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1. Методология  

Проектът предвижда изграждането на зона за фитнес на открито на територията на 

гр. Исперих. Зоната за спорт на открито представлява площадка, оборудвана със 

спортни уреди, които развиват една или друга мускулна група, или различни 

физически качества на човешкото тяло, като баланс, гъвкавост, сила, издръжливост. 

Зоната за фитнес на открито е достъпна за всеки, който желае да ползва уредите и 

безплатна. 

Методологията включва проучването на добри практики и анализ на изисквания за 

изграждане зони за фитнес на открито. Проведено е също и пазарно проучване.   

Оценката на интереса на местната общност е извършена на няколко етапа, част от 

които са извън рамките на този договор. На първия етап са проведени срещи с 

активни граждани от общината, за да се събере информация за общото възприемане 

на идеята и желание за ползване на съоръженията. Този етап на проекта е извършен 

от екипа на МИГ през 2012 г. Той показва, че изграждането на фитнес се оценява 

като значителна потребност за местната общност. В рамките на проява на МИГ-

Исперих през 2013 г. е проведено анкетно допитване до населението. В рамките на 

този договор са проведени срещи с представители на общината и служба социално 

подпомагане.  

 

 

2. Потребности и целеви групи  

2.1  Въведение  

Фитнесът на открито започва да се развива в Китай през 90-те години. Неговото 

бързо разпространение в Китай е резултат на целенасочена политика и за 15 

годишен период в страната се изграждат 67 млн. кв.м. площадки за фитнес на 

открито. Проучванията показват значително увеличение на дела на хората, които 

активно се занимават със спорт, поради предимствата на фитнеса на открито – 

общодостъпност и безплатно ползване, условия за спорт на открито и съответствие 

на потребностите на хора без или с малка предварителна подготовка. 

В европейските страни фитнесът на открито започва да се развива широко през 

последните 10 години. Той е продължение на пътеките и зоните на здравето, които 

обаче са оборудвани предимно с уреди, които са подходящи за хора с добра 

първоначална подготовка – висилки, успоредки и други подобни уреди.  

В България зони за фитнес на открито са изградени във всички големи градове в 

страната. Финансирането е осигурено от донори, национални програми, общински 

бюджет и европейски фондове.  

През последните години такива зони са изградени или се изграждат в много 

общини от селските райони, като част от проектите са финансирани по мярка 321 

на Програмата за развитие на селските райони. Проектите по ПРСР включват 

изграждане на фитнес на открито като част от проекти за обновяване или 
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изграждане на спортна инфраструктура (спортни зали, стадиони) или 

самостоятелни проекти за изграждане на фитнес на открито в населените места на 

общината.   

2 .2 Потребности  

Повечето здравни, и социологически проучвания поставят България на едно от 

челните места сред европейските страни по брой на сърдечно съдовите заболявания 

на глава от населението. Проведените интервюта на територията на общината също 

показват значително увеличаване на броя на инсултите и инфарктите – тези най-

тежки прояви на сърдечносъдовите заболявания - сред все по-млади хора.   

Демографския профил на населението в Исперих показва значително в увеличаване 

на броя и дела на населението над 60 годишна възраст, т.е. общо застаряване на 

населението. То от своя страна води до увеличаване на друг вид заболявания, 

характерни за т. нар. трета възраст – заболяванията на опорно-двигателната 

система, като остеопороза, свързана с чести фрактури на крайниците, ставни 

болести, изкривявания на гръбначния стълб, артрити и др., които по-рано или по-

късно водят до по-тежка или по-лека форми на инвалидизация. 

Напредналата възраст води и до друг характерен социален проблем – самотността. 

Все повече възрастни хора остават сами и изпитват трудности за създаване на 

социални контакти и водене на пълноценен и щастлив живот. Не са рядкост 

случаите на депресивни състояния и по-леки или по-тежки форми на психически 

разстройства сред възрастното население, предизвикани от социалната изолация, в 

която са се оказали по една или друга причина. 

Безспорен медицински факт е, че системните умерени занимания със спорт 

предпазват от социално значимите сърдечносъдови заболявания и заболявания на 

опорно-двигателната система и предпоставят здравословното развитие и нормално 

физическо израстване на подрастващото поколение. Осъществяването на системна, 

организирана спортна дейност от една страна подобрява здравното състояние на 

индивида, а от друга, подобрява възможностите за социализацията му, за 

изграждане на взаимоотношения с други членове на обществото, в което живее. 

Според проучванията стойността и достъпността са основни прегради за хората, 

които искат да се занимават със спорт. Зоните за фитнес на открито премахват тези 

прегради.  

Зоните за фитнес на открито са предназначени да стимулират и тези, които нямат 

навици за занимание със спорт. Проучванията във Великобритания показват, че 

близо четвърт от ползващите зоните за фитнес на открито никога преди това не са 

се занимавали със спорт. Мотивиращият ефект на зоните за фитнес на открито се 

обяснява с теорията за „побутването” („nudge theory”)
1
. Основната теза на тази 

теорията е, че хората са мързеливи по природа и е необходимо да бъдат 

„побутвани”, за да се движат в правилната посока, което е от полза за тях или за 

                                                 

1
 Richard H. Thaler, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 2008л  
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обществото. „Побутване” изключва методи като принуда - хората да правят нещо, 

което те не искат или менторство, за това какво трябва да правят. „Побутването” се 

постига чрез намаляване на разходите и пречките за взимане на правилни решения. 

В случая с фитнеса на открито подходът е за намаляване на разходите и за 

разполагане в райони и места, по които хората минават редовно, за да ги подсеща.   

Като цяло проведените проучвания на желанието на жителите на територията на 

МИГ-Исперих за изграждане на фитнес на открито са много положителни. 

Жителите на общината изразяват, както подкрепа, така и желание за ползване на 

зоната за фитнес на открито след нейното изграждане. Проведеното проучване на 

МИГ-Исперих показва, че около една трета от анкетираните (98 лица от 292 

анкетирани) искат на територията за бъде изграден фитнес на открито.  

 

 

2 .3 Целеви групи   

Фитнес зони на открито се изграждат за всички възрастови групи. Обикновено се 

различават следните целеви групи: 

 Възрастни над 14 г.;  

 Младежи до 40 г.; 

 Възрастни над 60 г.;  

 Хора с увреждания или хора, нуждаещи се от рехабилитация;  

 Деца до 14 г.    

На по-големите площадки за фитнес на открито (площадките с повече от 12 уреда) 

има уреди за различни целеви групи на възраст над 14 години и за  хора с различна 

степен на физическа подготовка.  

В повечето големи европейски градове има и площадки, които са специализирани 

за възрастни хора над 60 г. Те включват уреди за упражнения с леки натоварвания 

за укрепване на мускулите, подобряване на равновесието и координацията или 

рехабилитация.  

Специализираните площадки за хора с увреждания включват специализирани 

уреди за хора с инвалидни колички и подходящи настилки за движение между 

уредите. На част от по-големите площадки, включително и в България, има от 1 до 

3 уреда за хора с увреждания, ползващи инвалидни колички.  

Прегледът на литературата показва, че има много малко площадки, които са 

специализирани за деца, тъй като за тях са подходящи съоръженията, които 

включват елемент на игра. На част от площадките в България има инсталирани 

съоръжения за деца. Това обаче не се препоръчва в повечето специализирани 

изследвания, тъй като децата започват да ползват и останалите уреди, които не са 

безопасни за тях.  
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3. Основни изисквания при изграждане на фитнес на 

открито  

3.1 Изисквания за безопасност  

Към момента на разработване на този доклад няма приети стандарти за безопасност 

за зони за фитнес на открито. Трябва да се има предвид обаче, че в напреднал етап 

на подготовка и съгласуване е европейски стандарт за производство, инсталиране и 

поддръжка на фитнес оборудване на открито. Проектът на стандарт под номер 

EN16630 е публикуван и се очаква да влезе в сила в началото на 2015 г. Това 

означава, че всички площадки за фитнес на открито ще трябва да отговарят на този 

стандарт след влизането му в сила. По тази причина е препоръчително при 

изграждане на нови площадки за фитнес на открито да се спазват изискванията на 

новия стандарт, за да се намали риска оборудването или площадката да не 

отговарят на задължителните изисквания.   

Проектът за европейски стандарт EN16630 определя, че фитнес уредите на открито 

са предназначени за лица на възраст над 14 г. и с височина над 1400 м С това той 

прави ясно разграничаване от стандарта за детски площадки EN 1176. Въпреки 

това структурата и изискванията на стандарта за детски площадки са били взети 

предвид при разработването на стандарта за фитнес на открито.  

Разработеният стандарт за фитнес на открито се базира на немския стандарт 

DIN79000 и поради това е препоръчително избор на оборудване, да се изисква то да  

отговаря на този стандарт.   

 

3.2  Изисквания при  избора на фитнес уреди  

Според размера си зоните за фитнес на открито се делят на малки – от 4 до 6 уреда, 

средни от 7до 12 уреда и големи над 12 уреда. По-големите производители 

предлагат пакети от уреди подходящи за различни по размер зони за фитнес на 

открито и за различни целеви групи.  

Производителите и специалистите не препоръчват изграждане на площадки с по-

малко от 6 уреда, тъй като те не позволяват комплексност на упражненията и не 

насърчават ползването на уредите от лица, които живият на разстояние по-голямо 

от 10 минути от зоната за фитнес.  

Медицински целесъобразно е в една спортна зона да са налични поне по 1-2 уреда 

развиващи различни физически качества - издръжливост, гъвкавост, баланс, сила. 

Целта е постигане на комплексност на физическите упражнения, а не 

специализация в развитието на едно определено качество – примерно сила. 

С цел увеличаване атрактивността на зоната сред всички слоеве от населението към 

спортните уреди могат да се добавят и други спортни и рекреационни съоръжения, 

като маси за шах, маси за тенис, пейки и т.н. 
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По своя естетически вид и цветово уредите трябва не само да се вписват добре, но 

и да добавят към естетиката на заобикалящата ги среда. Изследвания на 

общественото мнение, направени в развити европейски страни, които вече масово 

използват подобни зони, показват, че за успехът и популярността на такива зони 

решаващи са горепосочените критерии. 

 

3.3 Изисквания към покритията  

Към момента на разработване на този доклад полагането на ударопоглъщащата 

настилка не е задължително в България, но на повечето изградени площадки в 

България има такова. Новият европейски стандарт за фитнес на открито EN16630 

се очаква да въведе следните изисквания към покритията на площадките: 

 При риск за падане до 0,60 м. не се изисква поставяне на ударопоглъщащата 

настилка. Възможна е всякаква повърхност, при условие, че е добре поддържана.  

 При риск за падане от 0,60 м до 1,5 м е възможна настилка от трева. Ако 

площадката се ползва интензивно тревата не е подходяща.  

 При риск за падане от 1,5 м. до 2 м. е необходима настилка от пясък, мулч 

или друга ударопоглъщащата настилка.  

В България повечето площадки за фитнес на открито са изградени с настилка от 

каучукови плочи. Тези настилки са много по-скъпи, и както бе посочено рядко са 

необходими.   

Фигура 1  Видове покрития  

 

Трева 
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Опесъчена настилка / 

5-8 м.м. фракция на 

зърната 

 

 

Мулч /дървени 

стърготини 
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Каучукови плочи 

 

Смесени настилки 

 

3.4 Изисквания за местоположение   

Фитнес уредите са подходящи за поставяне в паркове, градини, спортни площадки, 

около блокови пространства, зелени площи или в близост до басейни.  

Изискванията към местоположението на площадките са както следва: 

 Зоните трябва да се намират на леснодостъпно място;  
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 Мястото следва да е възможно най-малко изложено на шум от автомобили и 

замърсяване на въздуха; 

 Ако се разполага в парк следва да се избягва централната част на парка и 

входовете. За препоръчване е площадката/зоната да е разположена в 

странични, но леснодостъпни зони и видими зони.  

 Тъй като площадките се използват предимно през лятото е препоръчително 

да има частична сянка; не се препоръчва уредите да са изложени постоянно 

на слънчева светлина;  

 В близост до площадката следва да има тоалетна, вода или павилион за 

безалкохолни напитки. 

 Площадките не трябва да са разположени под електропроводи, големи 

дървета или други потенциално опасни структури;   

 На мястото за инсталиране на уредите не трябва да има подземни 

съоръжения като ВиК, тръбопроводи и други; 

 Повечето източници препоръчват уредите да не се монтират на площадки, 

предназначени за игра на деца. Във Великобритания производителите 

препоръчват минималното разстояние от площадки за игра на деца да е 25 м.  

и те да не са в близост до път, водещ към детска площадка. В процес на 

обсъждане е дали това ограничение да бъде включено в новия европейски 

стандарт за фитнес на открито EN16630.  

В повечето случаи уредите се разполагат заедно на една площадка. По-долу са 

дадени решения на подобни площадки от различни страни.  

Фигура 1. Зони за фитнес на открито с разположение на уредите на една площадка 
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Друга възможност за дизайн на зоната е да се оформи площадка за всеки уред по 

продължение на една вече съществуваща и използвана пешеходна алея или зона за 

отдих,.  

Фигура 2. Зони за фитнес на открито с разположение на уредите на отделни площадки 
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3.5 Изисквания за минимално необходимо пространство за 

разполагане на съоръженията  

Размерът на площадката се определя от инсталираните уреди. Засега в България 

няма стандарт за минимална безопасно пространство за разполагане на уреди за 

фитнес за открито. Очаква се новият европейски стандарт EN16630 да включва 

изисквания за минимално пространство, което освен пространството за нормална 

безопасна работа с уреда ще включва и пространството при падане (виж фигурата 

по-долу).  
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Фигура 3. Минимално необходимо пространство за разполагане на съоръженията   

 

Забележка: 1 пространство, заето от съоръжението за игра; 2. свободно пространство; 3. 

пространство за падане. При съоръжения с височина на падане по-голяма от 0,60 m е 

препоръчително да има ударопоглъщаща настилка под и около съоръжението.  

 

 

3.6 Изисквания за поддръжка на съоръженията  

Очаква се новият европейски стандарт EN16630да въведе изисквания за поддръжка 

на оборудването сходни на тези на детските площадки, включващ:   

1. постоянен контрол; 

2. периодичен (функционален) контрол; 

3. годишен основен контрол. 

Като цяло  фитнес оборудване изисква малко поддръжка. Основната задача е 

редовна поддръжка или смазване на движещите се части и затягане седалки и 

подложки за крака. Изисква се също редовното почистване на оборудването. 

Необходимостта от ремонт е по-голяма при кростренажорите и сходното на тях 

оборудване. 

При повечето от площадките се наблюдават случаи на вандализъм издраскване, 

графити и други подобни), но като цяло те не водят до сериозно увреждане на 

оборудването.  

 

1 

2 

3 



 16 

4. Пазарно проучване   

4 .1  Видове уреди по тяхната функционалност  

Произвеждат се различни видове уреди за фитнес на открито, които условно се 

разделят в четири групи. 

1. Уреди за кардиотренировка (аеробни упражнения) 

Тези уреди са предназначени за упражнения като бягане, гребане, изкачване на 

стъпала и други. Това са уредите  от типа на кростренажорите, въздушната 

разходка, гребане, велоергометри и други (Фигура 4).  

Тези упражнения водят до подобряване на функциите на сърдечносъдовата система, 

което от своя страна това води до намаляване на рисковете от сърдечносъдови 

заболявания или състояния, свързани с тях като хипертония, инсулт или исхемична 

болест на сърцето, подобряват координацията и  повишават тонуса, подпомагат по-

голямата физическа и психическа издръжливост. 

Фигура 4  Уреди за кардиотренировка 

  
  

 
 

2. Уреди за горните крайници 

Уредите за горните крайници са предназначени за упражнения, укрепват на 

раменете, гърдите и горната част на корема. Тези уреди се използват както за 

развитие на различни мускулни групи, така и подобряване на координацията.  

Фигура 5  Уреди за горните крайници 

    

 

3. Уреди за долните крайници 

Тези уреди са предназначени за упражнения, които укрепват мускулните групи в 

долната част на тялото, подобряване на баланса и функционалността. Част от 

уредите са предназначени за увеличаване на амплитудата и предотвратяване на 

нараняванията на ставите и крайниците.  
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Фигура 6  Уреди за долните крайници 

 
 

 

 

 

4. Комбинирани /мултифункционални уреди  

Част от производителите предлагат уреди, съчетаващи повече от една функция и 

позволяващи упражнения за различни мускулни групи – например кростренажор и 

степер. Недостатък на тези уреди е, че всеки производител предлага различна 

комбинация от функции и затова при многофункционалните уреди има по-малък 

избор на доставчик. Някои от комбинираните уреди се предлагат само от един 

доставчик и включването им в процедура за обществена поръчка може да се 

третира като дискриминационен критерий.    

Фигура 7  Комбинирани /мултифункционални уреди 

 
 

 

 

Уредите се предлагат в различни варианти за едновременно ползване от един, 

двама или повече души. Повечето от производителите предлагат уредите за 

долните и горни крайници  във вариант за ползване от двама души. Уредите за 

кардиотренировка се предлагат както във вариант за ползване от едно лице или 

двама души.  

Фигура 8  Варианти на уредите според броя на ползвателите 
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4.2 Доставчици  

На пазара се предлагат уреди от различен ценови клас, което свързано с 

използваните материали, дизайн и безопасност на уредите. Основните 

производители на фитнес уреди на открито са дадени в таблицата по-долу.  

Таблица 1  Фирми производители  

Фирма Държава интернет адрес  

Doapark Турция  http://en.doapark.com/syf/doapark_in_the_world.htm

l 

Fresh-Airfitness Великобритания http://fresh-airfitness.co.uk 

HAGS Aneby AB Великобритания http://www.hags.com/ 

KOMPAN САЩ http://www.kompan.us/ 

Outdoor-Fitness™ САЩ http://www.outdoor-fitness.com/index.html 

Playfit GmbH  Германия http://www.playfit.eu/outdoor-fitness.html 

Playworld Systems Великобритания http://playworldsystems.com/ 

SAYSU GmbH Германия /Турция  http://www.saysu.de 

Soylu Urban Furniture 

& Playground 

Equipment  

Турция  http://www.soylugrup.com/ 

TGO The Great 

Outdoor Gym Company  

Великобритания http://www.tgogc.com/ 

Toshimi sports  Китай http://www.toshimisports.com/ 

TriActive America, Inc. САЩ http://www.triactiveamerica.com/ 

Wenzhou Bole 

Gymnasium 

Entertainment 

Equipment Co., Ltd 

Германия http://www.wzbole.com/contact.asp 

Wicksteed Великобритания http://www.wicksteed.co.uk/ 

 

На българския пазар се предлагат предимно уреди, произведени в Китай и Турция. 

Повечето площадки в България са оборудвани с уреди на SAYSU GmbH и Toshimi 

sports. Българските дистрибутори на тези фирми са дадени в таблицата по-долу.  

Таблица 2  Български дистрибутори  

Фирма-дистрибутор  Фирма-производител  интернет адрес  

Алфа плей граунд 

Alfa Play ground 
 

Китай http://www.alfabg.com/ 

Дар Строй ООД Doapark http://www.doapark-bg.com/kontakti-

dar-stroi.html 

Евета-спорт ЕООД  Toshimi sports  - Китай http://www.evetasport.com/ 

Козирог-ДООД. SAYSU GmbH, произведени 

в Турция 

http://www.cozirog.com 

Спорт парк фитнес – 

България ООД 

SAYSU GmbH, произведени 

в Турция 

http://www.spf-bg.com/ 

 

http://www.playfit.eu/outdoor-fitness.html
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Saysu уредите са произведени в Турция по немски лиценз. Оригиналните уреди на 

Германския производител се предлагат с TUV-сертификат за безопасност на уреда, 

което е съществено предимство. Много от площадките в България са оборудвани с 

тези уреди. Една от причините вероятно е, че част от разгледаните обществени 

поръчки специфицират уредите по каталога на доставчика. Цените са около 30% 

по-високи от тези на Toshimi sports.  

Toshimi sports са произведени в Китай и част от уредите се предлагат с TUV-

сертификат за качеството на заварките, но не и за безопасност на уреда.   

Alfa Play ground предлага уреди на китайски производител в ниския ценови 

диапазон. Уредите нямат сертификат от независима сертифицираща организация, а 

само декларация на производителя. Уредите са с много ниска цена. Цените на 

уредите са в най-ниския ценови клас. Липсата на сертификация за безопасност 

означава, че оборудването може да има скрити рискове за ползване – чупещи се 

части, остри ъгли и други рискове.  

На основата на направеното проучване е препоръчително да се поставят следните 

минимални изисквания за уредите/производителя.  

1. Изисквания за безопасност на уреда. Тъй като към момента на изграждане на 

площадката ще действа европейският стандарт за безопасност на фитнес 

уредите на открито, е необходимо да се изиска съответствие с него – 

декларация от производителя или сертификат от независим акредитиращ орган 

TUV или сходен. В момента на разработване на този доклад TUV прави 

сертификация по вътрешен на TUV стандарт – 55012A:2010 за безопасност на 

уреди за спорт на открито. Той е базиран на изискванията, които се прилагат по 

стандартите за съоръжения за детски площадки на открито.   

Трябва да се посочи, че част от проучените спецификации за обществени 

поръчки за фитнес уреди на открито изискват сертификат за съответствие на 

стандарта за съоръжения за детски площадки -  EN 1176 или EN 1177.  Това не е 

правилно, тъй като ТUV не издава сертификат за съответствие на фитнес 

уредите на тези стандарти. Част от производителите спазват стандарта за 

съоръжения за детски площадки, и могат да издадат само декларация за 

съответствие.  

2. Производителят да има сертификат ISO 9001 (на това изискване отговарят 

повечето производители, включително и китайските). 

3. Гаранция за подвижните части най-малко 2 години (повечето доставчици 

предлагат този срок).  

4. Минимален експлоатационен срок – най-малкото 10 години.  

5. Осигурен следгаранционен сервиз. В гаранционния срок ремонтното 

обслужване трябва да е възможно в рамките на 5 дни от известяването или, ако 

не е възможен ремонт, подмяна на елемента в срок от един месец. Доставчикът 

трябва да осигури производство на консумативи и резервни части за 

оборудването най-малко 10 години. 
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6. Пластмасовите части да имат здравина и максимална защита от вандализъм, да 

не са вредни за околната среда и ползващите ги.  

7. Фитнес уредите да са подходящи за ползване на открито.Уредите да са 

изработени от стомана с висока степен на устойчивост на корозия – неръждаема 

и/или галванизирана стомана и/или еквивалент. 

8. Доставчикът трябва да предостави подробни инструкции на български език за: 

 за монтаж, основи и безопасни разстояния за всеки уред.    

 ползване на уреда с ясно описание на упражненията, които следва да се 

изпълняват; 

 поддържане и контрол на уредите. 

9. Доставчикът следва да предостави техническа документация, показваща по 

какъв начин са произведени съоръженията, която да съдържа информация за 

конструкцията на съоръженията, размери, списък на препоръчваните резервни 

части, приложените материали, бои и лакове;  

10. Доставчикът трябва да извърши проверка на всички съоръжения за тяхното 

състояние, монтаж, стабилност и безопасност. Всяко съоръжение следва да бъде 

проверено за правилен монтаж, липсващи, повредени или несъответстващи 

части и обща безопасност. 

 

Таблица 3  Грешки при специфициране на оборудването  

Възложител  Описание на оборудването  Грешки в спецификацията  

Столична община  Мултифункционален тренажор 

велоергометър и степер 

Мултифункционален кардио 

тренажор – 2 в 1, и/или 

еквивалент състоящ се от 

хоризонтален и вертикален 

велоергометър. Натоварва 

мускулите на предната и задната 

част на краката и седалището, 2 

функции и може едновременно 

да се използва от 2 души. 

1. Описанието на уредите е по каталога 

на Спорт парк фитнес – България ООД за 

оборудването на SAYSU GmbH, което  е 

дискриминационен критерий 

2. Комбинацията от велоергометър и 

степер се произвежда само от този 

доставчик и може да се разглежда като 

дискриминационен критерий  

Община 

Съединение  

Доставка и монтаж на Стол за 

разтягане на крака, размери 

2000/400/1500; 11/ Доставка и 

монтаж на Дъска за сърфиране, 

размери 1000/800/1300;   

 

1. Описанието е по каталога на Евета 

спорт ЕООД, за оборудването на Toshimi 

sportsкоето, което  е дискриминационен 

критерий 

2. Спецификацията на размера на уреда е 

дискриминационен критерий -  при 

отделните производители те се 

различават. Вместо това следва да се 

даде броя на ползващите.  
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Възложител  Описание на оборудването  Грешки в спецификацията  

Столична община  Уредите следва да са в 

съответствие със стандарта БДС 

EN 1176. 

Стандартът е за детски площадки. 

Уредите за фитнес на открито не могат 

да съответстват на този стандарт  

Община Ардино Продуктите да са боядисани без 

прахово пръскане и изпичане, 

като след тяхното изсъхване 

последният слой да е от 

пластмасов прах, който да прави 

уредите със свеж цвят и 

устойчиви на климатични 

влияния.  

Описанието копира каталог на 

производител 

Община Ардино Да не се нуждаят от обслужване 

и техническа поддръжка.  

Такова оборудване не се произвежда 

 

 

4. Цели и описание на проекта   

4.1 Цели на проекта  

Обща цел: 

Подобряване на обществената инфраструктура за спорт на територията на МИГ 

Исперих и подобряване качеството на живот на населението   

Специфична цел:  

Изграждане и оборудване на фитнес на открито в гр.Исперих за повишаване на 

физическата активност, подобряване на здравния статус и социалните контакти на 

жителите на възраст над 18 г.;  

 

4 .2  Подбор на уреди за площадката  за фитнес на открито в гр. 

Исперих  

Първоначално на територията на МИГ-Исперих се планира да се изгради една зона 

за фитнес на открито в гр. Исперих, на базата на която да се предизвика обществен 

интерес. Населението на града и на околните села, които го посещават ще се 

запознаят с уредите и ще осмислят социално-здравните ползи от зоната. На базата 

на обществения интерес могат да бъдат изградени такива зони и в други населени 

места в общината. 

Тъй като в Исперих се предвижда изграждането на малка зона с 6 уреда е 

подходящо тя да е насочена към по-широката целева група на възрастни над 14 г. 

Това означава, че уредите за фитнес следва да са подходящи и полезни за 

всички възрастови групи, включително и лица над 60 години.   
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На основата на проучването на предлаганите уреди и препоръките за изграждане на 

подобни съоръжения е направен подбор на 6 уреда за площадката/зоната в Исперих. 

Включени са 3 уреда за кардио упражнения и 3 уреда за долните и горни крайници 

(Фигура 9). Всички уреди са с нисък риск от контузии (low impact), което 

предполага, че могат да се ползват и от лица над 60 г.  

Четири от уреди, които са подбрани за площадката в Исперих включват риск от 

падане до 0.60 м, а два до 1,5 м. поради, което не се изисква полагане на специална 

ударопоглъщащата настилка.  

Фигура 9. Комбинация от уреди за площадката за фитнес на открито в гр. Исперих 

1. Уред за въздушно ходене  

 

2. Крос тренажор или ски тренажор 

 

3. Уред за гребане   

 

4. Вертикална преса Lat Pull-Down & 
Vertical Press 

 

5. Преса за крака 

 

 

6. Уред за разтягане на ръце 

 

 

По новия европейски стандарт ще се изисква на всяка открита площадка за фитнес 

на открито да се поставя минимум една информационна табела, която също следва 

да се предвиди в спецификацията и разходите за оборудването. 
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По-долу е дадено по-подробно описание на всеки един от подбраните уреди.  

1. Уред за въздушно ходене (air-walking) 

 

 

 

 

 

Ползи:  

Развива и стяга мускулите на бедрата, подбедрицата 

и прасеца; подобрява кръвообращението и спомага 

насищането на тъканите с кислород в тази част на 

тялото.  

Подобрява сърдечносъдовата дейност и намалява 

риска от сърдечносъдови заболявания. Препоръчва се 

за раздвижване и рехабилитация. 
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2. Крос тренажор (elliptical cross-trainer /или cross country skier 

 

 

 
 

 

Ползи:  

Упражненията заздравяват долните крайници, 

увеличават подвижността на ставите 

Подобрява сърдечносъдовата дейност.  
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3. Уред за гребане (rowing machine)  

 

 

  

 

Ползи:  

Има една функция, наподобяваща гребане с лодка, 

която спомага за развитието на мускулите в 

областта на раменете, гърба, кръста и краката 

Подобрява сърдечносъдовата дейност.  

 



 26 

4. Вертикална преса (Lat Pull-Down & Vertical Press) 

 

 

 

 

 

Ползи:  

Специализиран уред за изпълнение на  

упражнения и тренировки, натоварващи 

предимно горната част на тялото. Развива сила в 

предната част на раменете, и трицепсите, което 

осигурява равномерен диапазон на движение.  

Подобрява сърдечносъдовата дейност и  

гъвкавостта.  
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5. Преса за крака (leg press)  

 

 

 

 

 

Ползи:  

Разтяга и укрепва предните и задни мускули в 

горния край на краката, слабините и мускулите 

и ставите в областта между кръста и краката, 

като ускорява кръвообращението в тази област 

на тялото  

Може да се използва за раздвижване и 

рехабилитация при хора претърпели травми на 

долните крайници – има една функция и може 

да се използва едновременно от 2-ма души.  
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6. Уред за разтягане на ръце – Тайчи (Tai Chi spinners) 

 

 

 

 

 

Ползи 

Лесна и безопасна тренировка на ръцете (китки, 

предмишница, рамо). Подобрява 

кръвообращението и насища тъканите с 

кислород.  

Препоръчва се за раздвижване и рехабилитация 

при хора претърпели травми на горните 

крайници. Възможно е да се използва 

едновременно от двама души. 
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4 .3  Разположение на  площадката  за фитнес на открито в гр. 

Исперих  

Най-подходящи места в гр. Исперих за поставяне на тези уреди са парцели - 

общинска собственост, разположени както следва: 

Вариант 1. Междублоково пространство в кв. 31, парцел 6, ул. „Хан Аспарух“, 

между блок № 3 и блок № 5. Намира се в идеален център на град Исперих, в 

близост до Гимназия „Васил Левски“ и общинския пазар. Наблизо има място за 

паркиране. 

Вариант 2. Квартална градинка, кв. 112, парцел І. Намира се в непосредствена 

близост до административната сграда на Историческия музей, в посока към 

градския парк южно от централната градска част. Има място за паркиране. 

Вариант 3.  Парк в квартал 101, парцел І. Мястото е известно като Градски парк с 

паметник на Владимир Друмев. Има място за паркиране. 

Тъй като европейският стандарт е базиран на германския, препоръчително е при 

проектирането на площадката да се спазват площите, давани от германските 

производители. За подбраните 6 уреда минималната препоръчителна площ е 91 

кв.м. Минималната площ на площадката е около 90-100 кв. м. Площите за всеки 

уред са дадени на Фигура 10.  

Фигура 10 . Минималното пространство за разполагане на подбраните уреди за площадката в 

гр. Исперих 

1. Уред за въздушно ходене  

 
 

2. Крос тренажор 
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3. Уред за гребане   

  

4. Вертикална /хоризонтална преса  

 

 

5. Преса за крака 

 
 

6. Уред за разтягане на ръце 

  
Общо: 91 

 

 

4.2  Дейности на проекта  

4.2.1 Дейности за изграждане на площадката и доставка на оборудване  

 

 

4.2.2 Дейности за промоция и мотивация за използване  

Прегледът на литературата показва, че е необходимо в първите месеци след 

изграждане на зоната да се проведе кампания за привличане на интереса на 

жителите, които не спортуват активно. В други страни са използвани следните 

подходи: 
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1. Провеждане на дни за демонстрация на 

оборудването за повишаване на информираността 

и стимулиране на ползването, демонстрация на 

правилното използване на оборудването.  

2. Привличане на треньори/ инструктори, които в 

продължение на няколко седмици показват на 

желаещите правилното изпълнение на 

упражненията и дават съвети за интензивността 

на тренировките и усвояване на комплексите от 

упражнения. В Германия за тази цел се ползват 

доброволци/или платени частично от общините 

инструктори.  Препоръчва се да се използват 

пенсионирани треньори-доброволци, за да могат 

да се предоставят съвети в работно време и на по-

възрастни жители.  

3. Друг използван подход е насърчаването на 

създаването на групи/клубове на ползващите съоръженията, за да се насърчават 

социалните контакти и за поддържане на мотивацията. Клубовете/групите се 

събират в определени дни от седмицата и съчетават ползването на съоръженията с 

други спортни или социални дейности. По този начин се допълват възможностите 

на зоната за развитие на човешките контакти и социализацията на самотните хора. 

4. В обществените зони за фитнес на открито се допуска провеждането на платени 

индивидуални или групови тренировки или рехабилитация от треньори.  

5. Друг подход за стимулиране на търсенето е създаването около зоната на средище 

за предлагане на други здравни, социални, търговски, образователни и т.н. услуги. 

Около зоната могат да бъдат разположени пунктове за безплатни медицински 

прегледи, за предлагане на здравословни храни за стартиране на здравни и 

социални кампании, и т.н. 

 

4.3 Разходи за проекта  

За определяне на разходите за закупуване на оборудване са събрани оферти от 

трима български доставчика на оборудване, предлагащи уреди в ниския и среден  

ценови клас (виж Приложение 2). Стойността на подбраните за площадката в 

Исперих уреди в най-ниския ценови клас е 5200 лв., а в ниския ценови клас 8500 лв. 

Стойността на оборудването от средния ценови клас е 15000 лв., но доставчикът е 

предложил отстъпка от 20%, което означава, че оборудването би било на стойност 

около 12000 лв. Като цяло оборудването, което има ТUV сертификат за 

безопасност е от средния и по-висок клас. Тъй като се очаква да влезе в сила 

задължителен европейски стандарт за фитнес уредите на открито е подходящо да 

се планира бюджет от минимум 13000 лв. за оборудване.  

Строителните дейности за изграждане на площадките нивелация, изграждане на 

фундаменти и други зависят от дизайна на площадката и местоположението. За 
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площадка около 100 кв.м, колкото е необходима за подбраните уреди, стойността 

на проектирането и изграждането на площадката/ите ще е около ХХ лв.  

Покритието на площадката може да се извърши с различни материали, тъй като 

при 4 от уредите не се изисква никакво ударопоглъщащо покритие, а при 2 от 

уредите то може да е трева, пясък или каучукови плочи.  

Стойността на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с деб. 3 см е 60-70 

лв./м²   

От получените оферти и осъществени контакти с доставчици може да се пресметне, 

че стойност на една зона състояща се 6 уреда включваща изграждане на площадка, 

доставката и монтаж на оборудване е около ХХ лв.. 

 

5. Очаквани резултати  

Резултатите от проекта са на няколко нива: 

На ниво отделните жители, проектът осигурява лесен и безплатен достъп за всички 

до специализирани спортни съоръжения, които за отделните жители се очаква да 

имат следните ползи: 

 Подобряване физическото състояние и здравния статус и намален риск от 

сърдечносъдови заболявания, диабет, остеопороза.  

 Намален риск от падане, контузии и трайна инвалидизация на възрастните 

жители, поради подобряване на мускулната сила, баланс и координация  

 По-бързо и ефективно възстановяване и рехабилитация след заболявания на 

опорно-двигателния апарат и сърдечносъдови заболявания;  

 Улесняване на социалните контакти, особено при по-възрастните жители на 

общината, което има положителен ефект върху психичното здраве и общото 

благосъстояние.  

Проектът е от полза и за подобряване на външния вид на градската среда и 

повишаване на общата функционалност на жизненото пространство, като му 

придава един приятен и модерен изглед, способства за поддръжката на състоянието 

на зелените площи, намиращи се в съседство със спортните съоръжения. 

За общността като цяло ползите са в намаляване на разходите за здравно 

обслужване и осигуряване на хора с увреждания.   

На основа на допускане за ползване на съоръженията в рамките на 8 часа на ден 

потенциалните бенефициенти на проекта са ХХ.  
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Приложения и спецификации 

................................................................................................................................................ 
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ППррооггррааммаа  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ссееллссккииттее  ррааййооннии  22000077--22001133  гг..  

Стратегия за местно развитие на МИГ-Исперих   

 

 

Проучване на потребностите на жителите на населените места, 

с цел подобряване оживлението/анимирането на територията 

на МИГ Исперих и разработване на идейни предложения за 

три проекта, целящи оживление на територията 

 

 

Доклад 2 

 

 

Проектна идея за израждане на капацитет за 

разработване и предлагане на пазара на ръчно-

изработени сувенири от уязвими групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консултантско бюро за икономическо, регионално и индустриално развитие ООД 
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1. Методология  

Методологията на проучването и  планирането на дейностите на проекта е базирана 

на преглед на литература, качествено проучване и количествено проучване на 

нагласите на жените на територията на МИГ-Исперих за включване в дейности, 

насочени към развитие на допълнителни туристически услуги и продукти.  

Прегледът на литературата включва проучвания, ръководства и примери на добри 

практики. Основният акцент е върху проучванията, които определят търсенето на 

сувенири и мотивите при покупка на сувенири в туристическите дестинации и 

добри практики за разработване на проекти за развитие на туризма, насочени към 

жени. Направен е също правен преглед на необходимите изисквания за регистрация 

на кооперации.  

Количественото изследване е свързано с проучване на нагласите на жените да 

започнат бизнес и на техните умения. Методологията и резултатите от 

количественото изследване са представени в отделен доклад и тук само са 

коментирани, където това е уместно.  

Качественото изследване включва провеждане на интервюта със заинтересовани 

страни на територията на МИГ-Исперих и потенциални производители. Списъкът 

на интервютата е даден в Приложение 1.  

 

2. Характеристика на пазара на сувенири  

Продажбата на сувенири е съществена част от приходите от туризъм във всички 

туристически дестинации. Разходите варират според пазара и типа на туриста, като 

например при американските туристи достигат от 30% до 55% от бюджета за 

пътуване
2
.  

Мотивите за покупка на сувенири са различни, но най-често те се разделят в 

няколко групи: 

 Материални спомени от посещението (купуват се, за да се запазят 

спомените от преживяванията, и като доказателство за посещението на 

мястото); 

 Подаръци за близки и познати;  

 Предмети, които да са повод за разказване за изживяването;   

 Изгодни сделки.  

Изборът на сувенири от туристите зависи в голяма степен от мотива на 

посещението, а също от личните ценности и отношение на туриста. Тъй тези 

фактори са взаимосвързани, обикновено мотивът за посещението може да служи за 

ориентир за определяне на търсенето и намеренията за покупка на сувенири. Така 

                                                 
2
 Kim, S. & Littrell, M.A. (1999). Predicting souvenir purchase intentions. Journal of Travel Research.  
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например, туристите, които се интересуват от природата и дейностите на открито 

са по-склонни да купуват тениски, шапки, бутилки и оборудване, което е 

маркирано със знаците и името на мястото. Туристите, които се интересуват от 

културата са по-склонни да купуват продукти на местните занаяти.    

Проучванията показват, че изборът на туристите е много разнообразен: 

 Туристите без опит обикновено избират сувенири, които носят преки 

послания или реплики на посетения обект; 

 Туристите с опит избират сувенири, които носят духа на мястото /асоциации 

за мястото.  

Освен това проучванията показват, че при екскурзии и туризъм туристите са 

склонни да правят импулсивни покупки на предмети, които те не биха закупили 

при нормални обстоятелства.  

Като цяло повечето изследвания препоръчват при избора на предлагане на 

сувенири да се отчита целевата група туристи. Факторите, които следва да се 

вземат предвид за целевата група са както следва:  

 Възраст и семейно положение: несемейни/семейни; пенсионери; ученици;  

 Социокултурен произход /положение; 

 Начин на посещение – групови туристи, еднодневни посещения и др.; 

 Вид на туриста – опитен турист, прагматик, и др.  

 Географски признак – местни, регионални, национални, международни (по 

страни); 

 Мотивация за посещение – отдих, приключения, и др.; култура, природа, спорт.  

Проучванията на търсенето на сувенири показват, че сувенирите се разделят в пет 

основни групи
3
:   

1. Фотографски образи - картички, книги и картини (включително такива като 

карти за игра си изображения на посетения обект); 

2. Предмети от местни природни материали – миди, камъни, треви и други, 

които напомнят за природната среда; 

3. Макети/реплики на посетения обект или умалени копия; 

4. Сувенири „с надпис” – шапки, тениски, и други, които носят знака или 

надписи на името и посланията на посетения обект; 

5. Изделия на местните занаяти, изкуство и местни хранителни продукти. 

Факторите, които следва да се отчитат при дизайна на сувенирите са обобщени в 

таблицата по-долу.  

                                                 
3
 B. Gordon, The Souvenir: Messenger of the Extraordinary, Journal of Popular Culture, 1986, no.3. 
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Фактори, свързани с  дизайна на сувенирите  

Послания  Ценности 

Какво послание следва да комуникира 

сувенира? 

Каква история разказва той? 

Какво трябва да напомня за страната, 

паметника или мястото? 

История – исторически факт, мит, легенда, 

приказка?  

Вид на дестинацията - музей, тематичен 

парк, курорт или друга 

Традиции; 

Модерност/иновации; 

Интерпретация на традициите; 

Лукс/изтънченост;  

Хумор, ирония, остроумие и др.;  

Как трябва да се разкрива съдържанието? 

- стил на дестинацията? 

- отношение към дизайна? (design attitude)  

Функция на сувенира Характер на сувенира  

Спомен или подарък; 

Практическа функция на сувенира; 

Време на ползване на сувенира – незабавно 

ползване, хранителни продукти;  

Размер, материал, цена; 

Възможност за транспортиране  

 

Символна функция – спомен, себе-

изразяване, самоувереност, други. 

Местна или регионална свързаност – 

фотографии/снимки, реплики, маркери,  

символи, местни продукти; 

Стил – натуралистичен или абстрактен; 

хумористичен или сериозен; автентичен 

или стереотипен; обяснителен или 

мистериозен;  

Източник: Souvenirs – local messages. An exploration from the design perspective.   

 

Освен това следва да се отчита мястото на продажба на сувенира: 

 Музей; 

 Туристически информационен офис; 

 Търговия на дребно; 

 Други.    

Като цяло поуките за предлагането на сувенири на територията на МИГ са както 

следва: 

1. При дизайна на сувенирите следва да се отчитат целевите пазари и 

маркетинговите стратегии, разработени в:  

o Областна стратегия за развитие на туризма; 

o Маркетинговата стратегия на туристическия район; 

o Общинска програма за развитие на туризма (по чл. 11 на Закона за 

туризма); 

o Регионален туристически продукт (Исперих, Попово, Разград). 
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2. Следва да се предлагат сувенири, които са подходящи за различни целеви групи, 

тъй като посетителите на територията имат разнообразни характеристики и 

мотивация за покупка. 

3. Преди разработването на сувенирите следва да се постигне съгласие за 

посланията, ценностите и стиловете, които ще се използват и  комуникират.  

4. Трябва да има набор от сувенири, които са подходящи за подарък. 

5. При дизайна на сувенирите следва да се спазват изискванията на Наредба  № Н-

00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни 

ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение.  

6. Други изисквания са предметите да бъдат уникални за мястото (туристите търсят 

сувенири, които не могат да се закупят на друго място), с висока естетическа 

стойност и функционалност. Същите изисквания се отнасят и за опаковките, тъй 

като туристите пазят и опаковките.   

Основно изискване при подпомагане на производството на сувенири, в рамките на 

МИГ е те да могат да бъдат изработвани от местните жители, за да се създават 

доходи и заетост на територията.  

 

3. Проучване на предлагането на сувенири и 

потребностите на целевите групи  

3.1 Предлагане на сувенири  

На територията на историко-археологическия резерват (ИАР) - Сборяново е 

разположен един от седемте исторически паметника на световното културно 

наследство под закрилата на ЮНЕСКО – Свещарската царска гробница и ред други 

паметници от различни епохи. ИАР-Сборяново се посещава ежегодно от най-

малкото 40,000 души, като престоят им в резервата обикновено се ограничава до 

посещението на Свещарската царска гробница и/или Демир-баба теке.  

В момента сувенири се предлагат само в Посетителския център на ИАР – 

Сборяново. Предлаганите сувенири в Посетителския център съответстват по 

характер и целеви групи на тези, предлагани обичайно в музеите:  

 Брошури и книги;  

 Стикери/магнити;  

 Ръчно-декориран порцелан с висока художествена стойност и цена на 

С.Пармаков.  

Историческият музей – Исперих има доста консервативна политика по отношение 

на предлагането на сувенири в други части на ИАР – Сборяново. Сувенири не се 

предлагат в Демир-баба теке и на другите места посещавани от туристи в резервата. 

Политиката на музея се обяснява с желанието да се запази културната стойност на 

резервата.  
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Освен това подаръци  се продават в някои местни магазини за цветя и подаръци в 

град Исперих. В един от магазините собственичката има политика за приемане на 

консигнация на подаръци, произведени от местни жители. Проблем обаче, е че 

рядко туристи посещават гр. Исперих.  

Като цяло се наблюдава значително недоизползване на потенциалния пазар. 

Предлагат се само сувенири за посетители, които търсят и купуват сувенири с 

висока културна стойност или информационни материали, които са малка част от 

всички посетители. Не се използва потенциалът на останалите сегменти на пазара.  

Друг проблем е, че не се предлагат сувенири, които са произведени на територията 

на МИГ-Исперих. Това води до липса на ползи за местното население. Като цяло то 

противоречи и на препоръките на ЮНЕСКО за развитие на устойчив туризъм в 

местата на световното културно наследство. Препоръките изискват при 

управлението на местата на световното културно наследство да се интегрират 

политики, които подобряват социално-икономическото положение на местното 

население.  

 

3.2 Потенциала за производство на сувенири на територията 

на МИГ-Исперих  

3.2.1 Опит и умения  

На територията на МИГ-Исперих има много малко запазени занаяти, като по-

голяма част от тях са престанали да се практикуват. В рамките на мярка 7.1 се 

подпомагат проекти за ревитализация на местни занаяти, но малко от тях са на етап 

на изпълнение. 

На територията на МИГ-Исперих живеят и практикуват няколко художници, които 

специализират живопис или приложни изкуства. Както беше посочено, само 

С.Пармаков предлага в Посетителския център на Сборяново ръчно-декориран 

порцелан.   

Проучването показва, че има много висок дял жени, които имат умения за 

приложни занаяти без да имат образование и практикуват като хоби/занимания за 

свободното време, или източник на малки допълнителни доходи (подробности от 

количественото проучване са дадени в отделен доклад).  

На територията на МИГ има група жени, които изработват картички или декорации 

от хартия. Проведеното количествено проучване показва, че 10% от жените имат 

такива интереси. На основа на качественото проучване се установи, че има няколко 

жени с увреждания, които предлагат произведените картички в местните магазини 

за подаръци. Техните картички са изработени по модели, предлагани в Интернет и 

с детайли, купувани по каталог, което значително повишава тяхната цена/намалява 

търсенето.  

Като цяло интересът и опитът на жителите в производството на картички е  

предимство, доколкото е възможно да се разработят модели на картички или други 

сувенири от хартия, които да се търсят от посетителите на Сборяново.  
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Друг основен клъстер са жените, които имат умения в бродерия, макраме и плетене 

(около 20% от извадката). Тези умения могат да се използват за разработване на 

продуктова серия от малки сувенири – магнити, кукли или други подобни. 

Проведените интервюта показват, че в тази група има жени с лидерски умения, 

които имат капацитет за организация на група.  

На територията има и опит в изработването на муски, които се дават като подаръци 

на посетители на общината. Те са свързани със символиката на Демир-баба теке и 

се произвеждат от зебло, семена, вода от „Извора на петте пръста”, житни класове, 

конци и мъниста.  

Възможно е да се изработват и 

възстановки на старинни образци 

амелути и талисмани, изработени 

според традиционните обредни 

технологии на траки, славяни и 

прабългари.  

 

На основата изпълнен проект за 

проучване на обредни хлябове от 

региона може да се инициира 

производството на ръчно-изработени 

печати за домашно произведени обредни 

хлябове, просфори. Проведеното интервю с 

експерт от Етногафската къща, Исперих, 

показва че печатите могат да се изработват 

и от непрофесионалисти (в миналото те са 

били изработвани от членовете на 

семейството). В миналото те са били много 

разпространени и всяка християнска къща 

е имала свой просфорник. Някои от 

фамилиите са имали печати, върху които се 

изобразяват инициалите на домовладиката.  

Потенциал има и за организиране на продажба на 

местни земеделски продукти, доколкото значителна 

част от посетителите на Сборяново са българи. 

Продуктите, които могат да се предлагат са: мед, 

билки, и преработени продукти като петмез и 

напитки. Възможно е да се разработи и серия от 

продукти, които се предлагат в опаковки, 

предназначени за сувенири и подаръци.  

Възможно е да се организира продажбата и на 

други земеделски продукти. Проучванията показват, 

че когато съотношението цена-качество е добро, 
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това служи за реклама и насърчава повторното посещение.  

 

3.2.2 Умения и готовност за започване на собствен бизнес  

Качественото проучване показва, че значителна част от жените на територията 

нямат предприемаческа наклонности и умения. Те с готовност се включват в 

изпълнение дейности, планирани от друг, но значително по-рядко проявяват 

собствена инициатива. Това означава, че те биха се включили в производство, само 

ако нямат отговорности по организация на маркетинга на изделията, имат осигурен 

пазар и произвеждат по зададена спецификация.  

Подходящи за тази целева група са форми като организиране на кооперация или 

неправителствена организация, които да поемат функциите по проучване на пазара 

и маркетинг. 

В хода на проучването беше установено, че целевата група няма потенциал да се 

самоорганизира. По тази причина се препоръчва дейностите по привличането и 

организирането на потенциалните производители и други заинтересовани страни 

да е част от дейностите за анимация на територията на МИГ-Исперих.  

 

4. Цели на проекта   

4.1 Цели на проекта  

Общи цели на проекта: 

 Повишаване на обществената активност и капацитета за съвместни 

дейности в областта на развитието на туризма и включване на местната 

общност в планирането и управлението на дейности в областта на туризма.   

 Пълно оползотворяване на потенциала за развитие на туризма на 

територията на МИГ чрез насърчаване на местното предприемачество.    

Специфични цели 

 Диверсификация и развитие на качествени туристически продукти и услуги, 

предлагани от жители на територията.  

 Изграждане на капацитет за производството и продажбата на сувенири, , 

базирани на знанията, уменията и инициативата на местното население и 

преди всичко жени и други уязвими групи.  

4.2  Дейности на проекта   

4.2.1. Развитие на места за продажба на сувенири 

На настоящият етап политиката на Историческия музей – Исперих е да не допуска 

продажба на сувенири извън Посетителския център в ИАР-Сборяново и да 

ограничава предлагането в Посетителския център до предмети с висока 

художествена стойност.  
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От друга страна ИАР–Сборяново е единствената значима атракция на територията 

и много малко посетители посещават други обекти или населени места на 

територията.  

Това означава, че стимулирането на производството на местни сувенири следва да 

се предхожда или най-малкото да се развива едновременно с определянето на места 

за продажба на сувенири. В резултат от проведените разговори възможните места 

са както следва: 

 Населените места – с.Малък Поровец и с.Свещари, през които преминават 

туристическите маршрути; 

 Хижа „Ахинора”, която се намира на територията на ИАР, но не е под 

непосредствено управление на Историческият музей – Исперих; 

При привличане на участието на ИАР – Сборяново е възможно също така да се 

постигне съгласие за:  

 Предлагане на сувенири, свързани с културните послания на Демир-баба 

теке в Посетителския център, който се намира там.    

 Организиране на периодични изложби на местни сувенири и продукти, като 

за целта се използват временни щандове на територията на ИАР. 

За да се осигурят ползи за местните жители, следва да не се допуска продажба на 

сувенири и продукти, които не са произведени на територията на МИГ-Исперих на 

местата, подпомогнати по проекти на общината или МИГ-Исперих. Друг подход би 

било ограничението да важи за продукти, произведени на територията на МИГ-

Исперих и община Завет, която се намира в съседство с ИАР-Сборяново. 

Ограничението няма да противоречи на законодателството, ако пазарът се 

определи като пазар на местни продукти. 

 

4.2.2 Развитие на капацитет за производство на сувенири  

4.2.2.1 Подходи  

За развитие на капацитета за производство могат да се използват няколко подхода: 

А. Организиране на местен конкурс за изработка на сувенири,  в който да 

участват жители на територията.  

Предимства  Недостатъци  

Участие на местните жители и насърчаване 

на творчеството /креативността 

Риск за представяне на модели, които нямат 

оригиналност или са реплики на сувенири от 

други региони 

Разкриване на местни таланти  Ниска естетическа стойност на представените 

идеи 

Отчитане на местната идентичност  Значителни разходи за адаптиране на модела и 

малък пазарен потенциал 
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Б. Експертно индивидуално или групово подпомагане на изработка на сувенири, 

който да включва: 

 Организиране на група, желаеща да се включи в производство на сувенири; 

 Избор на дизайнер, който да работи индивидуално или групово с членовете 

на групата, които желаят да произвеждат сувенири; 

 Разработване на продуктови серии;  

Предимства  Недостатъци  

Дизайн съответстващ на тенденциите в 

производството на сувенири 

Авторско право 

Висока естетическа стойност на изделията  

 

С. Организиране на национален или международен конкурс за сувенири за ИАР 

– Сборяново   

Този подход макар и да има предимства, е свързан с най-високи разходи, 

сравнително по-дълъг период на въвеждане на изделието в етап изработка и др.  

Предимства  Недостатъци  

Конкуренция при избора на дизайн Несъответствие с очакванията и 

възприятията на местните хора 

Привличане на водещи дизайнерски студио 

или дизайнери 

Слабо познаване на културните и 

емоционалните послания на района 

 Относително високи разходи 

 

Подобни конкурси са организират в други страни. По-долу са дадени интернет 

страниците на някои конкурси, където могат да се видят и образци на избраните 

модели.  

Берлин: http://www.sei.berlin.de/galerie 

Виена: http://www.designagenda.me/notes/vote-for-a-new-design-souvenir-for-vienna-

and-win-the-trip/ 

В България международен конкурс е организиран за дизайн на сувенири на 

Софийския университет. Награденият фонд е 6000 лв., от които 4000 лв. за първа 

награда. Условията на конкурса са дадени в Приложение 5 на този доклад.  

 

4.2.2.2 Описание на  дейностите на проекта  

На основата на оценка на различните подходи се счита за целесъобразно да се 

препоръча използуването на подход А и да се адресират неговите рискове с 

подходящи средства. По-долу е дадено описание на дейностите по този подход, а 

именно организиране на местен конкурс за изработка на сувенири, в който да 

участват жители на територията.  

http://www.sei.berlin.de/galerie
http://www.designagenda.me/notes/vote-for-a-new-design-souvenir-for-vienna-and-win-the-trip/
http://www.designagenda.me/notes/vote-for-a-new-design-souvenir-for-vienna-and-win-the-trip/


 46 

1. Разработване на задание и обявяване на местен конкурс за изработване на 

сувенири.  

В заданието трябва ясно да са описани целите на конкурса и изискванията. Пример 

на подобно задание е даден приложение 4. Срокът на конкурса трябва да е най-

малкото три месеца, за да се даде възможност за промоция и обмисляне на идеите. 

В условията на конкурса следва да бъде посочено, че предложените сувенири 

следва да могат да се произвеждат от местни жители.  

2. Представяне на основните изисквания за дизайн на сувенири, търсенето на 

сувенири и характеристиките на пазара за потенциалните участници в 

конкурса; 

Това представяне може да бъде направено от експерти на МИГ/или експерти на 

МИГ, подпомогнати от външен експерт на основа на данните, представени в раздел 

2 на този доклад. В интернет могат да се намерят  презентации, представящи 

изискванията към дизайна на сувенири
4
. Също така могат да се намерят портали на 

сувенири, поддържани от туристически организации
5
.  

3. Оценка на представените идеи за сувенири  

В оценката на идеите могат да бъдат включени местни художници и приложници, а 

също дизайнери, които са родени и отраснали в Исперих, както и представители на 

заинтересованите участници в групата. 

4. Избор на продуктов дизайнер, който да подобри избраните проекти и да  

подготви прототипи за производство  

След избора на победители в конкурса следва да се наемане на продуктов дизайнер, 

който да усъвършенства моделите, които са избрани на конкурса и да подпомогне 

изработването на прототипи. .  

5. Тестване на произведените сувенири сред туристи в Сборяново и 

подобряването на дизайна на предложените сувенири 

Изработените сувенири ще бъдат представени в Посетителския център (показвани, 

но не продавани) на туристи в продължение на 2 седмици, за да се определи 

търсенето на различните типове изделия. В резултат на проучването/тестването 

сред туристи ще се направят (ако е необходимо) промени в дизайна, ще се 

определи обем на производството съобразно наличната информация за 

туристопотока. 

6. Маркетинг на произведените сувенири 

Производство на брошури и диплянки на произведените сувенири и представянето 

им на интернет страницата на МИГ-Исперих. В края на проекта ще се организира и 

изложба за представяне на изработените продуктови серии 

 

                                                 
4
 http://extensiontourism.net/files/2012/08/CS2-E-3-Tseng-NET-2009.pdf  

5
 Порталът на Сърбия - http://www.suvenirisrbije.com/ 

http://extensiontourism.net/files/2012/08/CS2-E-3-Tseng-NET-2009.pdf
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4.3 Организационни форми за производството на сувенири  

Подходящите организационни форми за организация на производството на 

сувенири са както следва: 

 Регистриране на кооперация 

Стъпките за регистриране на кооперация са дадени в Приложение 3. 

Организирането и регистрирането на кооперация следва да се предприема на по-

късен етап от развитието на проекта след като е стимулиран интерес, има изграден 

капацитет за производство и маркетингова концепция.  

Следва да се имат предвид и рисковете. Изследването на кооперации на жени в 

Гърция показва, че значителен дял от тях не са успешни. Основните фактори, които 

определят липсата на успех на кооперациите е лошото управление. Друг проблем, е 

че кооперациите нямат професионален маркетинг.  

 Неправителствена организация 

Друга възможност за организация на предлагането на сувенири е регистрацията на 

неправителствена организация,  която има за цел за насърчаване на този вид 

предприемачеството или разширяване на функциите на вече съществуваща такава. 

Неправителствената организация следва да поеме функциите по проучване на 

пазара, маркетинг, разработване на продуктови серии. На този етап тази форма е за 

предпочитане, тъй като ще се осигурява развитието на капацитета, включително и 

чрез кандидатстване по европейски проекти.  

Изборът на форма и нейната регистрация /функциониране е извън дейността на 

настоящия проект. Във функциите на координатора на проекта ще се включи 

задачата за обединяване на потенциалните производители на сувенири, 

изработване на база и провеждане на срещи за определяне на желанието им да се 

включат в производството на сувенири.   

6. Разходи  

Разходите за проекта са определени на основа допускане за 8 месечна 

продължителност на проекта: 

Основните групи разходи са както следва: 

Човешки ресурси: 

1. Избор и назначаване на координатор на проекта –  3,000 лв.  

2. Разработване на задание за местен конкурс за изработване на сувенири – 

консултации с продуктов дизайнер – 200 лв.  

3. Избор заплащане на услугите на продуктов дизайнер – 4000 лв.  

 Пътни, настаняване и дневни 

4. Разходи за пътуване, настаняване и дневни за двама членове на жури –  500 

лв. 

5. Пътни за координатора за пътувания на територията на МИГ и 

маркетинговата кампания – 300 лв.  
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Организиране на срещи и семинари 

6. Кафе-паузи за срещи и презентации – 300 лв. 

7. Изложба за представяне на изработените продуктови серии – разходи за 

наем зала, официално откриване и други – 500 лв.  

Публикации  

8. Маркетинг на произведените сувенири – производство на дипляни и 

опаковки  - 1500 лв.  

Публикации  

9. Материали за изработване на сувенири – 700 лв. 

Общи разходи на проекта – ще ги сметна после  

5. Очаквани резултати  

Очакваните резултати по проекта са както следва: 

В краткосрочен период планираните резултати от проекта са 

1. Анимиране на територията 

2. Създадени нови туристически продукти, свързани със спецификата на 

територията – мин. 10 сувенира 

3. Стимулирано предприемачество, творчество и креативност на местното 

население /уязвими групи – мин 10-15 човека, участници в групата за 

производство на сувенири.  

В дългосрочен план очакваните резултати са: 

4. Осигуряване на допълнителни доходи на местното население  

Целесъобразността на проекта е оценявана на база включването в производството 

първоначално на 10-15 човека от територията на МИГ.   

5. Осигуряване на благоприятен имидж на региона и подобряване на 

качеството на туристическата услуга. 
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Приложения:  
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Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

Стратегия за местно развитие на МИГ-Исперих  

 

 

 

Проучване на потребностите на жителите на 

населените места, с цел подобряване 

оживлението/анимирането на територията на МИГ 

Исперих и разработване на идейни предложения за 

три проекта, целящи оживление на територията 

 

 

Доклад 3 

 

Израждане на капацитет за интерпретация на 

природното, културното и историческото 

наследство на територията 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консултантско бюро за икономическо, регионално и индустриално развитие ООД 
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1. Методология  

Методологията на проучването и на планирането на дейностите на проекта е 

базирана на преглед на литература и качествено проучване на територията на МИГ-

Исперих.  

Прегледът на литературата включва ръководства и примери на добри практики за 

интерпретация на природното и културното наследство на територията 

(Приложение 2).  

Качественото проучване се базира на дълбочинни интервюта с експерти, жители на 

общината и заинтересовани групи. Целите на качественото проучване са 

индентифициране на интереса на местната общност от включване в инициативи за 

интерпретация на природното и кулутрното наследство и определяне на ползите за 

местната икономика. Списъкът на интервютата е даден в Приложение 1.  

 

2. Обосновка на проектната идея  

2.1 Описание на проблема и подхода  

 

Анализът на потенциала за развитие на туризма на територията, изготвен през 2012 

г. от един от водещите експерти в областта на туризма в България,  финансиран от 

МИГ Исперих,  показва ниска степен на развитие на основните и допълнителни 

туристически услуги, което води до ниски ползи за местната икономика. Анализът 

показва, че потенциалът може да се оползотворява, ако се развият различни 

туристически продукти, с капацитет да привличат и задържат туристи на 

територията. Част от туристическите продукти, препоръчвани в анализа са, 

свързани с интерпретацията на наследството. 

В рамките на стратегията на МИГ-Исперих са подпомогнати и са в процес на 

изпълнение или са одобрени ред малки по размер проекти, които целят да 

възстановят или запазят местни традиции, занаяти и събития, които са част от 

природното и културно наследство на територията. Всеки от подпомогнатите 

проекти има свои специфични цели, но като цяло те са обвързани на ниво общи 

цели от темата за природното и културно наследство и развитието на връзките в 

местните общности. Това създава много добър потенциал чрез засилване на 

връзката между проектите да се интегрират и валоризират част от техните 

резултати. Подходът, който предлага настоящата проектна идея е обвързване на 

проектите и представянето им в една обща рамка за интерпретация на културното 

наследство.   

Интерпретацията е съвкупността от дейности, предназначени да повишат 

възприемането и разбирането на културното наследство. Целите на интерпретация 

са да провокира, да вълнува, интелекта и да засилва преживяването. Чрез методите 

на интерпретацията се стимулират ученето и творчеството, емоционалните 
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преживявания, свързани с местата на културно и природно 

наследство.  Интерпретацията трябва да генерира интерес, да развива по-дълбоко 

разбиране на паметника/наследството и да предизвиква загриженост и подкрепа за 

опазването на природното и културно наследство. 

Дейностите по интерпретация могат да включват печатни и електронни 

публикации, публични лекции, образователни програми, дейности на местните 

общности, а също проучвания и обучения. Един от методите на интерпретация е 

съставянето и разказването на истории (story-telling), който цели да ангажира 

посетителите на природното и културно наследство.   

За интерпретацията е необходим принос и участие на посетителите, местните 

общности и други заинтересовани групи от различни възрасти, с различна 

професионална и образователна подготовка, за да се превърне един паметник на 

културното наследство от статичен паметник в място за учене и размисъл. 

Хартата за интерпретация и представяне на културното наследство, приета от 

Международния съвет за културните паметници (ICOMOS International) през 2008 

г. представя  подробно принципите и добрите практики, които следва да се следват 

при интерпретация на културното и природното наследство
[1]

. Тези, които са 

свързани с настоящия проект са както следва: 

 Местните хора трябва да участват в развитието и програми за 

интерпретация на културното и природно наследство, за да се гарантира 

тяхното съответствие на местната среда и устойчивост; 

 Програмите за интерпретация, предназначени за подрастващи следва да се 

различават от тези за възрастни по подход и методология. 

Интерпретацията на природното и културно наследство изисква развитие на 

уменията и капацитета на местната общност за планиране и изпълнение на 

съвместни действия за развитие на ресурсите на територията. Това е друг основен 

проблем, който този проект адресира, който е свързан с основните дългосрочни 

цели на МИГ-Исперих.  

 

2.3 Капацитет за разработване продукти за интерпретация на 

наследството  

Основните резултати на проучването са, че на територията има критическа маса от 

хора, които имат интерес да участват в предлагане на туристически услуги, 

разработвани на основата на интерпретация на наследството. Осъществените 

срещи показват, че сред местната общност има креативни личности с много добри 

комуникативни умения, които са основно изискване при проектите за 

интерпретация, основани на разказването на истории или демонстрации. На 

територията на МИГ има и самодейна театрална трупа, членовете на която също 

проявяват интерес за включване в програми за интерпретация на наследството.  

http://nm.abv.bg/Mail.html#_ftn1
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Едновременно с това техните умения и знания за изискванията и търсенето на 

туристическата индустрия са на доста ниско ниво. Друг проблем, че на местно ниво 

няма информация за предлаганите туристически услуги в другите райони. В 

рамките на проведените обсъждания се предлагат идеи, копиращи опита от други 

райони на страната и с липса на оригиналност, която е от съществено значение за 

успеха на един туристически продукт за интерпретация на наследството.   

Проучването показва, че на територията на МИГ-няма експерти, които имат 

знанията и уменията да разработят продаваем туристически продукт. По тази 

причина развитието на туристически атракции, следва да се основава на 

привличане на експерти в областта на туризма, които да работят съвместно с групи 

от местната общност за разработване туристическите продукти. В това отношение 

предимството е, че Професионалната гимназия по селско стопанство в Исперих 

предлага обучение по туризъм и могат да се привлекат млади хора и учители, които 

да подпомагат дейностите по проекта и да работят заедно с привлечените външни 

експерти. 

Едно от съществените условия за разработване на успешен продукт за 

интерпретация на наследството е местната общност да има собственост върху 

продукта, за да го развива и организира неговото предлагане. Това изисква 

формиране на местни групи от заинтересовани от развитието на туристическите 

услуги лица. Досегашния опит на МИГ-Исперих в тази област показва, че 

организацията на такива групи е много трудна на територията, поради липсата на 

традиции. Това изисква влагането на допълнителни ресурси и продължителна и 

добре планирана дейност с местните общности. 

Предимство на територията е, че на територията на ИАР-Сборяново се провеждат 

археологически дейности, което привлича водещи експерти в областта на 

археологията, а също и студенти от водещи университети. Проведените срещи 

показват, че те имат много слаби връзки с местната общност и слаб интерес и 

мотивация за подпомагане на местни инициативи. В същото време те са готови да 

сътрудничат в дейности, които съвпадат с техните научни интереси и с ясно 

поставени задачи. Проведените срещи идентифицираха експерти, които имат 

желание да работят по разработване на образователна програма за интерпретация 

на историческото наследство на територията, насочена към посетители-ученици на 

Сборяново.   

 

3. Цели и дейностти на проекта   

3 .1 Цели на проекта  

Общи цели  
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 Повишаване на обществената активност и капацитета за съвместни 

дейности в областта на опазване, развитие и валоризиране на природното и 

културно наследство на територията на МИГ-Исперих; 

 Повишаване на туристическата атрактивност на територията и приходите от 

основни и допълнителни туристически дейности на местните дейности 

 Включване на местната общност в планирането и управлението на дейности 

в областта на туризма. 

Специфични цели 

 Разработване на 3 туристически атракции за интерпретация на природното и 

културното наследство на територията, на основата на изпълнени проекти, 

подпомогнати от МИГ-Исперих;  

 Разработване на образователна програма за ученици-посетители на ИАР 

Сборяново.  

 

3.2  Дейности на проекта   

3.2.1 Компонент 1: Разработване на образователна програма за ученици-

посетители на ИАР-Сборяново 

Кратко описание: Образователните програми целят да насърчат посещението на 

музеи и исторически и културни дестинации, а също да осигурят качествена 

интерпретация на посетения исторически паметник/музей. В приложение 4 са 

дадени примери на образователни програми. Направеният анализ на програмите 

показва, че те обикновено включват: 

 Материали за подготовка на учениците преди, по време и след посещението; 

 Материали за учителите – кратко описание на посетения обект; задания и въпроси 

за обсъждане; 

В по-големите музеи има материали за различни възрастови групи.  

Материалите се разпространяват обикновено безплатно, като само в някои музеи 

има материали, които са платени.  

Потенциални ползи за целевия регион: 

Разработените материали ще увеличат притока на ученически групи в Сборяново и 

техния престой. Това ще доведе до допълнителни ползи за местното население от 

предоставяне на допълнителни услуги – хранене и настаняване.  

Планирани дейности:  

1. Разработване на техническо задание за образователна програма  

Техническото задание ще бъде разработено от експерт на МИГ-Исперих след 

консултации с експерт по образователни програми.  
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2. Избор на изпълнител и разработване на образователна програма за ИАР-

Сборяново  

За разработването на образователните материали следва да се избере екип от 

експерти по история/археология и специалист в областта на образованието. 

Заданието ще описва точно целевата група и типа на материалите, които следва да 

бъдат разработени.  

Разработените материали следва да включват най-малкото следните изисквания: 

 Учебна програма и планове за отделните занятия; 

 Задания/въпроси за обсъждане преди/ по-време/ след посещението; 

 Учебни материали за самоподготовка на учениците, включително интернет 

източници за по-задълбочено проучване на темата; 

 Материали за преподавателите, включително препоръки за планиране на 

учебните занятия и подробен учебен план.  

 Снимки/и или мултимедийни презентации на ИАР-Сборяново; 

Заданието ще включва изискване за тестване на разработените материали в най-

малкото 5 групи, оценка на теста, и съответно коригиране на материалите. 

3. Тестване на разработените материали  

Разработените материали ще бъдат тествани в 2 училища на територията на МИГ-

Исперих в най-малко 5 групи ученици. Материалите ще бъдат предоставени на 

учителите по история, които ще проведат занятия, включително посещение на 

ИАР-Сборяново. След провеждане на занятията екипът експерти, разработващ 

материалите ще проведе оценка и ще извърши корекции, ако е необходимо.  

4. Промоция на образователната програма  

Разработените материали ще бъдат разпространявани безплатно на интернет 

страницата на МИГ и ИАР-Сборяново. За промоция на разработената 

образователна програма ще бъде публикувана в електронен формат (CD) и 

разпространена в най-малкото 50 училища.  

 

3.2.2 Компонент 2 Разработване на туристически атракции за интерпретация 

на наследството, базирани на подпомогнати от МИГ-проекти  

Кратко описание: Маршрутите за интерпретация на наследството, включват 

туристически атракции или събития, които са специално предназначени за 

туристи/посетители на територията или се организират на територията, но са 

атрактивни за външни посетители и могат да бъдат, включени в туристически 

маршрути.  

Потенциални ползи за целевия регион: 

Разработените туристически продукти ще подпомогнат привличането на 

допълнителни туристи и увеличаване на престоя на туристите на територията на 
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МИГ-Исперих. Това ще доведе до възможност за увеличаване на доходите на 

местните жители от допълнителни туристически дейности.  

Друга основна полза от изпълнението на този компонент на проекта е увеличаване 

устойчивостта на подкрепените от МИГ проекти, по мярка 7.1 на стратегията.  

 

Планирани дейности:  

1. Избор и наемане на експерт в областта на туризма 

За разработване на туристическите атракции/маршрут за интерпретация на 

наследството ще бъде нает експерт с опит в разработването на туристически 

продукти. Той ще бъде отговорен за изпълнението на следните задачи: 

 Преглед и оценка на туристическия потенциал на всички осъществени 

проекти по мярка 7.1 или по други програми на територията на МИГ и 

разработване на най-малкото 3 туристически атракции за интерпретация на 

продукта; 

 Изготвяне на подробно описание на продукта/туристическата атракция; 

 Провеждане на срещи с местни жители за разясняване на основните 

изисквания и оценка на напредъка в разработване на продукта;  

 Подпомагане на разработването на продукта; 

 Изготвяне на план за маркетинг на продукта; 

2. Работа с местните общности за формиране на местни групи за организация на 

предлагането на туристическия продукт. 

Местните групи ще се състоят от инициативни хора желаещи да се включат в 

организацията или предлагането на туристически продукти на основа 

интерпретация на наследството. След края на проекта те ще са отговорни за 

планиране на предлагането и развитие на продукта. Организацията и работата с 

местните групи ще е отговорност на координатора на проекта.  

Устойчивото развитие на продуктите изисква изграждане на умения и знания на 

участниците в групите на местно ниво за разработване на интерпретационни идеи.  

Знанията и уменията ще се развиват в рамките на дейностите по разработване на 

продукта чрез обучение на място и чрез обучителни семинари. В зависимост от 

разработваните проекти участниците в групите ще имат потребност и от 

допълнително обучение за развитие, което ще се финансира извън проекта в 

рамките на програми, финансирани от Европейския социален фонд.   

Организацията на дейностите ще е както следва:  

 След като експертът по туризъм дефинира потенциалните туристически 

продукти за интерпретация на наследството, координаторът на проекта ще 

проведе срещи с екипите, осъществили проектите по мярка 7.1 и други 

програми и ще разработи план за привличане на инициативни хора в 
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дейностите по развитие на туристическия продукт  и формиране на екипи за 

всеки продукт.  

 През периода на изпълнение на проекта екипите ще имат редовни срещи с 

туристическия експерт и ще се организират обучения;  

 В края на проекта ще се състави програма за предлагане на продукта. 

В края на проекта ще се вземе решение за конкретните форми за предлагане на 

продукта, като се отчитат изискванията на Закона за туризма. Основните 

изисквания са дадени в Приложение 3. 

3. Промоция на турстическия продукт  

Разработените продукти първночалано ще бъдат тествани сред местното население, 

а след тяхното завършване ще се разработи годишна програма за предлагането.  За 

промоция на атракциите ще се публикуват промоционални материали.  

 

4. Разходи   

Оценка на разходите е направена на основа остойностяване на планираните 

дейности и при допускане за 12 месечна продължителност на проекта.  

За координация на проекта ще бъде нает експерт, който ще е отговорен за 

дейностите по двата компонента и за работа с местните общности. Разходите за 

възнаграждение на експерта се оценяват на 6,600 лв.   

Компонент 1  

1. Разработване на образователни материали – наемане на двама експерти или 

сключване на договор с подизпълнител – 7,000 лв.  

2. Разходи за тестване на образователната програма: 

 Хонорари на учителите, които тестват програмата – 500 лв. 

 Разходи за пътуване до ИАР-Сборяново – 300 лв.   

3. Предпечатна подготовка и публикуване на – CD – 1000 лв. (разходите за 

мултимедийна презентация не са включени, тъй като подобна се подготвя в 

рамките на друг проект).  

Общо по компонент 1 – 8,800 лв.  

Компонент 2  

1. Разходи за наемане на експерт по туризъм – 6,000 лв.  

2. Други разходи (пътни, материали, консумативи) – 2,000 лв.;  

3. Разходи за промоция – 1000 лв.  

Общо по компонент 2 – 9,000 лв.  

Общо за проекта: 24,400 лв. 
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5. Очаквани резултати  

В краткосрочен период резултатите на проекта са както следва: 

 Разработени учебни материали за посещения на ученици в ИАР-Сборянино;  

 Разработен еднодневен туристически продукт за интерпретация на 

природното и културно наследство на територията; 

 Развитие на капацитета на местната общност за планиране и изпълнение на 

съвместни дейности за развитие и използване на местните ресурси. 

В дългосрочен период резултатите от проекта са както следва: 

 Увеличаване на престоя на туристи на територията на МИГ-Исперих; 

 Увеличаване на приходите от туристически услуги на местното население.  
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Приложения................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 


