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Увод

В контекста на съвременната парадигма за устойчивото развитие и схващането за 
управление на туристическите дестинации, основаващо се на принципите за устойчиво 
развитие, е от съществено значение да се намерят подходящите инструменти за уста-
новяване на състоянието и проследяване на тенденциите на развитието в различните 
аспекти на устойчивост, за да се предприемат адекватни действия за повишаване на 
благоприятните въздействия от развитието. Независимо от превръщането на фразата 
«устойчивото развитие» в клише и честото й възприемане като непостижим идеал, все 
по-често откриваме в практиката, и в частност в туристическата практика, опити тази 
концепция  да се приведе в действие, като проникне в ежедневната оперативна дейност 
на туристическите предприятия. Доказателство за това са все по-детайлно разработени-
те системи от еталонни стойности (benchmarks) за оптимално използване на различни 
ресурси от околната среда (основно разход на вода и енергия). В някои от развитите в 
туристическо отношение страни от ЕС и по света след 2000 г. се разработват и прилагат 
системи от индикатори за устойчиво туристическо развитие не само на фирмено, но и 
на дестинационно ниво.

Община Царево, разположена в югоизточната част на България, включва най-юж-
ната част от нашето Черноморско крайбрежие и част от Странджа, с все още налични 
неусвоени за целите на туризма територии, а същевременно тепърва предстои да се 
използват възможностите на Природен парк “Странджа” за разнообразяване на пред-
лагането и по-равномерно разпределение на туристопотока на територията на общи-
ната. Това предизвиква интереса към проучване на състоянието на туристическото 
развитие на общината в търсене на отговор на въпроса как ще се осъществява раз-
витието на туризма на територията на общината, с уникално съчетание на природни 
и антропогенни ресурси, и дали ще се избегнат грешките със свръхзастрояването на 
курортните комплекси и другите селища по Черноморското крайбрежие и неговото зад-
земие. Отговорите на тези въпроси са належащи и в контекста на обществения отзвук 
и публичните дискусии по повод местните конфликти, породени от актуализацията на 
Териториално-устройствения план на общината и утвърждаването на Плана за упра-
вление на ПП «Странджа».

Настоящата разработка представя подход за разработване и последващо тестване на 
методика за оценка и мониторинг на устойчивото туристическо развитие на общинско 
ниво, основана на система от индикатори за оценка на икономическите, екологичните 
и социални влияния на туризма, която да е в състояние да позволява извеждане на тен-
денциите и да служи на местната власт за обосноваване и провеждане на политика за 
оптимизиране на ефектите от развитието на туризма. Подходът при разработването на 
методиката включва проучване на политическата и нормативна рамка, за да се гаран-
тира отчитане на въведени или предстоящи изисквания, както и на проучване на добри 
практики в Европа и света. Тя е разработена и тествана при отчитане на моментното 
състояние на туристическото развитие на община Царево и проявата на съпътстващите 
развитието конфликти и проблеми.
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1. Методологични основи на изследването

1.1. Цел и задачи на изследването. 
Дисертационният труд адресира анализирания по-подробно в гл. 2 проблем за не-

обходимостта от наблюдение на туристическото развитие въз основа на относително 
унифицирана, съобразена с националния и местен контекст, и практически прило-
жима система от индикатори за устойчиво туристическо развитие.

ЦЕЛТА на дисертационния труд е да се разработи система от индикатори за устой-
чиво туристическо развитие на общинско ниво и да се изпробва в община Царево, за 
да се оптимизира с оглед използването й и в други общини в страната. 

За постигане на така формулираната цел са поставени следните основни ЗАДАЧИ:
1. Изясняване на контекста и концептуалната рамка на изследването и разгра-

ничаване на термините развитие, туристическо развитие, устойчиво туристическо 
развитие и техния мониторинг.

2. Анализ на съществуващи подходи за мониторинг на туристическото разви-
тие и системи от индикатори за мониторинг на (устойчивото) туристическо развитие

3. Разработване на методика за идентифициране, подбор и тестване на систе-
мата от индикатори за устойчиво туристическо развитие.

4. Набиране на вторична и емпирична количествена и качествена информация 
за актуалното състояние на туризма, на общото социално-икономическо състояние 
и състоянието на природната среда, както и по отделни индикатори, включително 
проучване на нагласите на местното население към развитието на туризма.

5. Анализ и оценка на туристическото развитие на община Царево (в т.ч. ту-
ристически ресурси, туристическо търсене, туристическо предлагане, местна среда)

6. Извеждане на стойностите и/или качествените оценки по включените в сис-
темата за тестване индикатори.

7. Оптимизиране на системата от индикатори, от гледна точка на практическа-
та им приложимост.

Изпълнението на целта и задачите наложи прилагането на системния подход  как-
то по отношение на системата на туризма, която е подложена на изследване в нейната 
цялост, така и по отношение на групите индикатори, разглеждани в система, отразя-
ващи влиянията на туристическото развитие във всичките им аспекти.

1.2. Обект. предмет и методи на изследване.
ОБЕКТ на изучаване е територията на община Царево. Изборът на обекта на из-

следване е продиктуван от следните основни съображения:
1. Общината като административната единица е реален политически субект и 

разполага с необходимия инструментариум за целенасочено въздействие при про-
веждане на туристическата политика и планиране.

2. Територията на община Царево се характеризира с компактност, но и с го-
лямо разнообразие на туристически ресурси, позволяващи специализация в морски 
рекреативен туризъм, но и с възможност за допълнителна специализация в еко-, сел-
ски и културно-познавателен туризъм. Значителна част от ресурсите са неусвоени, 
което предизвиква силен инвеститорски интерес и бурно екстензивно развитие, чес-
то с неблагоприятни последици.

3. Значителна част от разглежданата територия попада в рамките на Природен 
парк „Странджа”, който обхваща населени места, което би следвало да е предпостав-
ка за по-лесно прилагане на концепцията за устойчиво развитие към район с голям 

потенциал и същевременно с повишена чувствителност към развитието на туризма.  
4. От друга страна, ограниченията върху различни дейности в парковата те-

ритория е пречка за лично облагодетелстване на отделни физически и юридически 
лица, като породените от това конфликти съпътстват развитието на туризма в райо-
на от 2005 г. до днес. На територията на община Царево се сблъскват разнопосочни 
интереси (природозащитни и икономически, между местни лица и външни за об-
щината предприемачи, между отделни местни групи в зависимост от собствеността 
върху терени) във връзка с извеждането на приоритети на развитието и извличането 
на конкретни ползи за местната общност от избрания път на развитие.

5. През последните 10 години туризмът е водещ икономически отрасъл в об-
щината.  Проучвания на туристическите ресурси и туристическото развитие във 
връзка с разработването на Програма за развитие на туризма, както и на Общинския 
план за развитие 2007-2013 г. и неговата актуализация, и на Доклада за кредитен рей-
тинг на общината, са послужили като основа за информационното осигуряване на 
настоящата разработка и позволяват използването на някои от данните за аналитич-
ни и сравнителни цели. 

6. Не на последно място, териториалният обхват на обекта на изучаване е под-
бран така, че да позволява провеждането на комплексно теренно проучване, при съ-
образяване с ограничените човешки, времеви и финансови ресурси. 

ПРЕДМЕТ на изследване в настоящия дисертационен труд е потенциалната сис-
тема от индикатори за мониторинг на устойчивото туристическо развитие на об-
щинско ниво, разпределени в трите групи, в които се установяват влиянията от раз-
витието на туризма – физически (екологични), социални и икономически, и които 
съответстват на принципите на устойчивото развитие и на Глобалните критерии за 
устойчиво туристическо развитие.
 

Основните ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ включват: 
- анализ на литературни източници и планови документи;
- анкетен метод;
- разработване на матрица, свързана с модела за жизнения цикъл;
- теренни изследвания, свързани със заснемане и преброяване на посетите-

лите на плажовете; 
- проучване на публикации в медиите;
- статистически методи за обработка на количествената информация (в т.ч. 

използване на специализирания софтуер SPSS);
- научен анализ и синтез, и др.
Източници на информация за състоянието на природната и икономическата сре-

да, в частност състоянието на туризма, в община Царево са данните на НСИ, данните 
за категоризираните обекти на територията на общината от общинския регистър и 
публичния регистър на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (до 
2009 т. Държавна агения по туризъм), доклади на РИОСВ – Бургас, материали на дру-
ги министерства и ведомства,  документи и справки на общинската администрация, 
както и официални изявления на кмета на общината и нейния прес-център, много-
бройни публикации в медиите.

Разработването на дисертационния труд е осъществено в периода 2002 – 2011 г. 
В началния етап са проучени научни и практико-приложни литературни източници 
за запознаване със същността и значението на индикаторите, както и наличните сис-
теми от индикатори за устойчиво туристическо развитие, приложими на глобално, 
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национално и местно ниво, а също и такива на ниво туристическо предприятие, ос-
новно от хотелиерския и туроператорския сектор. През целия период на проучването 
е проследявана появата на нови системи и начина на тяхното приложение. Паралелно 
с това е осъвременявана информацията за промените в политическия контекст на 
всички равнища.

Създаването на детайлен списък от потенциални индикатори и подбирането на 
релевантните за изследвания обект е осъществено в началото на 2007 г., когато съот-
ветно са разработени и анкетните карти за набиране на необходимата за оценката на 
състоянието индикатори, включително анкетната карта за отношението на местното 
население към развитието на туризма и за оценка на някои от социалните му ефекти. 
Основното теренно проучване е проведено в средата на юли 2007 г., непосредствено 
преди настоящата икономическа и финансова криза. През същия период е извър-
шено заснемането на плажните ивици с цел оценка на натовареността на този най-
важен за общината природен ресурс. Впоследствие са осъществени още няколко по-
сещения в района (по 1-2 пъти годишно) за допълване и доуточняване на наличната 
информация, както и за лично запознаване с проблемни обекти и инфраструктура.

Данните за състоянието на икономиката (включително за туризма) и на местната 
среда към началния момент на проучването се отнасят за 2005-2006 г., поради отло-
жения момент на публикуването им от НСИ. Там, където е имало актуална информа-
ция, предоставена от общинската администрация, НСИ и други ведомства, данните 
са осъвременени до по-близък период, включително до 2010 г. Представянето им в 
настоящия труд, заедно с прегледа на по-нова статистическа информация показва, 
че в много отношения 2006 и 2007 г. са пикови в развитието, което е добра отправна 
точка за последваща оценка на състоянието по включените в системата индикато-
ри. Специално за разкриване на съвременното състояние на туризма са обработени 
и анализирани данните, публикувани от НСИ, отнасящи се до 2010 г. включително, 
както и други данни и информация, помагащи да се разкрият тенденциите на разви-
тието.

Осъществени са 3 анкетни проучвания – с публичните власти и други местни за-
интересовани, с туристически предприятия и с местното население.

2. Мониторинг на устойчивото туристическо развитие 

Логическата схема на изследването включва най-напред дефиниране на понятия-
та развитие, туристическо развитие и устойчиво туристическо развитие. Развитието 
на туризма се обвързва с неговите влияния, които се проявяват във времето и прос-
транството, и необходимостта от тяхното планиране и управление. От особено зна-
чение, предвид целта на проучването, са влиянията, които се установяват в туристи-
ческите дестинации, тъй като, за да се удължи техния живот, трябва да се адресират 
рисковете пред развитието им, свързани с нарушен баланс между икономическите, 
социалните и екологични интереси на местното население, предприемачите в тури-
зма и техните организации, местната власт и самите туристи.

Проучването на разработените и прилагани в практиката системи от индикатори 
за мониторинг на развитието, на туристическото развитие и на устойчивото турис-
тическо развитие позволява да се формулират изходните положения за разработване 
на ефективна система за мониторинг на устойчивото туристическо развитие на об-
щинско ниво, в тясна връзка с дългосрочните (стратегически) цели на всяка турис-
тическа дестинация и с оперативните мерки, свързани с реализацията на краткосроч-
ните и средносрочни цели.

В последните години в света са разработени и се използват голям  брой системи 
от индикатори за оценка и мониторинг на устойчивото туристическо развитие.  Те се 
различават по цели, по териториалния обхват, за който са приложими, но също и по 
обекта на оценката, аспекта на устойчивост, който оценяват, както и по степента на 
детайлизация. Тези, които са проучени като основа за настоящата разработка, включ-
ват системите от индикатори на:

- Групата за развитие (Groupe Developpement, 2000)
- Световната организация по туризъм (What tourism managers …, 1996), 

(Indicators of Sustainable Development for..., 2004);
- Европейската агенция по околна среда (Core set of indicators); 
- Балтийските страни (Baltic Agenda 21, 2001); 
- Средиземноморския район (The Mediterranean Action Plan, 2005), (Farsari, 

Prastacos, 2001); 
- националните системи, обединени от критериите на инициативата VISIT 

(The 21 key criteria for sustainable tourism certification);
- Франция (Tourisme, Environnement, Territories, 2000), 
- Испания  (Environmental Indicators System of Spanish Tourist Sector);
- Алпийски дестинации в Швейцария (Johnsen, Umbrach-Daniel et al., 2003; 

Johnsen, Bieger et al., 2008)
- отделни дестинации в Испания, Португалия, Италия, 
- хотелската група ACCOR,
- международната финансова корпорация (IFC) 
- оценъчни доклади на TUI и др.
Проучен е и опита на Географския институт на БАН, който осъществява широко-

обхватен швейцарско-български проект за усъвършенстване на научнопознавател-
ната база за устойчиво управление на рекреационните ресурси (Йорданова, 2005), 
както и българската практика в сертифицирането на устойчивото опериране на ту-
ристическите предприятия.

Специално внимание е отделено на широко използваната в туризма форма на 
мониторинг чрез проследяване на тенденциите в промяната на дейностите, потреб-
ностите и мненията на ключовите заинтересовани страни и в частност на местната 
общност. 

Въз основа на направения преглед на многобройните публикации за мониторинг 
на устойчивото туристическо развитие могат да се направят следните изводи:

- Туристическото развитие преминава през поредица от фази, като за вся-
ка фаза е характерно определено съотношение между видовете влияния, а също и 
между положителното и отрицателното им измерение. Това предполага промяна на 
целите на туристическото развитие във времето, както и във връзка с променените 
ценности на обществото и местната общност;

- Туристическото развитие се осъществява в различен контекст и зависи от 
всички фактори на местната среда. Пренесен опит и добри практики не могат да се 
приложат директно, а трябва да се адаптират към местните условия. Така, известните 
системи за мониторинг и оценка, както и конкретните индикатори, трябва да отчитат 
етапа на туристическо развитие и постигнатия баланс на интереси;

- Устойчивото туристическо развитие предполага постигането на разбирател-
ство по отношение на целите на развитието и използването на ресурсите на всич-
ки заинтересовани от това развитие и предварително изясняване на потенциалните 
ползи и вреди (оценка на риска);

- Необходимо условие за устойчивото развитие е неговото планиране, вклю-
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чително неговият мониторинг и оценка. Развитието на туризма следва да се разглеж-
да като част от икономическото и човешкото развитие, а неговият принос трябва да 
се оценява реалистично;

- Разработените системи за мониторинг на устойчивото туристическо разви-
тие в света и натрупаният опит в България по разработване на методика и конкрет-
ни системи от индикатори за проследяване на туристическото развитие, както и на 
планови документи, са добра предпоставка за обмисляне на опростена и ефективна 
система за мониторинг и оценка на устойчивото туристическото развитие на общин-
ско ниво.

По отношение на проучените системи от индикатори за мониторинг на устой-
чивото туристическо развитие се констатират следните слабости и недостатъци 
(Johnsen et al., 2008):

- обхващат само един (напр. за екотуризма) или не всички аспекти на устойчи-
вото развитие, като се пропуска взаимовръзката и взаимозависимостта между всич-
ките му аспекти;

- системите от индикатори не са обвързани в някаква правна рамка, разрабо-
тени са и съществуват сами за себе;

- липсват предпоставки за сравнимост и допълняемост между самите системи 
и различни по обхват територии, спрямо които са приложени;

- разработването на системите е било „външен” за местната общност процес, 
в който заинтересованите страни не са включени, поради което индикаторите не се 
приемат и прилагат.

Разработването на система за мониторинг на устойчивото туристическо развитие 
на местно ниво изисква предварителен отговор на следните въпроси:

- Какво трябва да се наблюдава? – елементите на системата на отдиха и тури-
зма (в частност туристическото търсене) или средата и промените в нея, които на-
стъпват в резултат на развитието. Наблюдението на туристическото развитие може 
и да съвпада, но по-често се различава съществено от мониторинга на изпълнението 
на планови документи, свързани с туристическото развитие;

- На какво ниво трябва да се осъществява мониторинга? – от гледна точка на 
възможностите за целенасочено използване на местните ресурси и контрол върху 
използването им, при това съобразно интересите на всички заинтересовани страни, 
административно-териториалната единица община е най-удачното ниво за осъщест-
вяване на мониторинг на устойчивото туристическо развитие;

- Как трябва да се осъществява мониторинга? – необходимо е да се разрабо-
тят правила и процедури, да се определи периодичността, както и ясно да се дефини-
рат отговорностите по осъществяването на мониторинга. Системата от индикатори 
за мониторинг трябва да бъде в голяма степен унифицирана, но с възможност за от-
читане на местната специфика;

- Кой трябва да осъществява мониторинга? – пряка отговорност за осъщест-
вяването на мониторинг на устойчивото туристическо развитие трябва да носят ор-
ганите на местното самоуправление, и най-вече кметът на съответната община.

3. Методика за мониторинг на устойчивото туристическо развитие на общин-
ско ниво

Анализът на политическия контекст на устойчивото туристическо развитие по-
казва, че разработването и прилагането на система за оценка и мониторинг на устой-
чивото туристическо развитие трябва да се случи в България по силата на редица 

политически препоръки, решения, стратегически и нормативни документи, които 
се разработват и приемат на световно, европейско и национално ниво във връзка с 
устойчивото туристическо развитие. Редица международни и национални институ-
ции, неправителствени организации и бизнес секторът са разработили и прилагат 
системи от индикатори като инструмент за оценка и мониторинг на устойчивото ту-
ристическо развитие. В България, обаче, липсва регулативна рамка за използването 
на подобен инструмент за операционализизаране на устойчивото развитие.

Предложената методика включва изясняване на обекта и субекта на оценката и 
мониторинга, същността и подбора на индикаторите, набирането на информация, 
нейната обработка и представяне. Тя обхваща и предложение за правила,  периодич-
ност на наблюдението, както и дефиниране на отговорностите по осъществяването 
на мониторинга. Предложената системата от индикатори за мониторинг е в голяма 
степен унифицирана за прилагане на ниво община. Тя е конкретно разработена и 
тествана на примера на община Царево, но дава възможност за отчитане на местната 
специфика и прилагане и в други общини на страната. 

Разработването на система от индикатори за мониторинг на устойчивото турис-
тическо развитие, специално пригодена за нуждите на конкретна територия, както 
вече беше коментирано, може да преследва едновременно няколко цели (Johnsen et 
al., 2008):

- мониторинг – да се направи оценка на развитието на туризма и регионално-
то развитие спрямо принципите и критериите за устойчивост;

- управление – да се използва за насочване на развитието и процеса на кон-
трол на основата на установените тенденции на развитието;

- сравняване – оценка на развитието, процесите и продуктите и сравняване с 
подобни райони със сходни ресурси и обслужващи сходни сигменти (подобни срав-
нения, обаче, имат ограничен характер);

- оценка на моментното състояние на устойчивост на туристическо развитие, 
особено като част от стратегия на по-високо равнище;

- вътрешна мотивация – чрез използване на разбираеми и значими индикато-
ри да се провокира дискусия за дългосрочните очаквания и цели на развитието.

Процесът на разработването на системата от индикатори преминава през 4 фази, 
представени на схемата (Фиг. 1):

- Камерална фаза – запознаване с осъществени проучвания и съществуващи 
системи от индикатори и нормативната рамка, както и подбор на основните индика-
тори, които би следвало да са приложими за всяка територия;

- Първоначално проучване на територията – запознаване със спецификата на 
развитието и подходяща методология за неговото изследване, както и за открояване 
на съществуващите проблеми на местното туристическо развитие и извеждане на 
специфични за района индикатори;

- Набиране на информация, анализ и синтез – установяване на пътя на разви-
тие и изводи за неговото управление;

- Моделиране на системата от индикатори и адаптирането й за целите на упра-
влението.
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Фиг. 1 Процес на разработване на системата от индикатори

Разработването на методиката е осъществено при последователното извършване 
на следните дейности:

- анализ на съществуващи методики и системи от индикатори за оценка и мони-
торинг на устойчивото туристическо развитие (Асенова, 2006);

- анализ на наличната информация за състоянието на туризма в община Царево и 
основните проблеми, свързани с туристическото развитие (Assenova, 2007);

- разработване на системата от индикатори за оценка и мониторинг на устойчивото 
туристическо развитие на примера на община Царево и нейната обосновка, включи-
телно съобразяването й с политически и нормативни документи (Асенова, 2009);

- тестване на системата, набиране на информацията (включително чрез анкетни 
проучвания), нейната обработка и представяне.

В основата на системата е заложен модела „Движещи сили – Натиск – Състояние 
– Въздействие – Отговор” (FPSIR), който е разработен от Европейската агенция за 
околна среда (EEA), приложен при създаване на индикатори в областта на туризма, 
насочени към оценката на екологичните влияния на туризма и свързани с транспорта 
в ЕС (Sustainable tourism as.., 2006). В основата на модела са причинно-следствените 
връзки между основния въпрос, на който се търси отговор (критерий), проблемната 
област в съответната политика и дефинирането на индикатора. На основата на пред-
ложената система този модел може да се илюстрира с примера, посочен в Таблица 1. 
Според този модел една група индикатори отчитат силите, въздействащи върху раз-
витието, втора група – отчитат последствията от въздействието, а трета група инди-
катори включва мерките за преодоляване или предпазване от негативните въздейст-
вия. За представяне на разработената система, обаче, индикаторите са обособени по 
теми и подтеми, какъвто е подходът и на Евростат.

Таблица 1. Вътрешна логика при разработването на системата от индикатори 
според модела FPSIR

Критерий: Увеличаване на ползите за околната среда и намаляване на 
негативните ефекти;

Политическа област: Намаляване на  разхода на вода;

Наименование на индикатор: Среден разход на вода на турист на ден.

В предложената система подбраните индикатори се отнасят до една община, раз-
глеждана като туристическа дестинация, и са със средно- и дългосрочен времеви об-
хват. Голяма част от индикаторите са количествено измерими (41 бр)., но са използва-
ни и качествени индикатори.  Една част от индикаторите могат да се разглеждат като 
базови, а специфичните се отнасят до поемния капацитет на основните рекреацион-
ни ресурси в конкретната община, които в своето съчетание са уникални. Освен това 
е взето предвид, че индикаторите трябва да измерват и осигуряват необходимата ин-
формация в основните сектори (заинтересовани страни), включени при осъществя-
ването на туристическите дейности, съответно: публичен (местната власт), посети-
телите (туристите), туристически сектор (бизнеса) и неговите сдружения и местното 
население.

Системата включва 60 индикатора, подбрани сред предварително изведени над 
100 възможни индикатора. Критериите с най-голяма тежест при подбора на индика-
торите са следните: 

•	 да са релевантни, да позволяват да се следи състоянието по отношение на 
настоящите проблеми (негативни влияния), съпътстващи развитието;

•	 да отчитат както силите, въздействащи върху развитието, така и последстви-
ята от въздействието и мерките за преодоляване или предпазване от негативните 
въздействия.

•	 да са опростени и лесно разбираеми 
•	 да са леснодостъпни и бързоустановими
•	 да са измерими
•	 да са проследими във времето
Индикаторите са разпределени в три групи – екологични, социо-културни и ико-

номически, и са представени в Таблица 2, като в отделна колона е показана желаната 
промяна.  Институционалните индикатори и индикаторите, свързани с управление-
то на устойчивото развитие са разпределени в групите на екологичните и икономи-
ческите индикатори. 

Индикатори, свързани с околната среда – екологични индикатори
Екологичните индикатори са общо 37 и са обособени в 7 подгрупи със съответ-

ните кодове. От екологичните показатели 14 са качествени, оценявани като степен 
на въздействие или с наличие/отсъствие (да/не), а останалите 23 са количествени, 
изчислени в брой, на жител или турист/на ден или като дялово съотношение (%).

Социо-културни индикатори
Социо-културните индикатори са 12 и целят установяване наличието на ограни-

чения и степента на използване на местните туристически обекти. Те отчитат също 
нивото на медицинското обслужване на местното население и туристите, нивото на 
престъпността, генерирането на заетост в резултат на туристическото развитие. Сред 
социо-културните индикатори има само един качествен индикатор, отнасящ се до 
наличието на ограничения за достъп до туристическите обекти.

Икономически индикатори
Икономическите индикатори са 11 и изследват дела на туризма в местната иконо-

мика, привлечените инвестиции в областта на туризма и генерираната туристическа 
такса, както и степента, в която неговото развитие е резултат от предварително пла-
нирани действия. От икономическите индикатори 4 са качествени.
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Таблица 2. Списък на избраните индикатори за устойчиво  
туристическо развитие

Тип № Код Наименование Мярка Желана промяна

Ек
ол

ог
ич

ни

А – 1. Водоснабдяване и водоползване
1. А-1а Дял на обхванатите и третирани отпадни води % увеличение
2. А-1б Дял на чистата след третиране вода % увеличение

3. А-1в Влияние на изпусканата от пречиствателните станции вода 
върху средата степен намаление

4. А-1г Качество на водата за къпане при водни бани степен увеличение
5. А-1д Качество на водата от водопреносната мрежа степен увеличение
6. А-1е Среден разход на вода на един местен жител на ден л/ж/ден намаление
7. А-1ж Среден разход на вода на едно легло на ден л/т/ден намаление
8. А-1з Цена на водата от водопреносната мрежа лв. запазване
9. А-1и Наличие на проблеми с водоснабдяването да/не не

А – 2. Събиране и третиране на твърдите отпадъци
10. А-2а Дял на събиране и обработка на твърдите отпадъци % намаление
11. А-2б Дял на твърдите отпадъци за рециклиране % увеличение
12. А-2в Влияние на депонитраните твърди отпадъци върху средата степен намаление

А – 3. Използване на електроенергия

13. А-3а Среден разход на електроенергия на един местен жител на ден квч/ж/
ден намаление

14. А-3б Среден разход на електроенергия на едно легло на ден квч./т/
ден намаление

15. А-3в Дял на използвана електроенергия от възстановими източници % увеличение
16. А-3г Цена на електроенергията лв. запазване

А – 4. Състояние на атмосферния въздух
17. А-4а Ниво на замърсеност на атмосферата степен запазване

18. А-4б Влияние на туристическия транспорт върху замърсяването на 
атмосферата степен намаление

19. А-4в Ниво на шумово замърсяване степен намаление
А – 5. Застрояване

20. А-4г Максимална височина на сградите м запазване
21. А-4д Интензивност на застрояване коеф. запазване
22. А-4е Плътност на застрояване % запазване

23. А-4ж Местни архитектурни стилове на новоизграждащите се 
туристически обекти степен увеличение

24. А-4з Средна възраст на сградния фонд години намаление
25. А-4и Дял на застроената територия в общината % запазване
26. А-4й Дял на територията, заета от туристически обекти % запазване

27. А-4к Брой на издадените разрешителни за строеж на туристически 
обекти брой намаление

28. А-4л Брой на промяна на предназначението на земите в общината брой намаление
29. А-4м Наличие на ерозея, дължаща се на туристическо използване да/не не

30. А-4н Съотношение на незастроената към застроената част от 
бреговата ивица % запазване

А – 6. Защитени територии и биоразнообразие
31. А-5а Дял на територията, покрита с горска растителност % запазване
32. А-5б Дял на защитените територии % запазване
33. А-5в Брой на редки или застрашени растителни видове брой запазване
34. А-5г Брой на редки и застрашени животински видове брой запазване

А – 7. Поемен капацитет на туристическите ресурси

35. А-6а Размер на мястото на плажа за един турист при върхово 
натоварване м²/т запазване

36. А-6б Брой туристи при върхово натоварване в природни местности брой запазване

37. А-6в Брой туристи в период на върхово натоварване при културно-
исторически обекти брой запазване

Со
ци

о-
ку

лт
ур

ни

38. Б-а Съотношение между местни жители и туристи при 
използването на заведенията за хранене и развлечение % запазване

39. Б-б Съотношение между броя на туристите при върхово 
натоварване (максимален брой легла) и местното население % запазване

40. Б-в Наличие на ограничения за ползване на туристическите обекти да/не не

41. Б-г Дял на заетите в туристическия сектор % увеличение

42. Б-д Дял на постоянните работни места в туристическия сектор % увеличение

43. Б-е Брой на новоразкритите работни места брой увеличение

44. Б-ж Ниво на престъпност и ПТП по време и извън туристическия 
сезон степен намаление

45. Б-з Брой жители на един лекар брой увеличение

46. Б-и Брой туристи на един лекар брой намаление

47. Б-й Регистрирани заболявания сред местното население и 
туристите през сезона брой намаление

48. Б-к Регистрирани нарушения при използване на детски труд в 
туристическите обекти брой намаление

49. Б-л Дял на некатегоризираните туристически легла % намаление

И
ко

но
м

ич
ес

ки

50. В-а Дял на туризма в местната икономика %

51. В-б Търговски оборот, генериран от местното население спрямо 
общия оборот % намаление

52. В-в
Дял на местните юридически лица, упражняващи туристическа 
дейност спрямо общия брой юридически лица с туристическа 
дейност в общината

% увеличение

53. В-г Размер на направените инвестиции в туристически проекти лв. увеличение

54. В-д Брой реализирани публични туристически проекти брой увеличение

55. В-е Наличие на регионални и местни планове за развитие да/не да

56. В-ж Наличие на програма за развитие на туризма на местно ниво да/не да

57. В-з Съответствие на реализираните частни туристически проекти с 
целите и приоритетите на плановите документи да/не да

58. В-и Наличие на работеща система за наблюдение и оценка на 
развитието и в частност на туристическото развитие да/не да

59. В-й Дял на генерираната туристическа такса от събраните местни 
данъци и такси % увеличение

60. В-к Публични (общински) разходи за развитие на туризма лв. увеличение

4. Развитие на туризма в община Царево
Община Царево е разположена в най-югоизточната част на страната и на 

Европейския съюз. Общината е в съвременния си обхват от 2001 г. , като промените 
в предходните години са довели последователно до промяна на нейните граници и 
намаляване на нейната територия1. 

1 През 1997 г., когато се създава община Приморско, от община Царево се отделят населените места Писменово и 
Приморско, а през 2001 г. от община Царево към община Приморско се прехвърля и с. Китен. След няколкогодишни опити 
за отделяне на град Ахтопол и селата Варвара, Синеморец и Резово в самостоятелна община, през 2004 г. Министерски 
съвет на Република България излиза с решение (Решение № 169 на МС от 16.03.2004 г.), с което отказва създаването на 
нова община Ахтопол чрез отделяне от община Царево.
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Фиг. 2 Географско положение и граници на община Царево2

В днешния си вид об-
щина Царево заема тери-
тория от 513, 32 кв.км. На 
север общината граничи 
с община Приморско, 
на запад – с община 
Малко Търново, на юг – 
с Република Турция, а на 
изток естествена грани-
ца е Черно море (Фиг. 2). 
Това определя географ-
ското положение на об-
щината като периферно. 
В националния план за 
регионално развитие на 
страната 2000-2006 г. е 
предвидено изграждане 
на ГКПП в с. Резово до 
2008 г., но проектът не е 

реализиран. Няма развитие и по обсъжданите между правителствата на България 
и Турция възможности за разкриване на сезонни ГКПП в приграничния район на 
Черно море.

Във физикогеографско отношение територията на общината обхваща по-ниските 
източни разклонения на Странджа планина, които достигат до морския бряг и съз-
дават типичния за района разчленен бряг. Нископланинският характер на релефа и 
свързаните с него природни условия и ресурси, както и приграничното й местопо-
ложение предопределят по-слабата населеност, затруднената транспортната достъп-
ност и негъстата пътна мрежа, както и особеностите в икономическото развитие. От 
територията на общината около 80 % се заемат от гори, 17 % от земеделски земи и 2 % 
са населени места и урбанизирани територии. Селищата в общината са 13, от които 2 
града – Царево и Ахтопол. Общината разполага с 25 туристически значими плажни 
ивици с обща дължина 9184 м.

Общинският център отстои на 70 км от Бургас в южна посока. Характерът на ре-
лефа и речната мрежа предопределят основните посоки на транспортна връзка с об-
щината от север на юг покрай морския бряг, както и по речните долини в посока от 
изток на запад. С Република Турция липсва транспортна връзка, нещо повече, поради 
строго охраняваната граница в годините до присъединяването на България в НАТО, 
пътищата (включително мостовите съоръжения) са поддържани умишлено тесни и 
с ниска пропускателна способност, което е унаследено и създава проблеми с достъпа 
до най-южната част на общината и особено до селищата Синеморец и Резово. В не-
добро състояние, с много завои и ниска скорост на придвижване е пътят, свързващ 
гр. Царево с Малко Търново. Независимо, че е със статут на международен (Е87) пъ-
тят не се използва интензивно и е пречка за усвояване на ресурсите във вътрешност-
та на общината. Общата дължина на пътната мрежа в общината е 105 км, от които 38 
% са първокласна пътна мрежа в задоволително състояние.
2 Картата е изработена с любезното съдействие на доц. Ст. Димитров и гл.ас. А. Луканов

На територията на общината няма изградена жп мрежа. Наличието на пристани-
ща в Царево и Ахтопол може да подобри достъпа по вода, но до момента съществен 
напредък в тази посока не е отбелязан. Най-близкото летище е при Бургас, а за по-
малки летателни средства може да се използва и малкото летище до Приморско. 

Община Царево е отдалечена от останалата част на страната и от по-големи цен-
трове на туристическо търсене, ако се изключи областният център Бургас и разпо-
ложените северно от общината туристически курорти и селища. Изолираното мес-
тоположение на общината, обаче, е довело до съхраняване на природната среда и 
уникалната екосистема, което придава нова ценност на изследваната територия като 
добро място за живот, като възможност за развитие на екологосъобразни човешки 
дейности и като мотив за посещение и пребиваване в запазена природна среда за 
рекреация и туризъм с различни цели.

Прегледът на природните и поземлените ресурси показва, че туристическият 
потенциал на община Царево е значителен. Територията й представлява уникално 
съчетание от море, покрита с гори планина, реки с екзотична растителност и много-
образие на животинските видове. Основният природен ресурс за рекреатиен тури-
зъм са плажните ивици, като на територията на общината са обособени 25 плажа с 
обща площ около 722,511 дка. От тях 48 %  се намират по предвижданията на общия 
устройствен план пред урбанизирана зона за курортна дейност. Останалата част по-
пада в защитени територии, пред селищата и пред зони за вилен отдих. 

Климатът в района на община Царево е един от най-ценните му ресурси. За мор-
ски климатични курорти с национално значение са обявени гр. Царево през 1967 
г. и гр. Ахтопол през 1972 г. Морски климатични курорти с местно значение са с. 
Синеморец от 1963 г. и с. Лозенец от 1969 г. 

Същевременно значителна част от територията на общината е заета от защитени 
територии с различен режим – ПП «Странджа», 2 резервата, 7 защитени местности и 
4 природни забележителности. Части от територията на общината попадат и в обхва-
та на 4 защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните мес-
тообитания и на дивата флора и фауна. Това е обективна предпоставка за конфликт 
на интереси между развитие и опазване на средата.

Антропогенните туристически ресурси в община Царево имат второстепенно 
значение за развитието на туризма и изпълняват допълващи функции спрямо тради-
ционното предлагане, базирано на природния рекреационен потенциал. Значението 
им обаче не бива да се подценява, особено във връзка с тенденциите за засилено тър-
сене на културен, селски и други видове специализиран туризъм не само на междуна-
родния, но и на вътрешния туристически пазар. На територията на общината са иден-
тифицирани общо 67 обекта от материалното културно наследство. Териториалното 
им разпространение е повсеместно, със струпване на най-голям брой обекти в по-
старите села от вътрешността – Българи, Бродилово, Кости и Кондолово, но също и в 
двата града по крайбрежието – Царево и Ахтопол. Подобно разположение на обекти-
те може да се смята като благоприятно, защото дава възможност на стациониращите 
по крайбрежието туристи да посетят обектите в близост, но също да предпиремат 
еднодневни пътувания към вътрешността, с което да се избегне ефекта на струпва-
нето по бреговата ивица и да се разпредели натоварването върху територията на об-
щината. Само два от обектите в гр. Царево са с висока степен на усвоеност за целите 
на туризма. Нематериалното културно наследство на общината също се отличава със 
своето богатство и разнообразие. Културният календар на изследваната територия 
включва над 80 различни събития, една част от които са с национално и с междуна-
родно значение.
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Въз основа на съществуващи оценки на туристическия потенциал и на собстве-
ния анализ на природните и антропогенните туристически ресурси може да се на-
прави извод, че общината разполага със значителен потенциал да развие ефективно 
различни форми на туризма.

Общината има многоотраслова икономическа структура, която в периода 2002 – 
2008 г. търпи съществена промяна. Относително постоянен се запазва делът на услу-
гите  – 40 % за 2008 г., но 2.5 пъти се е повишил делът на строителния сектор, който 
излиза като водещ с 42 % от произведената продукция през 2008 г. (което може да 
се обясни с развитието на туризма, но също така и да се оцени като неустойчива 
тенденция). Същевременно, значението на добивната и преработващата промишле-
ност намалява, а ролята на горското и селското стопанство се запазва, независимо 
от регистрираните промени в отделни години, като общият им дял в произведената 
продукция варира от един до 10%.

Делът на туризма в общата продукция през 2008 г. е 20 %, като от 2002 г. е налице 
тенденция на нарастване както на абсолютния му размер, така и на относителния му 
дял в местната икономика.

Транспортната мрежа в общината е преставена само от пътища, като излазът на 
море е естествена предпоставка за развитие и на водния транспорт. Състоянието на 
третокласната и четвъртокласна пътна мрежа е лошо и това възпрепятства достъпа 
до селищата на юг от Царево и във вътрешността на общината. През последните го-
дини няма сериозни проблеми с водоснабдяването и електроснабдяването, но  не е 
добро състоянието на канализационната система. Степента на изграденост на кана-
лизационната мрежа е 78 % - общинският център е 90% канализиран, а частично ка-
нализирани са още 7 населени места в общината. Проблемът с отпадните води остава 
един от най-наболелите на територията на общината, въпреки полаганите усилия за 
цялостно му разрешаване. В морето продължават да се оттичат отпадните води на 
Варвара, Синеморец, Ахтопол, някои райони на Царево и др.

Демографските характеристики са сравнително благоприятни (в контекста на 
общата ситуация в България), както и характеристиките на пазара на труда. През 
последните 10 години се наблюдава слаба промяна в броя на населението и неговата 
гъстота. Естественият прираст е отрицателен, но положителният механичен прираст, 
особено през 2007 г. и 2009 г., има компенсираща роля при общото движение на насе-
лението и задържа броя на населението на относително еднакво равнище. Малкият 
брой на населението (около 9200 души) предопределя липсата на кадрови потенциал 
за туристическото обслужване. За малките обекти, в които се развива предимно се-
меен бизнес, това е начин за генериране на приходи от туризма, но големите турис-
тически обекти са принудени да набират персонал от вътрешността на страната. От 
2002 г. до 2008 г. броят на заетите в туризма е нарасна 3 пъти. 

През 70-те години на ХХ в. съгласно действащите планове районът южно от 
Приморско е предвиден за изграждане на почивни домове, пионерски и младежки 
лагери с обслужващ персонал от вътрешността на страната (Българското..., 1979). 
През 1975 г. на територията на днешната община Царево са пристигнали общо над 
70 хил. туристи, от които 52 % са българи. В периода 1974-1988 г. легловата база в об-
щината нараства с близо 70 %  и достига около 100 хил. легла, а относителният дял на 
чуждестранните туристи намалява. През 1988 г. община Мичурин е посетена от 517 
830 туристи, от които 77,3 % са българи. На територията са реализирани впечатлява-
щите 5,9 млн. нощувки, от които 79 % са от българи. 

В първите години на демократичните промени в страната и прехода към пазарна 
икономика туристическият интерес към общината постепенно спада.  Наложената 

специализация, видът и собствеността на настанителната база предопределят разпа-
да на съществуващата до тогава териториална система и зараждането на нова, от друг 
тип и стимулирана от пазарния механизъм. Това обяснява буквално нулевите пози-
ции, от които започва новото развитие на туризма в община Царево след 2000 г., вече 
в нов териториален обхват и при пълна трансформация в структурата на туризма.

Анализът на съвременното състояние е извършен хронологично за периода 1998- 
2010 г., условно за три подпериода, по няколко причини, някои от които не позволя-
ват сравнимост на наличните данни:

- промяна на териториалния обхват на общината през 1997-2001 г.;
- промяна в начина на отчитане на дейността на видовете настанителна база 

- от 2006 г. НСИ не представя самостоятелно почивните домове, а ги отчита според 
вида на обектите. От същата година НСИ следи обектите с над 10 легла (до тогава с 
над 30 легла), но за община Царево по изключение през 2009 и 2010 г. в легловата база 
са включени и леглата в категоризирани самостоятелни стаи.

- специално внимание е отделено на състоянието на туризма към 2007 г., кога-
то е осъществено теренното проучване. С цел да се определи етапа от жизнения ци-
къл на общината като туристическа дестинация е проследено развитието и в периода 
от 2007 до 2010 г.

- силно разминаване на наличните данни от различните източници – НСИ, 
публичните регистри за категоризираните обекти (национален и общински) и об-
щинската администация, която следи нощувките за изчисляване и събиране на ту-
ристическата такса.

По данни на НСИ през 1998 г. общината разполага само с 800 легла в средства за 
подслон, сред които няма нито един хотел и с около 14000 легла в почивни станции. 
Използваемостта на базата достига драматично ниски стойности през 2002 г. (само 
12 % заетост на средствата за подслон), след което се очертава положителна тенден-
ция на развитие и промяна на настанителната структура по видове и териториално 
разположение. През 2005 г. средствата за подслон разполагат общо с 1943 легла, които 
са в готовност да настаняват туристи 140 дни през летния период (4,5 месеца), но на 
едно легло са реализирани 54 нощувки. Броят на леглата в почивни станции намалява 
до около 2800, като на едно легло са реализирани само по 37 нощувки. Общият брой 
на леглата във всички обекти за настаняване достига най-висока стойност през 2008 
г. (около 8500), след което се задържа на ниво между 4600 и 5000 до 2010 г. Легловата 
база като цяло в общината не се увеличава значително, поради ликвидирането на 
бунгалата в почивните бази и разчистването на терените за ново строителство.

Друга картина се очертава при периодичните справки в регистрите на категори-
зираните обекти за настаняване на общинско и национално ниво. Броят на катего-
ризираните в общината легла към януари 2006 г. в средства за подслон и места за 
настаняване е около 12 000, разпределени в 3329 бунгала и стаи, а в националния 
регистър фигурират 2 хотела с 250 легла, което показва, че реално функциониралата 
настанителна база е с повече от два пъти по-голям капацитет. До началото на 2006 г. 
общинската администрация е категоризирарала и около 280 обекта за хранене и раз-
влечение с над 17 000 места, разположени във всички населени места на общината. 
Преобладаващата част от обектите работят сезонно.  

Към средата на 2011 г. по данни на туристическите регистри за категоризираните 
от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от кмета на община Царево 
обекти за настаняване, в обхвата на общината са налични 9973 легла, от които 2248 
легла са категоризирани от министъра и 7725 легла са категоризирани от кмета на об-
щината. Структурата на настанителната база и разпределението й по населени места 
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са представени на Фиг. 3 и Фиг. 4. В заведенията за хранене и развлечение са катего-
ризирани общо 30226 места (27923 места са категоризирани от кмета), от които 11119 
са на закрито, което е 37 % от всички места. 

Броят на посетителите в общината от 1988 г. до 2003 г. е с непрекъсната тенденция 
на намаляване - за посочения период той е намалял 5 пъти, от почти 88 хил. до около 
18 хил. туристи. Сред посетителите преобладават българските граждани. През 1998 
г. те са били 99 % от всички пренощували лица, а през 2002 и 2003 г. делът им е 97 %. 
През 2004 г. пренощувалите лица в средстава за подслон се увеличават 3 пъти спрямо 
предходната година, но намаляват пренощувалите лица в почивни станции, като за 
2005 г. може да се приеме, че общината е била посетена от 28 хил. души, от които око-
ло 6100 са чужденци, а реализираните нощувки възлизат на около 250 хил. От 2005 
г., с количественото и качественото развитие на туристическото предлагане до 2007 г. 
се установява трайна възходяща тенденция на развитие (Таблица 3). При сравнение 
с останалите морски общини от област Бургас е видно, че в периода 2005 – 2007 г. 
община Царево догонва в развитието си общините Несебър, Приморско и Созопол.
Таблица 3. Сравнителни данни за туризма (средства за подслон) за периода 2005 
– 2007 г.

Пренощували лица Реализирани нощувки Общо приходи от нощувки 
(хил.лв.)

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Несебър 503 348 575 278 603 446 4 191 695 4 591 785 4 574 884 120 190 155 879 163 134

Поморие 7 289 9 941 15 800 52 254 83 700 105 647 1 264 1 963 3 171

Приморско 39 794 61 909 62 083 308 452 461 997 476 819 4 821 6 649 8 924

Созопол 52 824 56 687 63 550 467 775 485 147 474 949 7 818 9 037 10 013

Царево 13 975 21 776 31 209 104 956 183 939 245 493 1 194 2 568 5 072

Следва да се отбележи като положителен фактор, че община Царево отчита най-
висок ръст в сравнителен план през 2007 г. спрямо предходната година по отношение 
на реализирани нощувки (33%), приходи от нощувки (98%), приходи от пренощувал 
(38%) и приходи от една нощувка (48%).

Основните пазари на община Царево през 2006 г., освен националния пазар като 

основен и със значителен дял от 76 %,  са страните от ЕС, страните от ОНД и съседни-
те страни – Македония, Сърбия и Румъния (в посочената година Румъния не е член 
на ЕС).

След 2007 г., която се очертава като пикова в туристическото търсене се установя-
ва значителен спад в броя на пристигащите туристи и задържане на броя им на около 
18 хил. души, от които през 2010 г. 11 % са чужденци.

Въз основа на експертна оценка за най-реалистичните данни за броя на налични-
те легла, туристите и реализираните нощувки от всички изследвани източници, отна-
сящи се за периода 1974 – 2010 г., е направи опит за определяне на етапа от жизнения 
цикъл, на който се намира община Царево като туристическа дестинация (Фиг.5 и 
Фиг. 6).

Таблица 4 Състояние и влияния на туризма в община Царево  
(по Buhalis, 2000)

Състояние въвеждане на пазара Начална фаза на растеж
Период До 2003 г. 2003 – 2007 г. 2007 – 2010 г.

Характеристики на дестинацията
Брой туристи значителен малък среден
Темп на нарастване слаб силен умерен
Капацитет на 
настанителната база малък значителен значителен

Заетост на базата много ниска ниска ниска
Цени на услугите ниски умерени умерени
Разходи на един турист ниски умерени умерени
Видове туристи откриватели новатори последователи
Имидж и атракции слаб умерен умерен
Туристите се приемат 
като клиенти клиенти клиенти

Екологични влияния
Състояние на околната 
среда ненарушена слабо нарушена слабо нарушена

Опазване на ресурсите ненарушени слабо нарушени слабо нарушени
Екологични проблеми няма малки малки
Замърсяване на средата няма слабо слабо
Замърсяване на водите няма слабо слабо

Фиг. 4 Структура на настанителна-
та база по населени места (2011 г.)

Фиг. 3 Структура на настанителната 
база в община Царево (2011 г.)

Фиг. 6 Динамика в броя на 
леглата, туристите и нощувките 
(реалистични данни, 2002-09 г.)

Фиг. 5 Динамика в броя на леглата, 
туристите и нощувките (реалистични 

данни, 1974-2009 г.)
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Струпване на хора и 
трафик няма слабо слабо

Ерозия няма няма няма
Социо-културни влияния

Тип туристи алоцентрици мидцентрици мидцентрици
Взаимоотношение 
туристи – местни 
жители

еуфория еуфория еуфория

Демографски 
особености на 
дестинацията

балансирана структура балансирана 
структура

балансирана 
структура

Миграция към 
дестинацията слаба емиграция слаба емиграция слаба имиграция

Ниво на престъпност в 
дестинацията ниско ниско ниско

Семейна структура традиционна традиционна традионна
Икономически влияния

Трудова заетост в 
туризма ниска висока висока

Валутни приходи ниски умерени умерени
Доходност на частния 
сектор ниска умерена умерена

Доходи на местните 
жители ниски средни средни

Инвестиции ниски големи средни
Данъци и такси ниски ниски ниски
Икономическа 
структура балансирана ориентирана към 

туризма
зависима от 
туризма

Зависимост от 
посредници слаба значителна значителна

Внос умерен умерен умерен
Инфлация ниска ниска ниска

Прегледът на състоянието и влиянията на туризма, се основава на модела за жиз-
нения цикъл, който е успешно прилаган за различни цели, свързани с развитието 
на туристическите дестинации – от Buhalis (2000) за целите на успешния туристиче-
ски маркетинг на дестинациите, от Дограмаджиева  по Cooper (2006) за интегрално 
планиране и пространствена диференциация на туристическите дестинации, за из-
веждане на признаците за упадък на дестинациите (Early warning…,  2002) и др. При 
всички случаи се предлага матрица за състоянието и/или влиянията на туризма в 
различните фази на развитие, която подпомага правилното определяне на етапа на 
развитието. 

Динамиката в броя на леглата, туристопотока и нощувките в община Царево (Фиг. 
5 и Фиг. 6), както и представената в Таблица 4 матрица показват, че след високото 
ниво на развитие на туризма в общината, постигнато в условията на плановата ико-
номика, дестинацията е в траен упадък до 2002-2003 г., след което започва възходяща 
тенденция на развитие, забавено от икономическата и финансова криза, проявена и 
на местно ниво след 2007 г. Характеристиките на състоянието в подпериодите, по-
сочени в таблицата показват, че община Царево като туристическа дестинация е в 
начална фаза на растеж след повторно въвеждане на туристическия пазар.

Избрани основни показатели за степента на туристическото развитие (Таблица 5), 
показват намаляване на туристическата функция, задържащия ефект на проявената 
след 2007 г. криза, но и отслабения натиск върху околната среда и местното население.

Таблица 5. Показатели за степента на туристическото развитие
Показател 2006 2010

Гъстота на леглата (брой легла спрямо територията) 21,5 9,4
Гъстота на нощувките (реализирани нощувки общо спрямо 
територията) 790,6 209,1

Туристическа функция (брой легла спрямо сумата от леглата и 
местното население) 0,5 0,3

Туристически интензитет (реализирани нощувки спрямо 
броя на населението) 44,0 11,4

В разглеждания период общинската администрация извежда туризма като прио-
ритет на развитието и насочва своите усилия към подобряване на условията на мест-
ната среда, преди всичко общата инфраструктура и благоустрояването на населените 
места, като капиталовите раходи за посочените дейности за 2007 г. са 10,5 млн.лв.  (85 
% от тях са собствени средства), като размерът на капиталовите разходи на глава от 
населението е 9 пъти над средния за страната. Осъществени са 4 проекта с външно 
финансиране, подпомагащи туризма. Основни аспекти на управлението, свързани с 
устойчивото развитие на туризма и в някои случаи разглеждани като съпътстващи 
развитието проблеми, включват концесионирането и стопанисването на плажните 
ивици, устройството на територията и застрояването, управлението на защитените 
територии, определянето на поемния капацитет на основните ресурси и следене на 
върховото натоварване, събираемостта на туристическата такса и др.

Усилията на местната власт като цел и обхват са обосновани на фона на явна-
та подкрепа, която се демонстрира от страна на местните жители. Преобладаващата 
част от местното население (90,6 %) подкрепя бъдещото развитие на туризма в общи-
ната, като 78,1 % от анкетираните му дават безрезервна подкрепа. 

5. Приложение на системата от индикатори за оценка на устойчивото турис-
тическо развитие на община Царево

На основа на направеното теренно проучване и проведени анкети с представи-
тели на местната администрация и други институции, представени на територията 
на общината, анкети в средства за подслон и места за настаняване, анкети сред мест-
ното население, както и на данните на НСИ, ТСБ – Бургас и публичния регистър 
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, е направена оценка на 
състоянието на община Царево към средата на 2007 г. на база на изведените инди-
катори за устойчиво туристическо развитие и там, където е било възможно, е оч-
ертана тенденцията на тяхното проявление в количествен и/или качествен аспект в 
годините до 2011 г (Приложение № 1). Тенденията е определена с експертна оценка 
въз основа на степента на промяната в три нива – подобряване, запазване, влошава-
не, като е отчетена предварително зададената желана промяна. Краткият преглед на 
състоянието според индикаторите е представен по тематични групи, като за всеки 
индикатор е попълнен отделен формуляр.

5.1. Екологични индикатори
А – 1. Водоснабдяване и водоползване
Всички селища на общината имат нормално водоснабвдяване, а степента на из-

граденост на канализационната мрежа е 78 %. 
Към 2007 г. в общината само 60-70 % от отпадните води са обхванати и пречис-

тени, като с всяка следваща година делът на обхванатите отпадни води се увеличава, 
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увеличава се делът и на пречистените води. Изпусканата след пречистването вода 
по правило е чиста и не уврежда околната среда. Подаваната от водоснабдителната 
система вода е годна за пиене.

Състоянието на водата за къпане при водни бани отговаря на европейските стандар-
ти за чистота на водите за къпане. През 2007 г. всички плажове в общината покриват 
препоръчителните стандарти и са в отлично състояние, като само два от тях – „Попският 
плаж” и „Арапя” показват съответствие със задължителните норми и са в добро състоя-
ние. През 2010 г. водата за къпане на всички плажове е в отлично състояние.

Динамиката на разхода на вода на ден на един жител в периода август 2006 – юни 
2007 е представена на Фиг. 7.

Фиг. 7 Консумация на вода в община Царево (по данни на ВиК)

Приема се, че месец февруари е с най-малка консумация на вода, тогава няма турис-
тически посещения и фактурираната вода се използва само от населението и местни 
фирми. На тази основа се определя обичайния разход на един местен жител, който въз-
лиза на 161 л общо и 120 л за домакинствата (Таблица 6). Увеличаването на консумаци-
ята на населението за битови нужди през летните месеци (315 л за домакинствата през 
август 2006 г. и 161 л през юни 2007 г.) се дължи на факта, че в собствените жилища се 
отдават стаи под наем като частни квартири, без собствениците да са регистрирани 
като юридически лица по търговския закон. Стойностите за максимален разход през 
август показват средно потребление на вода на ден на жител общо от 507 л.

Таблица 6. Среден разход на вода на жител (по данни на ВиК)
  август 2006 февруари 2007 юни 2007

общо 507.1 160.6 300.5

в домакинствата 314.6 119.9 161.2

Динамиката на консумацията по видове потребители показва, че при битовите 
потребители разликата между август и февруари е повече от 3 пъти, докато при тър-
говските фирми – над 5 пъти (Фиг. 8). Интересно е също да се отбележи удвояването 
на консумацията от юни до август.

Фиг. 8 Потребление на вода в община Царево по видове консуматори

С най-голям дневен разход на вода за битови нужди през февруари 2007 г. са жи-
телите на с. Фазаново (166 л), между 100 и 150 л/ден изразходват хората в Царево, 
Ахтопол, Лозенец, Велика, Варвара и Синеморец, а под 100 л дневно изразходват жи-
веещите в най-малките села (Фиг. 9). Много силно впечатление правят високите стой-
ности на средната консумация на жител през летните месеци именно в селата, което 
се обяснява с многократното увеличаване на пребиваващите в тези населени места, 
които са с много малък брой постоянно население.

Фиг. 9 Среден разход на вода на ден на един жител по населени места

През 2008 г., по данни на НСИ, в общината са доставени от общественото водоснаб-
дяване 1,379 хиляди куб.м вода, от които 522 хиляди куб.м (37,9 %) са за домакинствата. 
Използваната вода на един жител в общината е 541 л/ч./ден, в т.ч. от домакинствата – 
205 л/ч./ден. Тъй като усреднените данни са на годишна база, може да се предположи, 
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че през летния сезон посочените стойности са значително по-високи. Данните за 2007 г. 
и 2008 г. са съпоставими, тъй като в хода на летния сезон - 2007 г. са въведени нови 1900 
легла и увеличението на средния разход на жител е според очакваното.

За сравнение, средностатистически за битови нужди един френски гражданин израз-
ходва по 150 л дневно (Dubois, 2006), което говори или за аналогичен стандарт, дневни  и 
хигиенни навици на част от местното население или за липса на система за оптимизиране 
на дневния разход на вода и неизползване на водоспестяващи технологии.

Средният разход на вода на едно легло на ден е изчислен на 289 л, на базата на 
посочените вече данни, които са представени и в Таблица 7.

Таблица 7. Среден разход на вода на легло
№

Консумация Литри Среден разход на 
вода в литри Забележка

1 Средна консумация на вода на 
ден през февруари 2007 1479929 161 на жител при 9216 жители

2 Средна консумация на вода на 
ден през август 2006 4673516 231 общо при 20248 души, в т.ч. 9216 

жители и 11032 легла
3 Разлика (т.2 - т.1) 3193588 289 на легло при 11032 легла

При провеждането на интервюта с управителите на хотели и собственици на се-
мейни хотели в различните селища на общината беше установено, че в нито един слу-
чай не се следи разхода на вода в съответния обект. При направени на място изчис-
ления се установиха примерни стойности, които могат да се използват за съпоставка 
с усреднените данни, получени на общинско ниво. Така, в семейните хотели средният 
разход на един турист на ден варира от 20 до 50 л, което показва, че в нискокатегорий-
ната база реалното потребление на вода за една нощувка е доста по-ниско от получе-
ните средни стойности. Отделните средства за подслон и места за настаняване могат 
да ползват известни и признати еталонни стойности за различна категория хотели, 
съобразени с географското положение на обектите и съответните климатични особе-
ности, за сравнение по отношение на разхода на вода на една нощувка. 

В последните години не са констатирани проблеми с водоснабдяването и не е на-
лаган режим на водата.

Цената на водата, която е еднаква за физическите и юридическите лица, варира 
според населеното място в зависимост от предоставяните услуги, главно поради на-
личието или не на връзка с пречиствателна станция. Общата тенденция е към пови-
шаване на цената на услугите, свързани с водоснабдяването, канализацията и пре-
чистването на отпадните води.

А – 2. Събиране и третиране на твърдите отпадъци
Общото количество на битовите и строителните отпадъци, събрани през  2007г. за 

община Царево е посочено в Таблица 8.

Таблица 8. Твърди битови и строителни отпадъци
Депо: Китен Ахтопол Общо
Твърди битови отпадъци (т) 25 000 6 250 31 250
Строителни отпадъци (т) 3 200

В сравнение с данни от предходни години, се наблюдава значително увеличаване 
на количеството генерирани отпадъци на територията на общината, което се дължи 
на развитието на туризма и свързаното с това строителство в района. Посочената го-

дина се очертава като върхова по този показател, като данните за следващите години 
отразяват застоя в строителния сектор, като според НСИ през 2008 г. събраните от-
падъци са намалели до 18 388 т (1,7 пъти), а през 2009 спрямо 2008 още над 3 пъти до 
5812 т. Съответно намалява и количестото отпадъци на един човек от обслужваното 
население – от 3390 кг. през 2007 г. (при население 9216 д.), на 1990 кг. през 2008 г. и 
626 кг. през 2009 г.

Количеството образувани битови отпадъци на човек от населението е един от 
националните индикатори за устойчиво развитие, включени в доклада на НСИ за 
2008 г. (НСИ, 2010). За България в периода 2000 – 2007 г. има тенденция на нама-
ляване на образуваните битови отпадъци на човек от населението от 516 на 468 кг. 
Сравнение с данните за община Царево показва, че ситуацията в Царево е доста раз-
лична, не само като тенденция, но и като значително по-голям размер на събраните 
отпадъци на човек за година. Същевременно, обаче, в общината се подобрява систе-
мата от дейности по събиране, извозване и депониране на отпадъците. Промените в 
положителна посока включват:

- закриване на сметището в гр. Ахтопол и организиране на депонирането в  но-
вото сметище в Равадиново;

- изграждане на депа за строителни отпадъци;
- въвеждане на разделно събиране на отпадъците;
- организиране и прилагане на система за разделно събиране на опасни отпадъ-

ци – луминесцентни лампи, батерии и др.
Данните от таблицата показват, че обслуженото население от системи за органи-

зирано сметосъбиране е 99,6 %. Тъй като системата за разделно събиране на отпа-
дъците е експериментално въведена през 2007 г., не могат да се приведат данни за 
дела на твърдите битови отпадъци за рециклиране. Със закриването на сметището за 
битови отпадъци в Ахтопол на територията няма сметище, което да представялява 
заплаха за средата. Предстои неговата рекултивация. Депото за строителни отпадъци 
до Царево е оградено, за да не замърсява околната среда.

А – 3. Използване на електроенергия
Към момента на теренното проучване на територията на общината няма произ-

водство на електроенергия от възобновяеми източници, съответно липсва потреб-
ление на енергия от такива източници. Някои от обектите за настаняване, обаче, в 
изследвания период инсталират мощности за подгряване на вода, което намалява 
разходите на друга енергия за нейното затопляне. Използването на соларни панели и 
фотоволтаични инсталации е все още ограничено.

Цените за електроенергия са различни за битовите и промишлените потребители, 
като промишлената електроенергия е по-евтина, с обща тенденция към повишение, 
поради повишаване на цената на горивата.

Потреблението на електроенергия в общината варира според сезона. За 2006 – 
2007 г. максимално подаваната енергия, по данни на звеното на EVN в Царево, през 
лятото достига 6 MW/ден, докато през зимата е 2,5 MW/ден, а през преходните сезо-
ни – 2 MW/ден.

На основа на посочените ориентировъчни данни, средните стойности за разход са 
както следва:

- през зимата – 0,271 kW на жител за час или 6,5 kWh на денонощие при 9216 жители;
- през лятото – 0,651 kW на жител за час или 15,6 kWh на денонощие при 9216 жители;
- през лятото – 0,296 на човек за час или 7,1 kWh на денонощие при 9216 жители и 

11032 легла;
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- през лятото (при разлика в дневната консумация между лятото и преходните месе-
ци от 4 MW/ден) – 0,362 на легло за час или 8,7 kWh на денонощие при 11032 легла;

За сравнение, средно голям тризвезден хотел в общината, работещ целогодишно, по-
казва среден разход на нощувка около 50 kWh, като в активния сезон е около 22 kWh, а в 
останалата част на годината – около 84 kWh.

А – 4. Състояние на атмосферния въздух
Поради отсъствие на големи промишлени предприятия в общината няма конста-

тирани проблеми, свързани с качеството на атмосферния въздух.
Засиленият трафик през активния сезон е предпоставка за шумово замърсяване и 

увеличени емисии на въглероден диоксид, които за момента по оценка на общината 
са в умерена степен, при това само в населените места и не водят до влошаване на 
състоянието на атмосферния въздух.

Според проучването на туристическия бизнес проблеми с шума се наблюдават 
почти във всички селища по крайбрежието, особено в нощните часове във връзка с 
дискотеки и други нощни заведения на плажа най-вече в Царево и Лозенец, а в по-
малка степен в Ахтопол и Синеморец.

А - 5. Застрояване
Общината се опитва да спазва нормативните изисквания при строителството, 

като следи за височината на сградите и отстоянията между тях. Извън градовете 
се допуска ниско строителство за вилни сгради до 7 м и по изключение за хотел-
ски сгради и ваканционни селища до 10-12 м. В Царево максималната височина е 15 
м. Стриктно се контролират отстоянията между сградите и рядко се допуска т.нар. 
свързано застрояване на общ калкан, при което се образуват вериги от сгради без 
въздух и зеленина между тях. 

Допустимата интензивност на застрояване в общината според нормативната база 
варира между 0,5 и 3,0 в зависимост от местоположението на парцелите. Проучването 
сред обектите за настаняване показа, че в действителност интензивността на застро-
яване варира от 0,2 в селата до 4,0 в единични случаи с хотели в Лозенец и Ахтопол, 
но като цяло в населените места максимално допустимата стойност се спазва.

Плътността на застрояване по нормативни изисквания варира от 20 до 80 % в 
зависимост от местоположението на парцелите, като е най-висока в населените места 
и при голяма височина. Установената плътност на застрояване при обхванатите в 
проучването обекти за настаняване показа ниска плътност в селата от вътрешността 
(7 – 20 %) и значително по-висока плътност в крайморските селища (30 – 70 %), като 
в единични случай в Ахтопол, Синеморец и Царево плътността е 100 %.

Като цяло новоизграждащите се обекти са в съвременен стил, който не е свързан с 
местната архитектурна традиция, което създава разнолик облик на селищата. 

Интензивното строителство е причина за обновяването на сградния фонд в об-
щината. Това се отнася за всички крайбрежни селища, с изключение на Резово. Както 
ясно се вижда на Фиг. 10, в Ахтопол и Варвара 40 % от сградите са строени през по-
следните 5 години. Този дял е още по-висок в Синеморец – 60 %, а за Лозенец може да 
се каже, че е с почти изцяло подновен сграден фонд. Като най-голямо населено място 
в общината гр. Царево също е обхванат от ново строителство, но делът на новите 
сгради е само 20 %. По-близо разположените до брега селища от вътрешността също 
са атрактивни за туристическо усвояване – между 20 и 40 % от сградите са строени 
преди не повече от 10 години. Изключение от всички населени места, където почти 
изцяло запазените къщи са на възраст над 100 г. е с. Българи и именно това го прави 

атрактивно за туристически посещения. Почти всички останали сгради в общината, 
извън коментираните, са на възраст от 60 до 100 г.

Фиг. 10 Средна възраст на сградия фонд в община Царево (по данни на об-
щинската администрация, 2008 г.)

Съгласно структурата на поземлените ресурси на общината населените места и 
урбанизираните територии представляват 2,0 % от територията, като допълнително 
0,6 % са заети от транспортна и друга инфраструктура, което означава, че застроена-
та територия представлява 2,6 % от общата площ. Ако се приеме, че населените места 
и урбанизираните територии имат пряка връзка с обслужването на туристи, може да 
се допусне, че 2,0 % от територията е заета от свързани с туристическото обслужване 
обекти.

Пикът в издаването на разрешителни за строеж е в периода 2004 – 2006 г., когато 
годишно се издават между 250 и 320 разрешителни, като след 2007 г. се установява 
тенденция на намаляване.

През последните 10 години са регистрирани около 300 преотреждания за вилно 
строителство, вилни селища и курортни обекти, свързани с промяна в предназначе-
нието на земи в общината (вкарани в регулация земи от земеделски и горски фонд), 
но след 2007 г. този процес затихва. В периода 2004 – 2007 г. няма преотреждане на 
земи от горския фонд на общината.

Във връзка с интензивното туристическо усвояване на територията на общината 
не се наблюдава отключване на ерозионни процеси. Единствено с неблагоприятно от-
ражение върху туристическите ресурси са свлачищните процеси северно и южно от 
Царево, северно от Ахтопол и др., които са обхванати от укрепителни мероприятия.

За съотношението на застроената спрямо незастроената част от бреговата линия 
няма конкретни количествени данни, но прави впечатление почти непрекъснатото 
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застрояване между Лозенец и Царево, и възникването на нови обекти дори и при 
най-малките морски заливи. 

А – 6. Биоразнообразие и защитени територии
Делът на горските територии в общината е висок – 78,3 %, както и делът на защи-

тените територии  -  74,2 %. 
Броят на редките и застрашени растителни видове на територията на общината 

е 145, като са включени застрашените, редките, ендемичните и реликтните гъби (13 
вида), мъхове (14 вида) и висши растения 63 вида реликти и 55 ендемити).

Броят на редките и застрашени животински видове на територията на общината 
е 520, като са включени застрашените, редките, ендемичните и реликтните видове от 
безгръбначната и гръбначната фауна, съответно безгръбначни – 400 вида, риби – 16 
вида, земноводни и влечуги – 18 вида, птици – 58 вида и бозайници -28 вида.

А – 7. Поемен капацитет на туристическите ресурси
Ниската степен на усвоеност на основния туристически ресурс предполага недос-

тигане до допустимите норми за размер на мястото на плажа на един турист при вър-
хово натоварване. Ако се отчита общата площ на плажните ивици (722 511 m²) и при 
пълна заетост на легловата база към 2007 г. (11032 легла), то на един турист се падат 
средно по 65 m². Трябва да се отбележи, че на територията на общината има голям 
брой вили и апартаменти за частно ползване и реалният брой на пребиваващите с 
цел отдих е значително по-голям. Трябва да се отчитат и лицата, които са отседнали в 
селищата и курортите на съседни общини (особено Созопол и Приморско), които в 
рамките на деня се насочват към по-спокойните плажове на община Царево.

Броят на туристите при върхово натоварване в природни местности и при кул-
турно-исторически обекти не се следи целенасочено, но като цяло останалите турис-
тически ресурси са по-слабо използвани и при тях не се отчита сериозен натиск.

5.2. Социо-културни индикатори
Местното население в различна степен се възползва от услугите на туристиче-

ските предприятия и посещава туристическите обекти на територията на община-
та. Най-често се използват заведенията за хранене и развлечение, като половината 
от местните жители посещават заведения за хранене поне веднъж седмично. Това се 
потвърждава от получени отговори в анкетата с обекти за настаняване и хотелски 
комплекси – през лятото от 5 до 40 % от клиентелата в заведенията за хранене е от 
местни жители. Няма съществени ограничения за използването на туристическите 
обекти от местното население. В редки случаи са налице физически ограничения и 
забрани за свободен достъп (свързани със собствеността и/или използваната систе-
ма All inclusive), а невъзможност за ползване се констатира и поради високите цени 
или липсата на свободни места.

Разкритите в общината легла (11032) превишават по брой местните жители 
(9216). Съотношението между броя на туристите при върхово натоварване (макси-
мален брой легла) и местното население е 54: 46, което не предполага съществено 
нарушаване на средата за живот.

Според резултатите от антеката сред местното население около 37 % от местните 
жители пряко получават доход от туризма, като много сходни са данните на ТСБ-
Бургас, според които 34 % от работещите в общината са заети в сектора хотели и 
ресторанти. По-големите обекти в Лозенец, Синеморец, Царево и Ахтопол използват 
като работна ръка изцяло неместни жители, а при по-малките обекти наетите не-

местните жители са между 10 и 50 %. 
Заетостта в туризма е почти изцяло сезонна, тъй като единични обекти в Царево 

и Лозенец са отворени и през зимата. Постоянно заети, освен работещите в целого-
дишни обекти, са и изпратени лица, работещи в неместни фирми, които през зимния 
сезон осъществяват аналогична или друга трудова дейност в друга част от страната.

След 2000 г. новоразкритите работни места в сферата на туризма непрекъснато 
се увеличават, като само от 2002 г. до 2008 г. увеличението е около 3 пъти, а заетите 
достигат 660 души.

Наред с положителните влияния, свързани със създаване на заетост и генериране 
на доходи, с увеличаване на туристическия поток нарастват и съпътстващите разви-
тието инциденти и прояви, характерни за струпването на много хора.

Броят на транспортните средства през активиня сезон се увеличава значително 
(по експертна оценка към лятото на 2007 г. - поне 3 пъти), което създава проблеми с 
натовареността на движението до населените места, особено на юг от Царево и про-
блеми с паркирането в самите населени места. Увеличеният брой автомобили и тес-
ните междуселищни пътища създават условия за пътно-транспортни произшествия 
(ПТП). ПТП в общината представляват 2-3 % от ПТП в Бургаска област, значително 
по-малко са от тези в общините Несебър и Поморие, но в периода са съизмерими с 
тези в Созопол и Приморско, което е обезпокоително, предвид по-големия туристи-
чески поток в разположените на север от Царево общини.

Не се установява увеличаване на престъпността в резултат на туристическото развитие.
Медицинското обслужване както на местното население, така и на туристите, не е 

необходимото ниво. При наличието на 5 общопрактикуващи лекари в общината, на 
един лекар се падат над 1800 души, а при пълна заетост на наличната база един лекар 
трябва да обслужва над 4000 души.

При интервю с управителя на болницата в Царево бе установено, че през летния 
сезон най-честите оплаквания сред туристите са свързани с хранителни ентероколи-
ти (около 150 туристи на месец, при 25 души от местното население). Като цяло броят 
на регистрираните заболявания се увеличава значително през туристическия сезон.

Важен измерител за социо-културните влияния на туризма представлява спазва-
нето на трудовото законодателство и съблюдаването на изискванията за безопасни 
условия на труд за заетите в туризма и свързаните с него отрасли (например стро-
ителството и тъговията). В периода 2007 – 2010 г. Дирекция „Инспекция по труда” 
Бургас е извършила 118 бр. проверки по спазване изискванията на трудовото законо-
дателство в Община Царево. Над 70 %  от тях са в туристически обекти – хотели, рес-
торанти, търговия на дребно и др. Останалите проверки са извършени в строителни 
обекти на територията на общината.

Регистрирани са 32 нарушения на разпоредбата на чл. чл. 62 и 63 от Кодекса на тру-
да, свързани с регистрацията на трудовите договори и връчването на копия от уве-
домленията заверени в ТД на НАП, по чести - от които са на чл. 63 от КТ – 20 бр. 
Констатирано е, че някои работодатели не изпращат или изпращат уведомления извън 
законоустановения срок. Установени са 12 случая на наети лица без сключени трудови 
договори в писмена форма, т.е престиране на труд без наличието на трудови договори.

Общо през периода са установени 3 нарушения на чл. 302 и чл. 303 от Кодекса на труда 
– наемане на непълнолетни лица без предварително писмено разрешение от Инспекция 
по труда. Не са констатирани нарушения на непълнолетни лица касаещи работното вре-
ме, заплащането на труда, почивките, отпуските или  полагане на нощен труд и др.

Запазва се тенденцията установила се през последните години, нарушенията по за-
плащане на труда да са най-често констатираните, най-вече свързани с допълнителните 
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трудови възнаграждения – заплащане за стаж и професионален опит; увеличено запла-
щане на празнични дни; заплащане на нощен труд.  Най-голям дял от тях е свързан със 
заплащане от страна на работодателя на дължимите при прекратяване на трудово право-
отношение обезщетения.

Други нарушения на нормите на КТ са предимно по съдържанието на данните в 
сключените писмени трудови договори; на задълженията на работодателя свързани 
с предоставянето на длъжностна характеристика; по оформянето и връчването на 
трудови книжки при прекратяване на трудово правоотношение.

Изключително неблагоприятен социо-културен ефект оказва високият дял на лег-
лата, които се ползват от туристи, но не са официално категоризирани. Това демоти-
вира изрядните собственици на настанителна база, а същевременно лишава местния 
бюджет от приходи, които биха се върнали за повишаване на качеството на местния 
туристически продукт и/или неговата популяризация. По преценка на местната ад-
министрация към средата на 2007 г. около 40 % от наличната настанителна база не 
е категоризирана (предимно ведомствена база, изградена върху земеделски земи и 
самостоятелни стаи). 

5.3. Икономически индикатори
За 2008 г. делът на туризма в местната икономика на база произведена продукция 

е 20 %. За периода след 2002 г. се проследява ясна тенденция на нарастване, като уве-
личението е 2,5 пъти. През 2008 г. общинската икономика силно зависи от услугите 
(с дял 40 %, от които половината е на туризма) и строителството (с дял 42 %), които 
са пряко свърани и зависими от туризма. Изпадането в такава силна зависимост от 
един отрасъл крие риск за нормалното развитие на икономиката при промяна в ко-
нюнктурата на пазара и в частност на туристическия пазар.

Размерът на търговския оборот, генериран от местното население спрямо общия 
оборот не бе установен при наличните данни. Невъзможен за установяване се оказа 
и делът на местните юридически лица, упражняващи туристическа дейност спрямо 
общия брой на юридическите лица с туристическа дейност в общината. Една от при-
чините за това е преместването на регистрацията за търговска дейност от съдилища-
та в Националната агенция по вписванията.

Размерът на инвестициите в строителството предимно на туристически обекти  и в 
сектора хотели и ресторанти за периода 2002 – 2008 г. нараства всяка година като през 
2008 г. достига 5 млн.лв. в строителството и 10,4 млн.лв. при хотелите и ресторантите.

От страна на общинската администрация за развитие на туристическия продукт 
са реализирани 3 публични проекта,  насочени предимно към усвояване на ресурсите 
за еко- и селски туризъм във вътрешността на общината.

Община Царево разполага с план за развитие до 2013 г., актуализиран през 2009 г., 
както и с Общинска програма за развитие на туризма. Реализираните частни турис-
тически проекти са напълно в съответствие с целите и приоритетите на плановите 
документи. В общината няма работеща система за наблюдение и оценка на развитие-
то и в частност на туристическото развитие.

От 2004 г. до 2007 г. непрекъснато ежегодно се увеличават капиталовите разходи 
на общината, подпомагащи да се решат проблемите на туризма, свързани с благоус-
трояването и опазването на околната среда, като пред 2007 г. те достигат почти 10 
млн.лв. предимно собствени средства. 

Общинската администрация полага големи усилия за максимално събиране на дъл-
жимата туристическа такса. През 2007 г. събраната туристическа такса е около 220 000 
лв., което представлява 6 % от генерираните в общината данъчни постъпления.

6. Заключение
Община Царево представлява значителен научен интерес като туристическа дес-

тинация, тъй като от гледна точка на туристическото си развитие в последните 50 
години тя преминава през всички фази на жизнения си цикъл. В годините на прехо-
да започва трансформация на местния туристически продукт – процес, при който, 
наред с амортизирането и закриването на ведомствените бази от лек тип, започва 
(предимно с външни за общината капитали) изграждането на модерни средства за 
подслон – хотели и ваканционни селища, съпроводено с разгръщане на частната ини-
циатива на местните жители, насочена към изграждане на семейни хотели, къщи за 
гости, самостоятелни стаи и др. Съхранената природна среда и наличието на значи-
телни неизползвани ресурси привлякоха вниманието на туристическите предприе-
мачи, които в синхрон с интереса на местните жители за облагодетелстване и с под-
крепата на местната власт предприеха значителна териториална инвазия и предизви-
каха трансформация в териториалната структура,  с риск да се отключи процеса на 
увреждане на местната среда, от която зависи туристическото развитие.

За да не се повторят грешките със свърхзастрояването в другите крайморски об-
щини на Бургаска област и да се оптимизират ползите от развитието на туризма, при 
усвояването на територията на общината - както крайбрежието, така и вътрешност-
та, и особено Природния парк „Странджа”, се появява остра нужда от целенасочено 
устойчиво туристическо развитие, при взаимноприемливи цели за всички заинтере-
совани страни и разумно използване на общинските туристически ресурси за пости-
гане на положителен социален и икономически ефект за местната общност.

По тези съображения за цел на настоящата дисертация е определено да се разра-
боти система от индикатори за оценка и мониторинг на устойчивото туристическо 
развитие на общинско ниво, която да се изпробва в община Царево, за да се оптими-
зира с оглед използването й и в други общини в страната.

Във връзка с изпълнението на поставената цел, в разработката най-напред се из-
яснява концептуалната рамка на развитието, туристическото развитие, устойчивото 
туристическо разитие и техния мониторинг.

Направен е преглед на повече от 20 системи от индикатори за оценка и монито-
ринг на устойчивото развитие както на ниво предприятие, така и на дестинационно 
ниво, като в зависимост от териториалния обхват примерни системи от критерии 
и индикатори са разработвани на световно ниво (Глобални критерии за устойчиво 
туристическо развитие), на регионално ниво (в Европа – за Балтийския район, за 
Средиземноморието и др.), на национално ниво (Франция, Испания и др.), дести-
нации в Португалия, Италия, Швейцария и др. Проучен е и научния и практически 
опит в България, особено работата на Географския институт на БАН и на различни 
неправителствени организации с отношение към качеството и устойчивостта на опе-
рирането на туристическите предприятия.

Същевременно е характеризиран политическия контекст на глобално, европейско 
и национално ниво във връзка с мониторинга на устойчивото развитие, като е очер-
тана рамката, в която се осъществява дейността на туристическите фирми, определе-
на от програмни документи и политики на ООН и нейните структури, ЕС, национал-
ни и местни стратегии и планове.

Позовавайки се на постигнатия международен и национален опит, и отчитайки 
местната специфика в туристическото развитие е предложена методика за оценка и мо-
ниторинг на устойчивото туристическо развитие на местно ниво, основана на система 
от индикатори в трите аспекта на устойчивост – екологичен, социален и икономически.

Разработването на методиката включва определяне на обекта и субекта на оценката 
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и мониторинга, изясняване на същността и основните изисквания към индикаторите и 
техния подбор.   Отделено е внимание на методите за оценка, както и на съдържанието 
и организацията на оценяването. Изведени са общо 60 индикатора, разпределени в три 
групи, като в групата на екологичните индикатори са обособени 7 подгрупи. 

Методиката е подложена на емпирична проверка в община Царево, чрез осъщест-
вяване на тестово набиране на вторична и първична информация, и извеждане на 
стойностите на индикаторите, за да се оцени състоянието към 2007 г. В последствие 
за голяма част от индикаторите е набрана и обобщена допълнителна информация, за 
да се оцени състоянието към 2011 г. и да се изведат тенденциите в проявленията на 
влиянията на туристическото развитие в общината.

Оценката на туристическото развитие на община Царево към 2007 г. от гледна 
точка на неговото устойчиво развитие показва, че не се констатира сериозен натиск 
върху природната и социо-културната среда, като инвеститорският интерес стиму-
лира публичните инвестиции в изграждането на липсващата и подобряване на съ-
ществуващата инфраструктура – особено канализационна мрежа, пречиствателни 
съоръжения, депа за отпадъци, пътища и др., както и в подобряване на облика на 
населените места, развитие на местни туристически атракции и др. Прегледът на 
тенденциите към 2011 г. (Таблица 9) показва най-общо задържане и подобряване на 
състоянието, като влошаване на състоянието се установява предимно при индика-
торите, които са свързани с проявленията на икономическата и финансовата криза.

 
Таблица 9.  Преглед на тенденциите в промяната на състоянието в периода 

2007 – 2011 г.
Индикатори тенденция

брой брой брой брой
Без данни Подобряване Запазване Влошаване

Екологични 5 9 18 5
Социо-културни 1 1 10 0
Икономически 3 0 6 2
Всичко 9 10 34 7
Дял в % 15 17 57 12

Неблагоприятна е тенденцията при:
- цената на водата и енергията, която се повишава;
- изпусканата от пречиствателните станции вода, която е с влошаващи се показатели;
- дела на застроената територия в общината и на заетата от туристически обек-

ти територия, който се увеличава;
- инвестициите в туристически проекти и публичните (общински) разходи за 

развитие на туризма, които намаляват.
По отношение на приложимостта на разработената и тествана методика могат да 

се направят следните изводи: 
- Големият брой индикатори изисква набиране както на вторична, така и на пър-

вична информация. Информацията е разнопосочна и всеобхватна, което предполага 
много и различни източници на информация, данните от които често са противоре-
чиви или се разминават чувствително. Особено голямо е затруднението с набирането 
на информацията, отнасяща се до туристическото развитие, където разминаването в 
данните на общината, НСИ и публичния регистър на МИЕТ е в пъти и дори очерта-
ва различни тенденции на развитието. Липсата на надеждна информация  се дължи 
на невъзможност да се намери решение на част от проблемите на национално ниво 
(например, обхващането на леглата в апартаментните комплекти, които са свързани 

с функцията „отдих”, но не попадат в туристическата статистика, освен ако не са ка-
тегоризирани като самостоятелни стаи);

- Наличието на явни конфликти между институциите на местно равнище, както 
и на такива между местната власт и някои държавни институции, при пилотното 
тестване предопредели вътрешните задръжки при споделянето на мнение за реално-
то състояние, количествени данни и коментари по повод конкретни действия и ре-
шения, което отразява и липсата на единомислие и общност на целите на развитието;

- Тестването на методиката показа, че тя е удачна за използване при мониторинг 
на туристическото развитие на територия, съставена от една или повече общини (т.е. 
с ясно очертани общински граници), поради факта, че значителна част от информа-
цията може да се набави или е налична именно на общинско ниво;

- Разработването и тестването на подобна методика по правило изисква анга-
жираността на екип от експерти и задължително консултиране с местната власт и 
всички заинтересованите от развитието страни.

За подобряване на модела на работа и унифицирането на системата от индикато-
ри е необходимо:

1. Прецизиране на анкетните проучвания. Препоръчително е периодично про-
веждане на проучване сред туристите и включване на индикатори, свързани с удо-
влетвореността на туристите от ползването на местния продукт, както и с оценката 
за състоянието на средата и основните ресурси;

2. Оптимизиране на индикаторите. За 4 от изведените индикатори няма налич-
на информация и/или набавянето е относително трудно. Тези индикатори включват:
	 Дял на твърдите отпадъци за рециклиране;
	 Съотношение на незастроената към застроената част от бреговата ивица;
	 Търговски оборот, генериран от местното население спрямо общия оборот;
	 Дял на местните юридически лица, упражняващи туристическа дейност 

спрямо общия брой юридически лица с туристическа дейност в общината
Посочените индикатори са важни и не е препоръчително да отпаднат, като може 

да се потърсят други източници на информация и/или нови инструменти за набира-
нето й. Оптимизирането на индикаторите може да се разглежда и в посока адапти-
рането на някои от тях спрямо такива, които се включват в националната система за 
мониторинг на устойчивото развитие, за да се използват налични усреднени данни 
на общинско ниво.

3. Извеждане на ключови индикатори. Индикаторите в системата са с различна 
степен на важност. На основата на изпробването им и тяхното преосмисляне при на-
бирането и анализа на информацията за измерването им, може да се  обособи група 
от 20 основни (базови или ключови) индикатора, които са общи за всички дестина-
ции (Приложение № 1). От тях 14 са екологични, 4 са икономически и 2 са социо-кул-
турни. Същевременно следва да се отбележи, че степента на важност зависи от остро-
тата на констатирания проблем и продължителността на интервенциите за неговото 
разрешаване. Така, след пълното обхващане на отпадните води от канализационната 
система и тяхното пречистване, индикаторът за дела на обхванатите и третирани от-
падни води естествено ще отпадне. От тази гледна точка, системата трябва да се раз-
глежда като динамична и гъвкава.

4. Оформяне на група от специфични индикатори, които да са обвързани със 
спецификата на основния ресурс, особеностите в неговото използване и поемния ка-
пацитет. Удачно е да се помисли за въвеждане на допълнителни индикатори на по-ни-
ско териториално равнище – землище на населено място – напр. гъстота на леглата, 
степен на усвоеност на основния ресурс и др.
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5. Тестване на методиката в други дестинации с различна специализация, за да се 
оптимизира общия брой на индикаторите, както и базисните индикатори,  и да се пре-
цизират специфичните индикатори. Изпробването й в повече дестинации ще позволи 
сравняване между тях и извеждането на препоръчителни еталонни стойности.

6. Разнообразяване на инструментариума за осъществяване на оценката и мо-
ниторинга, най-вече чрез използване на ГИС, което ще облекчи процеса по набира-
нето на информация и изчисляването на производни показатели и ще е незаменим 
инструмент при оценка на териториалното развитие, усвояването на ресурсите за 
целите на туризма и отдиха, натоварването на средата и др.

В заключение, европейският опит ясно показва ползите от систематичното изпол-
заване на индикатори за устойчиво туристическо развитие. Но още веднъж е важно 
да се подчертае, че използването им не трябва да бъде самоцелно, а да е обвързано с 
целите на развитието, в този смисъл то трябва да е част от плановия процес на съот-
ветното териториално равнище.

Научни и приложни приноси

1. Направен е критичен анализ на съществуващите подходи за мониторинг на ту-
ристическото развитие и системи от индикатори за неговото осъществяване, а заедно 
с това е обобщен и представен политическият контекст за устойчивото туристическо 
развитие и неговия мониторинг на глобално, европейско, национално и местно ниво.

2. Разработена е цялостна методика за мониторинг на устойчивото туристическо 
развитие на местно ниво, основана на система от индикатори, групирани в трите ас-
пекта на устойчивост – екологиен, социо-културен и икономически, която е изпроб-
вана в община Царево. Обосновани са предложения за окончателния набор от ин-
дикатори и унифициране на системата, като са определени ключови индикатори за 
мониторинг, приложими за всяка териториална единица на местно равнище.

3. Направен е детайлен анализ на състоянието и тенденциите в развитието на 
туризма в община Царево за периода 1998 – 2010 г. и на местната среда, в която се 
осъществява развитието, като са изведени и разгледани основните конфликти и про-
блеми, които съпътстват развитието и представляват предизвикателство за местното 
управление.

Списък на публикациите във връзка с темата на дисертационния труд

1. Асенова, М. (2002) Ролята на индикаторите за реализацията на устойчиво ту-
ристическо развитие. Сб. докл. от Юбилейна научна конференция “Туризмът през 
ХХІ век”, София

2. Асенова, М. (2006) Мониторинг на устойчивото туристическо развитие. 
Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, Книга 2 - География, Том 99, София, 
Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”

3. Assenova, M. (2007) Problems in the tourism development of Tsarevo Municipality. 
Third International Conference “Global changes and regional challenges”- Proceedings, 
Sofia, “St. Kl. Ohridski” University Press

4. Aсенова, М. (2010) Методика за мониторинг на устойчивото туристическо 
развитие на общинско ниво. Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, Книга 2 – 
География, Том 102, София, Университетско издателство „Св. Кл.Охридски”

5. Асенова, М. Отношение на населението на община Царево към развитието на 
туризма. Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, Книга 2 – География, Том 102, 
София, Университетско издателство „Св. Кл.Охридски” (под печат)



40 41

№ ко
д

к
лю

чо
в

ин
ди

ка
то

р

Наименование Мярка Източник на  
информация

Ст
ой

но
ст

 
20

07
 г.

те
нд

ен
ци

я 
20

08
-2

01
0 

г.

А – 1. водоснабдяване и водоползване

1. А-1а да Дял на обхванатите и третирани отпадни 
води % РИОСВ, Общинска адми-

нистрация, ВиК 70  
2. А-1б Дял на чистата след третиране вода % РИОСВ, Общинска адми-

нистрация 100  
3. А-1в Влияние на изпусканата от пречиствател-

ните станции вода върху средата степен РИОСВ Не  
4. А-1г да Качество на водата за къпане при водни 

бани степен РЗИ, РИОСВ, Басейнова 
дирекция отлично  

5. А-1д да Качество на водата от водопреносната 
мрежа степен РИОСВ, ВиК много 

добро  
6. А-1е Среден разход на вода на един местен 

жител на ден л/ж/ден ВиК 161 -

7. А-1ж да Среден разход на вода на едно легло 
на ден л/т/ден ВиК 289 -

8. А-1з Цена на водата от водопреносната мрежа лв. ВиК нара-
стване  

9. А-1и Наличие на проблеми с водоснабдява-
нето да/не Общинска администра-

ция, ВиК не  
А – 2. Събиране и третиране на твърдите отпадъци

10. А-2а да Дял на събиране и обработка на твърди-
те отпадъци % НСИ, Общинска админи-

страция 99,6  
11. А-2б да Дял на твърдите отпадъци за рецикли-

ране % Общинска администра-
ция

няма 
данни  

12. А-2в Влияние на депонитраните твърди отпа-
дъци върху средата степен РИОСВ не  

А – 3. Използване на електроенергия

13. А-3а Среден разход на електроенергия на 
един местен жител на ден квч/ж/ден Еректроразпределително 

дружество 11 -

14. А-3б да Среден разход на електроенергия на 
едно легло на ден квч./т/ден Еректроразпределително 

дружество 8,7 -

15. А-3в да Дял на използвана електроенергия от 
възстановими източници % Еректроразпределително 

дружество 0  
16. А-3г Цена на електроенергията лв. Еректроразпределително 

дружество
нара-
стване  

А – 4. Състояние на атмосферния въздух

17. А-4а да Ниво на замърсеност на атмосферния 
въздух степен РИОСВ не  

18. А-4б
Влияние на туристическия транспорт 
върху замърсяването на атмосферния 
въздух

степен РИОСВ, Общинска адми-
нистрация не  

19. А-4в Ниво на шумово замърсяване степен РИОСВ ниско  

А - 5. застрояване

20. А-5а Максимална височина на сградите м Общинска администра-
ция 15  

21. А-5б Интензивност на застрояване коеф. Общинска администра-
ция 0,5 – 3,0  

22. А-5в Плътност на застрояване % Общинска администра-
ция 20 - 80  

23. А-5г Архитектурни стилове на новоизгражда-
щите се туристически обекти степен Общинска администра-

ция
съвреме-

нен  
24. А-5д Средна възраст на сградния фонд години Общинска администра-

ция 10  
25. А-5е да Дял на застроената територия в общи-

ната % ТУП – Царево, НСИ 2,6  
26. А-5ж Дял на територията, заета от туристиче-

ски обекти % ТУП - Царево 2,0  
27. А-5з Брой на издадените разрешителни за 

строеж на туристически обекти брой Общинска администра-
ция

нара-
стване  

28. А-5и Брой на промяна на предназначението 
на земите в общината брой Общинска администра-

ция
нара-

стване  
29. А-5й Наличие на ерозея, дължаща се на турис-

тическо използване да/не Общинска администра-
ция не  

30. А-5к да Съотношение на незастроената към 
застроената част от бреговата ивица % Общинска администра-

ция
няма 

данни -

А – 6. защитени територии и биоразнообразие

31. А-6а да Дял на територията, покрита с горска 
растителност % РИОСВ 78,3  

32. А-6б да Дял на защитените територии % РИОСВ 74,2  
33. А-6в Брой на редки или застрашени растител-

ни видове брой РИОСВ 145  
34. А-6г Брой на редки и застрашени животински 

видове брой РИОСВ 520  
А – 7. Поемен капацитет на туристическите ресурси

35. А-7а да Размер на мястото на плажа за един 
турист при върхово натоварване м²/т ТУП - Царево 65  

36. А-7б Брой туристи при върхово натоварване в 
природни местности брой Общинска администра-

ция 2000  

37. А-7в
Брой туристи в период на върхово на-
товарване при културно-исторически 
обекти

брой Общинска администра-
ция 2000  

38. Б-а
Съотношение между местни жители и 
туристи при изолзването на заведенията 
за хранене и развлечение

% Анкетно проучване до 40  

39. Б-б да
Съотношение между броя на туристите 
при върхово натоварване (максимален 
брой легла) и местното население

% НСИ 54:46  

40. Б-в Наличие на ограничения за ползване на 
туристическите обекти да/не Анкетно проучване не  

41. Б-г да Дял на заетите в туристическия сектор % ТСБ - Бургас 34 -

42. Б-д Дял на постоянните работни места в 
туристическия сектор % 10  

43. Б-е Брой на новоразкритите работни места брой ТСБ - Бургас нара-
стване  

44. Б-ж Ниво на престъпност и ПТП по време и 
извън туристическия сезон степен НСИ ниско  

Приложение № 1
Остойностяване на индикаторите за мониторинг на устойчивото 

туристическо развитие
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45. Б-з Брой жители на един лекар брой НСИ 1800  
46. Б-и Брой туристи на един лекар брой НСИ 2200  

47. Б-й
Брой на регистрираните заболявания 
сред местното население и туристите 
през сезона

брой Общинска болница нара-
стване  

48. Б-к
Регистрирани нарушения при използ-
ване на детски труд в туристическите 
обекти

брой ДИТ - Бургас не  

49. Б-л Дял на некатегоризираните туристически 
легла % Общинска администра-

ция 40  
50. В-а да Дял на туризма в местната икономика % ТСБ - Бургас 20 -

51. В-б Търговски оборот, генериран от местното 
население спрямо общия оборот % - няма 

данни -

52. В-в

Дял на местните юридически лица, 
упражняващи туристическа дейност 
спрямо общия брой юридически лица с 
туристическа дейност в общината

% - няма 
данни -

53. В-г Размер на направените инвестиции в 
туристически проекти лв. ТСБ - Бургас 8 млн.  

54. В-д Брой реализирани публични туристиче-
ски проекти брой Общинска администра-

ция 3  
55. В-е Наличие на регионални и местни плано-

ве за развитие да/не Общинска администра-
ция да  

56. В-ж да Наличие на програма за развитие на 
туризма на местно ниво да/не Общинска администра-

ция да  

57. В-з да
Съответствие на реализираните частни 
туристически проекти с целите и прио-
ритетите на плановите документи

да/не Общинска администра-
ция да  

58. В-и
Наличие на работеща система за наблю-
дение и оценка на развитието и в част-
ност на туристическото развитие

да/не Общинска администра-
ция не  

59. В-й да Дял на генерираната туристическа такса 
от събраните местни данъци и такси % Общинска администра-

ция 6  

60. В-к Публични (общински) разходи за разви-
тие на туризма лв. Общинска администра-

ция 5 млн.  
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