предоставят своя специфичен ресурс за поддръжка на 

идеята в проекта. 

Преки бенефициенти в дейностите по проекта е предвидено да бъдат 

експерти и граждани, заинтересовани от развитието на занаятчийския 

туризъм в трансграничния регион Ямбол-Лалапаша-Одрин. Те ще бъдат 

пряко включени в инициативите и дейностите 

 

Крайни бенефициенти, това са всички граждани, които са информирани и 

консултирани чрез изпълнени обществени инициативи и проектни дейности, 

които са получили проектни материали и продукти и които са информирани 

чрез медиите или са запознати с медийните продукти на проекта 

 

Провеждането на анкетно-информационното проучване е с цел да се 

идентифицират мненията, отношението, отношенията и интересите на 

гражданите от двете страни на границата към статута и капацитета на 

занаятите в двете страни, качеството на занаятчийските продукти, интереса 

към тях като атракция и потребителски продукти, интересът към 
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възстановяване на стари занаяти, както и възможностите да станат 

атрактивни туристически продукти. Въз основа на анкетата ще бъдат 

определени представители на  избрани асоциации, занаятчии и обществени 

институции с цел създаване на мрежа. Ще бъде изготвен списък на 

участниците в мрежата за обща работа. За провеждането на проучването 

предварително e разработена методология (в това число на български и 

турски език), осигуряваща надеждност и представителност на събраната 

информация, въпросник, подходящ за компютърна обработка на данните, 

които са попълнени от предварително определения брой хора. Въпросникът 

е изготвен също на български език и турски език. Лично са интервюирани не 

по-малко от 150 души от България и 150 от Турция. Следва компютърна 

обработка на попълнените анкетни карти и допълнително събрана 

информация във фокус групи, подготовка на графики и диаграми. 

Заключителния изготвен документ е анализ с обобщени мнения на хора от 

двете страни. Анализът е подготвен под формата на брошура на хартиен 

носител и в електронен вариант, подкрепени с диаграми, графики и данни. 

Анализът е подготвен на български и турски език за да бъде улеснено 

неговото използване в двете държави. 

 

 
 

Специфичните цели в проекта са насочени към следното: 

 

• Изпълнение на дейности в трансграничния регион за насърчаване на добри 

практики за сътрудничество и засилване на обмяната на информация и  

експертен опит в туристическия бранш свързан с занаятите, като елемент на 

културно-историческото наследство. 

 Организиране и съвместно използване на опит и капацитет за сближаване 

на хора с еднакви интереси на основата на взаимното доверие, уважение и 

взаимопомощ, за осигуряване на балансирано социално икономическо 

развитие на територията на трансграничния регион.  

 

• Проучване на състоянието, потенциала, възможностите и нуждите от 

развитие, консултиране, информиране и последващо актуално обучение и 
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обмяна на опит между експерти, заемащи ключови позиции и длъжности в 

публичните институции и сдружения по интереси в областта на туризма и 

занаятите в трансграничния регион; 

 

• Изграждане на  специфични умения у хората от трансграничния регион да 

създават партньорства в условията на европейското разширяване, 

свободно движение на хора и глобализация на света; 

 

В съответствие с одобрените дейности в проекта е подготвено и проведено 

настоящото анкетно – информационно изследване и анализ на нуждите, 

нагласите, очакванията и капацитета на целевата група по отношение на 

структурата, съдържанието и формите за обединяване на опит и капацитет 

в мрежата и възможния  принос на хората и институциите за практическо 

прилагане на нови възможности за издигане ролята на културно-

историческото наследство в региона по темите и целите на проекта.  

Чрез средствата и инструментите на социологията са изследвани и 

анализирани ролята и мястото на хората и институците от трансграничния 

регион за състоянието на гражданските и институционални контакти, 

състоянието на дейности свързани с активиране и разширяване на обхвата 

и възможните туристически атракции, състоянието на пазара на 

туристически продукти и неговите нужди, подобряване на социалната среда 

и бизнессредата свързана с туризма за формиране на по-висок жизнен 

стандарт.  

 

 

 

Предвидено е изследването да покаже мнението, очакванията и 

представите на хората от целевите групи в областите на Ямбол - Лалапаша 

- Одрин за бъдещото развитие на трансграничния регион в проектната 

област, а имено ревръщането на обичайни занаяти в туристическа 

атракция. Предварителните проучвания показват, че  изследване с точно 
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такава специфика в целевата област на програмата досега не е извършвано 

и в двете страни.  

Изследването е предвидено да послужи за  разработка и формулиране на 

приоритети и дейности свързани с активиране и разширяване на обхвата на 

хората с изразени интереси  към по-широк кръг от възможни и обичайни 

занаяти, за подобряване на социалната среда за тяхното разпространение и 

представяне в страната и чужбина и тяхното превръщане в атрактивен 

туристическия продукт.  

За провеждането на анкетното проучване е разработена методика, 

осигуряваща представителност и достоверност на събраната информация и 

осигуряваща търсения резултат. 

   

 
 

Задачи на анкетно-информационното изследване  

 
o Чрез резултатите от събраната и обработена информация да се 

установят нагласите и очакванията на хората стоящи на ключови 
позиции по отношение на постигането на активен обмен на 
информация, опит и учебни практики, допълнително образователно и 
професионално обучение по темата на проекта сред образователни 
институции и центрове за професионално обучение, предприемачи, 
браншови организации, работодатели, сдружения и публични 
институции. 
 

o Да се определи ключовото значение на туризма и туристическите 
атракции за състоянието и възможностите на трансграничния регион в 
двете държави и възможностите за развитие на процеса за по-активно 
включване на мрежата от образователни институции и центрове за 
професионално обучение, предприемачи, браншови организации, 
работодатели, сдружения и публични институции работещи в областта 
на занаятите в бъдещото им  развитие.  
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o Да се установят обхвата, желаните форми на общуване, обема и  

необходимата подготовка и мотивация на подходящите представители 
на хората от целевите групи по проекта за стартиране на нови идеи в 
сферата на контактите и отношенията между тях в трансграничния 
регион по темите на проекта. 
 

o Изследването и анализа да формулират причините водещи до 
относително ниската активност в партньорските отношенията между 
хората от транс граничния регион в проектната област и да се изведат 
подходящи средства и инструменти за въздействие върху тези причини 
и тяхното отстраняване. 
 

o Резултатите от изследването да доведат до възможности за подбор на 
подходящи представители от целевите групи, които да бъдат включени 
във формите за информиране и реализация на дейностите предвидени 
в проекта, тяхното подходящо представяне пре широката общественост 
в двете държави и мотивиране на хората да развият нови възможности 
за социален просперитет в трансграничния регион. 

 
В процеса на провеждане на изследването, екипа от експерти направи 

преглед на редица документи свързани с предмета и темата на 

проекта, потърси редица становища на ключови експерти в областта на 

туризма, занаятите и туристическите атракции. Проследена беше 

нормативната база и развитието на системите за получаване на знания 

и професионален опит в двете съседни държави, както и европейските 

тенденции в развитието на туристическия бранш , както и неговото 

разширяване чрез включване на все повече интереси и нужди на 

гражданите ползващи туристически продукти. 
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ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

 

Занаятите и техните продукти се развиват в продължение на много години 

от двете страни на границата в различни социално-икономически условия и 

затова имат много общо, но също така и с много различия и предлагат 

уникалност в продуктите и услугите. Това може да заинтригува гражданите в 

качеството им на туристите от двете страни, тъй като е възможно те да 

виждат занаятите и техните продукти от друга гледна точка - като 

туристически атракции, като източник на информация, нови знания за 

нацията и хората които живеят от другата страна на границата. На много 

места занаятите като материали за изработка, продукти и изкуство 

допринасят значително за опознаване на културата на дестинация и 

пътуването. Културата, занаятите и туризмът бързо се превръщат в 

неразделни части на нещо ново - атракция. Местните занаяти са важни 

елементи на културата и затова хората пътуват, за да видят и преживеят 

други култури, традиции и начин на живот. Продуктите на занаятите 

представляват важен елемент от покупките, направени от туристите, 

осигурявайки важен стопански и финансов принос за местната икономика. 

Туризмът също така подкрепя самите занаяти, като гарантира 

продължаването на производството на занаятите и укрепването на местните 

култури, развитие и маркетинг на занаятите, историческото културно 

наследство, като същевременно генерира важен източник на доходи чрез 

неформалния сектор. Това партньорство между култура, местни занаяти и 

туризъм е признато от Европейския съюз като важен източник на 

икономическо развитие и нови източници на заетост в бъдеще. Трябва да се 

проучи общото занаятчийско наследство и неговата специфичност в 

трансграничния регион, като се включат атрактивни, автентични и 

популярни занаятчийски продукти и услуги в туристически дестинации и 

съвместни събития, които ще доведат до сближаване и ще създадат 

уважение между хората от двете страни на границата , към своите съседи, 

техните традиции и ценности. Това ще доведе до по-голямо доверие, 

толерантност, сигурност и предвидими отношения между хората и 

институциите в региона, което ще доведе до сближаване и възраждане на 

туризма. Проектът ще подобри сближаването между занаятчийския и 

туристическия сектор чрез създаване на по-силни връзки между тях по 

интегрирана верига. Проектът ще осигури съвместни усилия за маркетинг на 

туризма и промоция за секторите на туризма и занаятите, за да се повиши 

осведомеността и признанието за занаятчийската култура сред туристите. 

Развитието на туристически вериги около занаятчийски работилници в 

градски или полуградски райони е възможна стратегия за местно 

икономическо развитие и позволява на производителя на занаяти да 
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изгради връзки с туристите, като същевременно насърчава и поддържа 

традиционните практики за занаятчийско производство. 

Туризмът е сектор, който се развива въз основа на човешката склонност да 

открива, изследва, сравнява, вижда, опитва и консумира различни елементи 

от природната и социалната среда, да участва в различни събития и 

действия свързани с необичайни места и техните специфични 

характеристики. Това любопитство е най-често свързано с факта, че 

туристическите обекти и услуги обикновено са носители на уникално и 

автентично културно-историческо наследство. Най-често продуктите и 

услугите предоставят ценни исторически следи и информация за начина на 

живот, възгледите за околната среда и социалната сфера в миналото и 

настоящия живот на хората. Проектът търси нови инициативи за взаимно 

общуване и формиране на общ интерес към културното наследство на 

двете нации, разделени от границата, чрез по-голямо участие и превръщане 

на занаятите и техния продукт в туристически атракции. Занаятите, техните 

продукти и услуги са исторически дълбоко свързани с хората през много 

поколения, защото от една страна те са професии, от друга - те са продукти 

и услуги за потребление и от трета гледна точка те са носители на 

културата , начин на поведение, стандарт за поведение, средства за 

възпитание и съхраняване на културно - исторически ценности. Повечето от 

занаятите, техните продукти и услуги са атракции, които са много 

взаимосвързани и много подходящи за свързването и комбинирането им с 

туристически продукти. Трансграничният регион има богато културно-

историческо наследство, свързано с занаятите и техните продукти и услуги, 

които биха могли да станат туристически атракции. Местните занаяти са 

важни елементи на културата и хората пътуват, за да видят и изживеят 

други култури, традиции и начин на живот. Проектът има за цел да насърчи 

наследството като движеща сила за отговорно развитие на туризма, като по 

този начин създаде стабилна основа за опазването на занаятите. 

 

 

 
 

Продуктите на занаятите представляват важен елемент от покупките, 

направени от туристите, осигурявайки важен икономически принос за 
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местната икономика. Туризмът също така подкрепя самите занаяти, като 

гарантира продължаването на производството на занаятите и укрепва 

местните култури. В региона по-рядко можете да намерите обущари, 

тенекеджии, ковачи от мед и метал, майстори на автентични музикални 

инструменти - гайди, свирки, бунтари, тръби; майстори на гравирано 

бронзово кафениче и предмети от бита, дърворезба, майстори на аксесоари 

за коне и подкови, майстори на гоблени, керамични изделия, керамични 

сувенири и други такива свързани с изобразителни изкуства. 

Предварителното проучване обаче показа, че в трансграничния регион все 

още има голямо разнообразие от занаяти и занаятчийски изделия. Една 

част от тях е уникална, което ще предизвика голям интерес сред туристите. 

Въз основа на изложените по-горе факти, има възможност за развитие на 

специфична индустрия за производство на сувенири и организиране на 

атрактивни дейности за туристите. В този смисъл трансграничният регион 

разполага с широка гама от занаяти и занаятчии, за които стимулирането 

като целева група би могло да развива дейности, продукти и услуги, които 

имат изключителния шанс да просперират като туристически продукти и 

второ, да увеличат възможностите за алтернативен туризъм. Това 

партньорство между култура, местни занаяти и туризъм беше признато от 

Европейския съюз като важен източник на икономическо развитие и нови 

източници на заетост в бъдеще. Културата играе жизненоважна роля, за да 

направи туристическия продукт по конкурентен. Богатото културно 

разнообразие на трансграничния регион и неговите занаятчийски продукти 

могат да помогнат за включване на неговите туристически продукти 

поредица от конкурентни дестинации. Фактът, че туристите пътуват, за да 

видят местни култури и занаяти, също може да генерира гордост от 

местната култура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макар и да е трудно да се даде точно и кратко определение за занаят, най-

често се разбира, че понятието включват множество дейности, свързани с 
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ръчното изготвяне на предмети. Така определени, занаятите могат да се 
разделят на традиционни занаяти, при които работата се извършва по стара 
технология, и останалите, при които е възможно ползването на техника и 
технологии достъпни за индустриалното общество. Някои занаяти се 
практикуват от векове, докато други са съвременно изобретение или са 
резултат от популяризирането на занаяти, първоначално практикувани в 
много ограничен географски район. Повечето занаяти изискват комбинация 
от умение и талант, но те могат да бъдат научени на по–елементарно ниво 
практически от всеки който проявява интерес и желание за това.  

В миналото повечето занаяти са практикувани професионално като занятие. 
За тяхното усвояване младежите са изпращани при майстор–занаятчия и 
усъвършенстват уменията си в продължение на години. В края на 
обучението те вече могат да създадат собствена дейност и производство на 
продукти и дейности, прехранвайки се със своите умения. Индустриалната 
революция и засилващата се механизация на производствените процеси 
постепенно намаляват ролята на професионалните занаятчии и 
автентичността на техните продукти. В този случай, за да се избегне този 
процес на външна намеса, е необходимо ограничаване и спирането на 
вноса на чужди „занаятчийски продукти“, произведени по съвременни 
технологии, които да се конкурират с тези на автентичните местни 
занаятчииски продукти.  

 

Традиционните народни занаяти носят в себе си и красота, въображение, и 
творчество, както и спецификата на различните етнографски области на 
трансграничния регион на България и Турция. Те преставляват част от 
националното културно-историческо наследство и като примери за народно 
майсторство и изкуство трябва да бъдат съхранявани, тъй като са част от 
националната идентичност. Тук е необходимо да се отбележи, че в 
България, подобно в много други страни, съществува Закон за занаятите, 
чиято основна цел е да уреди „упражняването на занаятите, организацията 
на занаятчийството и занаятчийското обучение“. Целта на закона е 
стимулиране развитието на занаятите чрез осигуряване на условия за 
разгръщане на предприемчивостта, защита на интересите на занаятчиите и 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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защита на потребителите на занаятчийски услуги. Законът е приет от 38–то 
Народно събрание на Република България и е в сила от 28 май 2001 г. (Обн. 
ДВ бр. 42 от 27.04.2001 г.). Според Закона за занаятите „Занаят е 
производство на изделия и/или предоставянето на услуги по 
занаятчийски начин, посочени в списък на занаятите съгласно 
приложение № 1 на закона, по занаятчийски начин.“ (чл. 3, ал. 1). В този 
списък са посочени 129 занаята. В закона е предвидено занаятчийското 
предприятие за производство на изделия или за предоставяне на услуги да 
е организирано по занаятчийски начин, когато за определяне на облика му 
са изпълнени едновременно следните изисквания: 

 дейността е включена в списък на занаяти съгласно приложение №1; 

 работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други 
специфични за занаята инструменти; 

 крайното изделие или услугата са сходни с други от същия вид или са 
уникални; 

 за извършването на дейността да са необходими съответни знания, 
производствено-технически умения и практически навици, придобити 
със занаятчийско обучение и квалификация, с професионално 
обучение в системата на средното и висшето образование, с курсове 
за придобиване или повишаване на квалификацията, както и с 
професионален опит; 

  дейността се извършва от занаятчии - самостоятелно заети лица или 
обединени в дружества по Закона за задълженията и договорите. 

 

 

 

 

В България са създадени 25 Регионални занаятчийски камари (РЗК), които 
са членове на Националната занаятчийска камара. Регионалните 
занаятчийски камари водят регистър на майсторите, калфите и чираците по 
съответния занаят, а така също и провеждат изпити за придобиване на 
съответната степен – майстор или калфа. Чираците се обучават в 
занаятчийски предприятия, които също се вписват в съответен регистър на 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Регионалните занаятчийски камари. Майсторските и калфенските 
свидетелства, издадени от Националната занаятчийска камара в България 
са легитимен документ и се приемат почти без изключение във всички 
страни на ЕС и по света след приравнителен изпит в съответната 
занаятчийска организация. 

Занаятите в България се формират в продължение на векове и са дълбоко 

свързани както с историческото минало на региона, така и с нуждите на 

бита, културата и светогледа на хората живели по тези места. В голямата 

част от миналото си българите са били земеделски народ. Плодородната 

земя, която обитавали, обработвали, ги дарявала със своите плодове и ги 

изхранвала. За да осъществяват обаче своите ежедневни дейности, те се 

нуждаели от инструменти и инвентар,които не можели сами да си доставят 

непосредствено от природата. Така възникнали различните занаяти, 

отговарящи на нуждите и търсенията на хората. Повечето български 

занаяти са имали задачата да улеснят работата на полето или 

домакинските задачи на жената. Но имало и такива, които съчетавали 

нуждите в бита с естетиката и доставяли красота и въображение в трудното 

ежедневие. 

В продължение на хиляди години се оформя и налага група от основни 

занаяти най-тясно свързани с бита и културата на хората от региона. Това 

най-вече са бакърджийството, грънчарството, гайтанджийството и 

шевицата, дървообработката и дърворезбата, коларо – железарството, 

ножарство, кожухарство и иконопис.  

Бакърджийството най-често се свързва с думата „бакър“, коато е 

пренесена от Турция и означава обработка на изделия от метала мед 

използвани в бита – най често съдове за вода, за приготвяне и съхранение 

на храна. Бакърджийството е метало обработващ занаят, при който се 

правят изделия от кована мед, често наричан още медникарство. 

Занаятчиите бакърджии правят предимно домакински съдове – джезвета, 

подноси, чинии, съдове за вода, сервизи, чаши, котли и др. Медта е един от 

най-топлопроводимите метали и е много удачен за направата на съдове, 

които имат пряк контакт с огъня. Тъй като медта бързо оксидира, се налага 

медните съдове да се посребряват или калайдисват. Изделията се изчукват 

и оформят от мед на листове, а украсата им е предимно функционална – 

част от спояването на различните части на съда.  

 Грънчарството е може би един от най-древните занаяти по цялата земя, а 

също  е един от най-древните занаяти по българските земи. Грънчарите 

правят различни съдове от глина, най-вече за домашна употреба – чаши, 

чинии, вази, стомни, гърнета, делви и др. Основен инструмент на 

грънчарството е  грънчарското колело с помощта на което се извайва 

формата, а украсата се добавя допълнително. Окрасата може да бъде 

рисувана, апликация или гравирана. Рисуваната украса се постига с 
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помощта на боя, обикновено са се рисували шарките, характерни за 

съответния регион. Апликацията се прави от релефна глина, която се 

поставя след оформянето на съда. Гравирането се постига с помощта 

отново на грънчарското колело и инструменти за рязане, чрез което се 

получават различни форми – вълнообразни, спирали и други такива 

характерни за бита и културата в региона. 

Гайтанджийството е занаят, при който се правят гайтани – плетени 

шнурове, с които се украсявали дрехите в миналото. Гайтаните били най-

разноцветни и се правели от усукването на влакна бяла вълнена прежда. С 

гайтани се украсявали кантовете на дрехите и се правели различни форми в 

зависимост от региона на страната. Първоначално гайтаните се усуквали на 

ръка, но от първата половина на ХІХ в. в употреба влязъл металният чарк, 

задвижван от вода, което дало голям тласък на този занаят. След 

усукването гайтаните се „пърлели” и боядисвали в различни цветове с 

естествени багрила.  

 

 
 

Дървостругарството е един от занаятите широко практикувани в региона 

за направа на съдове и пособия за бита.  Обикновено дървеният струг е 

задвижван ръчно или от вода и с него са се правели дребни домашни 

дървени съдове и пособия – хаванчета, солници, играчки, вретена, домашна 

украса на столове, легла и огради, капаци, дъски за рязане, подноси и др 

Дърворезбата е занаят свързан с чувството за вграждане на красота и 

естетика в живота и околния свят на хората от региона. Тя била три вида – 

овчарска, домашна и църковна. Овчарската дърворезба била най-проста – 

нейните изделия били предимно овчарски геги, свирки, кавали, аксесоари за 

музикални инструменти и други подобни с по-прости форми и украси. 

Домашната дърворезба  е свързана с украсяване на домовете  и колкото по-

сложна била украсата, толкова по-висок статус имал собственикът на дома. 

Църковната ажурена дърворезба била най-сложна. В много български 

църкви до днес се пазят изключително красиви дървени иконостаси. 

В добавка - иконописта е занаят, който е тясно свързан с православнотo 

християнство. При изписването на образите се спазва стриктно канонът. 

Българската иконопис е силно повлияна от византийското изкуство. През 
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епохата на Възраждането българската иконопис преживява голям разцвет. 

В епохата на петвековното османско владичество иконописта е била част от 

механизма на българите да съхранят своето българско самосъзнание. 

Много често като икони са се рисували образите на български царе с цел да 

не се забравят и да поддържат духа на българите жив. До Възраждането 

най-често иконописците били духовни лица, но след това тази тенденция се 

обърнала.  

 Кожухарският занаят е свързан с обработката на кожи и шиенето на дрехи 

от кожи – кожуси, шапки, пантофи, подплати за връхни дрехи и др. В 

миналото подобен род дрехи били доста скъпи и се носели предимно от по-

заможните хора. Обработката на кожите отнемала доста време и изисквала 

много манипулации, докато станат годни за разкрояване и шиене. 

Коларо-железарският занаят е свързан с производството на различни 

видове превозни средства, теглени от животни – коли, каруци, талиги. За да 

се направи превозно средство, което да е здраво и да вози добре, се 

изисквали много умения – и дърводелски, и ковашки, и дърворезбарски. 

Украсата на колата или каруцата пък изисквала майсторът да владее 

цветовете и да рисува добре.  

Куюмджийството е занаят, при който се изготвят различни украшения, 

предимно женски накити. В България като материал за този занаят на 

особена почит било среброто. Инструментариумът на куюмджиите включвал 

много и разнообразни инструменти. За този занаят било характерно 

отливането по шаблон и източването на метална нишка. Най-често са се 

правели пафти (сложно орнаментирани украшения за женски колан), гривни, 

пръстени и други накити. 

Ножарството е вид ковашки занаят за производство на хладни оръжия, 

домакински ножици и ножове, малки сгъваеми ножчета, бръсначи и др. 

Обичайно в миналото всеки българин е имал собствен нож, който винаги 

носел със себе си – за да си помага в работата и за самозащита. Ножовете 

се правят по специална технология, като във всеки произведен нож са 

влагани и стомана, освен желязо и така изделията били едновременно и 

здрави, и еластични. 

Занаятите в Турция и традиционните турски занаяти са тясно свързани с 

културно-историческото наследство на различни цивилизации в 

продължение на много векове и епохи. В продължение на хиляди години на 

територията на турската държава е създадена богата мозайка от уникални  

ценности свързани с това приложно изкуство. 

Традиционни турски занаяти са: тъкане на черги, килимарство, изработване 

на камбанки, тъкане на платове, керамика и грънчарство, бродерия, 

изработване на дантели, изделия от кожа, изработване на музикални 

инструменти, каменна резба, изделия от мед, кошничарство, изработка на 
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седла, тъкачество, дърворезба, изработка на каруци и колички и много 

други. 

В Турция термина за занаятчийството произлиза от арабската дума “sinaat”. 

Тази дума най-често се свързва със създаването на изкуство, което да 

отговори на материалните нужди на хората, на тяхното образование, опит и 

сръчна работа. Занаятчийството най-често изисква ръчна работа. Един 

чирак става калфа като подобрява уменията си. На турски тесният смисъл 

на думата означава „занаятчийство”. Всеки който се занимава със 

занаятчийство се нарича занаятчия. Заедно с основаването на Републиката 

в Турция започва изграждането на съвременната организация на 

майсторите и занаятчиите. Нормативно занаятчийствоно е уредено в 

началото с влезлия в сила през 1964 г. Закон № 5373 за търговските 

асоциации и съюзи; Закон № 507 за търговците и занаятчиите и по-късно - 

Закон № 5362 от 07.06.2005 г., с който законът за професионалните 

организации на занаятчиите и майсторите придобива съвременния си вид. 

 

 

 
 

Основни принципи спазвани при изпълнението на проучването и 

анализа предмет на настоящата процедура 

 

 Всеобхватност – по целеви групи, по видове административни 

структури, по сектори, заинтересовани страни и др. Принципът на 

всеобхватност дава възможност на представителите на публичния, 

стопанския и нестопанския сектор да заявят и отстояват позиция по 

широк кръг проблеми и искания, свързани с прилагането на подхода 

„отдолу-нагоре” при планиране на развитието на тематиката на 

проекта. 
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 Прозрачност – всички процедури, дейности и документи от 

проучването и анализа   следва да са публично достъпни. 

 Документиране – всички изказани идеи и предложения трябва да 

бъдат документирани. Документирането предполага носене на 

отговорност за поетите ангажименти; 

 Обратна връзка – участниците в дейностите трябва да получават 

отговори и реагиране на техните предложения, размяна на позиции, 

като приемането или отхвърлянето на позиция трябва да бъде 

мотивирано чрез обратна връзка до заинтересованите страни; 

 Приемственост – този принцип гарантира, че една нова политическа 

линия няма да отрече вече поетите ангажиментите в  развитието на 

територията, предмет на прилаганата стратегия за териториално 

развитие; 

 Равнопоставеност – този принцип гарантира, че освен всеобщо, 

участието е и равнопоставено – всяка позиция тежи колкото всички 

останали; 

 Системният подход е водещ при изпълнението на дейността по 

настоящата процедура, за да се осигури изпълнението на задачите и 

реализирането на целите. Системата представлява органично единство 

на множество;  

  

 
 

Представителност и достоверност на резултатите 

 

За да бъде осигурена представителност и достоверност на резултатите от 

анкетно – информационното изследване, изпълнителят на дейността 

въвежда чрез настоящата методика следните критерии и изисквания в 

съответствие с общоприетите норми в социологията: 

 

Брой анкетирани :  общо  не по-малко от  300 души 
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Очакванията са, че във визирани трансграничен  регион от избраната 

целева група има около 3 000 – 5 000 души, които имат подходяща 

подготовка и мотивация да изкажат компетентно мнение по изследваните 

въпроси.  

Чрез посочения брой анкетирани, не по-малко от 300 анкетирани на общата 

територия на транс граничния регион, съгласно нормите на социологията се 

осигурява представителност на резултатите. 

 

Подбор и извадка на анкетираните  

Ограничителни изисквания 

 

Целевата група на включените в анкетно – информационното изследване  

са пълнолетни граждани, представители на социалната общност в транс 

граничния регион които стоят на ключови позиции в обществото, 

представители на институции и организации имащи отношение към  

проблемите на културно-историческото наследство, туризма и занаятите, на 

хора в държавните, общински и обществени институции. 

 

За провеждане на анкетирането лицата за анкетиране са определена от  

изпълнителя на дейността, партньорите по проекта –  Сдружение Евроклуб 

ЖЕНА и Съюз за предоставяне на услуги на селата в община Лалапаша, 

Област Одрин, Турция, на базата на предварителни правила определени от 

изпълнителя на дейността, осигуряващи представителност на групата, 

включително и анкетиране на случаен принцип.  

По същия начин са използвани и базите от данни на сдруженията на 

партньорите и общинските служби. За извадката на лицата за анкетиране са 

използвани и регистрите на членовете на сдруженията на партньорите по 

проекта в трансграничния регион и други подходящи хора. Това е 

извършено на основата на предварително съгласуване с изпълнителя и 

правила, осигуряващи представителност в групата.  
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   пол на анкетираните – Като се има в предвид спазване на 

общоприетото европейско изискване и директиви  за равнопоставеност 

на половете, предварително не са поставяни изисквания и квоти по 

полов признак. 

  

   възраст на анкетираните – В анкетно – информационното 

изследване са  включени пълнолетни и в активна възраст 

представители, като не е поставяно ограничение и квоти за възраст. 

Единствено условие е анкетираните и подбраните в целевите групи за 

анкетиране  да са пълнолетни. Все пак случайните принципи на подбор 

на участниците води до включване на представители от всички 

възрастови групи от населението на територията на транс-граничния 

регион. 

 

 образование и квалификация на анкетираните - В съответствие с 

липсата на изисквания на българското и турското законодателство за 

необходим образователен ценз при организиране и провеждане на 

изследвания в обществото, такова изискване не е необходимо. 

 

 В съответствие с предвидените форми и тематика на дейностите по 

проекта е необходима обаче стартова базова подготовка и 

образование, поради което са желателни и са наложени следните 

изисквания и приоритети при подбора на участниците в преките 

дейности по проекта: 

o минимално общо образование – основно 

o приоритет ползват завършилите професионално образование 

o с висок приоритет се ползват завършилите колеж или придобили 

степен магистър или бакалавър. 

При всички случаи на подбора на включените в проучването и анкетирането, 

основополагащи са били общоприетите критерии и изисквания, 

произтичащи от изискванията и правилата на социологията като наука, за 

подбора на участници в анкетирането и дейностите. 
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 Инструментариум на проучването  

 

 

Анкетна карта 

Изпълнителя на дейността е разработил като основен инструмент за 

провеждане на проучването - специално разработената и отпечатана за 

целта на хартиен носител анкетна карта. Анкетната карта е в табличен вид 

и съдържа въпроси свързани с тематиката на проучването заедно с 

поредица от възможни отговори. Анкетната карта към всеки въпрос съдържа 

и възможност за изразяване на свободно формулиран отговор от 

анкетирания. Анкетната карта е бъде разработена така, че данните 

попълнени в нея да могат да бъдат обработени от специализиран 

компютърен софтуер за обработка на социологически изследвания. 

 

Анкетьори 

Анкетьорите включени в провеждане на изследването са лица определени 

от изпълнителя на дейността заедно с водещата организация по проекта  и 

партньорите. Между партньорите за териториално и институционално  

покритие, анкетните карти се разпределят в следните квоти: 

 

 Регион Ямбол  –  минимум  150 броя анкетирани 

 Регион Лалапаша, област Одрин - минимум 150 броя анкетирани 

 

Анкетьорите са преминали информационно обучителен инструктаж, който е 

проведен от изпълнителя на дейността. 

 

Източници напредварителна информация за подбор на представители 

на  целевите групи. 

 

 Нестопански организации, публични институции и сдружения 

на партньорите.  

Използвани са регистрите на сдруженията. Препоръчително е 

подбраните лица от целевата група за анкетиране да бъдат 

включваните във формите и дейностите предвидени в проекта 

 

 Областни  и общински служби – регистри. 

 Неформални организации, образователни и неправителствени 

организации. 
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Извадки на лица за анкетиране 

 

Извадките на лицата за анкетиране са съгласувани с ръководителя на екипа 

на проекта, който оказва съдействие за   разпределение между 

партньорите.  

 

Анкетиране  

 

Анкетирането е извършвано след предварително договорен ден и час за 

интервюто между анкетьор и анкетиран. Анкетната карта е попълвана след 

разяснения и указания от анкетьора. Анкетьорът улеснява интервюто, но не 

влияе по никакъв начин на отговорите на анкетирания.  

Анкетните карти се получават и предават от анкетьорите на изпълнителя на 

дейността в съответствие с клаузите на договор за възлагане и остават в 

архива на проекта. 

Анкетирането е извършвано от анкетьори, определени от изпълнителя на 

дейността и съгласувани с ръководителя на проекта. Финансирането на 

дейността е съгласно бюджета на проекта и се осъществява чрез договора с 

изпълнителя. За целта е сключен договор с изпълнителя в съответствие и 

при спазване на законодателството и общите условия на договора за 

изпълнение на проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифриране на резултатите в анкетните карти 

 

Шифрирането на резултатите в анкетните карти е извършено за целите на 

компютърната обработка на резултатите и с цел класифициране на 

свободните отговори в анкетните карти. В резултат на обработката са 
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изведени едномерни статистически таблици с резултатите за целите на 

анализа. 

 

 

Обработка на данните от анкетните карти 

 

Данните от анкетата са обработени чрез специализиран компютърен 

софтуер, отговарящ на изискванията за обработка на данни от 

информационно-социологически изследвания. 

 

За целите на анализа са изготвени графики онагледяващи получените 

резултати от обработката на анкетните данни. 

 

Анализ на резултатите от анкетно-информационното проучване  

           

Анализът на резултатите от анкетно – информационното изследване е 

извършен от специализиран експертен екип на изпълнителя на дейността.  

 

 

SWOT анализ 

Стантартен анализ съгласно структурата и изискванията за оформяне на  

swot-анализ включващ силните и слабите страни на обекта, субекта и 

съпътстващите фактори включени в системата и структурата на 

изследвания обект. 

SWOT анализа е подготвен в таблична форма в съдържанието на анализа. 
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ПАЗАРНИЯ ПОДХОД В  ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО –

ИСТОРИЧЕСКОТО  НАСЛЕДСТВО  И ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ 

КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ 

 

Пазарната ориентация в комплексното развитие на културно-историческото 

наследства и включването на занаятите като туристически атракции в 

туристическия бранш в трансграничния регион на област Ямбол и регион 

Одрин - Лалапаша в Турция  има за цел да се даде публичност на основните 

приоритети за развитие на тази тематика и  дейност в трансграничния 

регион,  да се предложат  методи и начини за  популяризиране на местния 

потенциал, както и да бъдат обединени усилията на всички институции и 

организации, които работят за развитието на занаятите като атракция в 

туристическия бранш. 

 

Водещо начало за екипа разработил настоящия анализ беше изведената 

необходимостта от създаването на нова политика по отношение на 

развитие на възможностите за включване на традиционните занаяти в нови 

форми за предлагане на атрактивен продукт с туристическа насоченост в 

трансграничния регион, с ясно очертани приоритети и пазарни цели 

породени от съвременния етап на глобализация на света, както и шанса за 

по-широка възможност на гражданите да ползват свободно движение на 

хора, стоки, капитали и професии в рамките на вече разширения 

Европейски съюз. Настоящия анализ би могло да се разглежда като част от 

тази политика на развитие.   

 

Този подход е и в основата на логиката на управление развитието на 

трансграничната територия – включително културно-историческо 

наследство, както и всички останали специализирани форми на въздействие 

върху хората. За да се гарантира добър успех по темата на проекта, силите 

и вниманието трябва да се концентрират в определени ключови сфери, 

където с най-малко разходи ще се получи най-голям пазарен ефект. Този 

успех трябва да стане достояние на всички имащи отношение и интерес 

около развитието на човешките ресурси и получените резултати да се 

мултиплицират.  За да се привлече вниманието на големия пазар трябва да 

се работи за превръщане на  трансграничната територия в привлекателна 

дестинация за посещение, където в условията на здравословна социална 

среда се предлагат качествени туристически продукти, отговарящи на 

високи  стандарти. 
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В хода на подготовката на този анализ за състоянието и развитието на 

занаятите и кариерното развитие на хората заети в тази сфера в 

трансграничния регион бяха използвани редица подходи и инструменти 

гарантиращи представителността на изразените мнения и становища, 

обвързани с натрупания досега опит в тази сфера. В основата стои 

мащабно информационно социологическо проучване сред целевите групи 

по проекта – представители на сферата на отраслите на туризма и 

занаятите, квалификацията, заетостта и кариерното развитие, както и  

граждани стоящи на различни позиции по отношение на тематиката на 

проекта. За целта беше разработена методика за организиране и 

провеждане на проучването и инструмент за събиране на становища – 

анкетна карта, събеседване с работни групи, преглед на нормативни 

документи и публикации по темата. Резултатите от анкетното проучване са 

обработени със специализиран софтуер, като са изведени статистически 

таблици, графики, трендове и коефициенти на корелация. Обработените 

резултати от анкетата стоят в основата на изготвения анализ който 

завършва с формулиране на изводи и препоръки.  Процесът е свързан с 

широко информиране и консултиране със заинтересованите страни от двете 

страни на границата, осъществено в рамките на дейностите по проекта. 

Осъществената информационна кампания  даде възможност на всички, 

които имат желание и интерес, да изкажат мнение и направят предложение, 

да го направят в хода на изпълнение на дейностите по проекта.  Тези 

мнения и  предложения са отчетени от екипа, разработващ анализа. 

Следващият етап беше насочен към постигане на консенсус при 

формулиране на  визията, цели, приоритетите и перспективите, залегнали в 

анализа.  В тази връзка решаващо значение имаше предварителното 

обсъждане на проекта на анализа, състояло се в хода на изследването, 

посветено на устойчивото развитие на образованието, квалификацията, 

заетостта и кариерното развитие на хората в трансграничния регион. 

Изказаните мнения и направените от българските и турски експерти 

предложения и допълнения са отразени в окончателния вариант на анализа. 
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Процесът на изготвяне на анализа включваше следните  подготвителни  

дейности :  

 

•   Проучване  и анализ на натрупания опит  

Към момента в  региона няма натрупан съществен опит по отношение на 

изготвяне на анализи за развитие на специфичната тема за използване на 

занаятите като туристическа атракция, квалификацията, заетостта и 

кариерното развитие на хората заети в такива дейности в трансграничния 

регион. В това отношение документът е отворен за допълване  и  дава 

възможност за развиването, усъвършенстването и разпространението на 

придобития практически опит. 

•   Преглед и  анализ на основните черти на културно-историческото 

наследство, в частност занаятите и социално-икономическото 

развитие на територията и съответствието с регионалните планове 

за развитие и други стратегически планови документи 

Проведеният преглед и  анализ цели да провери обосноваността и 

съответствието на направените изводи и предложените в стратегическата 

част приоритети с общите тенденции в развитието на територията  на 

трансграничния регион. 

• Преглед и анализ на резултатите от изпълнени към момента проекти, 

включително и трансгранични, свързани с използване на културно-

историческото наследство, квалификацията, заетостта и кариерното 

развитие на хората свързани с това  в трансграничния регион.  

Те са пример за добри практики с внимателно подбрани и перфектно 

изпълнени дейности с транграничен ефект, полезни и широко 

разпространени резултати.    

Участието на   местните общности, организации и власти в процесите на  

формулиране на целите и приоритетите в анализа и в последващата им 

реализация е от ключово значение. Хората от територията на региона 

трябва да осъзнаят, че към желаното бъдеще няма изцяло универсални 

пътища. Те сами трябва да формулират  ясна представа за това желано 

бъдеще,  да го определят като цел и се борят за нейното постигане.  Да си 
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осигурят добри позиции , да наблюдават и анализират промените в 

европейски и глобален мащаб. Очевидно е, че със съществуващата 

структура на икономиката на трансграничния регион, не може да се осигури 

жизнено равнище, отговарящо на европейските стандарти.  

Нужна е нова, европейска гледна точка за бъдещето на трансграничната 

територия. Необходимо е да се формира споделена визия, да се избере 

желана посока и цел, която може да стимулира ефективно сътрудничество и 

да създава социална среда, укрепваща конкурентоспособността на 

трансграничната територия, в това число  и по отношение на развитието и 

утвърждаването на културно-историческото наследство като възможност за 

просперитет на хората свързани и заети в дейности които произтичат от 

него в трансграничния регион.  

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО - ИНФОРМАЦИОННОТО 
ПРОУЧВАНЕ 

 
Анализът на резултатите от анкетно – информационното проучване е 
извършен от специализиран експертен екип на изпълнителя на дейността.  
На основата на целите и задачите на изследването, както и на основа на 
получените резултати от обработка на данните в анкетните карти, се правят 
изводи и препоръки, които да подпомагат екипа, реализиращ проекта, да 
приеме правилните и подходящи решения при сформирането на групите по 
дейностите, за организиране и функциониране на предвидените в проекта 
работни групи от експерти, за правилен подбор на тематиката и програмите 
на форумите. 
Анализът на резултатите от анкетно – информационното изследване в 
крайна сметка извежда възможност за формулиране на изводи и препоръки 
отнасящи се до транс-граничното икономическо и социално развитие, които 
да бъдат насочени и представени на вниманието на националните и 
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регионални държавни органи и институции и на общините за решаване на 
проблеми, спъващи или пречещи на транс-граничното сътрудничество в 
областта на развитието на образованието, квалификацията, заетостта и 
кариерното развитие на хората в трансграничния регион. 
Направените изводи и препоръки на основа на информацията получена и 
обобщена в изследването от  територията на транс граничния регион Ямбол 
– Лалапаша - Одрин,   могат да бъдат  насочени и представени на 
вниманието на управляващия орган на програмата,  както и към регионални 
органи, институции и  общините за решаване на проблеми, пречещи на 
развитието навъзможностите за използване на културно-историческото 
наследство и в частност включването на занаятите и техните продукти в 
туристически атракции в трансграничния регион,  което да доведе и до 
ускореното развитие на транс граничните райони на Република България и 
Република Турция като цяло. 

В подготовката и провеждането на изследването е използвана за 
инструмент анкетна карта, която съдържа 18 въпроса с над 200 възможни и 
насочващи отговори, като е предвиждана и възможност към повечето от 
въпросите да се приложи и собствено мнение или предложение на 
анкетираните, което отразява спецификата в оценката и определянето на 
изследваните проблеми. В анкетната карта са предвидени и въпроси, които 
да позволяват обработката на данните двумерно според пола, възрастта и 
социалния статус на анкетирания, както и за анализ на профила на  
професията, предприятието, фирмите, институциите и организациите към 
които принадлежат анкетираните от целевата група. 
 
Обработката на данните е извършена със специализиран софтуер и  
компютърни програми, даваща възможност да се получат статистически 
таблици, отразяващи освен основните резултати от проучването, също и 
други специфични коефициенти на разпределение, тенденции и корелация, 
които са взети предвид при подготовката на настоящия анализ. За целите 
на изследването са обработени отделно анкетните данни от анкетирането в 
Турция, отделно в България и таблици с обобщените резултати за цялата 
извадка в двете страни.  
Подготвени са графики и таблици, които визуално да редставят резултатите 
от обработката на данните. 
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Основните  методи приложени в настоящото проучване са: 

      ▪ Анализиране на резултатите от обработката на мненията в анкетни 
карти и преглед на актуални вторични информационни източници имащи 
отношение към изследването. 

      ▪ SWOT и STEP анализ на резултатите от обработката на събраната 
информация; 

В резултат на извършeното  анкетно-информационното проучване  и 
анализа на данните, са изведени от експертния екип на изпълнителя на 
дейността следните резултати: 
         ▪ Количествена и качествена оценка на параметрите на 
съществуващото състояние в изследваната област на територията на транс 
граничния регион Ямбол – Лалапаша, Одрин 
         ▪   Наблюдаваните тенденции в развитието на конкретни процеси в 
развитието на занаятите като елемент на културно-историческото 
наследство в трансграничния регион; 
         ▪ Основните проблеми и причинно - следствените връзки за това  в 
развитието на занаятите като елемент на културно-историческото 
наследство в трансграничния регион  и  препоръки за тяхното решаване; 
         ▪ Изводи и препоръки към организациите на партньорите, местните и 
регионални органи на управление и държавните институции по отношение 
на подкрепата и стимулирането  на подходящи предложения в областта на 
развитието на културно историческото наследство, занаятите и кариерното 
развитие на хората свързани с тях в трансграничния регион Ямбол – 
Лалапаша - Одрин; 
Проучването и свързаният с него анализ на резултатите са насочени не 
само към съществуващото състояние, проблемите и нуждите за развитие на 
сектора, но  включват и ангажиментите и намеренията на местните власти, 
неправителствените организации, бизнеса и други заинтересовани в 
развитието на  потенциала свързан с темата и целите на проекта на 
територията на двете съседни страни. Чрез него е направен опит да бъдат 
идентифицирани наличните и потенциални ресурси в подкрепа на 
развитието на този основополагащ сектор на икономиката на региона на 
основата на нови подходи свързани с туризма и занаятите, по 
проблематиката на проекта и осигуряване на базови услуги. 

В настоящото анкетно-информационно проучване се преследва като цел 
също използване на средствата и инструментите на социологията за да 
бъде изследвано и анализирано актуалното състояние на социално 
икономическия живот на територията  на транс граничния регион Ямбол – 
Лалапаша - Одрин, връзката му с тематиката на проекта, за използваните и 
неизползвани досега човешки и институционални ресурси и възможности, за 
възможностите за ускоряване на  развитието на процесите в условията на 
европеизация и глобализация на туристическия пазар, за постигане на 
условия за  подобряване на благосъстоянието на местните общности в 
сегашната ситуация.  
Тези мнения, преценки и очаквания на хората конструират една субективна 
реалност, която до голяма степен предопределя бъдещите действия на тези 
общности и групи, а оттам и развитието на икономическите и пазарни 
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процеси  на територията. В този смисъл изучаването на тази специфична 
субективна реалност е важна познавателна задача на проучването и 
анализа.   
 
В теорията и практиката на социологията, традиционният подход в 
социално-икономическия анализ е прието да се свежда до схемата въз 
основа на обективната информация, да се предсказват обективни събития. 
Философията на подхода в тази разработка съдържа и друго по различно 
отношение - това е въз основа на субективна информация (оценките, 
очакванията и намеренията на хората от целевата група), да се предсказва 
обективния ход на икономическия и социален живот и конкретната 
изследвана област – развитието на процесите свързани с културно 
историческото наследство и в частност занаятите - с известна степен на 
вероятност. В този смисъл за теоретична основа, от която се изхожда в 
анализа е известната за всички социологически среди постановка която 
гласи, че ако хората определят дадени ситуации като реални, то те са 
реални и в своите последствия.  
 
Най-малко два аспекта на тази постановка трябва да бъдат откроени, за да 
бъде разбран смисъла на подхода.  
 

 Първият подход се състои от убеждението, че хората реагират не 
само на обективните характеристики на една ситуация, но и на 
смисъла, който тази ситуация има за тях. След като са определили 
някакъв смисъл на ситуацията, тяхното поведение и последиците от 
него са предопределени от този смисъл. Ако анкетираните 
представители на основните социални групи на територията на транс 
граничния регион Ямбол – Лалапаша, Одрин–представители на 
бизнес организации, на граждани и неправителствения сектор, на 
представители на местни и държавни институции, дефинират 
ситуацията в развитието на състоянието и възможностите за 
включване, в трансграничния регион като цяло и вклйчване на 
занаятите в частност като подобряваща се, то те биха действали в 
ежедневната си дейност адекватно на тази негова дефиниция. 

 

 Вторият аспект се състои в това, че обществените дефиниции на 
дадена ситуация обикновенно стават съставна част от ситуацията и по 
този начин влияят върху следващите събития – при това без значение 
дали тези дефиниции първоначално са били истина или не. Този 
втори аспект е познат като принцип на самосбъдващото се 
пророчество. 

 
В този смисъл целите на анализа се свеждат до получаване и формулиране 
на оценка за актуалното състояние на развитие на социалния и 
икономическия живот и по-конкретно, на обществените процеси които 
протичат на  територията на транс граничния регион в сферата на 
възможностите за включване на културно-историческото наследство в 
туристически атракции и тяхното динамично развитие на основата на 
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формиране на траен интерес и експертиза, както и на възможностите за 
неговото развитие на основата на нови подходи и решения.  
Допълнително, чрез анализа се търси възможност да се установят обхвата, 
желаните форми и обема на необходимата подготовка на подходящите 
представители на целевите групи по проекта за стартиране на нови идеи в 
сферата на икономическото и социално партньорство и по специално по 
отношение на готовността на бенефициентите по проекта да отговорят на 
основните постановки залегнали в Стратегия 2020 за развитие на страните 
от Европейския съюз. 
Анализът на резултатите от изследването също така ще подпомогне и 
насочи до голяма степен както самите участниците в изследването, така и  
колективните управителни органи на организациите на партньорите по 
проекта, оперативните екипи на сдруженията,  представителите на местните 
и регионални власти, институции и организации да се ориентират в 
динамично развиващите се икономически и социални процеси на 
територията на транс-граничния регион, породени от общоевропейската 
интеграция на двете страни – България и Турция. Резултатите ще залегнат 
в основата на подготовката на стратегическите документи за развитие на 
организациите на партньорите и бенефициентите по проекта, както и за 
подготовка и актуализация на други планови и програмни документи 
касаещи социално-икономическото развитие на транс граничния регион 
Ямбол – Одрин и по-конкретно развитието на процесите за опазване и 
използване на културно-историческото наследство по нови иновативни 
подходи в трансграничния регион.  

   
Обект и предмет на изследването и анализа 
 
Обект на изследването и анализа са мненията и становищата на 

представители на широка целева група включваща представители на 
институции и на местните държавни и общински власти, представители на 
гражданското общество, общественици, неформални лидери, 
производители, предприемачи и други представители на бизнеса, активни 
граждани живеещи на територията на транс граничния регион Ямбол –
Лалапаша - Одрин, които биха привнесли своя капацитет и знания за 
модерно развитие на културно-историческото наследство и занаятите в 
туристически атракции 

 
Предмет на изследването и анализа са субективните преценки на хората за 

актуалното състояние на социално икономическия живот, за развитието на 
процеса на опазване на културно-историческото наследство и конкретно 
занаятите в трансграничния регион в контекста на общоевропейската 
политика, за използваните и неизползвани досега възможности за позитивно 
развитие на основата на прилагане подходи и технологии водещи до 
удовлетворяващи хората резултати, възможностите за ускорено 
интензифициране и развитие на  туристическия сектор, за възможностите за 
по-интензивно използване на човешките ресурси свързани със занаятите и 
туризма, за икономически и социален просперитет на хората и населените 
места в транс граничния регион Ямбол – Лалапаша, Одрин. 
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Анализът се основава на следните компоненти на социално икономическото 
състояние и на средата в която се реализира проекта:  

 Човешки ресурси имащи отношение към темата на проекта  
 

 Икономическо състояние на региона  
 

 Инвестиционен капацитет в изследвания сектор 
 

 Възможности и перспективи за развитие на изследвания 
сектор  

 

 Социални, търговски и пазарни отношения като цяло и в 
изследвания сектор 

 

 Социална среда и нейната връзка с изследвания сектор 
 
Оценката на състоянието и възможностите на социално икономическата 
среда и партньорството, основано на извеждането на идеи за ускорено 
развитие по темата на проекта се получава въз основа на проучване на три 
вида променливи: 
 

 Несравнителни оценки 
 

 Ретроспективни сравнителни оценки 
 

 Проективни сравнителни оценки (очаквания) 
 
За целите на разгръщането на настоящия анализ освен тези три типа 
оценки в подхода са включени оценки и на някои от основните 
характеристики на средата, в която до сега са били представителите на 
целевата група.  
 
Работни хипотези 
 Предварително са формулирани следните работни хипотези: 
 

 Територията на транс граничния регион Ямбол – Лалапаша - Одрин се  
нуждае  ускорено развитие в областа на използване на ресурса на 
куртурно-историческото наследство, заетостта и кариерното развитие 
на хората в този сектор в трансграничния регион като основно 
средство за икономически просперитет. 
 

 Представители на целевата група с по-високо образованите и вече 
придобили професионален опит оценяват средата и възможностите 
както ретроспективно, така и проективно по-благоприятна, отколкото 
останалите. 

 
Извадката е формирана така, че да се търси мнението на представители на 
различни обществени групи.  
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АНАЛИЗ  
НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ В ПРОУЧВАНЕТО 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВАТА 

ГРУПА В ТРАНС-ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 

 
 

 
 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 
 
 

Със систематичен подбор е излъчена извадка от 300 представители на 

целевата група, състояща се от граждани пряко и косвено свързани с 

културно историческото наследство и занаятите, представители на 

образователни и учебни институции, НПО, производители, търговци, 

представители на фирми, предприемачи, представители на бизнес 

организации и местни публични институции. При предварително определен 

минимален брой от 300 лица за анкетиране общо в изследването, 

действително са анкетирани 300 лица, като разпределението е 150 от тях в 

България и 150 лица в Турция. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ НА АНКЕТИРАНИТЕ 
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Обработката на данните за образователната структура на анкетираните 

показва добро ниво на образование, което е предпоставка за по-добра 

обективност и познавателна преценка за изследваните ситуации свързани с 

темата на изследването и проекта.  

От включените в групата на изследването анкетирани, в по-голямата си част 

преобладават хората с различна степен и вид на средно общо и средно 

специално образование – те са около 57 % и от двете страни на границата. 

В извадката на анкетираните са попаднали и значителен брой хора с 

различни степени на висше образование – съответно около 43% от 

анкетираните в България и около  28% от анкетираните в Турция. Прави 

впечатление, че в анкетата са изразили своите отговори еднакъв брой хора 

със средно образование от България и от Турция. В групата на 

анкетираните с основно образование от България е попаднал 1 човек и без 

образование също 1 човек. В извадката от Турция са попаднали хора без 

образование общо 9 души и с основно образование също 9 души. 

Като цяло образователната структура на анкетираните показва едно добро 

разпределение, което да гарантира достоверност, многообразие и 

обективност на изразените мнения по темата на проекта. 
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ПОЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 

 

 

Като цяло при анкетирането в двете държави в извадката са попаднали 

около 53% жени и 47% мъже.  

В анкетата общо са включени 139 мъже и 158 жени (3 души не са дали 

отговор за да определят пола си вероятно по невнимание при попълване на 

анкетата). Разпределението по пол в двете страни показва определена 

специфика. Докато при анкетираните българи съотношението е 25% мъже 

към 75% жени, от турска страна са 68% мъже и 32% жени.  

Като цяло това разпределение на съотношението до голяма степен се 

дължи на преобладаващата заетост предимно на мъже в стопанския и 

обслужващия публичен сектор,  а също така и на по-ниската еманципация 

на жените в Турция. Това разпределение също отразява специфика и 

особености на социалния статус на хората в България и Турция, като в 

България  има наличие на силно изразена демокрация и публична изява на 

жените, както преди демократичните промени, така и през последните 25-30 

години в условия на наследена еманципация на жените от социализма, 

докато в Турция тепърва се забелязват признаците на женската 

еманципация поради традиционни и верски социални натрупвания.  

За целите на анализа това е едно добро разпределение по признака пол на 

анкетираните, което може да даде обективни резултати. Това е резултат 

също и в липсата на предварително изискване или разпределение на квоти 

между анкетирани жени и мъже в проучването. 
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ВЪЗРАСТ НА АНКЕТИРАНИТЕ 
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Като се има в предвид зададената в методиката характеристика и характер 

на динамиката на анкетираните – да бъдат хора в активна трудова възраст, 

представители на НПО и публичния сектор,  производители, предприемачи 

и работещи на ключови позиции имащи отношение към сферата на културно 

историческото наследство, занаятите и туризма, възрастовата структура 

получена при обработката на събраните данни е разпределена по следния 

начин:  

 Около 49 % от анкетираните са на възраст 31-50 години,  

 около 17 % са до 30 г.,   

 около 34 % са над 50 години.  

Налице е известно различие във възрастта на анкетираните в транс-

граничния регион на двете държави. От анкетираните от българска страна   

има лек превес на младите хора участвали в анкетата спрямо по-

възрастните хора. Можем да допуснем, че вероятно такова е 

разпределението по възраст и на заетите в секторите на целевата група 

заложена в проучването.  

Като цяло обаче разпределението по възраст на участниците в проучването 

показва преобладаващо участие на хора в средна и над средната активна 

възраст, което води до умереност, обективност и стабилност на изразените 

мнения. 
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ПРОФЕСИЯ ИЛИ ОБЛАСТТА  В КОЯТО РАБОТЯТ АНКЕТИРАНИТЕ 

 

В изследването са попаднали хора с различна социална характеристика, 

което отразява добре стремежа за получаване на разнообразни мнения по 

анализираната тема. Най голямата група анкетирани са представители на 

публичната сфера, услуги, търговията на едро и дребно, представители на 

НПО, земеделие и преработваща промишленост. Като цяло това са активни 

хора със широка свобода на самоизява и на трудовия пазар – общо около 

70% от анкетираните, което е добра предпоставка за обективни мнения по 

изследваната тема. 
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В изследването с въпроса към анкетираните за това към коя сфера от 

социално-ишкономическия живот на хората в съседната държава проявяват 

интерес, и отговорите на анкетираните към него, е направен опит да се 

проучат интересите на хората от трансграничния регион към сферите на 

социално-икономическата среда и неиното състояние и развитие в 

съседната държава. Целта е да се даде отговор доколко темата на 

настоящия проект може да бъде свързана с тези интереси. 

Видно от получените оговори в анкетата и изразени мнения, хората 

проявяват най-голям интерес  към бита, културата и начина на живот на 

съседите, възможностите за пазаруване, ползване на услуги, историческото 

минало и културното наследство на народите, икономиката, стандарта на 

живот, традициите и  обичаите.  

Макар и в по-малка степен, но също хората от трансграничния регион се 

интересуват и от държавното и политическо устройство на съседната 

държава, също и от религията която изповядват съседите и свързаните с 

нея обичаи, обреди и празници. 

Разликите в интересите на хората от двете страни на границата са 

незначителни и в по-голямата си степен съвпадат или са близки по характер 

и вид. 

Афиширането на посочените интереси от анкетираните съвпадат изцяло 

със задачите и целите които са заложени в проекта и неговиите теми и 

дейности. 
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Въпрос 2: Често ли пътувате до съседната страна и по какви причини? 
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В анкетата е включен въпрос за това колко често пътуват гражданите от 

трансграничния регион до съседната страна и по какви причини за да се 

изясни степента на утвърдените социални контакти помежду им, както и 

какви са основните причини за това. 

В отговорите на анкетираните като цяло се налагат три основни 

характеристики на пътуванията на хората и техните поводи до съседната 

страна: 

 Най-голямата група от отговори – около 27% показват, че една трета 

от гражданите на трансграничния регион вече са пътували до 

съседната страна макар и само няколко пъти 

 Друга голяма група от граждани – около 20% от населението не са 

пътували в съседната страна до сега. Тук има доста голямо различие 

между гражданите от България и Турция. От българска страна само 

около 6% от гражданитетвърдят, че не са пътували до Турция, докато 

турските граждани които не са посещавали България са доста повече - 

около 33%. 

 Обичайно около 20% от гражданите на трансграничния регион са 

посещавали многократно съседната страна най-вече по случайни 

поводи, туризъм, пазаруване и развлечения 

Като цяло проучването показва достатъчно добра активност на взаимните 

пътувания и посещения на гражданите от двете държави, което е 

благоприятно за осъществяване на дейностите заложени в проекта. 
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Въпрос 3: Какво очаквате да Ви впечатли най-силно в съседната държава? 

 

Оачкванията на гражданите при посещение в съседната страна са важен 

елемент за ориентиране на екипа за управление на проекта и 

осъществяване на заложените дейности в него. Това е така, защото тези 

очаквания трябва да бъдат свързани по най-подходящия начин с 

предвиденото в проекта като цели, задачи, дейности и резултати. 

Резултатите от проучването показват една много богата палитра от 

очаквания, което може да се приеме за нормално и обичайно, като се има в 

предвид, че в анкетирането са участвали много различни хора според 

тяхната възраст, образование, пол, социален статус и среда в която живеят.  

Все пак се открояват следните интереси и очаквания: 

 Природните забележителности – 16.16% от анкетираните 

 Някои порядки свързани с начина на живот, нормите на поведение и 

битовата култура – 15.82% 

 Архитектурата и градоустройството на населените места, атрактивни 

паметници, сгради, мостове, съоръжения – 15.15% 

 Предмети и продукти на традиционни занаяти, сувенири, храна и 

напитки – 14.65% 

 Обекти на културно историческото наследство – музеи, обекти 

свързани с религиите – 13.80% 

Посочените очаквания и интереси за впечатления от анкетираните при 

посещение в съседната страна изцяло съвпадат с заложените, тема,  цели 

задачи, дейности и резултати в проекта. 

 



 

43 

 

 

 

Въпрос 4: Познавате ли живота на хората от другата страна на границата и 

откъде се информирате? 
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В проучването е заложено да бъде изследвано доколко гражданите 
живеещи в трансграничния регион познават живота, бита и порядките на 
хората в съседната държава, а също и от къде са получили информация за 
това. Тази информация е необходима за екипа по управление на проекта, за 
да може по най-подходящия и най-полезен начин да бъдат организирани 
публичните форуми в проекта, подготовка на предвидените издания и 
печатни материали. 
Получените резултати от обработката на събраните данни показва една 
група от отговори и мнения, която обединява по-голямата част от 
анкетираните. 

1. Сравнително добро познаване декларират гражданите както следва: 

 Имащи представа от медиите – телевизия, радио, филми – 22.22% 

 Познаващи живота ограничено  от екскурзии в съседната страна 
17.19% 

2. По-слаба и никаква представа за живота на съседите декларират както 
следва: 

 Хора които малко знаят или нямат лични контакти, а само са чували за 
съседите - около 19.92 % 

 Хора които не знаят нищо за съседите и не са посещавали съседната 
страна – около 16.4% от анкетираните 

Проучването показва, че представата за живота в съседната дъжава най-
често се формира от социалните мрежи, интернет, търговски отношения и 
партньорство, а също и от участие в дейности по проекти от програмите за 
трансгранично сътрудничество. 
. 
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Въпрос 5: Как оценявате интеграцията и общуването между хората, 

институциите и бизнеса в трансграничния регион?  

 

Оценката на гражданите  от трансграничния регион за постигнатото 

равнище на интеграцията и общуването между хората и институциите е 

заложена за изследване, защото има важно значение за начина по който ще 

бъдат подготвени, организирани и изпълнени дейностите в проекта, така че 

в резултат да бъдат получени положителни промени в тази посока. Като 

цяло обработката на събраните данни в проучването показват позитивни 

мнения и обобщения в оценките на анкетираните за интеграцията и 

общуването между хората, институциите и бизнеса в трансграничния 

регион. Общо около 68% от изразилите мнение се обединяват около 

положителната оценка, като 17.58% от анкетираните застават зад мнението, 

че има положителна промяна след демократичните промени в двете 

държави последните 20-30 години, други 19.78% от тях считат, че напредъка 

и промените са породени от програмите за трансгранично сътрудничество и 

още 18.02% допълват, че в основата на доброто общуване и интеграция 

стоят туризма и пазаруването при съседите.  Към позитивната оценка за 

общуването на хората от трансграничния регион се добавя още и мнението, 

че институциите, общините и неправителствените организации вече са 

поставили добра основа и предпоставка за това -  13.41%. 

Общо около 25% от анкетираните обаче изразяват мнение за 

незадоволително инвестиционното, търговско и икономическо 

сътрудничество - 9.45%, или оценяват общуването като незадоволително и 

конюнктурно променливо - 7.91%, както и мнение, че интеграцията и 

общуването в трансграничния регион засега не води до растеж -  7.25%. 
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Въпрос 6: В кои сфери на социалния живот и отрасли на икономика има 

нужди и потенциал за растеж и развитие на трансграничния регион? 

 

С този въпрос в анкетата е потърсено мнението на жителите на 

трансграничния регион за това какви са техните виждания относно това, кои 
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от отраслите на икономиката в бъдеще имат потенциал за развитие и ще  

допринесат най-значително за подобряване на социално икономическото 

положение на гражданите и неговия растеж, включително и в отрасъла 

които е в основата на проекта - туризъм. Това което се откроява в 

отговорите на анкетираните е мнението, че отраслите на икономиката, които 

са с най-висок потенциал и ще доведат до растеж в развитието на 

трансграничния регион са: 

  Туризъм –  е мнението на около 31% от анкетираните 

  Търговия и услуги – около 21% от анкетираните 

  Институционално сътрудничество и партньорство - около 14% от 

анкетираните 

Като цяло, изразените мнения в анкетата от двете страни на границата 

съвпадат, като има известна специфика в това, че акцент в отговорите на 

територията на България преобладава като приоритет институционалното 

сътрудничество и партньорство, докато в Турция е по-засилен приоритета 

за подобряване на жизнената среда, условия и стандарт на живот на 

хората. 

Тази група от мнения обединява общо около 66% от анкетираните и показва 

приоритетите по отношение на социалния живот и отраслите на стопанския 

живот към които е необходимо да бъдат заложени в краткосрочното и 

дългосрочно планиране за развитие на трансграничния регион и тяхното 

стимулиране. 
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Въпрос 7: Кои от посочените видове и тип туризъм е с голям 

потенциал за развитие в трансграничния регион? 

 

В проучването е потърсено също мнението на хората живеещи на 

територията на трансграничния регион за потенциала на туризма като цяло 

и предпочитанията на хората към неговите разновидности. В проучването 

това се свързва и с темата на проекта, за да се даде отговор на въпроса, 

доколко развитието на традиционните занаяти  и техните продукти в 

региона могат да се съчетаят като съпътстващи туристически атракции. 

Обработката на събраните данни относно потенциала за развитие на 

отделните разновидности на туризма в региона показва, че според 

анкетираните със значителен капацитет за развитие е следната група: 

  Туризъм с цел пазаруване – около 23% от анкетираните 

  Морски и воден туризъм – около 15 % 

  Туризъм свързан с културно историческото наследство – около 14% 

  Лечебен, рехабилитационен, селски туризъм - общо около 11% 

Тази група от разновидности на видове туризъм с потенциал за развитие – 

общо обединяваща над 70% от анкетираните показва една добра връзка и  

възможност за съчетание с това което предлагат занаятите и техните 

продукти като туристически атракции. 
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Въпрос 8: Според Вас, кои от посочените дейности, продукти, обичаи 

или забележителности имат потенциал да се превърнат в туристически 

атракции в региона ? 
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Средата в която живеят хората от трансграничния регион е съчетание от 

социални дейности, обичаи, празници, природна среда и природни 

забележителности, продукти свързани с бита и начина на живот на хората. В 

тази връзка, важна задача на изследването е да проучи доколко и как 

средата в която живеят хората се свързва с темата на проекта и нейното 

съчетание с възможността за опазване, развитие и превръщане на 

занаятите в туристическа атракция в тази среда. Обработката на събраната 

информация показва най-силен интерес на хората от региона към следните 

елементи на средата в която живеят и държат за тяхното опазване и 

развитие: 

  Впечатляваща природа – водопади, извори, пещери, уникални 

растителни и животински видове 

  Продукти на занаятите  и действащи занаятчийски ателиета 

  Обичаи и празници свързани с бита, семейството, религията – 

кръщаване, сватби, именни дни и други такива 

  Специфични атракции свързани с приготвяне на кулинарни продукти 

 

Тази група от преобладаващи мнения на близо общо над 70% от 

анкетираните показва също една добра връзка и  възможност за съчетание 

с това което предлагат занаятите и техните продукти като туристически 

атракции със средата в която живеят хората от трансграничния регион. 

Мненията на анкетираните потвърждават техните интереси и желания с 

темата и целите заложени в проекта. 
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Въпрос 9: Кои от посочените занаяти и техните продукти имат най-

голям потенциал да се превърне в туристическа атракция в 

трансграничния регион?  

 

За да се осигури добро и балансирано организиране и изпълнение на 

заложените в проекта дейности, в изследването е потърсено мнението на 

хората живеещи в трансграничния регион кои занаяти и техните продукти 

имат най-голям потенциал да се превърне в туристическа атракция. В 

отговорите си анкетираните са определили следните занаяти и техните 

продукти, които биха възбудили най-голям интерес сред хората: 

 

 Дърворезба, изделия и продукти свързани с нея – 20.36% 

 Грънчарство, керамика и изделия от глина – съдове, гравирани чинии 

с орнаменти, битови изделия – 17.92% 

 Бродерия и изделия с традиционни шевици и художествени мотиви – 

изделия за бита, сувенири – 16.48% 

 Златарство – бижутерия, сувенири, религиозни атрибути – 14.36% 

 Метални изделия изработени от ръчно кована мед и калай – 11.31% 

Тези резултати показват фокуса в темата и дейностите по проекта, към 

които трябва да бъде насочено информирането и консултирането в 

целевите групи и на участниците в проекта, подготовката на предвидените 

информационни материали и продукти, дневния ред и съдържанието на 

масовите публични събития, темата на предвидените обучения. 
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Въпрос 10: Кои от посочените продукти на занаятите се срещат най-

често във вашия дом? 
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В изследването е направен опит по косвен начин да бъдат проучени вкуса и 

интересите на хората от трансграничния регион по отношение на най-често 

харесваните, произвеждани, срещани по базари и магазини, купувани, 

подарявани и използвани в дома на хората продукти на занаятите. С този 

въпрос в изследването също е поставена задачата да се преценят 

предпочитанията на хората по отношение на различните видове занаяти, за 

да бъдат включени точно те с приоритет в  дейностите и форумите 

предвидени в проекта. 

Обработката на данните показва, че се откроява група от продукти на 

занаятите пораждащи най-голям интерес сред анкетираните определена с 

около общо 65% в отговорите на анкетираните. Това са както следва: 

  Бродирани покривки, стенни килими и художествени изделия с 

бродерия, текстилни сувенири – маски, автентични аксесоари за 

облекло, мартеници, покривки 

  Занаятчийски изделия от дърво – художествена дърворезба, изделия 

за бита от дърво – лъжици, солници, чаши с орнаменти и 

художествена украса 

  Сувенирни керамични чинии и чинии с национални орнаменти и 

художествени мотиви, грънчарски сувенири и изделия от глина, 

съдове от кована мед 

Получените в изследването резултати открояват и занаятите които ще бъде 

подходящо да бъдат включени в предвидените  дейности по проекта 

свързани с обучение на по придобиване на умения по занаяти – 

художествена бродерия, дърворезба и грънчарство / керамика 
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Въпрос 11: От какво най-често е породен интереса към занаятите и 

техните изделия ?  

 

С какво занаятите и техните изделия най често привличат хората? Какво 

поражда склонността на хората да посягат към тях, да ги колекционират, да 

ценят вложения смисъл в тях? Отговора на този въпрос е заложен в 

изследването, за да може екипа по управление на проекта да се ориентира 

най-добре спрямо целевите групи от хора по проекта и да подготви по най-

подходящия начин предвидените дейности, форуми и информационни 

издания. 

Резултатите от изследването показват, че в занаятите и техните продукти 

хората най-много ценят както следва: 

 Ръчната и автентична изработка на изделията - 28.85% от 

анкетираните 

  Уникалността на всяко отделно изделие – 15.90% 

 Творческия подход на занаятчията към изделието – 13.77% 

  Битовите ценности на поколенията живели много преди нас. Смисъла 

които носи и предава всеки орнамент и детайл в изделията за 

поредица от много поколения 
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Въпрос 12: Кои от посочените процеси на занаятчийско производство 

на живо като атракции бихте наблюдавали с интерес, ако бъдат 

организирани? 
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В темата и целите на проекта е заложено да бъдат откроени група от 

занаяти, които като дейност, съдържание, изработка на изделия или 

предоставяне на услуги, заедно с включване в процеса на изработка на 

заинтересованите граждани, биха могли чрез допълнителна организация и 

представяне да се превърнат в туристическа атракция. В отговорите на 

анкетираните се очертава мнението, че най-подходящи за тази цел биха 

били следните занаяти: 

 Бродерия на шевици върху дрехи или изработка на килими и черги с 

национални мотиви чрез бързо информиране и помощ за пряко 

участие в изработката 

  Изработка на ефирна дърворезба за украса и предмети от дърво за 

бита – с лично участие отговарящо на индивидуалната представа на 

гражданите 

 Изработване на керамични изделия от глина чрез пряко включване на 

гражданите за лична изработка на желано от тях изделие 

Тук отново се откроява интереса на анкетираните за най-подходящите 

занаяти по които в рамките на проекта да се организира и проведе 

краткосрочно обучение на заинтересовани и мотивирани по темата на 

проекта граждани. 
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Въпрос 13: Кои от посочените материали за занаятчийски изделия 

привличат най-често Вашето внимание ? 

 

 

 

Материала от които се изработват занаятчийските продукти има важно 

значение в процеса на открояване на интереса към това универсално 

битово и художествено изкуство. Тук интересите се формират по много 

признаци и причини. Изследването показа, че афинитет към текстила, 

конците, шевицата, килимите и чергите преобладаващо имат жените, докато 

към железарството, ножарството, бронза, камъка и мрамора по-често 

поглеждат мъжете. Във всеки занаят и негов продукт има художествен 

елемент, които е различен и до голяма степен се определя от възможността 

материала да може да приеме по най-добрия и подходящ начин и да 

предостави наслада от експонирането на съответния художествен елемент. 

В изследването като предпочитание и интерес на гражданите от 

трансграничния регион се открояват следните материали от които се 

изработват занаятчийски изделия по реда в които са изброени: дърво, 

текстил – платове, памук, вълна, козина, конци, глина и керамика, метали – 

мед, бронз, желязо благородни метали, кожа, мрамор, камък и гранит. 
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Въпрос 14: Ако трябва да си изберете хоби свързано със занаяти, кое 

от посочените ще Ви допаднат? 

 

 

В изследването е направен опит да се проучи мнението и интереса на 
гражданите към занаятите и доколко е възможно усвояването на занаят 
да стане лично хоби. През погледа на личното хоби би могло да се види 
още по силно емоционалната и съзнателно мисловна свързаност на 
човека с това което носи един продукт или услуга свързани с даден 
занаят. В резултатите от обработката на събраните данни се откроява 
едно универсално и почти равнопоставено чувство на привлекателност 
на много голяма група от занаяти. Открояват се като еднакво желани 
занаяти, упражнявани като хоби с почти еднакъв процент на 
привлекателност както следва:  Изработка на бижутерия, Изработка на 
гоблени, Изработка на сувенири от кожа, текстил, хартия, метал, восък 
или глина, Изработване на ножове и други режещи инструменти за бита, 
Дърворезба и изделия от дърво,  Изработка на статуетки от дърво и 
метал, Изработка на икони или други атрибути свързани с религията, 
Изработка и възстановяване на древни оръжия. 

В България най-желани като хоби са занаятите свързани с изработка на 
гоблени, изработка на бижутерия, изработка на сувенири от кожа, 
текстил, хартия, метал, восък или глина. 

В Турция преобладават  предпочитанията за занаяти свързани с 
изработка на бижутерия, статуетки от дърво и метал, изработка на 
ножове и други режещи инструменти за бита. 
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В настоящия анализ в съответствие със заданието на 

възложителя е предвидено на основата на SWOT и STEP анализ да 

бъдат изведени и формулирани  изводи и препоръки към 

партньорите, местните и регионални власти за ускорено и 

устойчиво развитие на региона по темите и целите на проекта, 

като се стимулира превръщане на занаятите и техните продукти 

в туристическа атракция.   

 

Предвидено е резултатите и данните от изследването и анализа 

да се превърнат в основа на полемиката и тематиката на 

дейностите, семинарите и международната конференция. 

 

 
 

ЦЕЛЕВА ТЕРИТОРИЯ НА ПРОЕКТА – ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ – 
ОБЛАСТ ОДРИН И ОБЩИНА ЛАЛАПАША 

 

В изследването е предвиден анализ на силните  и слабите страни, 

възможностите за развитие и заплахите по отношение  на  основния 

потенциал на територията в областта на възможностите за превръщане на 

занаятите и техните продукти в туристическа атракция, за размяна на опит и 

социални услуги в областта на професионално обучение по типични  за 

региона занаяти, кариерното развитие на хората и пазара на труда и 

цялостния социално-икономически живот. 

 

 

(SWOT анализ) 

 

Наличието  на сини и слаби страни, на възможности и заплахи за 

основния потенциал на територията на трансграничния регион  България – 

Турция в административните райони на Ямбол – Лалапаша - Одрин по 

отношение на структурата, съдържанието и формите за обединяване на 

опит и капацитет в мрежа за насърчаване и превръщане на занаятите и 

техните продукти в туристическа атракция, за размяна на опит и услуги в 

областта на туризма свързан със  занаяти, както и кариерното развитие на 

хората и пазара на труда около тях, се основават на следните констатирани 

обстоятелства, показатели и индикатори: 
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Анализ на силните и слабите страни 

 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

Географско 

положение 

 

 

 

 

 В региона има наличие на 

благоприятно географско и 

трансгранично положение за 

развитие на широк набор от 

браншове, производства и 

дейности сред които са и 

занаятите, което  също е  

свързано със  широк набор 

от професии и възможности 

за кариерно развитие 

 Благоприятни природни и 

климатични условия и 

културно-историческо 

наследство свързано с бита, 

културата, религията и 

начина на живот, подходящи 

за стимулиране на 

възможностите за 

превръщане на занаятите и 

техните продукти в 

туристическа атракция, като 

елемент в общото социално 

икономическо развитие на 

трансграничния регион. 

 Не добре развита и 

недостатъчна 

инфраструктура за 

образование и 

квалификация в областта 

на културно-историческо 

наследство свързано с 

бита, културата, 

религията и начина на 

живот, подходящи за 

стимулиране на 

възможностите за 

превръщане на занаятите 

и техните продукти в 

туристическа атракция 

 Недостатъчна 

инфраструктура за 

управление на 

възпитателни и учебни 

дейности в областта на 

занаятите 

 

 Много и малки населени 

места разпръснати на 

голяма територия 

 

 Демограф

ска 

ситуация 

  

 

  Наличие на местно 

население със своя опит и 

традиции в основните 

териториални  отрасли на 

икономиката в 

трансграничния регион, а 

също и в сектора на 

културно-историческо 

наследство свързано с 

бита, културата, религията 

и начина на живот 

 Влошена възрастова 

характеристика особено 

в българската територия 

 Висока миграция, 

особено на по-високо 

образованото и добре 

информирано население 

към други по-големи 

населени места и 

чужбина 
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Анализ на силните и слабите страни 

 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

 

 

 Икономи-

ческо 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Инфра- 

структура  

 Наличие на развита   

пазарна икономика и  

свобода за 

предприемачеството в 

трансграничната територия 

 Тенденция на подобряване 

на основните икономически 

показатели 

 Преструктуриране на 

икономическия сектор и 

повишаване на резултатите 

в него 

 икономически подем 

 използуване на доброто 

трансгранично 

местоположение и 

възможностите на 

евроинтеграцията. 

 Наличието на условия за 

свободно движение на стоки, 

хора, капитали, услуги и 

информация 

 

 

● Наличие на основна базова 

образователна инфраструктура 

от общо образователни и 

професионални училища и 

колежи в трансграничния регион 

● Наличие на регионални висши 

учебни заведения със широк 

набор от специалности, 

професии и научни звена към 

тях 

●   Наличие на силен държавен 

образователен сектор 

 Недостатъчна 

сегментация на местната 

икономика, липса на 

високотехнологични и 

експортно ориентирани 

отрасли; 

 

 Недостатъчен обем на 

преки вътрешни и 

чуждестранни 

инвестиции, включетелно 

и в проектната област 

 

 

 

 Висока безработица след 

младите хора, жените, 

хората с увреждания и 

хората от малцинствата 

 

 

 Липса на стабилни 

гъвкави учебни центрове 

извън държавната 

инфраструктура, 

включително и в областта 

на културно 

историческото наследство 

и занаятите 

 Ниска конкурентна 

способност в проектното 

област 

 Недостатъчен капацитет и 

лоша поддръжка на 
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Анализ на силните и слабите страни 

 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

  

 

материалната база в 

образователния бранш и 

обектите на културно 

историческото наследство  

 Недостатъчно развитие 

на ИКТ в образователния 

бранш и средата на 

пазарна експлоатация на 

културно историческото 

наследство; 

 Неефективно действащи 

системи за оценка на 

квалификацията и 

кариерното развитие на 

хората заети в сектора на 

културно-историческото 

наследство и занаятите 

 Бавен процес на 

придобиване на актуална 

квалификация към 

моментните нужди на 

бизнеса в областта на 

проектните теми 

● Местно и 

регионално 

развитие 

 Натрупан опит в 

междуобщинското и 

международно 

сътрудничество в областта 

на туризма свързан с 

културно историческото 

наследство и на заетите в 

него; 

 Опит в изпълнението на 

европейски програми и 

проекти в областта на 

туризма свързан с културно 

историческото наследство  

 Недостатъчно добре 

развит капацитет на част 

от НПО и бизнеса по 

отношение на пазарната 

ниша на туризма, 

свързаните с него 

атракции, с очакванията 

и нуждите на гражданите 

в качеството им на 

туристи; 
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ТЕРИТОРИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН ЯМБОЛ – ЛАЛАПАША - ОДРИН 

                             Анализ на тенденциите (STEP анализ) 

Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

 

 Географско 

положение  

 

 

 

 Възможности за 

ускорено 

интегриране                    

в икономическото и 

политическото, 

историческото и 

културно 

пространство на 

Европейския съюз в 

областта на туризма 

под нови форми 

 Развитие на нови 

форми на 

представяне и 

експлоатация на 

културно 

историческото 

наследство при 

активното общуване 

на хората 

на базата на 

съществуващия 

потенциал и 

капацитет 

 Изтичане на млади 

и образовани 

кадри от 

територията 

 

 Не достатъчно 

добре развит 

пазар на труда 

 

 Бедност и ниско 

равнище на 

заетост, доходи и 

стандарт на 

живота спрямо 

средното 

европейско 

равнище 

●  Демографски 

процеси 

 Подобряване на 

качеството  живот, 

чрез прилагането на 

специфични местни 

политики за 

развитие 

съобразени с 

европейските 

 Продължаване на 

процесите на 

застаряване на 

населението 

 Емиграция на 

население към 

други области или 

държави 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

 

 Икономическо 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Инфраструктура 

     

 Увеличаване обема 

на преките местни и 

чуждестранни 

инвестиции 

 Перспективните 

отрасли и браншове 

за трансграничната 

територия и селския 

район в нея са преди 

всичко селското 

стопанство, търговия, 

услуги, хранително 

вкусова 

промишленост и 

туризма на тяхна 

основа и с нови 

възможности чрез 

експлоатация на 

културно 

историческото 

наследство  

 Актуални са 

възможностите в 

областта на 

образованието и 

професионалната 

квалификация в по 

широк кръг от 

дейности. 

 Подкрепа за 

конкурентни дейности 

породени от 

интересите на хората 

като потребители на 

атрактивни услуги в 

свободното време 

 По-големи 

●     Забавяне на 

цялостното развитие 

на региона, поради 

задълбочаваща се 

тенденция за 

изоставане на 

развитието  на 

селските райони; 

 ●     Влошаване на 

пазарните условия за  

местните традиционни 

предприятия  поради 

силната конкуренция 

на  европейските 

компании; 

  Слаба интеграция на 

новите технологии в    

селските и 

отдалечените 

райони. 

  Загуба на 

конвенциални 

пазари; 

 Влошаване 

структурата на 

работната сила 

 Заплахи в социално 

икономическата 

развитие на 

територията  са  

бедността на хората 

и ниското жизнено 

равнище, ниската 

производителност на 

труда водеща и до 

ниски доходи, 

неуспешната борба с 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

инвестиции във 

високи технологии и 

изследвания за 

устойчиво 

управление на 

територията 

 Мотивация за 

инвестиции във 

високо интелигентни 

дейности свързани с 

духовното развитие 

на хората в аспекта 

на регионалната 

култура, бит и начин 

на живот  

корупцията. Макар и 

в по-малка степен 

като заплахи се 

очертават и 

раздутата 

администрация, 

ниско ефективната 

образователна 

система и работа с 

децата, 

отклоняването на 

публични средства. 

●  Недостатъчен обем 

на инвестиции за 

инфраструктурно 

развитие и 

задълбочаваща се в 

следствие на това 

изолация на 

територията 

 

 Култура  

 Образование 

 Туризъм 

 

 

 Инвестиции в 

образование и 

обучение . Прилагане 

на иновационни 

подходи 

 Развитие на културна 

индустрия и културен 

туризъм чрез 

съвременни 

интерактивни 

средства 

 Развитие на 

автентичното 

културно наследство 

чрез средствата на 

нови иновационни 

технологии 

 Несъответствие на 

професионалното 

образование на 

изискванията на 

пазара на труда и  

развитието на 

реалната  икономика 

в областта на 

културно 

историческото 

наследство и 

туризма свързан с 

него; 

 Съпротива срещу 

промените;  

 Прилагането на 

неадекватна 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за 

развитие 

Заплахи  

 

 

 

маркетингова 

стратегия за 

развитие на 

инфраструктура 

свързана с културно 

– историческото 

наследство и не 

отчитане на 

спецификата на 

развитие на пазара в 

тази област   

 

 Местно и 

регионално 

развитие 

 Създаване на 

ефективни 

механизми за между 

институционално 

сътрудничество в 

областта на културно 

историческото 

наследство и туризма 

 Развитие на 

граждански 

инициативи в 

подкрепа на 

регионалното 

развитие свързано с 

културно 

историческото 

наследство като 

атракция в туризма – 

фестивали, празници, 

чествания 

 Проучването и 

прилагането на добри 

европейски практики 

 

 

 

 Липса на сериозни 

инвестиции и 

сътрудничество в 

областта на 

културно 

историческото 

наследство като 

атракции в туризма 

 

 Слабо усвояване 

на средствата от 

европейски и 

международни  

програми в 

областта на 

културно 

историческото 

наследство като 

атракции в туризма   
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                                          Анализ на тенденциите  

Социални 

тенденции 

Технологични 

тенденции 

Икономически 

тенденции 

Политически 

 тенденции 

 

 Застаряване на  

населението 

 

 Обезлюдяване  

на територията 

  

Развитие на 

научно - 

изследователска и 

развойна дейност 

в областта на 

културно 

историческото 

наследство и 

туризма 

 

Бавно 

нарастване на 

основни 

икономически 

показатели и 

достигането на 

средноевропейс

ки нива 

 

 

  Политическа и 

институционал

на стабилност 

  Стабилна 

Общоевропейс

ка политика 

Подобряване на 

условията и 

качеството на  живот 

на територията, в 

резултат   на общото 

икономическо  

развитие и 

изграждащата се 

социална 

инфраструктура 

 Развитие на 

иновациите и 

технологиите в 

сектора на  

културно 

историческото 

наследство и 

туризма 

   

 Бавно 

увеличаване 

обема на 

преките 

чуждестранни  и 

местни 

инвестиции, в 

това число на 

зелено 

 Укрепване на 

добрите връзки 

и 

взаимоотношен

ия между 

държавните  и 

местни 

институции, 

бизнеса и 

неправителстве

ния сектор 

  Развитие на 

високотехнологич

ни малки и средни 

предприятия. 

 Широк достъп 

до ИКТ. 

 Нова 

техническа 

въоръженост. 

 Изграждане на 

зони с 

концентрация 

на обекти 

свързани с  

културно 

историческото 

наследство, 

туризма, 

занаятите 

ууслугите 

около тях  

 

Развитие на 

гражданското 

общество и 

между 

секторното 

сътрудничество 
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 Европейски 

програми за 

финансиране 

на дейности 

свързани с  

културно 

историческо 

наследство и 

туризъм 

Повишаване на 

познанията свързани 

с  културно 

историческото 

наследство и туризма 

Внедряване на 

съвременни 

технологии в 

обучението и 

информирането в 

сектора 

Развитие на 

експортно 

ориентирани 

услуги в 

областта на  

културно 

историческото 

наследство и 

туризма 

Нови политики в 

подкрепа на 

местното 

развитие 

Засилване на обмена   

и усилията за 

опазване и развитие 

на  културно 

историческото 

наследство и 

туризма, 

квалификацията на 

човешките ресурси 

заети в сектора  

Развитие и 

използване на 

нови технологии в 

развитието и 

опазванито  на  

културно 

историческото 

наследство и 

занаятите 

Засилване на 

местната 

конкурентоспосо

бност в сектора 

на  

 културно 

историческото 

наследство и 

туризма 

Укрепване на 

сигурността на 

територията. 

Мобилност на  

услугите свързани с  

културно 

историческото 

наследство, 

занаятите и  туризма 

Дистанционно 

консултиране,  

информиране и 

предотавяне на 

услуги 

Свободно 

движение на 

стоки, пари, 

услуги и хора в 

многомилионния 

европейски 

пазар 

Разширяване на 

гражданското 

участие в 

управлението 

Европеизация и 

идентичност в 

условията на живот, 

бит и култура 

Нови и не 

традиционни 

професии и 

свързани с тях 

услуги  

Достъп до 

европейско 

финансиране 

Разширяване на 

ЕС 
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ОБОБЩЕНИЕ 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

ПАЗАРНА ОРИЕНТАЦИЯ на културно историческото 

наследство,занаятите и туризма, услугите и кариерното развитие на 

хората и пазара на труда заети в сектора на територията на 

трансграничния регион. 

СЪСТОЯНИЕ , ПРОБЛЕМИ  И ПЕРСПЕКТИВИ, свързани с на културно 

историческото наследство,занаятите и туризма 

 

Съвременния туризъм, разнообразието на неговите форми, услугите които 

се предлагат около него и го съпътстват, професионалното обучение 

свързано с него, кариерното развитие на хората и пазара на труда в бранша 

съчетават в себе си аспекти на икономическите връзки в националните 

стопанства и социално ориентираните цели в развитието на обществото в 

това число и на трансграничния регион. Понастоящев туризма в своето 

разнообразие и разширяване на услугите свързани с него  са  сред 

динамично развиващите се и доходоносни отрасли и формира значителна 

част от брутния вътрешен продукт на държавите и регионите които го 

развиват. Той се оформя като важен фактор за  икономическото и социално-

културното развитие на съответните територии и има редица важни 

особености, произтичащи  от характеристиките на  продукта, неговата 

дислокация,  услуги и организация на процесите.  

В този смисъл туризъм, разнообразието на неговите форми, услугите които 

се предлагат около него и го съпътстват, професионалното обучение 

свързано с него, кариерното развитие на хората и пазара на труда в бранша 

играят ключова роля за България и Турция, за регионите на Ямбол, 

Лалапаша и Одрин в настоящия етап и перспектива за социално 

икономическото им развитие. 
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От тази гледна точка използването на иновативно развитие в областта на 

туризма, включването на нови форми, смисъл, емоционално и 

развлекателно съдържание, съчетаването му с допълнителни възможности 

които предоставят природните забележителности и културно историческото 

наследство би могло да се разглежда на няколко нива. Първите две от тях 

се отнасят към сферата на пазарния подход, пряко и непосредствено 

ориентиран към увеличаване на резултатите и продукта на дейността. 

Днес опознавателното, продуктовото и пазарното ориентиране на всичко 

което е свързано с туризма и сферите в които тои оперира, са основна 

форма на гъвкава мениджърска активност в сферата и представлява процес 

на съгласуване на техните възможности с изискванията на потребителите. 

Резултатът от това е продукт, удовлетворяващ потребностите на 

гражданите и гарантиращ успех на  туристическия бранш и неговата 

природна и културно-историческа база за неговото сегашно и  бъдещо 

развитие. Устойчивостта в развитието на туризма е процес, който включва 

голямо количество обекти и субекти, всеки от които  в стремежа си за 

развитие  и оцеляване в конкурентна среда прибягва до прилагането на 

собствена социално икономическа ориентация. При това следва да 

отбележим, че поставените цели и средства на всички страни в този процес 

и развитие са различни и строго индивидуални. 

Опознавателното, продуковото и пазарното ориентиране на туризма, 

неговото позициониране в живота на съвременния човек и социалната 

среда, представлява и е свързано с комплексно изучаване на потребностите 

и търсенето с цел организиране предлагането на услуги, максимално 

ориентирани към задоволяване на потребностите на конкретни групи 

потребители и осигуряването на най-ефективните форми и методи на 

обслужване. 

Следващите две нива са свързани със сферата на „нетърговско” 

ориентиране и позициониране. 

 Проблемното ориентиране на институциите и организациите свързани с 

туризма, неговото развитие и устойчивост, представляващи и защитаващи 

групови интереси  на публични институции, браншови сдружения, 

предприемачи, туристически обекти и предприятия или други страни, 

заинтересовани от развитието на бранша, е дейност, предприемана и 

насочвана към създаването, поддържането или изменението  на  

благоприятно обществено мнение за ползите от дейността на тези 

организации и за активно развитието на всички форми на туризма като цяло. 

Продуктовото и пазарното ориентиране на териториите и регионите е 

дейност, предприемана с цел създаване, поддържане или изменение на 

поведението на потребителите като цяло и на туристически услуги в 

частност, осигуряване на професионално обучение и квалификация на 

заетите в бранша, кариерното развитие на хората заети в него, като това е 
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пряко свързано с развитието на определена територия или регион. С 

подобна дейност обикновено се занимават местните и регионални власти и 

институциите и организации, свързани с развитието на туристическия 

бранш.  Местният и регионален туристически продукт, обект на пазарна 

ориентация на територията и региона е съвкупност от съществуващите 

материални, човешки, обществени, исторически и  културни  ресурси 

привличани и използвани в тази дейност, образователната и съпътстващата 

инфраструктура, а също така и дейността в съвкупност на наличните 

браншови и професионални институции. Тази съвкупност е конкретизирана 

в създаването, развитието  и предлагането на конкретни туристически 

продукти, насочени към привличането на ресурс от националния пазар, 

пазара на съседни страни и световния пазар като цяло. Именно тези 

процеси се обслужват и от пазарното ориентиране на територията и 

региона. Туристическите продукти , произтичащи от особеностите на дадена 

територия и регион стават такива, тогава когато, те са представени така на 

туристическия пазар, че за тях е налично търсене, гарантиращо достигането 

на определени икономически показатели, свързани с развитието на 

територията и региона.  

Тук следва да отбележим, че под регион с обща туристическа 

инфраструктура следва да разбираме определена отделна обща територия 

каквато е трансграничния регион, основана на общи човешки, социално-

икономически, културно исторически и природни  ресурси, обединена с 

обща такава инфраструктура и възприемана като едно цяло.  

Трансграничният регион България - Турция  попада в обхвата на тази 

дефиниция и  в рамките на  територията на този регион, съществуват 

утвърдени в една или друга степен разнообразни туристически центрове, 

сред които са и областните градове и населените места около Ямбол в 

България и Одрин в Турция.  

Транграничната територия е подложена на силното въздействие от новите 

предизвикателства на времето. Част от тях са свързани с промените в 

начина на живот. За живеещите в областите Ямбол и Одрин е много важно, 

че глобализацията и евроинтеграцията променят съществено ролята на 

държавните граници. Целта на европейската политика е границите от 

средство за ограничаване  и противопоставяне между държавите да се 

превърнат в контактни зони за утвърждаване на добросъседството и 

сътрудничеството. За трансграничната територия е важно, че светът 

навлиза в нов етап от развитието си, в който се променя значението на 

разстоянията и пространството. 

Като диференциран и структуриран продукт,  който съдържа много 

елементи, туристическия продукт подлежи на оптимизация, от която се 

определя ефективността на инвестициите в него. Туристическия продукт е 

статичен и стабилен само за определено време. Той мени своята 
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потребителна стойност с течение на времето. Съвкупността от всички 

потребителни стойности, задоволяващи потребностите на човека свързани 

със съдържанието и качеството на туристическия продукт, трябва да бъдат 

предложени в определена последователност на развитие във времето, в 

определени пропорции, в определена обстановка, по определен начин. 

Създава се един краен продукт с определена потребителна стойност, чиято 

стойност и ценност могат да се колебаят в големи граници, при изменение 

на структурата на елементите. Осъществяването на отделните туристически  

продукти и реализирането на техните стойности зависи от реализацията на 

общия  съвкупен  туристически продукт за региона.  

 

Направеното проучване и  анализ на състоянието на туристическата 

инфраструктура на  региона, услугите в бранша, кариерното развитие на 

хората заети в него и пазара в трансграничния регион, позволява да 

изведем следните основни изводи, проблеми и препоръки, които 

рефлектират върху качеството на предлагания продукт, 

конкурентноспособността на региона и в крайна сметка на потенциала за 

нарастване на възмогностите за по-добър живот. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ, ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ ИЗВЕДЕНИ В 

ПРОУЧВАНЕТО 

 

Този проект има за цел да търси и осъществява въздействие върху 

големи групи хора чрез инициативи за взаимно партньорство и 

формиране на общ интерес към културното наследство на двете нации, 

разделени от границата, чрез свързване в мрежа за по-голямо участие и 

превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции. 

 

1.  Местните занаяти са важни елементи на културата и затова 

хората пътуват, за да видят и преживеят други култури, традиции 

и начин на живот. Продуктите на занаятите представляват важен 

елемент от покупките, направени от туристите, осигурявайки 

важен стопански и финансов принос за местната икономика. 

2. Туризмът също подкрепя самите занаяти, като гарантира 

продължаването на производството на занаятите и укрепването 

на местните култури, развитие и маркетинг на занаятите, 

насърчава интереса към историческото културно наследство, 

като същевременно генерира важен източник на доходи. 

3. Развитието на туристически вериги около занаятчийски 

работилници в градски или полуградски райони е възможна 

стратегия за местно икономическо развитие и позволява на 

занаятите произвеждащи продукти, изделия и услуги да изградят 

връзки с туристите, като същевременно насърчава и поддържа 

традиционните практики за занаятчийското производство. 

4. Най-често продуктите и услугите на занаятите предоставят 

ценни исторически следи и информация за начина на живот, 

възгледите на хората за околната среда и социалната сфера в 

миналото и настоящия живот, поради което са привлекателни за 

включване в туристически пакети, дестинации и атракции. 

5. Трансграничният регион има богато културно-историческо 

наследство, свързано с занаятите и техните продукти и услуги, 

които биха могли да станат туристически атракции. 

6. Предварителното проучване показа, че в трансграничния регион 

все още има голямо разнообразие от занаяти и занаятчийски 

изделия. Една част от тях е уникална, което при подходящо 

предлагане ще предизвика голям интерес сред туристите. 

7. Трансграничният регион разполага с широка гама от занаяти и 

занаятчии, за които стимулирането като целева група би могло да 

развива дейности, продукти и услуги, които имат изключителния 
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шанс да просперират като туристически продукти и второ, да 

увеличат възможностите за алтернативен туризъм. 

8.  За опазване на чистотата на занаятчийския продукт е необходимо 

ограничаване и спирането на вноса на чужди „занаятчийски 

продукти“, произведени по съвременни технологии, които да се 

конкурират с тези на автентичните местни занаятчииски 

продукти. 

9. Налице е необходимост от създаването на нова политика по 

отношение на развитие на възможностите за включване на 

традиционни занаяти в нови форми за предлагане на атрактивен 

продукт с туристическа насоченост в трансграничния регион. 

10.  Хората от трансграничния регион проявяват най-голям интерес  
към бита, културата и начина на живот на съседите, 
възможностите за пазаруване, ползване на услуги, опознаване на 
историческото минало и културното наследство на народите, 
икономиката, стандарта на живот, традициите и  обичаите. 

11. Проучването показва достатъчно добра активност на взаимните 
пътувания и посещения на гражданите от двете държави, което е 
благоприятно за осъществяване на дейностите заложени в 
проекта. Една трета от гражданите на трансграничния регион 
вече са пътували до съседната страна. Около 20% от населението 
не са пътували в съседната страна до сега. Тук има доста голямо 
различие между гражданите от България и Турция. От българска 
страна само около 6% от гражданитетвърдят, че не са пътували 
до Турция, докато турските граждани които не са посещавали 
България са доста повече - около 33%. 

12. Проучването показва една много богата палитра от очаквания на 
гражданите при посещение в съседната държава, като се 
открояват следните интереси и очаквания: Природните 
забележителности – 16.16%,  Порядки свързани с начина на живот, 
нормите на поведение и битовата култура – 15.82%, 
Архитектурата и градоустройството на населените места, 
атрактивни паметници, сгради, мостове, съоръжения – 15.15%, 
Предмети и продукти на традиционни занаяти, сувенири, храна и 
напитки – 14.65%, Обекти на културно историческото наследство 
– музеи, обекти свързани с религиите – 13.80% 

13. Гражданите изразяват преобладаващо мнение, че отраслите на 
икономиката, които са с най-висок потенциал и ще доведат до 
растеж в развитието на трансграничния регион са: Туризъм – на 
около 31% от анкетираните, Търговия и услуги – около 21% от 
анкетираните, Институционално сътрудничество и партньорство 
- около 14% от анкетираните 

14. Относно потенциала за развитие на отделните разновидности на 
туризма в региона, според анкетираните със значителен 
капацитет за развитие са: Туризъм с цел пазаруване – около 23% 
от анкетираните; Морски и воден и планински туризъм – около 
15%; Туризъм свързан с културно историческото наследство – 
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около 14% и Лечебен, рехабилитационен, селски туризъм - общо 
около 11% от анкетираните 

15. Изследването показва най-силен интерес на хората от региона към 
следните елементи на средата в която живеят и държат за 
тяхното опазване, развитие и включване в туристически пакети и 
продукти: Впечатляваща природа – водопади, извори, пещери, 
уникални растителни и животински видове; Продукти на 
занаятите  и действащи занаятчийски ателиета; Обичаи и 
празници свързани с бита, семейството, религията – кръщаване, 
сватби, именни дни и други такива; Специфични атракции свързани 
с приготвяне на кулинарни продукти 

16. Мнението на хората живеещи в трансграничния регион за това кои 
занаяти и техните продукти имат най-голям потенциал да се 
превърне в туристическа атракция са както следва: Дърворезба, 
изделия и продукти свързани с нея – 20.36%; Грънчарство, керамика 
и изделия от глина – съдове, гравирани и рисувани чинии с 
орнаменти, битови изделия – 17.92%; Бродерия и изделия с 
традиционни шевици и художествени мотиви – изделия за бита, 
сувенири – 16.48%; Златарство – бижутерия, сувенири, религиозни 
атрибути – 14.36%; Метални изделия изработени от ръчно кована 
мед и калай – 11.31% 

17. В занаятите и техните продукти хората най-много ценят: 
Ръчната и автентична изработка на изделията - 28.85% от 
анкетираните; Уникалността на всяко отделно изделие – 15.90%; 
Творческия подход на занаятчията към изделието – 13.77%; 
Битовите ценности на поколенията живели много преди нас и 
смисъла които носи и предава всеки орнамент и детайл в 
изделията за поредица от много поколения. 

18. В изследването като предпочитание и интерес на гражданите от 
трансграничния регион се открояват следните материали от 
които се изработват занаятчийски изделия по реда в които са 
изброени: дърво, текстил – платове, памук, вълна, козина, конци, 
глина и керамика, метали – мед, бронз, желязо благородни метали, 
кожа, мрамор, камък и гранит. 

19. Хората от региона открояват като еднакво желани занаяти, 
упражнявани като хоби с почти еднакъв процент на 
привлекателност както следва:  Изработка на бижутерия, 
Изработка на гоблени; Изработка на сувенири от кожа, текстил, 
хартия, метал, восък или глина; Изработване на ножове и други 
режещи инструменти за бита; Дърворезба и изделия от дърво;  
Изработка на статуетки от дърво и метал; Изработка на икони 
или други атрибути свързани с религията; Изработка и 
възстановяване на древни оръжия. В България най-желани като 
хоби са занаятите свързани с изработка на гоблени, изработка на 
бижутерия, изработка на сувенири от кожа, текстил, хартия, 
метал, восък или глина. В Турция преобладава интереса към 
занаяти като хоби, свързани с изработка на бижутерия, 
статуетки от дърво и метал, изработка на ножове и други режещи 
инструменти за бита. 
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20. В изследването се констатира не добре развита и недостатъчна 
инфраструктура за информиране, консултиране, образование и 
квалификация в областта на културно-историческо наследство, 
културата, религията и начина на живот и съответно на 
възможностите за превръщане на занаятите и техните продукти 
в туристическа атракция 

21. Констатирана е недостатъчна инфраструктура за управление на 
възпитателни и учебни дейности в областта на занаятите и 
тяхното ново и атрактивно приложение. 

22. Изследването също показва недостатъчна сегментация на 
местната икономика, липса на високотехнологични и експортно 
ориентирани отрасли, в това число в бранша на туризма и 
занаятите 

23. Проблем продължава да бъде за региона недостатъчния обем на 
преки вътрешни и чуждестранни инвестиции, включетелно и в 
проектната област – туризъм и занаяти 

24. Констатирана е липса на стабилни гъвкави учебни центрове извън 
държавната инфраструктура, включително и в областта на 
културно историческото наследство и занаятите 

25. Ниска конкурентна способност в проектното област – туризъм и 
занаяти 

26. Недостатъчен капацитет и лоша подръжка на материалната 
база в голяма част от обектите на културно историческото 
наследство  

27. Недостатъчно развитие на ИКТ в средата на пазарна 
експлоатация на културно историческото наследство и туризма; 

28. Не ефективно действащи системи за оценка на квалификацията и 
кариерното развитие на хората заети в сектора на културно-
историческото наследство, туризма и занаятите 

29. Бавен процес на придобиване на актуална квалификация на 
заетите в бранша на туризма спрямо моментните нужди на 
бизнеса в областта на проектните теми 

30. Недостатъчно добре развит капацитет на част туристическите 
фирми и агенции, туристически сдружения и бизнеса по отношение 
на пазарната ниша на туризма, свързаните с него атракции, с 
очакванията и нуждите на гражданите в качеството им на 
туристии и потребители на туристически услуги; 

31. Несъответствие на професионалното образование спрямо 
изискванията на пазара на труда и  развитието на реалната  
икономика в областта на културно историческото наследство и 
туризма свързан с него; 

32. Прилагането на неадекватна маркетингова стратегия за 
развитие на инфраструктура свързана с културно – 
историческото наследство и неотчитане на спецификата на 
развитие на пазара в тази област;   

33. Липса на сериозни инвестиции и сътрудничество на институции и 
бизнес в областта на културно историческото наследство като 
атракции в туризма; 
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34. Слабо усвояване на средствата от европейски и международни  
програми в областта на културно историческото наследство като 
атракции в туризма;   

35. Необходимост от прилагане на съвременен подход за стимулиране 
на туризма като приоритетен отрасъл чрез нови иновативни 
инструменти и дейности каквито са: 

• Подготовка на съвместни WEB портали за информационен 

обмен между консултанти, експерти, предприемачи и граждани 

свързани с туристическия бранш; 

• Създаване на консултантски бюра в областта на 

трансграничния пазар на труда свързан с туризма; 

• Създаване на съвместни трансгранични трудови борси и 

посредничество в проектната област; 

 Съвместни семинари и конференции по проектната тема; 

• Размяна на наставници и стажанти в подходящи професии 

свързани с туризма и занаятите за региона; 

• Подготовка на съвместни проектни и програмни документи за 

трансграничния туристически регион; 

 

 

 

 

 
 

 

ВИЗИЯ НА ОБЩИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ  РЕГИОН 

 

Визията описва състоянието на трансграничния регион, което 

заинтересованите страни биха желали да постигнат в сферата на 

развитието на туризма и туристическия бранш, развитие на неговото 

разнообразие на основата на културно историческото наследство, 

особенностите на бита и обичайте, природата и материалната култура, 

заедно с поставените социално икономически и пазарните цели, задачи и  

интервенции. 
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Формулирана в настоящата анализ, визията изглежда така :  

 

Трансграничният регион да се развие като място за упражняване и 

развитие на опознавателен, привлекателен, криативен и 

удовлетворяващ потребностите на хората туризъм, чрез утвърждаване 

и развитие на местната туристическа и съпътстваща инфраструктура 

и насърчаване на местната предприемаческа активност в бранша. 

В този смисъл е необходимо развитието на общия трансграничен 

туристически регион, който да предлага гъвкави услугите в бранша, 

кариерното развитие на хората заети в него, свързване на бъдещото 

развитие с нови социално-икономически и културно-исторически политики и 

послания в общественото пространство, свързване с нови идеи за 

утвърждаване на устойчиви модели за местно и регионално развитие 

основани на креативен туризъм, издигане в приоритет отношението към 

новите социално-икономически възможности, традициите и интересите на 

местните общности. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩИЯ ТРАНСГРАНИЧЕНТУРИСТИЧЕСКИ  

РЕГИОН 

 

Да се осигури устойчив растеж на общия туристически 

трансграничен регион, а предлагането на туристически услуги да  

се превърне в ефективен инструмент за повишаване 

благосъстоянието на местното население. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ 

Планирането на активна пазарна политика в областта на трансграничния 

туризъм е необходимо да се обвърже с налагането на конкурентните 

предимства на трансграничния регион в областта на природното и културно 

историческо наследство, с гъвкави услуги, развитие на образователното 

ниво на хората заети в него, чрез комплексно развитие на местната 

туристическа и съпътстваща инфраструктура. Като цяло това развитие 

следва да се осъществява на основата на следните стратегически 

приоритети : 

    •  Популяризиране на туристическия потенциал на трансграничния регион; 

    •  Създаване и популяризиране на  жизнеспособен и разнообразен  

    интегриран  трансграничен  туристически продукт; 

• Развитие на местната туристическа инфраструктура и осигуряване на 

качествени услуги в областта на предлагането на туристически продукти, 

образователно развитие на хората заети в бранша.  
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•   Подобряване  на  информационната  и комуникационната среда в 

областта на предлагането на туристически услуги в трансграничния 

регион 

  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИЯ 

ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН 

 

Продуктовата и пазарната ориентация на туристическия бранш в 

трансграничния регион с гъвкави услуги наситени с креативност, 

привлекателност и разнообразие следва да бъде реализира на основата 

на следните принципи : 

 

  • Партньорство – обединяване и координиране усилията на всички 

заинтересовани страни от развитието на туристическата инфраструктура 

в трансграничния регион; 

  • Обхватност – популяризирането на предлаганите туристическите 

продукти и възможности в трансграничния регион следва да покрие 

възможно  най-голяма част от националните територии на двете 

партньорски държави и с разширение към държавите от Европейския 

съюз и Близкия изток; 

  •  Гъвкавост -  стратегията да може  да реагира на промени и включва 

нови послания; 

 •  Съпричастност – наличие на разбиране от страна на местната 

общност на необходимостта от разнообразен и креативен туризъм съчетан 

с гъвкави допълнителни услуги характерни за производството и 

потреблението в региона. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Развитието на туристическия бранш в трансграничния регион, факторите от 

които той зависи, изисква да се видят проблемите и да се прояви желание 

за промяна на ситуацията. Трудностите не са причина да се изоставят 

усилията за развитие на този привлекателен и доходоносен бранш, 

съобразени с всички  местни, национални и международни фактори. Част от 

тези усилия е и настоящото изследване и анализ. Те дават възможност да  

бъдат оценени и промоцирани  сравнителните предимства и ресурси на 

трансграничния регион, в областите Ямбол, Лалапаша и Одрин, да се 

набележат мерки за разширяване, преструктуриране и модернизиране на 

съществуващите услуги и да се развият нови такива. Маркетинговата 

стратегия за развитие на местния креативен и удовлетворяващ интересите 

и потребностите на хората туризъм не е статичен документ. Това е отворен 

и гъвкав документ, отчитащ реалностите в развитието от двете страни на 

границата  и подлежащ на развитие и актуализация.   

 Изведените формулировки и предложения биха били полезни , ако има 

консенсус между заинтересованите страни   по отношение на основните 

приоритети за развитието на възможностите които дават специфичните 

дадености и предпоставки в трансграничния регион.  

Развитието на завладяващ, заинтригуващ и креативен туризъм в региона  

изисква мотивация и насърчаване за нови инвестиции свързани с нови и  

гъвкави услугите, разнообразие и качество. А какво по-добра мотивация би 

могло да има от стремежа за икономически просперитет на трансграничния 

регион и повишаване благосъстоянието на живеещото в него население. 

Растежът в  икономическото развитие на трансграничния регион е 

невъзможен без равновесие на икономическото, екологичното и социално-

културното развитие, като миналото и културно историческото наследство 

могат да се превърнат във  важен инструмент за развитие в това 

отношение. 

С настоящия анализ и изводите в него местните публични органи, както и 

всички останали заинтерисовани страни, получават един полезен 

оперативен документ, който ще подпомогне процесите на развитие на 

туристическия бранш в трансграничния регион. 

                                                                                                       

  
 


