Инвестиране в устойчиво рибарство

Комуникационна стратегия

за развитието на туристически дейности
на територията на Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен

Н

астоящата разработка, свързана с изготвянето на комуникационна стратегия за
развитието на туризма в рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен, е част от
проект „Инициативи за подпомагане развитието на туризма в рибарска област Бяла –
Долни чифлик – Аврен: интерпретативни маршрути с морски и рибарски теми и
фестивал на рибарството и морето“ на Сдружение „Черноморска мрежа на
неправителствените организации“, B-DCH-A/3-3.3-006, приоритетна ос 4, Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) на Европейския фонд за
рибарство.
Проектът работи за създаването на благоприятна среда и условия за развитието на
туризма в рибарската област, като разнообразява видовете и формите на
предлаганите туристически продукти и свързаните с тях дейности. Основна му цел е
да подкрепи и подпомогне популяризирането на територията на рибарската област
като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и
селища с морски и рибарски колорит.
Проектът предвижда утвърждаване и развитие в перспектива на туристически
продукти и дейности, които да разширяват популярността на рибарската област и да
привличат посетители и любители на различни видове туризъм. Комуникационната
стратегия, разработена в рамките на проекта, очертава общите цели и рамките на
утвърждаването на туристически дейности, свързани с морето, историята, природата
и традициите на рибарската област.
Разработката включва две основни части: проучване на информация за региона и
същинската комуникационна стратегия.
Информация за региона на рибарската област – основни характеристики, проблеми и
потенциал за развитието є
Рибарска област „Бяла – Долни чифлик – Аврен“ се намира на територията на област
Варна. Развитието на региона съвсем логично е повлияно от наличието на големия град с
по-големите му възможности и по-интензивния му растеж в различни направления,
докато по-отдалечените райони и общини са по-слабо развити и по-малко
проспериращи. Закономерно, населението от тези райони се стреми към областния
център или друг по-перспективен град, което допълнително води до обезлюдяване и
напускане на квалифицирани кадри от по-малките градове. За да добием представа за
настоящата икономическа, екологична и демографска ситуация, както и за потенциала за
развитие на туризма в региона, е направен преглед на наличната информация от
предишни и актуални планове, стратегии и програми, действащи на територията на
област Варна, общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, както и на Североизточен планов
район. Прегледът и разработката се основават и на Местната стратегия за развитие
на рибарската област, която обхваща териториите на общините Бяла, Долни чифлик и
Аврен.
Област Варна
Област Варна е разположена в Североизточна България. На север граничи с област
Добрич, на изток с Черно море, на юг с област Бургас и на запад с област Шумен. Област
Варна заема територия от 3819,5 кв. км., която представлява 3,44% от територията на
страната. Обхваща 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи
дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово. В област Варна има 11 града и 148
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села. Населението на областта към 31.12.2011 г. наброява 474 344 души или 6,5 % от
населението на страната.
Демографските характеристики в областта (раждаемост, естествен прираст,
механичен прираст, възрастова структура, образователно равнище) са по-благоприятни
в сравнение с други области и със средните показатели за страната. Гъстотата на
населението е 124,3 души/кв. км, над средната за страната, 66,3 души/кв. км и за
Североизточен район – 48,3 души/кв. км.
Степента на урбанизация (делът на градското население) е 82,7%, което е по-високо
от средното за страната - 72,9%. (по данни към 01.02.2011 г.) Урбанизираните територии
заемат 6,8% от общата площ на областта, по-голям от средния за страната – 5,0% и от
средния за СИ район - 5,43 %. Защитените територии в областта заемат едва около 1%
от територията й, което е по-малко от средното за страната (5%). Обработваемата
земя на човек от населението е 4,3 дка, което е по-малко от средното за страната - 6,2
дка/човек. Благоприятното географско положение на област Варна е от съществено
значение за успешното и устойчиво развитие на териториалната общност.
Варна е многофункционален транспортен възел с национално и международно
значение. Пристанището на Варна е основен логистичен и дистрибуторен център за
връзка между Общоевропейските транспортни коридори № 7, № 8, № 9 и ТРАСЕКА.
Международното летище Варна осъществява връзка с 57 страни и 100 дестинации.
Изграждането на черноморската магистрала закъснява, но се предвижда да бъдат
отворени процедури през новия програмен период 2014 – 2020 г.
Морската индустрия като съвкупност от обвързани с морето дейности, има важно
значение за областната икономика и определя спецификата и идентичността на Варна и
областта. Въпреки че в последните години се отбелязва с тревога изоставане по
основните показатели, в бъдеще без съмнение значението на морската индустрия ще
нараства.
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Развитие на Област Варна
Област Варна е една от най-динамично развиващите се области в страната.
Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в областта е най-голям през 2008 г.,
след което намалява и за 2010 г. е 4 464 191 хил. лв., което представлява 59,50% от БВП на
Североизточния район и 6,33% от националния БВП. През 2010 г. БВП на човек в област
Варна (9595 лв.) е по-висок от средния за страната (9339 лв.) и чувствително по-висок от
средния за Североизточния район (7612 лв.). В областната брутна добавена стойност
(БДС) делът на аграрния сектор е само 2,6% (при средно за страната 4,9%). Сектор
индустрия заема 28,7%, а много висок е делът на сектор услуги 69 %, което се обяснява с
ролята на град Варна като регионален обслужващ център, както и с развитието на
туризма и съпътстващите го услуги.
Броят на предприятията в областта нараства до 31 389 бр. в 2010 г. и след това
намалява на 30 742 в 2011 г. Броят на заетите лица в област Варна нараства до 2008 г.,
когато достига 216 100 д., но след това намалява и стига до 183 500 д през 2011 г. или
намалява с 32 600 души за три години. Коефициентът на заетост (съотношението
между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години) намалява от
54,8% през 2008 г. до 46,5% през 2011 г. Броят на безработните и съответно
коефициентът на безработица са най-ниски през 2008 и 2009 г., но след това нарастват
чувствително. Към 31.12.2012 г. коефициентът на безработица е 8,2%, като остава понисък от този в Североизточния район и в страната (11,4%). Преките чуждестранни
инвестиции в областта нарастват от 2007 г. до 2009 г., когато достигат 1 640 хил. лв.
но през 2010 г. бележат намаление с 6,6%, а през 2011 г. – с още 2%.
Поляризирано развитие
Развитието в областта е силно поляризирано и се проявява феноменът “центърпериферия“. В община Варна се намират над три четвърти от предприятията и
дълготрайните материални активи и съответно се реализират много голяма част от
приходите от дейност и печалбите в областта. През периода 2007 – 2011 г. се запазва
характерното голямо различие между социално-икономическото развитие на Варна и
останалите общини в областта. Единствено община Девня показва сравнително повисоко икономическо развитие. Добрите транспортни връзки между град Варна и
околните малки общини в рамките на областта правят възможно лесното ползване на
трудови, социални, образователни и културни услуги, каквито предоставя големият
град. Развитие на агломерационни процеси се проявява в обхвата на община Варна и в
съседните общини Аксаково, Белослав и Девня. Основните оси на урбанизация се
развиват по направлението изток-запад в резултат на индустриалното развитие и по
направлението север-юг по морския бряг в резултат на туристическото развитие.
Повсеместната икономическа криза се отразява чувствително негативно върху
развитието на областта и на града, което е видно от спада в показателите в периода
след 2008 г. Но областта остава с по-добри показатели в сравнение със средните за СИ
район и за страната. Общите сравнително благоприятни показатели в социалноикономическото развитие на областта се дължат изключително на големия град Варна.
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Интегрирана морска политика
Развитието на Варненска област и нейните общини като част от Черноморския район и
от крайбрежните зони на ЕС, е обект на специално внимание и се обвързва с няколко
ключови европейски документа, между които особено значение има Директива
2008/56/ЕС, поставяща основите на интегрираната морска политика, която цели
обединяването на приоритетите в областта на транспорта, рибарството и
аквакултурите, туризма, сигурността и безопасността, управлението на риска,
опазването на околната среда, развитието на науката и иновациите.
Рибарство и аквакултури
Територията на областта предлага благоприятни възможности за морски риболов и
рибовъдство, респективно за задоволяване потребностите на местното население от
риба и рибни продукти. Консумацията на храни от подобен произход за крайбрежните
райони възлиза на 4,9 кг/човек за година и е сравнително завишена в сравнение с
вътрешните райони на страната, макар да изостава от равнището на консумация в
европейските страни. Морският риболов претърпя значителни промени след
екологичната депресия през 80-те години на миналия век. Те засегнаха както
асортиментната листа на предлаганите продукти, така и качествения състав на
използваната суровина. Понастоящем екологичното състояние на морето показва
устойчива тенденция към подобряване, което е свързано с редуциране на потока от
замърсители вследствие на намалената индустриална активност и
преструктурирането на стопанството на региона. Заедно с това се наблюдава бавно
възстановяване на запасите на мигриращи риби и количеството на видовете с
второстепенно присъствие, някои от които бяха загубили стопанската си значимост.
Понастоящем цялата производствена база в сферата на морския риболов е изцяло
частна собственост и това създава интерес за стопанско съживяване. В района
функционират 12 даляна с период на опериране март – октомври, 4 гребчийски зони със
спорадично действие, 9 риболовни кораба за открито морски риболов и повече от 200
безпалубни лодки с моторна тяга. В дребномащабния риболов са въвлечени повече от
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500 души, които ловят риба с мрежи или въдичарски принадлежности в крайбрежните
райони или такива, които по социални причини намират препитание в този бранш. Към
тях следва да се прибавят още 450 души, ангажирани в обработката, транспорта и
маркетинга на суровина от рапана, като мнозинството от работниците са на сезонен
режим.
Основният добив на риба е отражение на възможностите за използване на запаса на
трицоната. Състоянието на ресурса позволява изземване в региона на обем от 5 – 6 хил.
тона. Този обем, добиван главно през пролетно-летния сезон, е доминиращ в сумарния
асортимент и в значителна степен се определя и от технологичните качества на
суровината. При пикови моменти на улов, продажните цени рязко се снижават, което
фаворизира рибообработващите цехове и предприятия за сметка на производителите.
Очаква се относителното значение на мигриращите видове да нараства, заедно с
подобряване на условията за устойчиво развитие на тяхната численост.
Съществуват благоприятни възможности за развитие на мидовъдството в региона
с използването на подводни тръбни конструкции. Мидата е продукт със значително
перспективно значение и добра пазарна стойност. За съжаление, поне засега,
производителите се въздържат от навлизане в този обещаващ сектор, поради размера
на първоначално вложените инвестиции, които започват да се възвръщат след
третата година.
Преглед на периода 2007 – 2013 г.
Като обобщение на изминалия планов период на стратегиите и плановете за регионално
развитие за периода 2007 – 2013 г. може да се говори за недостатъчно използване на
естествените и изкуствените водоеми за развитие на рибовъдството и
аквакултурите.
Мерките, които са били планирани да бъдат проведени и подкрепени за развитие на
рибарството, аквакултурите и интегрирано управление на крайбрежните риболовни
зони, са:
Ÿ Насърчаване на частни инвестиции за създаване на мрежа от ферми за аквакултури;
Ÿ Насърчаване на риболова, преработката и маркетинга на рибните продукти;
Ÿ Подпомагане на инвестиционни инициативи в обновяване и изграждане на рибарски
пристанища, лодкостоянки и рибарски селища;
Ÿ Екологичен мониторинг на черноморската акватория, предотвратяване на
замърсяванията и свръхексплоатацията на рибните ресурси;
Ÿ Устойчиво развитие на крайбрежните риболовни зони и зони за отглеждане на
аквакултури и развъждане на черупкови видове – планиране и инфраструктура за
повишаване конкурентноспособността на рибния сектор;
Ÿ Установяване на устойчивия баланс между рибните ресурси и капацитета за улов;
Ÿ Партньорство на местно, регионално и транснационално ниво за устойчива
експлоатация на рибните запаси.
Риболов, аквакултури и туризъм
Риболовът и отглеждането на аквакултури е специфичен отрасъл за област Варна,
пряко свързан с морската индустрия и туризма. В риболовната дейност, осъществявана
в акваторията на Черно море, за 2012 г. е реализиран общ улов в рамките на 2760 тона
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разнообразни видове риба и мекотели. Повечето от рибните видове имат местно
значение и задоволяват местния пазар и обектите на туристическата дейност. В
областта са регистрирани пет мидени полета, повечето от които са в района на
Златни пясъци. Годишният добив за на миди за 2012 г. е 505 кг. В дейността „Рибарство и
аквакултури“ в областта са ангажирани 310 стопански субекта. Перспективата за
развитие на тази дейност е обнадеждаваща с оглед на това, че тя е обвързана сериозно
с туристическата дейност.
Общо договорите в СИ район по Оперативна програма за развитие на сектор (ОПРС)
„Рибарство“ са 13 броя с размер на договорените средства 11 790 473,70 лв. От тях са
изплатени 323 448,00 лв. (2,74% от договорените). По Приоритетна ос 1 „Мерки за
приспособяване на българския риболовния флот“, Мярка 1.1 „Публична помощ за
постоянно прекратяване на риболовни дейности“ са осем договора на стойност 1 185
306,67 лв. в процес на изпълнение в общините Варна, Балчик и Каварна;
По Приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, са общо четири договора на
стойност 3 564 179,03 лв. в процес на изпълнение по Мярка 2.1 „Производствени
инвестиции в аквакултурата“ са 3 договора в общините Варна и Добрич и по Мярка
„Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ е един
договор в община Шумен;
По Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1.А.
„Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на
оперативните разходи на Рибарските групи“ – един договор на стойност 7 040 988 лв. в
процес на изпълнение в община Бяла. Търсеното въздействие е в посока на модернизация,
разширение, изграждане и оборудване със садкова инсталация и повишаване на
производствените мощности на ферми за отглеждане на морска и сладководна
аквакултури; нарязване (предаване за скрап) на стари риболовни кораби; въвеждане на
информационна система за автоматизиране на производствената дейност; създаване на
„Местна стратегия за развитие на рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен“.
Туристическото развитие в бъдеще
Туризмът е важен приоритет в плановете за развитие както на цялата Област Варна,
така и на влизащата в нея рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен. Почти без
изключение изводите и констатациите са валидни както за областта, така и за
рибарската област.
Макар и да е сред най-динамично развиващите се отрасли, туризмът е обременен с
пределна концентрация в Черноморското крайбрежие и силно доминиращо предлагане на
продукта „морски ваканционен туризъм“, подчертана сезонност и неразвити форми на
алтернативен туризъм. В допълнение, планирането, информационното осигуряване и
развитието на отрасъла като цяло не е координирано и съобразено с принципите на
устойчивото развитие. Последните тенденции за разнообразяване на предлагането
чрез включване на алтернативни форми на туризъм, са все още спорадични и
необвързани в единни, конкурентноспособни продукти.
Оценката на потенциалните и реалните туристически ресурси показва, че
туристическото предлагане може да покрие много по-голяма част от територията на
района, както и много по-дълъг сезон. За целите на туристическото планиране би било
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удачно районът да бъде разделен условно на две зони – „Черноморска дестинация“
(крайбрежната ивица с ширина 5 – 10 км) и „буферна зона“ (останалата част от
територията). Целта е от зона за обогатяване на основните продукти в
Черноморската дестинация, „буферната зона“ да защити собствен пакет от цялостни
туристически продукти. Приоритетът „туризъм“ е насочен към териториално и
съдържателно обогатяване на досегашното туристическото предлагане в района чрез
включване на рекреационни територии и обекти от области и общини от близкия и подалечния хинтерланд на крайбрежието.
Във връзка с това е необходима ефективна подкрепа за отдалечени от крайбрежието
територии с богат туристически потенциал. Ще се търси прилагането на нови модели
за развитие на устойчив туризъм, включващи опазване и експониране на природното и
културното наследство (селски, еко, етно, културен туризъм, ловен, риболовен и други).
По този начин развитието на туризма ще се ориентира към подобряване на
съществуващите и създаване на нови туристически продукти. Това ще съдейства и за
удължаване на туристическия сезон и за преодоляване на подчертано сезонния характер
в използваемостта, както и за повишаване на заетостта.
Мерките по този приоритет трябва да бъдат обвързани с мерки по други
приоритети, като например развитие на основната инфраструктура, опазване на
природното и културното наследство, естетизиране на средата в зоните на
туристическите потоци. Следва да се акцентира върху добрата промоция на
интегрирания туристически продукт, създаването на информационни мрежи и
центрове, обслужващи туризма и туристическия клъстер, повишаването на
квалификацията и нивото на кадрите, заети в туризма в общините с туристически
потенциал. Изпълнението на мерките в рамките на този приоритет е в тясна
координация и с политиката за развитие на селските райони.
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Приоритети на туристическото развитие
Подобряване на туристическото развитие на морското крайбрежие
Мярка: Удължаване на туристическия сезон – цели да развие нови форми на туризъм –
водолечебен (спа), конгресен, фестивален, познавателен и др. и включва
административна и финансова подкрепа за дейности и проекти, свързани с:
Ÿ Обновяване на съществуващи (Варна, Златни пясъци, Албена) и изграждане на нови
центрове за конгресен и фестивален туризъм (Балчик, Каварна, Бяла);
Ÿ Обогатяване на културния календар (организиране на фестивали, спортни
състезания, фолклорни прояви, представяне на местни традиции, кухня, занаяти,
организиране на изложби) и повишаване на атрактивността на културните събития (с
оглед включването им в туристическо предлагане);
Ÿ Опазване, консервация, експониране и маркетиране на природното и културното
наследство в зоната на „Черноморската дестинация“;
Ÿ Създаване на нови плажни ивици и условия за яхтен туризъм;
Ÿ Създаване на нови продукти за алтернативен туризъм (извън сезона на
традиционния черноморски ваканционен туризъм), базирани на социализирано природно и
културно наследство по крайбрежието (свързване с предлагането и в по-отдалечените
от брега райони);
Ÿ Промоциране и маркетиране на нови продукти за алтернативен туризъм. (еко,
етно, селски, културен, воден, ловен и др.).
Мярка: Стимулиране на интегрираното развитие на туристическата функция със
социално-икономическите функции в крайбрежните населени места. По същество тази
мярка е координационна. Чрез нея се обосновава приоритетността на мерки в сферите
на техническата, бизнес, социална и екологична инфраструктура. Териториалният
обхват се дефинира от ивицата на Черноморската дестинация и „клиновете“ в
дълбочина, включващи туристически обекти и услуги към пакетите на основното
предлагане. Тази мярка се реализира чрез интегриране на основни икономически функции и
клъстери в района с оглед формиране на клъстер „Туризъм“, тясно свързан с клъстер
„Храни и напитки“, „Морска индустрия“ и други основни функции в СИ район.
Мярка: Опазване на крайбрежните територии от прекалено туристическо
урбанизиране
Освен лобиране за традиционните законови и устройствени норми и режими,
мярката включва:
Ÿ Инвестиционен маркетинг за създаване на нови висококатегорийни туристически
комплекси и ваканционни селища, заедно с обслужваща инфраструктура;
Ÿ Реконструкция и обновяване на пътища и пътни съоръжения, осигуряващи достъп
до туристически зони и обекти;
Ÿ Реконструкция, обновяване и изграждане на нова инфраструктура за публични
услуги в туристическите зони и обекти (ВиК, електроснабдяване, телекомуникации);
Ÿ Изграждане на нова инфраструктура, реконструкция или обновяване на
инфраструктурата, подобряваща качествата на средата и функционирането на
туристическите обекти и зони (паркинги, мобилни борси, пешеходни алеи, външно
осветление, обществени тоалетни, спирки на обществен транспорт и др.);
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Ÿ Реализиране на проекти за екологизация и естетизиране на средата и ландшафта

във визуалния обхват на туристическите зони (залесяване, поддържане и създаване на
нови зелени площи, визуални щитове, звукозащитни бариери, кошчета и контейнери за
отпадъци и др.);
Ÿ Изграждане на нови и обновяване на съществуващи пешеходни пътеки
(включително с осигурен достъп за инвалиди), еко-пътеки, приключенски пътеки,
наследствени пътеки, велосипедни алеи, алеи за езда, места за пикник и отдих и други
обекти на специализирана „мека“ туристическа инфраструктура;
Ÿ Реконструкция, обновяване и създаване на нови музеи, етнографски комплекси,
културни центрове, имащи познавателна и атрактивна стойност за туристическо
предлагане.
Активизиране на туристическото развитие в цялата територия на района
Много от новосъздадените елементи на туристическо предлагане във вътрешността
все още не са сглобени в цялостни продукти и не присъстват активно на
туристическия пазар. В следващата фаза на „валоризиране“ тези ценности трябва да се
превърнат в „гръбнак“ на специализирани собствени продукти, а не да останат (както
сега) само „обекти за посещение“ от контингентите на черноморските дестинации.
Финансирането на мерките, дейностите и проектите по тази специфична цел се очаква
да бъде по Националната програма за регионално развитие.
Мярка 3.2.1: Прилагане на нови модели за развитие на устойчив туризъм
Мярката е насочена към развитие на нови регионални туристически продукти,
свързани с опазване и експониране на природното и културното наследство – селски
туризъм, еко-туризъм, етно-туризъм, културен туризъм и други,
Потребностите от инвестиции в туристическите ресурси на района са
несъизмеримо по-големи от разполагаемите ресурси. Подготовката на качествени
проекти за експониране, обновяване и съхранение на културно-исторически и природни
обекти е решаваща предпоставка за развитието на устойчив туризъм в целия планов
район.
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Дейностите по тази мярка включват:
Ÿ Създаване на интегрирани регионални продукти за алтернативен туризъм, базирани
на сегашното предлагане (включвайки всички елементи – култура, природа, етнография,
кухня);
Ÿ Проучване и създаване на трансграничен регионален туристически продукт
„Влажни зони и птици“. Като част от трансграничното сътрудничество, потенциалът
на областите Силистра, Добрич и Варна, би могъл да се обвърже с румънската част на
Добруджа до Делтата на р. Дунав;
Ÿ Изготвяне и реализиране на проекти за консервация, експониране и анимиране на
атрактивни и значими обекти от културно-историческото наследство в района;
Ÿ Организиране на „археологически училища“ на обекти за проучване, консервация и
експониране;
Ÿ Изготвяне на регионален туристически справочник за културно-исторически
обекти и маршрути (включително картни материали).
Специфична цел: Информационно, институционално и кадрово осигуряване на
туристическото развитие в района.
Финансирането на мерките, дейностите и проектите по тази специфична цел се
очаква да бъде по Националната програма за регионално развитие.
Мярка: Създаване на районна информационна система за туризма и мрежа от
туристически информационни центрове. Подредеността, актуалността и
достъпността на туристическата информация е сред основните дефицити на
българския туризъм като цяло. Създаването на мрежа от туристически информационни
центрове с единна система за актуална туристическа информация е необходима стъпка
в качественото развитие на туристическото предлагане в района. Дейностите по
тази мярка включват:
Изграждане на единна информационна система за туризма в района;
Разработване и разпространение на информационни материали;
Поддържане на единен регионален уебсайт на няколко езика;
Изграждане на нови туристически информационни посетителски центрове;
Обновяване на съществуващи посетителски центрове (включително
информация и оборудване);
Създаване на мрежа от съществуващите информационни и посетителски
центрове в региона.
Мярка: Подобряване на маркетинга и рекламата на регионалния туристически
продукт
Мярката включва дейности и проекти, свързани с:
Ÿ Обновяване на туристическа информация и посетителски центрове (вкл. хардуер
и софтуер за информационни технологии);
Ÿ Обзавеждане на туристическите зони, обекти и маршрути с единна система за
визуална информация (указателни табели, рекламни пана, информационни екрани, знаци,
маркировки);
Ÿ Създаване, отпечатване и разпространяване на карти и указатели за туристически
маршрути и зони (включително актуална и подробна информация за всички предлагани
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услуги);
Ÿ Промоционални дейности и материали (вкл. брошури, постери, карти, пощенски
картички, филми, уебсайтове и др.);
Ÿ Организация и участие в регионални и национални туристически борси и изложби;
Ÿ Създаване на нови туристически продукти с регионален обхват;
Ÿ Организиране на конкурси за концепции за регионални туристически продукти;
Ÿ Маркетинг и планиране, насочени към група общини или области (туристически
обзори, инвентаризация на туристически атракции, дейности и услуги, създаване на
специализирани бази данни, създаване на информационни и резервационни системи,
електронен маркетинг, информация за местния и регионалния туристически бизнес, и
др.);
Ÿ Обучение на специалисти в интерпретиране и маркетинг на културноисторическото и природно наследство.
Мярка: Планово и устройствено осигуряване на туристическото развитие
Ÿ Създаване на регионална стратегия и програма за развитие на териториално
балансиран, социално отговорен и съхраняващ околната среда туризъм
Ÿ Досегашните планови документи в сферата на туризма са спорадични, некоординирани и не-гарантиращи създаването на продаваеми туристически продукти с
адекватен мащаб и качество. Необходимо е изработването на консолидирана стратегия
с регионален мащаб.
Ÿ Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризма в
територията на района
Мярката е необходима както за осигуряване на удачни инвестиционни полета, така и
за координирани действия по сектори „инфраструктура“ и „селско стопанство“.
Схемата ще визуализира и защити интересите на туристическите ареали, ще ги
предпази от неудачни инвестиции в производства и други несъвместими дейности.
Друга важна функция на този устройствен регламент е да дефинира оптималните и
максималните капацитети за „туристическо натоварване“ на отделните локализации.
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Устройствената схема се възлага и изработва паралелно и координирано със
стратегията и програмата. Мярката е от национално значение и следва да се обезпечи
от държавата. Дейностите по тази мярка следват технологичните стъпки при
изработване на устройствени схеми по изискванията на ЗУТ.
Потенциал за туризъм на Област Варна и на рибарската област
Туризмът е приоритетен отрасъл за икономиката на област Варна. Варненска област
притежава едни от най-атрактивните природни и антропогенни туристически ресурси
в страната, което е довело до сериозно развитие на туристическата функция.
Природните условия и ресурси в областта създават среда, благоприятна за обитаване и
за развитие на курортно-рекреационните функции. Акваторията на морето и
бреговата ивица предлагат много добри възможности за практикуване на водни
спортове и къпане. Редуват се скални участъци и пясъчни плажове с разнообразни
термоенергетични и биоклиматични условия. Значителни по дебит са минералните
извори и притежават много добри лечебни качества. Богати са горските масиви и
горските паркове в крайградските територии по крайбрежието и във вътрешността.
Антропогенните условия и ресурси за развитието на рекреацията и туризма
включват съвременната култура и културното наследство, недвижими културни
ценности археологически обекти, архитектурни паметници, изкуството, религията,
фолклор, древни занаяти, фестивали, изложения, съвременно изкуство, гастрономия,
лозарство и винопроизводство, риболов и др. Потенциалът на областта в сферата на
природните и антропогенните туристически ресурси се характеризира с уникалното
съчетание от природни ресурси (плажове, минерални води) и културно историческо
наследство и традиции. Природните и антропогенните условия и ресурси определят
добри възможности за развитие на целогодишен поливалентен туристически продукт –
морски, балнеоложки, спа и уелнес, културен, конгресен, екологичен и селски. В
туристическото развитие на областта основен дял има община Варна, където са
съсредоточени 90% от туристическите легла и 85% от реализираните нощувки. От
другите общини в областта само Долни чифлик, Аврен и Бяла притежават
туристически подслони и реализират туристическа дейност. В останалите общини
броят на леглата и резултатите от туристическа дейност е символичен.
Град Варна и крайбрежната ивица на север от Варна съсредоточава сериозна
туристическа база в курортните комплекси „Златни пясъци“, „Св. Св. Константин и
Елена“, „Ривиера“, и в курортни зони и селища. В тази крайбрежна територия е налице
прекомерно натоварване на крайбрежната ивица с материална туристическа база. На юг
от Варна се намират по-слабо развитите курортни зони „Варна-юг“, „Черноморец“,
„Камчия“, „Шкорпиловци“ и гр. Бяла, където има значително по-слабо туристическо
натоварване и потенциали за бъдещо туристическо усвояване.
Към недостатъчно усвоените туристически ресурси на областта следва да посочим
минералните извори, които позволяват съчетание на климато- и балнеолечение по
крайбрежието и удължаване на туристическия сезон, а също и многобройните
стойностни обекти – паметници на природното и културното наследство по
крайбрежието и навътре в областта, както и историческите, културните и
развлекателните обекти на град Варна, които предлагат уникална възможност за
обогатяване на почивката на море и удължаване на туристическия сезон. Природните и
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антропогенните дадености и ресурси в областта създават възможности за развитие
на целогодишен поливалентен туристически продукт - балнеоложки, културен,
конгресен, екологичен и селски. Тези възможности трябва да се използват оптимално.
На основата на богатите природни условия и ресурси по-нататъшното развитие на
рекреацията и туризма в област Варна трябва да се опира на разнообразяването на
туристическото предлагане и удължаване на туристическия сезон, като се набляга на
медицинския туризъм и водолечението, наред с другите алтернативни видове туризъм,
базирани на антропогенните условия и ресурси – познавателен, културен, конгресен,
спортен и др.
Областна стратегия за развитие
Благоприятстващи предпоставки за развитието на туризма, рибарството и
респективно реализирането на проекта са стратегическите цели и техните
приоритети, заложени в областната стратегия за развитие на област Варна за периода
2014 – 2020 г., която има отражение и в общинските планове за развитие.
Стратегическа цел: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие
на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието,
съчетано с ефективно опазване на околната среда. Приоритет: Подкрепа за обвързано
развитие на икономически дейности, свързани с морето („морска индустрия“);
Специфични цели: Развитие на регионален клъстер на база морска индустрия;
подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия;
развитие на рибарството и аквакултурите и управление на крайбрежните риболовни
зони; подобрен мениджмънт на водите на Черно море.
През новия програмен период 2014 – 2020 г. чрез Европейския фонд за морско дело и
рибарство следва да се търсят възможности за обмен на добри практики и финансиране
на проекти с цел обединяване на междусекторните политики за устойчив „син растеж“,
за интегрирано управление на крайбрежните зони, морско наблюдение и морско
пространствено планиране, намаляване на разходите и рисковете и повишаване на
ефективността в опазването и използването на ресурсите, в съответствие със
съвременните изисквания на Интегрираната морска политика на ЕС и нейния екологичен
стълб Рамковата директива за морска стратегия на ЕС.
Дейностите и мерките за реализиране на специфичните цели на приоритета ще
бъдат насочени към:
Ÿ Развитие на комплекса от пристанища във Варна, Варненското и Белославското
езера и утвърждаването му като логистичен и дистрибуционен център за връзка между
Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА.
Ÿ Издигане ролята на “Морски клъстер – България” (МКБ) за постигане на възходящо и
устойчиво развитие на морската индустрия на областно, регионално и национално ниво.
Ÿ Подобряване на комуникацията и сътрудничеството между фирмите в морската
индустрия, прилагане на добри практики и използване опит и ноу-хау на водещи морски
клъстери.
Ÿ Активизиране връзките с университетите и изследователските институти в
областта на морската индустрия, повишаване на квалификацията на заетите
специалисти в различните морски браншове.
Ÿ Създаване на брегови атлас и прилагане на морското пространствено планиране.
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Създаване археологически атлас на морето за развитие на крайбрежен туризъм.
Ÿ Използване на морските ресурси във фармацевтичната и козметичната индустрия.
Ÿ Подкрепа и стимулиране на пазарно ориентирани проекти, разработени съвместно
от научни институти и фирми, базирани на аквакултури и морски минерални ресурси.
Ÿ Специално морско наблюдение и по-координирани регионални инициативи за
мореплавателските и морските изследвания.
Ÿ Прилагане на екологосъобразни иновативни технологии в кораборемонта и
корабостроенето.
Ÿ Интегрирано управление на крайбрежната зона и управление на риболова,
доизграждане на инфраструктурата на рибния сектор, обновяване и изграждане на
рибарски пристанища, лодкостоянки и рибарски селища.
Разнообразяване на туристическото предлагане
Приоритет: Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на
природното и културно богатство в цялата територия на областта Специфична цел:
Активизиране на развитието на туризма в цялата територия на областта. Специфична
цел: Създаване на специфичен регионален туристически продукт на основата на
културното и природно богатство. Приоритетът е от съществено значение за
обогатяване на туристическия продукт в областта, който е все още едностранно
ориентиран към чисто морски туризъм.
Природното и културното наследство в областта е много богато и това е едно от
най-силно изразените сравнителни предимства въобще на българските райони в
глобализиращия се свят. Културният живот и културните прояви във Варна и областта
дават възможности за още по-активно интегриране с туризма. Този приоритет се
обвързва с приоритетна ос 4 на ОПРР за 2014 – 2020 г. „Регионален туризъм“.
Разнообразяването на туристическия продукт със специфични видове туризъм и с
активно включване на туристическите ресурси на хинтерланда ще допринесе за
преодоляване на изразената сезонност на рекреативния морски туризъм.
Специфичните цели в този приоритет са насочени към прилагане на мерки и действия
за реално разнообразяване на туристическите дейности на брега на морето и в близкия
му хинтерланд със спа-туризъм, подводни спортове, селски, приключенски, ловен,
риболовен, аграрен и други видове туризъм. В по-далечния хинтерланд
разнообразяването на туристическото предлагане ще се опира най-вече на богатото
културно наследство и развитието на познавателен туризъм, подкрепен и от други
рекреационно-туристически дейности в територията на по-отдалечените от брега
общини.
Малки общини с излаз на море
В периферните малки общини Аврен, Долни чифлик и Бяла, които имат излаз на морето,
несъмнено акцентът в приоритетите за развитие ще бъде в алтернативни форми на
туризъм, щадящи природната среда и ориентиран към интеграция с вътрешността на
територията, където е важно да се постига също обвързаност и между селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост, между дърводобива и
дървопреработването. Периферността на тези общини е колкото недостатък,
толкова и предимство поради запазеното природно равновесие и възможностите за
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поддържане на постоянно и временно обитаване в природосъобразна жизнена среда. За
центровете на общините е от значение да се подкрепя тяхната роля на предоставящи
работни места и услуги за селското население. Дейностите и мерките за реализиране на
специфичните цели в този приоритет ще бъдат насочени към:
Ÿ Обогатяване на туристическия продукт чрез включване на елементи на
познавателния, конгресния, спортния, етно и културния и религиозния туризъм.
Ÿ По-ефективно използване на ресурсите на медицинския и балнеолечебния туризъм
в съчетание с морелечението, фитотерапията и други алтернативни методи за
лечение.
Ÿ Популяризиране на местната творческа индустрия и включването й в предлагани
туристически пакети.
Ÿ Предлагане на туристически пакети от „висок клас” с възможност за комбиниране
на голф, подводна археология и яхтен туризъм, съчетани с посещения за запознаване с
културни и природни ценности във вътрешността.
Ÿ Подобряване на местната информационна система за туристическа информация,
улесняваща и стимулираща повишаване качеството и обема на потребление на услуги.
Предпоставки за развитие на туризма в общините Бяла, Долни чифлик и Аврен
В прегледи и анализи са изтъкнати следните добри предпоставки за развитие на туризма
в общините:
Ÿ Добро географско положение;
Ÿ Наличие на природни ресурси достатъчни за развитие на туризъм (климат, гори,
резервати и защитени територии, разнообразни възможности за туристически
маршрути и др.):
Ÿ Наличие на защитени територии, като предпоставка за развитие на екологичен и
познавателен туризъм;
Ÿ Висок относителен дял на горски ресурси, като предпоставка за развитие на ловен
туризъм;
Ÿ Богато културно – историческо наследство;
Ÿ Наличие на добри примери – вече създадени туристически база, ползващи се с добро
име;
Ÿ Интерес към закупуване на имоти в района от българи и чужденци;
Ÿ Липсват големи промишлени замърсители на въздуха, почвите и водите;
Ÿ Наличие на колеж по туризъм в с. Старо Оряхово;
Ÿ Наличие на традиционни селскостопански продукти „запазена марка“ – ябълки,
праскови, круши, вино;
Ÿ Наличие на водни басейни (реки, микроязовири, язовири) и природни
забележителности;
Ÿ Традиции във фолклора и художествената самодейност, наличие на състави с
готовност за разнообразие по жанрове и програми при читалищата
Ÿ Добро съжителство на различните етноси, религии и култури.
Недостатъците, присъщи на малките крайбрежни общини са:
Ÿ Липса на цялостен туристически продукт на територията на общината;
Ÿ Недостатъчна туристическа инфраструктура;
Ÿ Липса на туристическа информация и интерпретация;
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Ÿ Липса на комуникации в най-атрактивните за туризъм райони;
Ÿ Ниска квалификация на обслужващия персонал;
Ÿ Липса на обособено място, където да се излагат занаятчийски, кулинарни и други

характерни местни продукти;
Ÿ Липса на местно сдружение по туризъм и туристически информационен център;
Ÿ Недостатъчна леглова база от различен тип;
Ÿ Недостатъчна изграденост на канализационната мрежа в селищата, водеща до
замърсяване на реките, подпочвените води и почвата от непречистени битови
отпадъчни води.
Възможности за развитие и усъвършенстване на туризма:
Ÿ Развитие на морски и познавателен туризъм;
Ÿ Развитие на ловен и риболовен туризъм;
Ÿ Развитие на селски и екотуризъм;
Ÿ Използване на средствата на национални и европейски фондове за финансиране на
проекти;
Ÿ Подобряване на базата за туристически атракции (стадиони, игрища и др.);
Ÿ създаване и маркиране на маршрути с подходящи атракции и оборудване;
Ÿ изграждане на туристически информационен център
Ÿ организиране на традиционни прояви през годината, посветени на различни местни
обичаи, продукти и др.
Ÿ разработване и предлагане на стандарти за местни туристически услуги;
Ÿ защита на запазени марки за местни туристически продукти;
Ÿ обучение на специалисти в областта на туризма – умения, чуждо езикова култура;
Ÿ реклама и промоция на местния туристически продукт.
Местна стратегия за развитие на Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен
Най-тясна връзка с разработената комуникационна стратегия има Местната стратегия
за развитие на Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен. Тя е съобразена с
основните национални и европейски стратегически и планови документи за сектора
рибарството и аквакултурите, както и с плановете за развитие на Република България и
плановете на общините, включени в Местната инициативна рибарска група (МИРГ). За
успешното реализиране на комуникационната стратегия тя е съобразена с визията,
глобалната цел и по-близките стратегически цели на местната стратегия за развитие.
Проектът с отделните си дейности и в своята цялост допринася пряко за
осъществяването на приоритет 3 на Местната стратегия за развитие „Повишаване
конкурентоспособността на рибарската област, чрез създаване на капацитет,
насърчаване на предприемчивостта, създаване на алтернативи за заетост на
населението в региона и развитие на туризма“ и, в частност мярка 3.3 „Повишаване на
конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови
професионални умения и компетенции, подкрепа на предприемчивостта, гарантиране на
качеството и популяризация на региона за инвестиции и туризъм“. Свързаните с района
дейности на проекта, интерпретативните маршрути и местният фестивал ще
подкрепят развитието на туристическия му потенциал и ще го направят поатрактивно за посетители и инвеститори. Маршрутите, фестивалът и сайтът на
проекта с информация за тях са сред предвижданите резултати от мярката.
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Комуникационна стратегия за популяризиране на Рибарска област Бяла –
Долни чифлик – Аврен като морска и туристическа дестинация
Особености и проблеми на развитието на туризма
Осъществяваният проект включва настоящата комуникационна стратегия с дейности
за популяризиране на региона като морска и туристическа дестинация. В стратегията са
вписани и конкретните дейности по проекта – разработените интерпретативни
маршрути и местният фестивал в Бяла, свързан с местната история, морето и
рибарството. Дейностите по проекта са разнообразяващи и допълващи по отношение
на най-масовия туристически продукт – морският туризъм с традиционния и найтърсен тип услуги с плаж, отдих на море и крайбрежни атракции.
Както е известно туристическият продукт на територията на рибарската област в
трите неголеми общини с излаз на море все още е едностранно ориентиран към чисто
морския туризъм. Това е донякъде естествено поради факта, че в района на
крайбрежието са разположени най-дългите и най-хубави плажни ивици на българското
Черноморие и натискът за реализиране на инвестиционни намерения е огромен.
Развитието на този вид туристически продукт следва до голяма степен модела на
развитие на големите туристически комплекси за масов туризъм и отдих на море като
Златни пясъци, Св. Константин, Слънчев бряг и др. Районът е известен с комплекса
„Камчия“ (който е от затворен тип и може да бъде засегнат само най-общо в тази
разработка), новия неголям курортен комплекс при село Шокрпиловци, комплексите с
хотели и крайбрежни жилища при гр. Бяла и др. Плановете за развитие и разнообразяване
на поминъка, свързан с рибарската област и рибарството, предвиждат утвърждаване и
подобряване на качеството на морския туризъм, развитие на съпътстващи дейности и
на други видове туристически услуги. Разширяването на сезона за реализиране на
морския туризъм е познато средство за извличане на максимални ползи от
присъствието и ангажирането на туристи и гости в местата с туристически
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потенциал и инфраструктура.
Предлаганите от проекта дейности работят и в двете отбелязани насоки, като
разнообразяват туристическия продукт и подкрепят усилията за преодоляване на ясно
изразената сезонност на морския рекреативен туризъм. Те са свързани на първо място с
иновативни форми на занимателни информационно-туристически дейности като
интерпретацията на природното, културното и историческото наследство по дадени
разработени и описани маршрути. Разказите съдържат елементи на познавателен,
културен и поклоннически туризъм. На територията на рибарската област има много
богати и неизползвани ресурси, свързани с природните дадености, резервати и
защитени територии, както с изцяло морски, така и с крайбрежен и планински характер.
Наред с това съществуват възможности за включване на природни, археологически и
културно-исторически забележителности в интерпретативните разкази по проекта, с
което се допълват вече съществуващи обекти на територията на областта –
реставрираната и експонирана късноантична крепост в Бяла, реставрираната пещ за
строителна керамика при къмпинг „Луна“, инфраструктурата за спортен риболов на
водоема в екопарк „Еника“. При разработката на интерпретативните маршрути
целенасочено е търсена връзка с морето, рибарството и морските дейности.
Разработването на теми за морето, морската история и археология, особеностите и
богатствата на морето, рибата и рибарството, традиционните способи за риболов и
др. са особено привлекателни за посетители и туристи по крайбрежието. Рибата и
рибните продукти, рибните ястия и други традиционни местни изделия и продукти,
като например виното, могат да послужат като основа на дегустаторски и кулинарни
пътувания и туризъм на групи със специални интереси. Рибарското пристанище и
водоемът на река Еника в едноименния екопарк, както и крайбрежната алея на курортния
комплекс в с. Шкорпиловци са обект на инвестиции по Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство 2007 – 2013” и предлаганите интерпретативни дейности
допълват и правят по-интересен техния продукт, който също е свързан с туризма.
Съществуват още някои особености на развитието на туризма на територията на
областта, които представляват проблем пред успешното развитие и привличане на
туристи в нея, а от тук и пред разширяване на възможностите за местно развитие и
устойчивост. Към основните пакети за морски туризъм и донякъде утвърдения в
областта ловен туризъм, е нужно да се прибавят нови елементи, които по-късно да се
доразвият в нови самостоятелни видове туризъм. Съществува нужда от разработване
и подкрепа за първоначално реализиране на обогатяващи елементи на туристическия
продукт като познавателния, екологичния, спортния, етно и културния и религиозния
туризъм. Необходима е още информация и усилия за популяризирането на местни
селскостопански продукти и изделия – ябълки, праскови, вино, риба и рибни
специалитети и др. Високата категория туристически продукти като яхтен туризъм,
морски разходки, подводна археология в комбинация с посещения на културни прояви и
ценности и природни забележителности не се предлага, но би могла да оформи
специфичен сегмент от туристическия продукт. Проблем в някои населени места е
местната информационна система за туристическа информация, улесняваща и
стимулираща повишаване качеството и обема на потребление на услуги.
В настоящия документ са описани основните стъпки за изработването и
реализирането на комуникационна стратегия в подкрепа на развитието на туризма в
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рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен. Тя има за цел да изгради благоприятна
комуникационна среда, която да позволи създаването на имидж на рибарската област
Бяла – Долни чифлик –Аврен като привлекателна за туризъм и отдих. Предлага се
цялостен пакет от инициативи за постигане на желаните резултати.
Цел и целеви групи на стратегията
Стратегията се разработва, за да подпомогне МИРГ в популяризирането на
туристическите продукти на рибарската област сред техните потребители от
крайбрежието, страната и чужбина, както и сред специфични професионални и други
групи, способни да генерират интерес и да организират посещения на обекти в
областта: туроператори и техните сдружения, туристически дружества, ловци и
риболовци, еколози и любители на екотуризма, експерти по маркетинг и туристически
услуги, историци и археолози, учители и ученици, читалищни дейци, църковни
настоятелства и други свързани с църквата групи, художници и други творци,
представители на крайбрежни общини, медийни представители и др.
МИРГ може да използва стратегията и за популяризирането на туризма в самата
рибарска област, пред държавните и общински структури, бизнеса, местните
общности, местни сдружения и медии, като има за цел да повиши нивото на
ангажираност, да генерира подкрепа за туризма и туристическите дейности на местно
ниво. Дейностите по проекта, интерепретативните маршрути и фестивалът, са част
от тези инициативи и усилията за поддържането и развитието на туризма.
Съответно целевите групи, към които са насочени дейностите на комуникационната
стратегия, могат да бъдат обобщени като: туристи и гости на туристическите
обекти, ползватели на услугите; туристически оператори и други организатори на
ползватели на услугите; местни власти и местни общности в рибарската област.
Стратегията, както и всички резултати и продукти, са предадени на МИРГ и са
достъпни на сайта на проекта, като представят възможности за развитие и
обогатяване.
Подходящо е да се използва диференциран подход към различните целеви групи и
аудитории, защото видовете взаимодействия и информация за тях може да бъдат
различни.
Среда на осъществяване
Контекстът за реализиране на стратегията е отчетената и заложена във всички
планови документи за селищата на рибарската област благоприятна перспектива за
развитие на туристически дейности и конкретни направления за развитие на туризма,
свързани с морето и крайбрежието, лов и риболов, културен, поклоннически и други
видове специализиран туризъм. В част от общините е изградена туристическа
инфраструктура, свързана най-вече с крайбрежния морски туризъм и с традиционния
ловен туризъм. Съществуват планове и проекти за разнообразяване на туристическите
продукти и подобряване на квалификацията на персонала и качеството на продукта.
До известна степен в някои от общините е направен опит за приоритизиране на
развитието на туристическите обекти и продукти. Рибарското пристанище и особено
късноантичната крепост, както и екопарка на река Еника в община Бяла са свързани с
инфраструктурни инвестиции и на тяхната база се развиват различни туристически
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услуги. Два от интерпретативните маршрути и фестивалът за Деня на св. Атанас в
Бяла са свързани с тях. Популяризирането и развитието им като услуга ще допринесе за
разнообразяването на туристическия продукт. В община Долни чифлик, в курортния
комплекс на с. Шкорпиловци на морския бряг също са направени инфраструктурни
инвестиции в крайбрежната алея, оформена като променада край хотелския комплекс с
леглова база и заведения за хранене. В перспектива се предвижда реставриране и
експониране на комплекса с крепост, базилика и римска вила при земления вал в единия
край на комплекса. Разработеният екологичен интерпретативен маршрут при Камчийски
пясъци, в буферната зона на резервата „Камчия“ недалеч от комплекса популяризира
местните природни и исторически забележителности и създава възможност за
развитие на екологичен туризъм и разнообразяване на туристическия продукт. В община
Аврен курортният комплекс при устието на река Камчия е най-голямата инвестиция в
традиционен морски туризъм в рамките на рибарската област и значително изпреварва
останалите две общини в традиционните морски туристически услуги. Те обаче се
реализират на пазар извън обсега на настоящата стратегия от чуждестранни
оператори на специфичен пазар предимно в Руската федерация и доскоро Украйна.
С набелязването на трите целеви групи са очертани целевите аудитории:
потребителите на традиционни пакети за морски туризъм, на допълнителни местни
туристически услуги и продукти и на висок клас услуги с голяма добавена стойност;
организатори и посредници на потребителите на традиционни, допълнителни и висок
клас услуги; представители на местни власти, бизнеси и общности от рибарската
област, заинтересувани от развитието на туризма.
Средата, в която трябва да бъде реализирана комуникационната кампания в подкрепа
на развитието на туризма в рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен ще се
характеризира със следните елементи: достатъчна разпознаваемост на рибарска област
Бяла – Долни чифлик – Аврен като туристическа дестинация, предлагаща възможности
за туризъм и почивка в среда с уникални екосистеми и културно-историческото
наследство; добро присъствие на общините от рибарската област в медиите, свързано
с големи инвестиционни проекти в областта на туризма; сравнително добра
инфраструктура на територията на рибарската област.
Мисия, обща цел и задачи на комуникационната стратегия
Мисия на Комуникационната стратегия в подкрепа на развитието на туризма в рибарска
област Бяла – Долни чифлик – Аврен:
Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен – привлекателна, известна и посещавана
от туристи с различни вкусове и предпочитания към различни туристически продукти.
Обща комуникационна цел на стратегията:
Утвърждаване на представата за Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен като
място, предоставящо благоприятни и разнообразни условия за туризъм, както масов
морски така и специализиран.
Комуникационни задачи:
Ÿ за период от 5 до 7 години да се популяризират и утвърдят между два и пет
допълнителни туристически продукта, допълващи традиционния морски туризъм, за
всяка община на Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен;
Ÿ да се идентифицират и популяризират в рамките на три години между два и три
местни продукта и изделия, типични за рибарската област и местната индустрия, като
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вино, прясна черноморска риба, ябълки, праскови и др.;
Ÿ да се провежда всяка година информационна кампания в медиите, за да се изгради
позитивен образ на Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен като привлекателно
място за крайбрежен туризъм и други видове специализиран туризъм, със съвременна
инфраструктура, повишено качество на услугите, съхранена природна среда и
културно-историческо наследство, и добър жизнен стандарт и да се позиционира в
регионален, национален и международен план със съответния инструментариум на
комуникационния микс;
Ÿ да се популяризира сред туроператори и организатори на потребители на
туристически услуги с информационни дейности и реклама природното и културноисторическото наследство на рибарската област, заедно с вече съществуващи
туристически продукти;
Ÿ да се приоритизират за координирана реклама в страната и чужбина по един или
два обекта на туризма във всяка община от областта и да се предлагат като продукт
на различни групи туристи в страната и чужбина.
Изпълнението на задачите на Комуникационната стратегия може да бъде
осъществено чрез:
Ÿ Приоритизиране и избор на най-интересните, развити и перспективни
туристически продукти, които допълват традиционния морски туризъм и
разработване на рекламни материали за тях – за печат и електронни медии както и за
електронното пространство. . Разпространение на материалите сред различните групи
на туристическата аудитория и сред туроператори и туристически посредници преди
и по време на всеки туристически сезон и според характера на продукта – извън
туристическия сезон или целогодишно, преди събития, празници и др. Организиране на
демонстрации на продуктите пред туроператори и представители на големи
туристически фирми, особено от съседните големи туристически комплекси, които
могат да ги включват в пакет от пътувания и услуги и да ги популяризират сред
туристите си. Представяне на туристическите продукти на фестивали, срещи,
празници и др. на територията на областта и в цялата страна. Подходът може да се
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използва в пълна степен за интерпретативните маршрути и фестивала на 2 май Ден на
св. Атанас в гр. Бяла.
Ÿ За рибарската област е подходящо да се популяризират ястия и кулинарни
специалитети от местни черноморски риби, тъй като морските храни са едно от
предпочитаните допълнения към всеки морски отдих, най-широко застъпеният
туристически продукт. Новата рибна борса на рибарското пристанище в Бяла и
планираните като туристическа атракция демонстрации на борсова търговия могат
успешно да се съчетаят с кулинарни турове и предлагане на рибни специалитети.
Подобна демонстрация и въвеждане на рибарска и морска тематика във фестивала на 2
май в Бяла също е една от възможните насоки за неговото обогатяване и разширяване,
която е представена в разработката му. Привличането на посетители от близките
курорти за морска разходка със спирка на пристанището, демонстрация и дегустация на
рибни ястия и разглеждане на крепостта може успешно да се развива и предлага на
туристи и гости като пакет или самостоятелна услуга. Сладководни водоеми с
възможностите за спортен риболов, особено обектите с инвестиции, съфинансирани
от програма „Рибарство“ като екопарк „Еника“, могат да допълнят предлагания
туристически продукт с промоция на рибни ястия и продукти. Емблематичното за
местната икономика в Бяла винарство и лозарство с винарските си изби може успешно
да бъде предлагано като база на самостоятелен продукт – винен тур. Виното може да
бъде обект на промоция и като част от кулинарни турове, дегустация на местни храни
и вина, гурме меню и др. разнообразни кулинарни оферти за туристи. Камчийският край е
известен с ябълки и праскови, които също могат да бъдат обект на промоция и
включване в разнообразни кулинарни туристически продукти и оферти.
Ÿ Информационната кампания в медиите с цел изграждане на позитивен образ на
Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен като привлекателно място за крайбрежен
и специализиран туризъм, с уникална природа и културно-историческо наследство има
място в различни видове медии: регионални, национални и чуждестранни. Тя е
предназначена за широка аудитория в страната и чужбина. Новата туристическа
инфраструктура, уникалните природни дадености и обекти на културноисторическото наследство могат да бъдат използвани успешно за визуални послания и
внушения. В областта има много уникални обекти и свързаните с тях продукти са с
много достъпни и конкурентни цени могат да привлекат много туристи както от
страната, така и от региона. Развитието и подобряването на туристическите
продукти дава на региона уникални конкурентни предимства. Препоръчва се включване
на събития в рибарската област като информационни поводи и възможности за
надграждане на тяхното съдържание в посока разпространяване на информация,
затвърждаване и разширяване на представата за рибарската област Бяла – Долни
чифлик – Аврен като популярна туристическа дестинация – фестивалът в Бяла на 2 май,
други местни фестивали, дните на общините, художествени изяви и срещи, празници и
др. представят интересни възможности за популяризиране на региона на рибарската
област.
Ÿ По отношение на контактите с ключови посредници на туристически услуги:
туроператори и потенциални организатори на потребители на туристически услуги
(изброени при очертаването на целевите групи на стратегията) е препоръчително да се
проведе по-задълбочена информационна дейност за представяне на природното и

22

културно-историческото наследство на рибарската област, заедно с вече
съществуващи туристически продукти. Много подходящо средство е организирането
на демонстрации, дегустации, участия в информационни поводи, фестивали, обиколки и
др. Разработването и утвърждаването на интерпретативните маршрути минава през
процес на подготовка на интерпретатори и неколкократно поднасяне и изпробване на
въздействието на интерпретативния разказ, под една или друга форма, върху
конкретна аудитория. Тъй като има предложение за включването на драматизиран
интерпретативен разказ и в проявите на фестивала в Бяла при късноантичната
крепост, той може да бъде използван за промоция и привличане на посетители. Тези
сравнително нови форми на информационна и промоционална дейност би трябвало да
бъдат представени първо на туроператорите и посредниците, за да ги ангажират и
привлекат към идеята. Подходяща форма за ангажирането на туристическите
оператори и организаторите на специализирани групи с туризма в областта и неговите
продукти е оформянето и издаването (включително в електронен вид) на целогодишна
програма на прояви в общините на рибарската област, с допълнения като контакти на
местни хотели, заведения, оператори на различни услуги и малки карти с указания за
обекти, интересни места, забележителности (препоръчително със снимки или рисунки) и
др. Това е форма използвана широко в туристическия бранш по цял свят, включително в
малки населени места и туристически райони с различни забележителности и
разнообразни туристически услуги, които не са концентрирани на една малка
територия.
Ÿ Съществена по своята важност задача, поставена тук на последно място, но не и
по значение, е да се активизира МИРГ в ангажиране на местните власти и бизнеси, както
и на възможно най-широк кръг от местните общности в избора на най-важните и
перспективни според тях обекти на туризма и влагането на местния ресурс в тяхното
рекламиране и бъдещо развитие. Макар че общините и някои от най-утвърдените
представители на бизнеса и местните експерти са пряко ангажирани с МИРГ,
поставената по същество комуникационна задача трябва да бъде подкрепена от целите
общини и населението им, за да се превърне в двигател на местното развитие и
устойчиво използване на ресурсите на областта. За разлика от общата реклама на
областта с традиционен характер, реализирана в медиите, в случая се предлага
съвместно приоритизиране, координиране на усилията на трите общини и целенасочено
представяне на избраните обекти на туристически борси и панаири в страната и в
чужбина. Туристическите услуги и съществуващите инфраструктурни обекти могат да
бъдат целенасочено предлагани на големи фирми и бизнеси в страната както за сезонна
почивка на служители, така и за специализирани туристически услуги, за популярните
сбирки от типа „тийм билдинг“ (за опознаване на колектива и почивка сред природата),
за срещи и семейни тържества, чествания и др. Особено важно е да се разшири
целенасоченото и активно предлагане на услугите и пред чуждестранна аудитория за
привличане на повече платежоспособни туристи. Черноморският регион и Западните
Балкани могат да допринесат съществено за развитието на морския и някои
специализирани видове туризъм. Спортният лов и риболов, фотосафари,
специализираният екотуризъм като наблюдение на птици и др. имат голям потенциал за
развитие и много често подходящо за тях е времето извън активния летен
туристически сезон. За всички дейности и услуги извън сезона трябва да бъдат
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ангажирани местните собственици на хотели, бизнеси, заведения за хранене и др., сред
които е нужно да се проведе специална разяснителна работа и да бъде осигурено
съдействието им. Понастоящем те не са достатъчно мотивирани за това и предлагат
услуги само около три месеца през най-активния летен сезон.
Изпълнение на задачите
МИРГ трябва да осигури ресурс за успешното изпълнение на изложените задачи чрез
използване на възможностите, предлагани от общинските бюджети, местни източници,
национални и европейски фондове за развитие, информационни дейности и подкрепа на
рибарството и морското дело. Някои от елементите на рекламната дейност може да
бъдат подпомогнати и от бизнеса, макар това да не е утвърдено като практика.
Готовите информационни продукти по различни проекти са ценен ресурс. Като част от
осъществяването на задачите например може да се организира информационна кампания,
осигуряваща канал за комуникация с граждани, бизнеси, местни власти и медии чрез
използване на изработените по настоящия проект брошури, листовки, стикери и
флаери за популяризиране на маршрутите, фестивала на 2 май в Бяла и цялата
рибарската област.
Целеви аудитории според информационните им нужди
Комуникационната стратегия осъществява конкретните си цели чрез достигане до две
основни целеви аудитории – външна и вътрешна.
Във външните целеви аудитории ще бъдат включени:
Ÿ Национална и местна аудитория чрез национални и регионални електронни, печатни
и интернет медии;
Възможното въздействие, което следва да бъде търсено върху националната и
местната аудитория като цяло, може да бъде насочено към установяване на постоянен
поток от информация, имащ за цел подкрепа на имиджа на рибарската област като
място привлекателно за туризъм.
Потенциалните посетители с цел туризъм могат да бъдат привлечени чрез
информация, която да създаде устойчиво възприемане за предлагания туристически
продукт като различен и качествен: интерпретативните пътеки са продукт, който
може да бъде дефиниран като такъв.
Ÿ Съседни общини и рибарски области
По отношение комуникацията със съседните общини и рибарски области е
препоръчително е да се следват принципите на работа в мрежа, които се основават на
обмен на информация и идеи. Работата в мрежа е важна, тъй като предоставя
възможности за обмен на информация, контакти и дори ресурси извън пределите на
съответната рибарска област.
За целта е необходимо да бъде разпространена информация за наличието на
разработена и изпълнявана Комуникационна стратегия в подкрепа на развитието на
туризма в рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен сред сходни рибарски области
като Шабла – Каварна –Балчик, Поморие – Несебър и Созопол – Приморско – Царево, а
също и за предвидените основни събития на местно, национално и международно ниво,
за да бъдат съгласувани евентуални съвместни действия и да се споделят ресурси.
Полезен ще бъде обменът на информация за звената в общинските администрации,
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които работят по въпросите на икономическото развитие в отделните общини.
Във вътрешната аудитория ще бъдат включени:
Ÿ Местен бизнес
Тази целева аудитория има най-висока мотивация и интерес от постигането на
целите на настоящата комуникационна стратегия. Затова представителите на бизнеса
следва да бъдат подробно запознати със стратегията и най-вече с целите, задачите и
посланията є.
Информацията, която би представлявала интерес за местния бизнес, е свързана на
първо място с продукти и планирани инициативи, които ще му дадат възможност да
генерира повече печалба и евентуално да се развива и разширява.
Ÿ Гражданите на рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен и неправителствени
организации
Информацията трябва да бъде насочена и към гражданите и техните сдружения чрез
осигуряването на ясни и точни послания, повишаване нивото на ангажираност,
генериране на подкрепа за инициативите, предвидени за развитието на туризма и
икономическото развитие, набиране и насочване на вътрешна подкрепа към
изпълнението и развитието на стратегията.
Медии
Поради голямото им значение в процеса на комуникация на медиите е отделено
специално място. Те трябва да са активен участник в популяризиране на възможностите
за развитие на туризма и местната икономика на рибарската област. Трябва да се търси
необходимият баланс между ролята на медиите като фактор при създаване на
определени нагласи и ролята им на активен участник в предаването на желаните
послания до целевите аудитории както на местно ниво, така и извън рибарската
област.
Предложенията за ключови послания от страна на медиите са изложени по-долу.
Основното послание, което трябва да бъде предадено чрез изпълнението на
настоящата Комуникационна стратегия е многообразието, което рибарската област
Бяла - Долни чифлик - Аврен предлага като място за туризъм и отдих.
Ключовите послания към външните целеви аудитории се изграждат в две тематични
области:
Ÿ Представяне и реклама на разнообразието от възможности за развитие на
алтернативни форми на туризма
Основните положителни акценти в тази област са уникалните природни и исторически
дадености на рибарската област; различния продукт – например интерпретативните
пътеки, който рибарската област може да предложи.
Ÿ Предимството на новото.
Добре насочено и осигурено с актуална информация представяне на възможностите за
развитие на туризма на територията на рибарската област. Презентация на
природните и човешките ресурси, бизнес климата, наличните компетентност и умения,
технически услуги и инфраструктурата.
От съществено значение е комуникацията с медиите, с която трябва да се ангажира
МИРГ в сътрудничество с общинските администрации и местните бизнеси. Желан
резултат от сътрудничеството е измеримо нарастване на ангажираността на
медиите и отразяването на новини за развитието на туризма и инициативите, които
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го популяризират. То може да се измери в брой на новини и публикации, времетраене на
представянето, брой и качество на представянето на туристически теми,
разнообразие на формите и др. Целева аудитория за ангажиране са национални и местни
медии, които отразяват туристическия сектор.
Основни послания към тях може да се формулират така: 'Имаме чудесни истории за
вас за развитието на рибарската област, които ще впечатлят аудиторията ви.'
Посланието може да приеме формата и на призив за действие: 'Заповядайте при нас, за
да ви представим историите, а вие от своя страна да ги представете на вашата
аудитория.’
Как се разпространява посланието? (актьори, дейности, ресурси и начин на
представяне)
Дейности:
Ÿ да създаде и изработи списък с медии.
Ÿ да се представят пред медиите организациите, които могат да са източник на
информация по темата.
Ÿ постоянно да се генерират новини за развитието на туризма и да се подават към
медиите.
Ÿ да се развият и раздават полезни медийни продукти и дейности (напр. брошури,
преспакети, снимки, прессъобщения, пресконференции, срещи).
Ресурси:
Ÿ човешки ресурси – време от изпълняващите организации и институции.
Ÿ ресурси за създаване на свързани с медиите комуникационни продукти и дейности.
Измерване, мониторинг и оценка
Ÿ брой публикации, времетраене, теми, начин на отразяване, задълбоченост,
творчество.
Ÿ позитивни отношения с медиите.
Местни общности и граждани
Гражданите и местните общности са важна целева аудитория. За да се постигне
желаният резултат е от съществено значение те да се въвлекат в комуникацията.
МИРГ, местните власти и бизнесите имат основната задача да ангажират гражданите с
изпълнението на стратегията. Желан резултат от това въздействие е измеримо
нарастване на обществената ангажираност на ниво граждани и местни общности.
Целевата аудитория е обществеността. Въпреки че това описание е доста точно, то е
и доста общо. Ефективната комуникация е правилното определяне на целевите
аудитории и насочването на ресурсите по такъв начин, че те да могат да бъдат
достигнати. Затова от голямо значение за широкото разпространение на
комуникационните инициативи е включването на тази целева аудитория.
Предлагаме формулировки на две ключови послания. Основно послание към местните
общности: „Този регион е ваш и на вашите деца, затова е важно да се стимулира
развитието му чрез стимулиране на туризма, който обаче да запазва културата,
традициите и околната среда.” Призив към действие: „Осъзнайте значението на региона
и неговите дадености. Включете се в инициативите, които допринасят за развитието
му“. Фактът, че МИРГ и общинските администрации и специалисти имат интереси
тясно свързани с бъдещето на местните общности ще подпомогне успешното
предаване на посланията.
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Очаквани резултати и устойчивост
След изпълнението на заложените в стратегията задачи се очаква в средносрочен план
до края на настоящия програмен период успешно да се доразвият и прилагат няколко
нови модели на устойчив туризъм, предлагащи нови специфични продукти, в съчетание с
традиционния морски рекреативен туризъм. Специфичните цели на стратегията са
насочени към прилагане на мерки и действия за реално разнообразяване на
туристическите дейности на брега на морето и в близкия му район с морски дейности и
подводни спортове, културно-исторически, поклоннически, ловен, риболовен,
екологичен, познавателен и други видове туризъм.
Съществуват необходимите предпоставки за разширяване на туристическата
реклама и дейностите по популяризирането на новите инфраструктурни туристически
обекти, свързани с рибарството и туризма. С допълнителни усилия и системен подход
към различните участници в целевите групи на комуникацията може да се увеличи
популярността на съществуващите продукти, да се разшири предлагането и да се
уължи активният туристически сезон. Създаването на интегрирани регионални
продукти за алтернативен туризъм, базирани на местни продукти и изделия, кулинарни
специалитети, природни дадености и забележителности е започнало и може успешно да
продължи като решаващ елемент за развитието на устойчив туризъм в цялата
рибарска област. Новите обекти вече привличат туристи от страната и чужбина.
Предлаганите комуникационни задачи с елемент на маркетинг съдържат потенциал за
привличане на неколкократно повече от сегашния брой посетители и туристи при
подходяща информационна кампания и последователна работа с различните целеви
групи. Налице са предпоставки и за разширяване на туристическите дейности, за
обвързването им още по-тясно с местната икономика и морето, за създаване на
алтернативна заетост на населението в рибарската област и на постигане на
рентабилност и икономически растеж.
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