Методология за приоритизиране на
културните и туристическите обекти на
територията на Република България

Междинни данни от пилотна оценка на първи 60
обекта от списъка с културни и природни обекти

Методология и приоритизиране на туристическата и
културната политика от регионално значение с цел
подпомагане на изготвянето на оперативните
програми за периода 2014-2020г.
Ш Критерий № 1: Уникалност и значимост на обекта/групата обекти;
Ш Критерий № 2: Посещаемост/Популярност на обекта/групата обекти;
Ш Критерий № 3: Местоположение на обекта/групата обекти:
ь Критерий № 3.1. Близост на обекта до 20-те водещи туристически общини;
ь Критерий № 3.2. Концентрация на обекти;

Ш Критерий № 4: Транспортна достъпност на обекта/групата обекти;
Ш Критерий № 5: Състояние на обекта/групата обекти:
ь 5.1 Физическо състояние на обекта/групата обекти;
ь 5.2 Връзка на обекта/групата обекти със защитени територии, защитени зони и
др. защитени обекти;

Ш Критерий № 6: Информационна осигуреност при/за обекта/групата обекти;
Ш Критерий № 7: Наличие на основни услуги в близост до обекта/групата обекти;
Ш Критерий № 8: Наличие на допълващи тематични продукти в района на
културния (туристически) обект/и.

Методология и приоритизиране на туристическата и
културната политика от регионално значение с цел
подпомагане на изготвянето на оперативните
програми за периода 2014-2020г.

ь Работна група за определяне на методология и приоритизиране
на туристическите и културни обекти от регионално значение;
ь Разработена методология;
ь Културни и природни обекти от национално и световно значение;
ь Обекти от разработвания социално-икономически анализ;
ь Обекти от официалния туристически сайт http://bulgariatravel.org/;
ь Приоритизация на обектите;
ь Обекти, формиращи ансамбли и комплекси;
ь Динамичен списък.

Междинни данни от пилотна оценка на първи 60
обекта от списъка с културни и природни обекти

СЗР

Плевен

Панорама Плевенска епопея 1877 г. – гр.Плевен + Скобелев парк,
историческа ценност от национално значение

СЗР

Мездра

Черепишки манастир Успение Богородично – с.Лютиброд

28

СЗР

Козлодуй Враца

Мемориален комплекс "Ботев път", който включва трасето на похода на
Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския балкан, заедно с
разположенитв по него исторически места.
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СЗР

Тетевен

Манастирски комплекс "Св. Илия", гр. Тетевен

26

СЗР

Ловеч

СЦР

Иваново

Ивановски скални църкви – гр.Русе

СЦР

Исперих

Свещарска гробница, Тракийска царска гробница – гр.Исперих
Праисторически, антични и средновековни структури в м. Сборяново и до с.
Свещари, общ. Исперих

СЦР

Дряново

Дряновски манастир Св. Архангел Михаил – гр.Дряново

СЦР

Велико
Търново

Преображенски манастир Преображение Господне – гр.Велико Търново

СЦР

Велико
Търново

Антични и средновековни структури на Момина крепост, Царевец и
Трапезица, община Велико Търново, област Велико Търново

ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА - Природна забележителност

29,5
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29,58
29,5
29,17
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СИР

Каварна

Антична и средновековна крепост “Калиакра” – гр.Каварна

СИР

Шумен

СИР

Провадия

СИР

Шумен

СИР

Велики Преслав

ЮЗР

Рила

ЮЗР

Банско

ЮЗР

Рила

ЮЗР

Гърмен

Исторически и архитектурен резерват Ковачевица

ЮЗР

Пирдоп

Еленската базилика - гр. Пирдоп

32
Археологически резерват Праисторически, антични и средновековни
структури до Мадара, област Шумен
29,25
крепост Овеч - Провадия

28,67

Природен парк Шуменското плато

27,67

Ранно средновековен град Преслав – гр.Велики Преслав
27,5
Природен парк “Рилски манастир”
Църква "Св. Троица" – гр.Банско

31
30,17

Църква при гроба на Св.Ив.Рилски, комплекс Рилски манастир
29,5
28,5
26,6
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ЮЦР

Смолян

Възрожденски ансамбли с. Широка лъка

ЮЦР

Хисаря

Тракийски храмов комплекс, Старосел

30,63

ЮЦР

Хисаря

Късноантичен град - Хисар, гр. Хисаря

30,33

ЮЦР

Свиленград

Средновековна крепост и тракийска гробница край село Мезек

28,25

ЮЦР

Смолян

Агушеви конаци – с.Могилица

ЮИР

Малко
Търново

Архитектурен резерват с. Бръшлян, общ. Малко Търново

ЮИР

Средец

Античен и средновековен град „Деултум – Дебелт“, община Средец, област
Бургас

ЮИР

Созопол

Природен и археологически резерват о-в Св. Иван – гр.Созопол

ЮИР

Котел

ЮИР

Казанлък

30,8

27,5
32,6
31,75
30,4

Старинната част на гр. Котел
Могилна гробница Севт III (Голяма Косматка)
Оструша
Хелвеция
Грифоните
Арсеналка

30
29,85

Срещани трудности в пилотната оценка на първите
60 обекта от списъка с културни и природни обекти
• Липса на информация за посещаемостта на явно популярни обекти;
• Трудности при идентифицирането на смисловата връзка на оценявания обект с
други защитени територии/зони, които допускат туристичеки дейности. Необходимо
е съдействие в тази насока от МОСВ;
• Предвидено е да се дават по 0,5 т. за всеки вид услуга за информационна
осигуреност. Почти всички обекти имат частична информационна осигуреност в
интернет пространството. С оглед на това би следвало да се точкуват само
специално разработени информационни материали и продукти;
• Целесъобразно ли е увеличаване на тежестта на критерия за физическо състояние
на обекта, влошено състояние – по-високо точкуване;
• Транспортна достъпност: не става ясно осигуреността с два или повече вида
транспорт дали включва шосеен, жп, морски или е достатъчна комбинацията от
автобусен и личен превоз. Липсва и информация за наличие на еко или велопътека.
• Транспортна достъпност, до каква дистанция се приема понятието „до главен път”. В
случая с о. Св. Иван следва да се оценява достъпността от пристанище до остров –
воден път;
• Липса на информация за получено финансиране през
Целесъобразност за надграждане на вече финансиран обект.

последните

5

Следващи стъпки Методология и
приоритизиране на туристическата и
културната политика от регионално значение

• Приключване на пилотната оценка на 60-те обекта
• Изводи и научени уроци от пилотната оценка
• Оценка на пълният списък с културни и природни обекти
• Одобрение
на
резултатите
от
междуведомствената работна група

членовете

на

• Класиране на обектите
• Представяне на списък с класирани обекти на членовете
на ТРГ

г.

Благодаря за вниманието!
Аница Русева
Отдел “Програмиране, оценка, информация и публичност”
Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”

www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg

