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Увод 

 

Маркетинговата стратегия за промотиране и развитие на 

туристически продукти и събития в рибарска територия Равда е разработена 

по проект „ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМОТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

РИБАРСКА ТЕРИТОРИЯ – РАВДА“, № BG14MFOP001-4.037-0006, 

финансиран по Мярка 2.2  „Подкрепа за създаване на нови услуги за 

населението в рибарската територия” на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, 

приоритет на ПМДР към Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и 

териториалното сближаване“ по „Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020“. 

Планираната интегрирана Маркетингова стратегия дава 

възможност на село Равда да концентрира своите ресурси около целите на 

проекта чрез маркетинговия план, включен в нея. Разработването на 

Стратегията се базира на анализ и формулиране на работен 

инструментариум за промотиране на Равда като туристическа дестинация, 

съобразно местните специфики и перспективите за развитие на предлагания 

туристически продукт. 

Местните политики за развитие са ключов аспект и изходна 

позиция при  разработването на Стратегията. Създаването и изпълнението 

на местните публични политики и мерки за развитие на туризма е процес, 

изискващ активно участие на местната общност и заинтересовани страни. 

Интегрирането на ресурсите и усилията на местните субекти е логично да 

следват траектория на поведение, която е насочена към реализирането на 

устойчиви туристически дейности спрямо разработения маркетингов план 

като стратегически документ. Това предоставя възможност на местните 

участници да дискутират проблемите и възможностите за развитие на 

туризма в съответния район. 
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1.Представяне на  Стратегията на Програма за морско дело и 

рибарство 2014-2020 

Стратегията на Програмата за морско дело и рибарство 2014-

2020 подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на 

Европейския съюз за периода 2014-2020 г. и принципите на Общата 

политика в областта на рибарството /ОПОР/, насочени към 

жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в 

секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на 

социалното сближаване и заетостта в зависими от рибарството 

общности. 

С оглед на поставените предизвикателства  и приоритетите на 

ЕФМДР, в Националната стратегия са дефинирани следните Приоритети на 

Съюза/ПС/ и цели за изпълнение на Програмата: 

Приоритет на съюза ПС 1 Насърчаване на устойчиво в 

екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на 

знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на 

ресурсите. 

Приоритет на Съюза ПС 2 Насърчаване на устойчиви в 

екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на 

ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания 

аквакултури. 

Приоритет на съюза ПС 3 Насърчаване  изпълнението на Общата  

политика в областта на рибарството /ОПОР/. 

Приоритет на съюза ПС 4 Повишаване на заетостта и 

териториалното сближаване. 

Приоритет на съюза ПС 5 Насърчаване на предлагането на пазара 

и преработването. 

Приоритет на съюза ПС 6 Насърчаване на изпълнението на 

Интегрираната морска политика /ИМП/. 

Заложеният стратегически избор на специфични цели и мерки по 

всеки приоритет на ПМДР отразява стратегическата рамка, дефинирана от 

стратегическите документи на ЕС и националните документи за целите и 

приоритетите през периода 2014-2020 г., както и специфичните нужди на 

страната, идентифицирани от анализа на силните и слабите страни, 
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възможностите и заплахите. 

По приоритет на съюза ПС 4 „Повишаване на заетостта и 

териториалното сближаване“ в специфичната цел се представят 

възможности за насърчаване на икономическия растеж, социалното 

приобщаване, създаването на работни места и предоставянето на 

подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в 

общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, 

които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на 

дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на 

морската икономика. 

 

2.Описание на МИРГ„Несебър – Месемврия”, на чиято територия 

се намира рибарска територия Равда 

Територията на МИРГ „Несебър – Месемврия” обхваща цялата 

територия на община Несебър, която заема най-североизточната част на 

област Бургас и е   разположена на около 35 км североизточно от областния 

център - гр. Бургас. Територията на общината обхваща части от 

Старопланинското и Бургаското Черноморско крайбрежие. На изток община 

Несебър граничи с Черно море, което е определящо за наличието на 1 500 

дка плажни ивици. Средната надморска височина за територията на 

общината е около 200 м. 

 

3.Граници на територията и населени места, обхванати в 

МИРГ“Несебър – Месемврия“ 

Територията на МИРГ „Несебър-Месемврия“ заема площ от 420,4 

кв. км. Нейните граници са: 

На север – община Долни Чифлик и община Бяла във Варненска 

област; 

На запад и югозапад – община Поморие; 

На изток – Черно море;  

В границите на територията са включени 14 населени места от 

община Несебър: 

Градове - Несебър, Обзор и Свети Влас; 

11 села - с. Равда, с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Тънково, с. 
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Кошарица, с. Баня, с. Паницово, с.Раковсково, с. Приселци, с. Емона, с. 

Козница, Курортен комплекс Слънчев бряг. 

В 5 - километровата крайбрежна зона са разположени 7 населени 

места, а именно: с. Емона, с.Кошарица, гр. Несебър, гр. Обзор, с. Равда, с. 

Влас, с. Тънково и К.Комплекс Слънчев бряг. 

 

 

1  с. Баня  65,17 2  гр. Свети Влас  36,12 

3  с. Гюльовца  25,42 4  с. Емона  35,34 

5  с. Козница  8,95 6  с. Кошарица  48,47 

7  гр. Несебър  31,85 8  гр. Обзор  36,77 

9  с. Оризаре  32,15 10  с. Паницово  26,45 

11  с. Приселци  20,23 12  с. Равда  11,40 

13  с. Раковсково  19,85 14  с. Тънково  22,21 

Общо – кв. км.  420.4 

Таблица № 1. - Разпределение на площта в кв.км по населени 

места в община Несебър 

 

4.Брой жители на територията, обхваната от МИРГ „Несебър-

Месемврия“ 

Според данните на НСИ общият брой на населението в община 

Несебър, съответно населението обхванато от МИРГНесебър-Месемврия 

към 31.12.2020 г. е 29 391 души. То е разпределено в 14-те населени места в 

общината. През последните 30 години населението на общината се е 

увеличило с около 25% във връзка с интензивното развитие на стопанския 

туризъм в района. 

 

5.Основни проблеми на територията: 

 незадоволително равнище на специализираната техническа 

инфраструктура за сектор „Рибарство”; 

 нерегламентиран улов и намаляване на рибната популация; 

 остаряло и амортизирано плавателно оборудване; 

 липса на модерни преработвателни предприятия и тържища; 

 липса на интерес сред младото население към традиционния 
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устойчив риболов; 

 липса на диверсифицирани малки и средни предприятия и 

услуги за населението; 

 сериозно застрояване на крайбрежните територии и 

нарушаване на екологичното равновесие и 

биоразнообразието; 

 липса на достатъчно атракции с морска тематика; 

 липса на дребномащабна инфраструктура в полза на 

туристическия и рибарски сектори; 

 липса на териториална марка за качество и произход; 

 липса на интегрирани многосекторни инициативи; 

 липса на информираност, финансови възможности и 

недоверие към донорските програми. 

 

6.Актуализиране на идентифицираните приоритетни 

интервенции за територията на МИРГ Несебър – Месемврия 

 Приоритетно стимулиране на сектор „Рибарство” и 

производство на аквакултури. 

 Развитие и подкрепа на процеси на взаимодействие и 

интегриране между различните икономически сектори за 

създаването на уникални местни марки продукти с висока 

добавена стойност. 

 Подобряване на конкурентоспособността на местните 

продукти, посредством интегриране на местните вериги за 

риболов - рибовъдство - преработка на риба и рибни 

продукти, така, че да се създадат местни системи за 

производство на уникални екологично-чисти продукти с 

висока добавена стойност. 

 Интегриране на територията с туристическия пазар, 

представен от крайбрежната туристическа система, 

посредством подход чрез вериги „територия за атракционен 

туризъм -морска курортна зона“. 

 

7.Цели на проект „Инициатива за промотиране и развитие на 
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рибарска територия – Равда“. 

Целите на Проекта са в съответствие със Стратегията на 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   по приоритет на съюза 

ПС 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, което 

допринася за развитието на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“: 

1. Повишаване популярността на рибарската област – Равда чрез 

създаване и развитие на иновативни атракции и събития. 

2. Привличане на любители на рибарството от различни поколения 

и посетители на рибарската територия като интересно и перспективно място 

за туризъм със запазена крайбрежна природа и рибарски колорит. 

3. Създаване на благоприятна среда за приобщаване на младите 

хора за съхраняване на местните обичаи и традиции, свързани с рибарския 

поминък в село Равда. 

4. Популяризиране на село Равда като атрактивна Черноморска 

туристическа дестинация. 

Проектът допринася за развитие на сектора на туризма в местен 

порядък чрез разнообразяване предлагането на алтернативния туризъм и 

развитие на специализирани туристически продукт и събития, основани на: 

 социокултурното наследство на местното население;  

 локалната морска природна крайбрежност; 

 съхраняване на местните обичаи и традиции, свързани с 

рибарския поминък;  

 местната рибарска територия като интересно и перспективно 

място за туризъм.  

Проектът аргументира реализирането на стратегическата цел - 

Повишаване популярността на рибарската област – Равда. 

Проектът допринася на местно ниво за развитие на 

конкурентноспособни туристическа атракция и събития, като предоставя 

интегриран туристически продукт, подпомогащ увеличаването на 

добавената стойност на приходите от туризма в общинската икономика и 

общинския бюджет с осигуряване на дългосрочна икономическа 

жизнеспособност, устойчивост, туристическо търсене и привлекателност на 

туристическата атракция. 

Проектът решава основен проблем, свързан със създаване на 
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благоприятна среда за приобщаване на младите хора към рибарския 

поминък в село Равда, подпомаган чрез създаване и развитие на иновативни 

атракции и събития и популяризиране на село Равда като атрактивна 

Черноморска туристическа дестинация. 

 

Раздел II 

ПРЕДПОСТАВКИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ  

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

1.Обвързаност на Маркетинговата стратегия с националната 

„Стратегия на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ 

Обвързаността на Маркетинговата стратегия с националната 

„Стратегия на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ като 

стратегически документ осигурява спазване на принципите на прозрачност 

и партньорство, тъй като се явява ключов и припознат документ от 

основните участници в проекта при планиране и изпълнение на дейностите, 

отнасящи се до развитието на туризма на местно ниво. Позиционирането на 

Маркетинговота стратегия спрямо другите стратегическите и програмни 

документи е от първостепенно значение за ресурсното й осигуряване. Тя се 

осъществява в първоначален етап при предлаганите туристически дейности, 

планирани събития: „Рибарска среща” в село Равда, фестивал „Равда- 

морето, рибите и рибарите” и развитието на туристическата атракция- 

Рибарски музей на открито „Морето на Равда“. Все още не са провеждани 

систематизирани експертни наблюдения на туристическия поток към 

рибарска територия Равда и анализи на на мнения от  посещаващи обекта. 

За целите на настоящата Стратегия е анализирана вторична информация от 

различни стратегически и проектни документи, отнасящи се до развитието 

на туризма на местно равнище. 

В същността си Маркетинговата стратегия е процес на планиране, 

който ще даде възможност на заинтерисованите страни от село Равда и 

община Несебър да концентрират своите усилия и ресурси около ключовите 

цели, свързани с развитието на алтернативен устойчив туризъм чрез 

Маркетинговия план, включен в нея. 

Подходът за разработване на Стратегията се базира на анализ и 

формулиране на работен инструментариум за промотиране на Рибарския 

музей на открито „Морето на Равда“ и Фестивала „Равда-морето, рибите и 
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рибарите“, създадени по проект “ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМОТИРАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКА ТЕРИТОРИЯ – РАВДА“, които да допълнят 

имиджа на Равда като атрактивна туристическа дестинация, като се вземат  

под  внимание  регионалните  специфики,  състоянието  и  перспективите  на  

традиционните и новосъздадените продукти и събития и  възможностите  за 

бъдещо финансиране,свързани с развитието им. 

Ситуационният анализ е разработен върху основата на специално 

подбрана за целите на Маркетинговата стратегия аналитична информация, 

която проследява процесите и тенденциите за развитие на туризма, 

съобразно местните специфики. Задачата на този анализ е да опише и 

анализира както процесите и тенденциите в развитието на туризма на 

национално и регионално равнище, така и местните специфики, силните и 

слабите страни на село Равда като туристическа дестинация. Това позволява 

Стратегията да бъде поставена в ясен контекст, което ще позволи вземането 

на информирани решения за наличните туристически ресурси и тяхното 

развитие при реализирането на туристическия продукт. 

Анализът на туристическия продукт включва описание, 

позициониране и конкурентноспособност, която предпоставка е насочена 

към осъществяване на маркетинговия план. Заложен в Стратегията, той 

представя развитието на сегашното състояние на туризма в района, 

възможностите на видовете туризъм и тяхното осъществяване и наличните 

туристически ресурси и съотнасянето им към целите на проекта чрез 

извеждането на последователност от туристически дейности. 

Анализът на иновативния туристическия продукт и иновативното 

туристическо събитие, създадени по проекта ,  включва  тяхното описание, 

перспективите пред тях, как е осъществено тяхното позициониране, 

идентификация на основните им конкуренти и на  предимствата пред 

тях.Преценката на горните елементи е предпоставка за взимане на 

информирани решения при осъществяване на Маркетинговия план, заложен 

в Стратегията. 

Маркетинговата стратегията за развитието на иновативните 

продукт и събитие е инструмент, в който са отчетени и са взети предвид 

възможностите на всички фактори:местна администрация, икономически 

субекти, гражданско общество, икономическия, социален и културен 
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напредък на прилежащата територия, възможностите й за привличане на 

финансиране и др.   

 

2.Изходни позиции и принципи при разработването на 

Стратегията 

Изходните позиции при разработването на Маркетинговата 

стратегията  са свързани с отчитането на основните принципи за 

разработване и прилагане на местни политики за развитие и на стратегии и 

мерки за развитие на туризма на регионално ниво, като се отчита фактът, че 

създаването и изпълнението на публичните политики за развитие е процес, 

изискващ активно участие на всички заинтересовани страни. 

Общите принципи залегнали в основата на Маркетинговата 

стратегия са: 

 принцип за анализ на продукта и събитието; 

 принцип за оценка на влиянията на конкурентни продукти; 

 принцип за оценка на възможностите; 

 принцип за привличане на финансиране; 

 принцип за консистентност на предлаганите маркетингови 

мерки и извличането на максимална полза за продукта  и 

събитието от потенциалния  маркетингов бюджет; 

 принцип за правилна оценка на каналите за достигане до 

потребителите; 

 принцип за възможните местни инициативи за налагането на 

иновативните туристически продукт и събитие. 

 

Правилната оценка на каналите за достигане до потребителите на 

предлагания туристически продукт активизира възможните местни 

инициативи. 

 

Раздел III 

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА 

 

1.Визия за развитие на Стратегията 
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Равда е традиционен рибарски район с потенциал за развитие на 

туризма чрез интегриране на устойчиви рибарски практики, с които да се 

постигнат икономически и социални ползи за местната общност. Визията е 

постижима и реална, отразяваща действителните потребности за 

позициониране на туристическия продукт Рибарски музей на открито 

„Морето на Равда“ и Фестивала „Равда- морето, рибите и рибарите“ като 

разпознаваемо място за посещение от български и чуждестранни туристи в 

село Равда и които да се превърнат в целогодишна туристическа атракция. 

Визията очертава стратегическите очаквания на Маркетинговата стратегия и 

формулира перспективното развитие на основните процеси, отнасящи се до 

публичното позициониране на туристическиите продукт и събитие в 

туристическия район. 

 

2.Мисия за развитие на Стратегията 

Мисията е свързана с постигане на устойчиво развитие на туризма 

чрез провеждането на последователна местна политика и промотиране на 

нови туристически дейности и видове туризъм. Развитието на морското дело 

в село Равда е базирано на партньорство с частния сектор и проекти по 

европейски фондове. Тази политика създава устойчивост и добри 

възможности за развитие на предприемачеството, което предпоставя и 

увеличение на приходите от туризъм. Самата мисия на Стратегията не се 

ограничава от наличните ресурси, а залага на развитието на потенциала на 

местната общност с цел постигане на устойчивост на туристическите  

продукт и събитие чрез използването на иновационни комуникационни 

технологии за тяхното промотиране и представяне пред всички 

заинтересовани страни. 

 

3.Цели на Стратегията 

Представената визия на „ Маркетинговата стратегия за 

промотиране и развитие на иновативни продукти и събития в рибарска 

територия Равда“, ще бъде постигната чрез реализирането на следните цели: 

Основната цел на Маркетинговата стратегия е поставена в 

достатъчно ясен контекст спрямо развитието на морското дело в Равда, 

което ще позволи вземането на информирани решения за възможностите за 
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развитие, ресурсите и тяхната употреба при налагане на туристическия 

продукт Рибарски музей на открито „Морето на Равда“ и фестивала „Равда- 

морето, рибите и рибарите“- обект на настоящата Маркетингова стратегия 

и тяхната свързаност с традиционните продукти и събития в курорта Равда. 

Специфични цели на Стратегията: 

 промотиране и развитие на иновативните туристически 

продукти и събития, създадени по проекта;  

 развитие на кокурентноспособна рибарска територия;  

 привличане на нови туристи и посетители към рибарска 

територия-Равда. 

 насърчаване на ползите от туризма за местния бизнес. 

 

4.Задачи на Маркетинговата стратегия: 

-да обобщи и анализира състоянието на иновативните 

туристически продукт и събитие; 

- да анализира потенциала им за развитие, конкурентни 

дестинации и продукти, за да предложи мерки, които  да ги популяризират 

като атрактивни и разпознаваеми за целевите групи; 

-да идентифицира и изтъкне конкурентните им предимства за 

тяхното налагане на туристическия пазар. 

Маркетинговата стратегия дефинира пътищата и начините, по 

които да се осъществи промотирането и развитието на Рибарския музей на 

открито „Морето на Равда“ и Фестивала „Равда- морето,рибите и 

рибарите“. 

 

5.Времеви интервали за реализиране на Стратегията: 

 Активно промотиране на туристическия продукт и 

разработване на допълнителни туристически дейности като 

събитието „Рибарска среща” в село Равда и фестивала 

„Равда- морето, рибите и рибарите“(демонстрационен 

улов); Детска творческа работилница; демонстрационно 

приготвяне на рибена чорба с участието на Иван Звездев; 

шествие на местни рибари от различни поколения; 

Кулинарна изложба на рибни ястия от Равда; Концерт, 
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посветен на морето и рибарите с участието на местни и 

гостуващи творчески състави, подпомагащи разширяването 

на продуктовата палитра (краткросрочен). 

 Капитализиране на туристическия продукт като възможност 

за разширяване на изкуствените туристически ресурси в 

района чрез изграждането на нова туристическа атракция -

Рибарски музей на открито „Морето на 

Равда“(средносрочен). 

 Разработване на ефективни дистрибуционни канали за 

създаване на партньорства и дейности за публичност и 

визуализация, кореспондиращи с изграждане на 

информационна инфраструктура (дългосрочен).  

 

6.Целеви групи, към които е насочена Стратегията: 

-местна власт; 

-представители на бизнеса - туристически предприемачи и 

туристически агенции и фирми, хотелиери и ресторантьори; 

-неправителствени организации с интереси в рибарството и 

туризма; 

-рибари-представители на местните рибарски общности от Равда и 

община Несебър; 

-любители на рибарството от различни поколения; 

-млади хора, търсещи съхраняването на местните обичаи и 

традиции, свързани с рибарския поминък в село Равда; 

-семейства с деца; 

-туристи и летовници; 

-месното население на село Равда; 

-медии. 
 

7.Програмни документи, използвани при изготвянето на 

Маркетинговата стратегия 

1.Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) „Несебър – Месемврия“. 

2.Програма за устойчиво развитие на туризма в община Несебър 

2018 – 2024. 
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3.План за интегрирано развитие на Община Несебър (ПИРО) за 

периода 2021-2027 г. 

4.Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-

2030. 

5.Закон за туризма (изм. и доп. ДВ. бр.17 от25 Февруари 2020 г.).   

6.Тенденции на Световната туристическа организация до 2050 г. 

7.Програма “Дестинация Европа 2020”. 

8.Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022   

9.Стратегия Европа 2020. 

10. Национални и регионални стратегически планови документи. 

 

Общинските стратегически документи за периода 2021-2027 г във 

връзка с развитието на община Несебър, в т. ч. и на село Равда, са 

разработени при спазване принципите на прозрачност и партньорство. 

Обвързаността на Маркетинговата стратегия с цялата система от 

стратегически документи е от ключово значение за нейното припознаване от 

основните участници в процеса на планиране и изпълнение на проектите за 

развитие на община Несебър и на с. Равда и в частност свързаните с 

развитието на туризма. Не на последно място позиционирането на 

Маркетинговата стратегия в йерархията на програмните документи за 

периода 2021-2027 г. е от първостепенна важност за ресурсното й 

осигуряване. 

Базовите анализи, необходими за планирането на маркетинговите 

дейности са резултат от проучване на национални, областни и общински 

стратегически разработки, анализ на статистически данни, проучване на 

документи и интервюта, разработени и проведени от експерти на 

изпълнителя  с ключови местни експерти и ръководни служители.  
 

Раздел IV 

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА РИБАРСКА ТЕРИТОРИЯ РАВДА 

 

1.Състояние и развитие на туризма на национално и местно ниво 

Туризмът е важен двигател за устойчив икономически растеж в 

световното стопанство, в икономиката на Европейския съюз и на България. 

Чрез него се реализират 10% от брутния продукт на Съюза и 12% от 
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европейските работни места. В България отрасълът формира над 13% от 

БВП на страната. 

През 2019 г. общият брой туристически посещения на чужденци в 

България е 9 311 681. Ръстът спрямо 2018 г. е 0,4%. През периода януари – 

декември 2020 г. общият брой туристически посещения на чужденци в 

България e 2 687 709. Намалението спрямо периода януари – декември 2019 

г. е 71,1% /данни на НСИ/, 3,7 млрд. евро са приходите от международен 

туризъм в България през 2019 г., ръстът е 0,4% спрямо 2018 г. За периода 

януари – декември 2020 г. приходите от входящ туризъм възлизат на над 1,3 

млрд. евро, като спадът спрямо същия период на 2019 г. е 64%. /данни на 

НСИ/. 

В развитието на туризма на България община Несебър, на чиято 

територия се намира село Равда, играе важна роля като туристическа 

дестинация. Центърът на общината-град Несебър е един от най-древните 

градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години. Заради 

уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от 

различни епохи, на VII-та сесия на Комитета за световно наследство в гр. 

Флоренция през 1983 г. старият град Несебър е включен в Списъка на 

паметниците на световното културно наследство. 

На територията на общината се намира най-голямата в България и 

една от най-големите на Балканите туристическа агломерация – гр. Обзор – 

гр. Свети Влас – к.к. „Слънчев бряг“ – гр. Несебър – с. Равда. 

В икономическия профил на община Несебър туризмът е основен 

и приоритетен стопански сектор. Тук са съсредоточени 26% от леглата в 

местата за настаняване на туристи в България. Ежегодно община Несебър 

посреща над 1 милион туристи годишно, които реализират повече от 6 

милиона нощувки в рамките на общината. Ако към посетителите се 

прибавят почиващите през сезона собственици на апартаменти и техните 

гости, както и пребиваващите в дестинацията  сезонни туристически 

работници, се оказва, че през силните месеци на летния туристически сезон 

на територията на общината присъстват всекидневно над 300 хиляди лица. 

Рекреационните характеристики на общината, наличието на 

прекрасна плажна ивица, на културно-историческите и археологически  

паметници, на мрежата от защитени територии, модерната материално-
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техническа база и сравнително добре развитата инфраструктура, създават 

благоприятни предпоставки за развитието както на морски, така и на 

специализирани  съвременни  видове туризъм като културно-познавателен, 

сватбен, конгресен, поклоннически, круизен.  

Разнообразието на туристически ресурси определя лидерската 

роля на Община Несебър като институция в процеса на разработване и 

реализиране на програми за развитие на устойчив туризъм. Нейната основна 

задача е задоволяване на интересите и повишаване на благосъстоянието на 

местното население при съхраняване на природните и социално-културни 

ресурси на територията за бъдещите поколения. 

 

2.Профил на курорт Равда като туристическа дестинация 

История 

Село Равда се появява на картата около 1700 година. До 1924 г. 

селцето е обитавано от гърци. След Спогодбата между България и Гърция, 

така нареченият договор "Моллов-Кафандарис", тук се заселват българи от 

Егейска Македония. Този процес продължава до 1932 г. Установилите се 

бежанци първо се заемат с разширяването на завареното от гърците 

училище, а през 1943 построяват читалище, изцяло с доброволен труд и 

собствени средства. Духовно средище на местните хора е храмът "Света 

Параскева". Построен е през 1884 г. от местните гърци Василиос и 

Теодоракис. Равденци осигуряват сами парите за това дело. В този вид 

църквата е запазена и до наши дни. Чрез доброволна лепта през 1998 г. по 

инициатива на Църковното настоятелство и кметството, храмът е частично 

реставриран и обновен. 

 

Разположение 

Село Равда се намира в непосредствена близост до град Несебър и 

е едно от най-динамично развиващите се туристически селища в България. 

Причина за това е благоприятното местоположение на селото-главният път 

Варна-Бургас преминава само на километър, а международното летище 

Бургас се намира на 19 км. Разстояние от 8 км дели Равда от най-големия 

туристически комплекс в страната - Слънчев бряг. Благодарение на 

множеството транспортни линии, Равда е лесно достъпно място за туристи, 



 

Този документ е създаден по Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска 
територия – Равда“ по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037, мярка 2.2 
„Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ 
„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, приоритет на ПМДР: Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020“ 

19 

гости и посетители. Действа постоянен автобусен превоз по маршрутите 

Равда-Несебър-Слънчев бряг и Несебър-Равда-Бургас, както и сезонен 

туристически автовлак по маршрут Равда-Несебър. 

 

Природна характеристика 

Една от географските забележителности на района е нос Равда. 

Той очертава два залива. Първият се нарича "южен плаж" и е известен със 

своята широка плажна ивица, покрита с фин златист пясък. Вторият залив е 

не по-малко магнетичен за любителите на тишината и спокойствието. 

Намира се между нос Равда и нос Акортирия, по посока град Несебър. В 

началото на нос Равда брегът е стръмен, но след това морето бавно отстъпва 

и пясъкът измества скалите. Необходимо е да се отбележи, че плажната 

ивица на село Равда се простира на 57 000 м2. Чудесните природни 

дадености на Равда умело се съчетават с мекия благоприятен климат. 

Високите стойности на слънчевото греене, което достига до 2100-2200 часа 

годишно, отличават целия регион от другите туристически дестинации. 

Летните температури на въздуха са между 28 - 30 С, а на морската вода - 20 - 

26 С.    

Голям е пясъчният ресурс, който се намира в района на село Равда. 

От него са обособени следните концесионни плажове: 

 морски плаж "Равда - Олимпийски надежди" с площ 16 861 

кв. м.,  дължина на бреговата линия 860 м. и средна 

широчина 22 м.; 

 морски плаж "Равда - Академика" с площ 10 493 кв. м., 

дължина на бреговата линия 626 м. и средна широчина 17 м.; 

 морски плаж "Равда - Национална спортна академия" с площ 

11 474 кв. м., дължина на бреговата линия 590 м и средна 

широчина 20 м; 

 морски плаж "Равда - Национален детски комплекс" с площ 

13 030 кв. м., дължина на бреговата линия 508 м. и средна 

широчина 28 м.; 

 морски плаж "Равда - ХТИ" с площ 2536 кв. м., дължина на 

бреговата линия 167 м. и средна широчина 14 м.; 

 морски плаж "Равда - централен" с площ 8406 кв. м., 
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дължина на бреговата линия 594 м. и средна широчина 14 м. 

 

В района на село Равда част от плажовете са с южно изложение, 

което осигурява слънчева светлина през целия ден. Преобладаващият 

равнинен релеф около плажните ивици осигурява подходящ терен за 

разгръщане на мащабна туристическа супер- и инфраструктура. Това се 

наблюдава в района на гр. Обзор, к.к. „Слънчев бряг“, гр. Несебър и с. 

Равда. 

 

Климат на Равда 

Климатът на село Равда може да се характеризира като преходно- 

средиземноморски. Той е силно повлиян от Черно море, както и от 

въздушните потоци, нахлуващи от Средиземно море. Преобладаващи са 

северозападните ветрове (24%), чиято средна скорост приблизително е два 

пъти по-висока от средната за страната. Поради тази причина вятърът, 

особено през студената част на годината, е съществено препятствие за 

пълноценно целогодишно използване на крайбрежието за рекреационни 

цели без коригиращи съоръжения. През топлото полугодие – април-август, 

преобладават източните ветрове, свързани с дневния морски бриз. Близостта 

на големия воден басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма 

влажност на въздуха през цялата година. Средната продължителност на 

засушаванията през лятото и есента е 17-28 дни, а през зимата и пролетта – 

14-15 дни. Често месеците юли, август и септември са изцяло засушливи, 

тъй като падналите валежи са незначителни. 

Черноморието е близо до южната граница на ултравиолетовия 

комфорт. При определени условия то предоставя реални възможности за 

хелиотерапия от март до октомври и оптимални възможности през април-

септември, като през юни-август дори е налице излишък от ултравиолетова 

радиация. Районът се характеризира с около 1 700 слънчеви часове от месец 

май до месец октомври. 

Средната годишна температура е 12.7ºС. През зимата няма 

отрицателни средномесечни температури, въпреки че през отделни зими има 

изключения. Пролетта е по-хладна, отколкото във вътрешността на страната. 

Летните температури достигат 200С – 260С на морската вода и 280С – 300С 
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на въздуха. Температурните амплитуди между деня и нощта през лятото не 

надвишават 30С. 

Съдържанието на морска сол в Черно морее относително малко в 

сравнение с това в други морета (почти два пъти по-малка соленост от тази 

в Средиземно море). Едно от големите предимства на Черно море е, че в 

него няма опасни за живота на човека представители на морската флора и 

фауна. По своя химичен състав и по физиологичното си действие морската 

вода се отнася към хлорно-натриевите и горчивите сулфатно-магнезиеви 

води. С тези си качества и състав морската вода има рекреационно и лечебно 

значение. 

 

Развитие на село Равда 

Динамичното развитие на туризма довежда до бързия и сигурен 

просперитет на селото. Населението на Равда наброява 3 105 жители /НСИ 

към 31.12.2020 г./. Голям е и броят на чужденците, които са временно 

пребиваващи в курорта. Старата част на селото е с изцяло променен облик. 

Къщите са обновени, разширени и модернизирани. Голяма част от тях са 

построени наново, за да отговарят на всички съвременни изисквания. В 

периода 2005-2011 г. бяха построени над сто хотелски и апартаментни 

комплекси от най-висока категория на лукс. Селото непрекъснато се 

разраства във всички посоки. На североизток курортът е вече практически 

свързан с града-музей Несебър. По цялото протежение на панорамния път, 

свързващ двете селища са изградени огромно количество неголеми бутикови 

хотели и апарт-комплекси, разположени непосредствено до плажната ивица. 

Спокойната атмосфера и уют на този специфичен курортен ареал го прави 

изключително търсен на международния и вътрешен туристически пазар. 

Равда се развива много интензивно и в южно направление, като въпрос на 

време е ракрационната зона да достигне до съседния курорт Ахелой. 

Огромният природен потенциал и отличната инвестиционна обстановка 

привличат все повече желаещи хора да се заселят и работят тук. Това е една 

от причините за бързото застрояване на новия северен квартал на Равда, 

чийто улици носят имената на български реки. В центъра на курорта е 

разположена административната сграда на общината. Тук се помещават 

кметството, полицейският пункт, пощата, банковият офис, медицинският 
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център, както и туристическият информационен център. Местното основно 

училище "Св. св. Кирил и Методий", кръстено на двамата братя-създатели 

на Славянската азбука, се слави със своята над 120 годишна история. През 

2010 г. е изграден модерен транспортен възел на пътя Бургас-Слънчев Бряг, 

който улеснява бързите транспортни връзки от Равда до околните населени 

места. Вследствие на това в последните 2-3 години на входа на Равда се 

построиха многобройни хипермаркети и търговски вериги като LIDL, 

MASTERHAUS, HELIOS и много други. Тяхното присъствие осигурява на 

местното населението, на собствениците на имоти и на многобройните 

туристи отлични възможности да получават качествени услуги на изгодни 

цени. Наред с поддържането на добра инфраструктура и отлични 

комуникации, които обслужват населението и гостите на село Равда, 

местната управа поема много други различни инициативи. Една от тях е 

открият през 2004 г. стадион. Съоръжението е изградено на възможно най-

подходящото за това място и е в близост до главния път Варна-Бургас. 

Използва се за тренировъчна база от много български и чуждестранни 

спортни клубове. През лятото интересът от туристи, гости и посетители е 

огромен и броят им ежегодно нараства. Но въпреки високата посещаемост, 

Равда успява да запази своя чар и обаяние на тихо и романтично място за 

почивка. 

 

 

3.Описание на туристическите ресурси на курорта Равда 

Равда е притегателен туристически център за туристи от целия 

свят. Разположена на Българското Черноморско крайбрежие, Равда е 

подходящо място за морски рекреативен туризъм и предлага отлични 

условия за ваканция на както на български, така и на чуждестранни туристи. 

Ако човек има нужда да избяга от натоварения ежедневен ритъм и 

динамиката на големия град, Равда е отличният избор за отмора. Това е 

кътчето, където тишината и романтиката са навсякъде. През 80-те и 90-те 

години на миналия век, Равда бе известна като място за детски и студентски 

туризъм. Но през последните пет години, благодарение на местните 

предприемачи и чуждите инвеститори, обновеното селище предлага 

пълноценен отдих за хора от всички възрасти. Легловата база надхвърля 
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цифрата 8000. Основно се стимулира семейният бизнес в различните му 

форми и измерения. Настаняването се осъществява предимно в луксозни 

апартаментни комплекси, семейни хотели, както и в огромни по своето 

разнообразие частни квартири и пансионати. Постройките са изградени в 

съвременен архитектурен стил. Обзавеждането и оборудването на обектите 

покрива изискванията към туристическата база, а обслужването също е на 

едно добро ниво. В последните години се появиха и няколко суперлуксозни 

висококатегорийни комплекси, част от които са представители на престижни 

световни хотелски вериги. Пример за това са хотелите от веригата "SOL 

NESSEBAR BAY/MARE", както и перлата в короната на курорта-апарт-

комплекса "EMERALD RESORT", предлагащ на своите гости 5-звезден лукс 

на световно ниво. Тези комплекси функционират целогодишно и предлагат 

отлични възможности за спорт и SPA- услуги и за външни посетители и 

гости на курорта Равда. 

В Равда всеки може да открие своите любими занимания и 

развлечения. Изобилстват малки ресторантчета, механи, таверни, бистра, 

кафенета и коктейл-барове. В типичните механи се приготвят ястия от 

традиционната българска национална кухня, познати вече на много туристи. 

Не са забравени и специалитетите от риба и морски дарове, които 

присъстват във всяко едно меню. Незабравимо преживяване за всеки е и 

времето, прекараното под открито небе в някои от многобройните барове, 

кафетерии или дискотеки. През туристически сезон 2006 в Равда бе открит 

най-големия атракционен аквапарк в района - "Aquapark Nessebar", 

посещаван от стотици хиляди туристи всяко лято. Възможностите за спорт и 

занимания в района са съсредоточени предимно по плажната ивица. 

Предлагат се уроци по различните видове морски спортове - сърфинг, воден 

парашутизъм, гмуркане, водни ски, скокове, морски разходки с яхта, водно 

колело, лодка и катер. Най-често туристите се впечатляват от екскурзиите, 

обиколките, круизите и посещението на самобитното "българско село". Там, 

сред типичната фолклорна атмосфера, може да се докоснат до българските 

традиции и обичаи, песни и танци. За броени минути с автомобил се стига 

до най-модерния курорт на Българската Черноморска Ривиера-Слънчев бряг, 

който предлага на своите гости 24 часа незабравими емоции и забавления и 

до   старинния Несебър, съхранил историята на няколко цивилизации. 
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4.Условия за туристически посещения – туристическа 

инфраструктура 

Общата инфраструктура е комплекс от базови средства, всички 

подземни и надземни конструкции и комуникации (улици, площади, 

водопровод, канализация, електропреносни мрежи, пътни мрежи - шосета, 

въздушни и железопътни линии), сметосъбиране, телекомуникации, 

пътнически гари, производства – цехове, работилници, система за сигурност 

и пожарна безапостност и пр.). Общата инфраструктура е необходима за 

живота на местното население, развитието на дадена територия (селището, 

място) като осигурява връзката с останалите територии и населени места 

чрез нея и пр. Добрата инфраструктура предопределя стопанската активност 

на населението и неговото възпроизводство в даден регион. Изграждането и 

поддържането на инфраструктурата е дело и отговорност на публичния 

сектор и допринася за икономическото благосъстояние на селището 

(дестинацията).  

Туристическата инфраструктура се изгражда с цел 

туристическото развитие на туристическото място/дестинация и се 

осъществява на вече изградената за други нужди инфраструктура. В тесен 

смисъл тя включва осигуряване на достъп и комуникации до и в 

дестинацията, т.е. съвкупността от материално-технически условия за 

управление на туристическите услуги.Развитата инфраструктура в селищата 

е в полза (активно се използва) по време на престоя на туристите. Без тези 

основни инфраструктурни елементи не могат да се предоставят 

туристически услуги. Възможно е за туристическите райони да се изгради 

специализирана туристическа инфраструктура (като икономическа и 

социална дейност), която не е непременно свързана с ползването на общата 

инфраструктура. Липсата на добра туристическа инфраструктура 

обезсмисля (лишава) конкуретноспособността на туристическата 

дестинация. Инфраструктурата на туристическите дестинации се създава 

съобразно природо-климатичните дадености и предлаганите туристически 

услуги. Туристическата инфраструктура в близост и извъннаселените места 

се ограничава до изграждането и оборудването на съоръжения за 

краткотраен отдих (пикник зони, барбекюта, заслони, зони за почивка в 
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гората, места за бивакуване и пр.) и посрещане на туристи. В планинските 

райони   има обозначени пешеходни маркирани маршрути и туристически 

пътеки или интепретативни екопътеки, кули за наблюдения на животни и 

грабливи птици, пешеходни отклонения от автомобилни маршрути и пр. На 

някои възлови места има създадени и туристически информационни 

пунктове, а над малки реки мостове или въжени атракции. Голяма част от 

изградените инфраструктурни обекти са дело и на горските лесничейства. 

Там където има по-компактни туристически съсредоточия (локализации) 

има изградени обекти и за обществен отдих (почивни бази, горски дом, 

бунгала, рибарник и пр.). 

Суперструктурата, свързана с туризма, включва материалната 

база и съвкупност от материални условия (хотели, мотели, вили, почивни 

станции, къмпинги, стаи за гости, ресторанти, сладкарници, питейни 

заведения и такива за бързо хранене/обслужване, оборудване за 

съществуване/експлоатация на споменатите места за настаняване, хранене и 

развлечения; специализирани съоръжения-лифтове, плавателни съдове, 

атракционни влакчета; спортно-развлекателни, информационни и конгресни 

центрове; транспортни станции, туристически и пътнически транспорт; 

медицинско осигуряване, посреднически предприятия за обслужване, 

търговски обекти, ателиета за битово обслужване и пр., както и обща 

инфраструктура – пътища, водоснабдяване, канализация, канализационни 

колектори към хотелите, пречиствателни станции на отпадните води, 

елекрифициране, газифициране, паркове, паркинги и др.), специфично 

насочени за обслужване на туристите и съществуване на туристическия 

отрасъл. Разнообразните туристически обекти се различават по вид, 

капацитет, териториално разположение и експлоатационен капацитет. 

Туристическата суперструктура обединява характерните за туризма 

материални условия за производство на туристическите услуги и е дело 

предимно на частния сектор. Тя функционира и се използва предимно от 

туристите, понеже е създаданена за тях и да задоволява техните 

потребности. Без туристически обекти (материално-техническа база), дори и 

при съществуването на уникални туристически ресурси, туризмът е 

неосъществим (нереализуем). Суперструктурата не е цел на туристическото 

пътуване, тя изпълнява спомагателни функции и осигурява неизбежни 
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условия за задоволяване на основните и допълнителнителни потребности на 

потребителите. 

Туристическата супер- и инфраструктура в район Равда 

притежава по-изявен комплексен характер и е генерирана от реализирането 

на видовете туризъм. Тя включва специфични материални условия, 

формиращи определен облик на туристическото място (дестинация), според 

местните особености. В съчетаване с наличните антропогенни (култови) 

ресурси фиксира разумния капацитет на територията, степента на 

усвояването им и специфизиране на допълнителните услуги като 

подструктура. Разнообразният характер на туристическата супер- и 

инфраструктура в Равда подпомога реализирането на различни видове 

туризъм. 

 

5.Приоритети на продуктовата политика - видове 

специализирани форми на туризъм 

Климатичните условия в село Равда и община Несебър като цяло 

са далеч по-благоприятни за развитието на специализирани форми на 

туризъм от тези по Северното Черноморие. За целта наличната на 

територията на общината специализирана туристическа инфраструктура се 

характеризира, както следва: 
 

Културен туризъм 

Културният туризъм е дефиниран от Световната организация по 

туризъм (СОТ) като: „Движение на хора със силна културна мотивация – 

турове с цел обучение, представящи арт и културни обиколки, пътуване за 

фестивали и други културни събития, посещения на забележителности и 

паметници, пътуване с цел изучаване на природа, фолклор или изкуство и 

поклонничество”. 

ЮНЕСКО дава своя дефиниция за култура по следния начин: 

„Култура е множеството от отличителни духовни, материални, 

интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена 

група; тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, 

формите  на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията”. 

Туризмът е мощен социокултурен фактор, който допринася за 

запазване на местните културни традиции и начин на живот на местното 
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население, както и за разбирателството между народите. Социалното 

значение на културния туризъм е безспорно, тъй като разширява 

територията на практикуване на туризъм. Всеки район и регион има 

запазена местна култура, която може да се предложи за туристическо 

потребление. Културният туризъм е необходимо да бъде стимулиран. Той 

съдейства за запазване, съхранение и защита на местното и национално 

културно-историческо наследство и допринася за подобряване и развитие на 

устойчивата конкурентна позиция. 

Важна особеност на културният туризъм в района е старинният 

град Несебър, който е под закрилата на ЮНЕСКО със запазеното си 

културно-археологическо наследство. Посещението на града е основен 

мотив за пътуване. Този вид туризъм много често се комбинира с други 

видове специализирани туризъм, подпомагащи разкриването на 

националната идентичност на местната общност като носители на 

народната памет. 

 

Спортен туризъм 

Традиционно развит спорт в общината е ветроходството. През 2015 

г. бе открита новата база на Общински морски клуб „Несебър 2000“. Тя се 

намира на яхтеното пристанище в южния край на новата част на Несебър. 

Базата включва зала за водене на теоретични занятия, склад и работилница, 

съблекални и бани, отделно за мъже и жени, както и мокро помещение. 

Националната спортна академия „Васил Левски“ също има 

изградена спортна база между гр. Несебър и с. Равда. Тя разполага с добри 

условия за практикуване на морски спортове – плуване, гребане, водни ски, 

ветроходство, бордсейлинг, водно спасяване и др. Базата има пристан, плаж, 

хотелски комплекс със 150 стаи, зали за теоретични занимания и заседателна 

зала и паркинг. 

Морските спортове и по-точно ветроходството има дългогодишни 

традиции сред местното население с много успехи на национално и 

международно ниво. Провеждат се традиционни ветроходни състезания, 

регати, които привличат много спортисти, и любители на този спорт. 

В календара на Българската федерация по ветроходство е включена 

голяма регата, която вече е прераснала в международно състезание 
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„Nessebar cup”. 

Добрите климатични условия и наличната спортна база 

предоставят много добри условия за организиране на морски спортни 

мероприятия. 

Община Несебър разполага с градски футболни терени в гр. 

Несебър, гр. Обзор и с. Равда. От тях само стадионът в гр. Несебър е с 

реален потенциал и условия за провеждане на подготовка на спортни 

отбори. В края на 2017 г. в комплексa се разкри двустранна зрителска 

трибуна, разположена между основния и тренировъчния терен. На 

партерното й ниво са ситуирани обслужващи помещения (съблекални за 

отборите – домакини и гости, помещения за треньори, съдии, лекари, 

санитарни възли), на полунивото - зрителските трибуни, а на първия етаж - 

вип ложа. 

Предвижда се изграждането и на спортна зала към стадиона за 

спортни занимания на закрито.През лятото се провеждат редица спортни 

мероприятия - Международен детско – юношески турнир по футбол 

„Ваканция“ за купа Несебър, който е най-значим сред редицата спортни 

събития за деца. 

На територията на общината липсва голям закрит спортно – 

развлекателен център, където да се развиват различни видове спорт – 

плуване, тенис, волейбол, баскетбол, мини футбол, лека атлетика, 

гимнастика и т.н. Това определено затруднява развитието на спортния 

туризъм извън летния сезон. През останалата част от годината голяма част 

от спортовете използват училищните спортни салони, читалища и други 

помещения), а за други се налага придвижване до областния център гр. 

Бургас (плуване). 

В процес на проектиране е изграждането на 25-метров плувен 

басейн в кв. Черно море на гр. Несебър, който ще предостави условия за 

развиването на плуване, водна топка, синхронно плуване.За развитието на 

спортен туризъм на територията на общината положителна роля би изиграло 

наличието на голф игрище. 

 

Балнеолечебен туризъм 

На територията на общината няма значими източници на лечебна 
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минерална вода, затова и този вид туризъм е изключително слабо развит. 

Като потенциални условия могат да се посочат природните дадености на 

Поморийското езеро и лечебната кал в него, на основата на които има 

развита база за този вид туризъм в съседната община Поморие. 

 

Събитиен туризъм (фестивали, конференции, семинари, инсентив 

пътувания) 

За провеждането на различни събития се използват десетките зали 

в различните хотели, които обаче могат да обслужват малки корпоративни 

мероприятия и то само в летния сезон. 

За по-големи прояви в гр. Несебър в старата част функционира 

конферентен център „Сочи“ с три поливалентни зали с пълно техническо 

оборудване, а в новата част се използва зала „Мелсас” - заседателната зала 

на Общински съвет - гр. Несебър и мултифункционална конферентна зала 

на „Демонстрационен център на занаятите” в новата част на гр. Несебър. 

Друга материално-техническа база с културно предназначение е 

базата на общинския театър и кинотеатър, открит амфитеатър в гр. Несебър 

(стара част), 10 –те читалища на територията на общината, сред които и 

базата на Народно читалище “Гоце Делчев 1943“-с.Равда. 

Настоящите условия позволяват провеждането на събития извън 

летния сезон с не повече от 200 участника и невъзможност да се 

организират мащабни мероприятия като международни и национални 

конференции, семинари, обучения и др. През есенно-зимния сезон 

функционират едва няколко хотела, което силно ограничава използването на 

легловата база през този период. 

Културната програма на община Несебър се характеризира с 

голяма наситеност от прояви в периода май – септември, добро отразяване 

от страна на медиите и интерес от страна на местното население и 

посетителите на общината. В този период се провеждат 12 международни и 

5 национални фестивала, местни празници на отделните селища в общината, 

а също така се организират и чествания на националните и религиозните 

празници. 

Най-мащабното културно събитие в общината е празникът на гр. 

Несебър на 15 август – Успение Богородично. Богатата програма включва 
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концерти, спектакли, състезания, конкурси, фойерверки, мултимедийни 

представления, което превръща празника в събитие от международен 

мащаб. 

Финансирането на културната програма се поема изцяло от 

Община Несебър. Основна сцена на фестивалите е амфитеатърът в старата 

част на гр. Несебър. Следва закритата сцена на кинотеатъра, откритата площ 

на Старата митрополия и др. В останалите селища, вкл. село Равда 

събитията се провеждат основно на площада, където се организират 

временни сцени, щандове и др. 

Равда отбелязва своя празник в Деня на Света Параскева – 26 юли 

по името на храма на селото. Духовният център на селото е църквата "Св. 

Параскева", построена през далечната 1884г от гърците Василиос и 

Теодоракис, както и с помощта на местното население. Дълго време 

църквата е била запазена в оригиналния си вид. През 1998 г. тя е 

реставрирана и обновена благодарение на дарения от местни жители, 

църковното настоятелство и Общината. Богатата и разнообразна програма, с 

която Равда чества празника си,  е насочена към публика с различни 

предпочитания и възраст. Центърът на селото се превръща в огромна сцена, 

на която се изявяват местни и гостуващи изпълнители.  

Сватбен туризъм 

В последните години община Несебър насочи много усилия за 

налагане на гр. Несебър като дестинация за сватбен туризъм. Сградата на 

старото кметство беше изцяло реставрирана и преустроена в обществена 

сграда. Там функционира и общинският обреден дом. Изнесени обреди 

могат да се организират на много други места в града – в Старата 

митрополия, на брега на морето. Условията за този вид туризъм са 

благоприятни и е целесъобразно да се разработи стратегия за развитието му. 

Ловен туризъм 

Държавно ловно стопанство „Несебър” разполага с три ловни дома 

за ползване от ловците. Те са разположени в или непосредствено до ловните 

райони. Осигуряват се предварителен инструктаж, средства за сигурност за 

ловците (светлоотразителни жилетки и облекла), транспорт с 

високопроходими автомобили, носачи за отстрела, обработка на месото и 

трофеите. Условията са добри, като основно следва да се работи върху 
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маркетинга на този вид туриъзм. 
 

Екотуризъм 

Отдел „Екология“ при Община Несебър и Държавното ловно 

стопанство „Несебър” са разработили екопътеки по проекти или като част от 

своите дейности. Предлагат се още: 

 Разходки по горски пътеки с водач – екстремни варианти и 

по- леки маршрути за всякакъв тип туристи и групи; 

 Екологични беседи, свързани с растителността, дивеча и 

останалите животни; 

 Наблюдения на животни и следи от тяхната жизнена дейност 

- лежанки и следи от маркировъчно поведение; 

 Посещения с организирани обеди на горските заслони – 

“Козлука”, който е в близост до „Елените” и „Кору чешма”; 

 Фото заснемане на животни - изградени са няколко десетки 

високи и закрити ловни чакала, осигуряващи добри условия 

за причакване на дивеч, в близост до хранителните 

комплекси, за да могат животните да бъдат примамвани с 

храна. 
 

Селски туризъм 

През лятото частни предприемачи предлагат редица мероприятия 

за туристите с посещения на селата в района. Демонстрират се занаяти, 

местна кухня и култура. Те осигуряват заетост и поминък на част от 

местното население, но имат силно изразен сезонен характер. 

Община Несебър полага усилия за насочване на туристопотока към 

по-малките селища като организира местни празници – Празник на суджука 

в с. Кошарица, на младото вино в с. Гюльовца, празник на хляба в с. Оризаре 

и празниците на самите селища. По отношение на посочените местни 

събития и празници е нужно да се изработи единна концепция за 

популяризиране на тези прояви като туристически атракции в общия 

културен план на общината. 

 

6.Организационнен SWOT анализ на рибарска територия Равда 
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Силни страни:   

 Многообразие на природни и антропогенни ресурси, 

съсредоточени на сравнително малка територия, което 

предполага добра степен на достъпност и възможности за 

развитие;  

 Красива и чиста околна среда; 

 Мек климат и умерени температури; 

 Богато и международно признато културно-историческо 

наследство и съхранени традиции; 

 Богат и атрактивен календар на събития, насочени към 

различни по профил целеви групи; 

 Географска близост до основните целеви пазари на България; 

 Гостоприемно отношение към туристите, летовниците и 

посетителите- българи и чужденци; 

 Обновена настанителна база (БГ Черноморие); 

 Имидж на сравнително безопасна дестинация; 

 Атрактивна кухня и качествени вина. 

 

Слаби страни: 

 Липса на ясно разпознаваем имидж на иновативните 

продукти  и  събития; 

 Зависимост на продуктите  и събитията  от морския туризъм, 

което определя сезонният  характер на случващото се; 

 Недостатъчно използване на информационните технологии– 

интернет- информация за иновативните продукти и събития. 

 

Възможности: 

 Наличие на богат туристически потенциал за 

разнообразяване на предлагането и преодоляване на 

сезонността; 

 Възможности за разнообразяване на предлаганите 

туристически продукти и събития; 

 Развитие на специализирани видове туризъм както по- 
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отделно, така и в комбинация; 

 Възможности за увеличаване на предлаганите допълнителни 

туристически услуги; 

 Неизползвани възможности за вътрешен туризъм и туризъм 

от съседните страни ; 

 Подобряване на квалификацията и уменията на персонала в 

туризма; 

 Изграждане на връзки между ранно планиране, търсене и 

предлагане на туристическите продукти и събития чрез 

развитие на ефективни комуникационни електронни канали. 

 

Заплахи 

 Повишаване на цената на предлаганите туристически 

услуги, храни и стоки, което да доведе до загуба на едно от 

най-силните конкурентни предимства на дестинацията, а 

именно доброто съотношение цена – качество; 

 Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм от 

страна на конкурентни дестинации; 

 Неуспешно постигане на задълбоченост на рекламните 

дейности поради недостатъчно финансиране. 

 

7.Профил на туристите в целевата територия Равда: 

 

                Туристи, които предпочитат морския туризъм: млади хора, млади 

семейства, семейства с деца, така наречените млади пенсионери (55-65 г.) и 

възрастни хора. 

Равда е предпочитана дестинация за морски туристически 

пътувания за хора във възрастова група от 25 до 45 години. Те са 

мотивирани предимно от изгодните цени на пакет, туристическите услуги и 

цените на стоките и услугите на място, природните ресурси, анимационните 

услуги и подобреното качество на услугите, предлагани в Равда и в 

съседните   курорти. 

Туристи в по-зряла възраст (над 55 години), които предпочитат 

съчетаване на морските почивки с балнеоложки и СПА – услуги в съседната 
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община Поморие. Те участват по-активно в културно-познавателните турове 

и събития, интересуват се от местната култура, история, традиции и обичаи. 

Продължителността на престоя за чуждестранни туристи е 10-14 

нощувки, докато за българи е 5-7 дни. 

Като информационни източници чуждестранните туристи 

използват услугите на повече от една агенция. Българските туристи разчитат 

на неформални източници и предишен опит. 

Между 45-60% от чужденците използват посредник за 

организиране на своето пътуване, докато 92-95 % от българите организират 

ваканцията си самостоятелно. 

Средният разход на ден на чуждестранни туристи е 80-90 евро на 

човек на ден. Средният разход на ден на български турист е 20-25 евро на 

човек на ден. 

45-46 % от чуждестранните туристи имат склонност да съчетават 

морския туризъм с други форми на туризъм. Само 18-25 % от българите 

имат склонност да комбинират морския туризъм с друг вид. 

 

Раздел V 

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1.Заинтересовани страни и партньорство 

Представеният маркетингов план е координиран и с действащата 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местната 

инициативна рибарска група (МИРГ) „Несебър – Месемврия“ и Програмата 

за устойчиво развитие на туризма в община Несебър 2018-2024. 

Заинтересованите страни имат съществено място за реализиране 

на настоящата Стратегията и за нейното промотиране. Утвърждаването на 

туристическия продукт е възможно единствено чрез създаване на активно 

взаимодействие между тях и създадените партньорства. Трите сектора – 

обществен (публичен), частен и неправителствен е необходимо да обединят 

усилията си, за да се постигнат устойчиви резултати. Установените 

партньорства с Община Несебър, Кметство с. Равда, Местна инициативна 

рибарска група (МИРГ)  „Несебър – Месемврия“, Държавно ловно 

стопанство „Несебър”, местният туристически бизнес (туроператори, 
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доставчици хотелиери, ресторантьори) и др. допринасят за потреблението на 

туристическия продукт и увеличаването на туристопотока.  Насърчаването 

на участието на всички заинтересовани страни (местни общности, 

гражданско общество, НПО и частен туристически бизнес) има 

изключително значение на всички етапи от развитието на предлагания 

туристически продукт, обхващащ сегментите от планирането, прилагането и 

мониторинга до оценката и дистрибуция  на ползите. 

Отговорности на заинтересованите страни. 

 Публичен сектор. Разпределяне на достатъчно финансови и 

човешки ресурси за опазване и интерпретация на морското 

дело на територия Равда чрез предоставяне на значителен 

дял от туристическите такси за организиране на 

промотиращи събития.  

Осигуряване на възможности за допълнителна квалификация 

на екскурзоводите при посещаване и популяризиране на 

Музея на открито „Морето на Равда“ като туристическа 

атракция. 

Осигуряване на необходимата техническа, финансова и 

промоционална подкрепа и осигуряване на условия за 

устойчиво развитие и поддържане на Музея на открито. 

 Частен сектор. Насърчаване на партньорства с местните 

общности за развитието на културния туризъм в съчетание с 

другите  специализирани видове туризъм. 

Предоставяне на предимство на местното население при 

наемането на персонал като част от реализирането на 

предлаганите туристически продукти; поддържане на 

традиционните рибарски занаяти. 

Промотиране значението на местните култури при защита на 

морското и рибарско дело в района на с. Равда. 

 Местни общности. Поддържане на живите традиции в 

местната рибарска общност чрез предлагане и използване на 

иновативни инициативи и събития, популяризиращи и 

позициониращи дейността  й. 

Осигуряване на ефективност на вазимодействието с частния 
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туристически сектор с цел реализиране на отговорно 

поддържане на Музея на открито и развитие на местното 

рибарско дело. 

Подъдржане на връзка с академичните инстуции за 

включване в научни проучвания и реализиране на 

образователни дейности за популяризиране на 

туристическия продукт и туристическото събитие  и 

местните традиции. 

 

2.Описание на иновативните продукт и събитие в рибарска 

територия –Равда, създадени по проекта 

 

РИБАРСКИ  МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „МОРЕТО НА РАВДА“:  

Цел: Промотиране и популяризиране на рибарския поминък в село 

Равда, на уникални природни забележителности и богатствата на Черно 

море, характерни за района на село Равда; Популяризиране на село Равда 

като привлекателна и атрактивна Черноморска туристическа дестинация. 

Музеят  включва: Експониране на природното богатство на Черноморското 

крайбрежие на Равда - фотографии и текстове; История и настояще на 

рибарския поминък в Равда- фотографии и текстове; Фотоси с текст, 

представящи Черноморските обитатели, характерни за района на Равда; 

Рибарски принадлежности от миналото, котви, мрежи и други атрибути и 

оборудване, свързани с рибарския поминък. 

 

ФЕСТИВАЛ „РАВДА-МОРЕТО, РИБИТЕ И РИБАРИТЕ“: 

 Целта на Фестивала е популяризиране на рибарска територия-

Равда като интересно и перспективно място за туризъм със запазена 

крайбрежна природа и Черноморско селище с рибарски колорит; 

Привличане на любители на рибарството, нови посетители и туристи към 

рибарската територия. Фестивалът ще се провежда ежегодно на открито 

през активния летен сезон в рамките на 3 дни и ще се открива с Шествие на 

местни рибари от различни поколения. Програмата на Фестивала включва: 

Представяне на местни рибарски обичаи- демонстрационно представяне от 

представители на местната рибарска общност и рибари; Демонстрационен 
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улов с лодки с участието на деца и местни рибари;  Кулинарен празник с  

Демонстрационно приготвяне на традиционна рибна чорба; Кулинарна 

изложба с Конкурс за най- вкусно рибно ястие от района на Равда; Концерт, 

посветен на морето и рибарите с участието на местни творчески състави; 

Детска творческа работилница за изработване на накити и сувенири с 

материали от морето /мидени черупки, пясък, камъчета, раковини/. 

 

3.Визия за развитието на Рибарски музей на отрито „Морето на 

Равда“ и фестивала „Равда-морето, рибите и рибарите“, създадени по 

проекта 

Рибарският музей на отрито „Морето на Равда“ и фестивалът 

„Равда-морето, рибите и рибарите“ имат потенциал да се наложат като 

разпознаваеми туристически атракции, свързани с традиционния поминък 

на местното население , привличащи нови туристи и посетители в 

рибарската територия Равда. Утвърждаването им като част от културната 

палитра на община Несебър и село Равда ще допринесе за: 

 

 Повишаване  популярността  и  привлекателността  на Равда  

като туристическа дестинация; 

 Допълване туристическите ресурси на Равда и на община 

Несебър. 

 

Маркетингови цели 

 Подобряване и развитие на   иновативните продукт и събитие, 

създадени по проекта и тяхното качество 

 Постигане на разпознаваемост на атракциите в Равда и в 

съседните туристически дестинации 

 Коопериране на усилия и опит в промотирането и развитието 

на туристическите продукти и събития в курорта Равда от всички 

заинтерисовани страни. 

 

Дейности 

1. Идентифициране и анализиране на маркетингови възможности. 

2. Определяне и сегментация на пазара. 
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3. Създаване на маркетингов план. 

 

Промоционален план 

Този промоционален план е отворен документ и  ще се изпълнява в 

рамките на 5 години след създаването на иновативните продукт и събитие с 

подкрепата на местните власти на територията на община Несебър и 

общността и всички заинтересовани страни, като за всяка конкретна година 

следва да бъде актуализиран. 

 

Цели на промоционалния план:  

1.Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация 

Равда; 

2.Повишаване на привлекателността на Равда и превръщането й в 

желана и предпочитана дестинация;  

3.Привличане на повече посетители, туристи, летовници;  

4.Постигане на разпознаваемост на иновативните туристически 

продукти и събития, създадени по проекта. 

 

Предизвикателства 

Планът за промотиране е важен маркетингов инструмент, когато 

става дума за стартиране на нова услуга или продукт или за разширяване на 

обхвата на пазара в нови вертикали или демографски данни.  Една успешна 

кампания постига всички желани резултати и цели, когато: 

 промоционалното съобщение достига до желаната и 

целенасочена аудитория; 

 посланието е разбрано от аудиторията; 

 посланието стимулира получателите да предприемат 

действия. 

 

4.Оценка на маркетинговия микс (комуникационна политика) на 

община Несебър като туристическа дестинация  

Оценката на маркетинговия микс на община Несебър като 

туристическа дестинация, който се съотнася и към село Равда, като част от 

нейната територия, включва четири основни маркетингови компонента – 
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продукт, цена, дистрибуция и комуникация. 

 

1.Туристическа продуктова палитра на община Несебър: 

предлагане на модерни туристически продукти; мащабно предлагане и 

наситено търсене на стандартен масов морски вакнционен продукт. 

2. Цена за потребители на дестинацията. Ценовите аспекти на 

община Несебър като туристическа дестинация биха могли да се обобщят, 

както следва: 

 разумна общинска политика по отношение ценообразуващи 

елементи. На фона на динамична национална правно-

регулативна рамка през последните 20 години, органите на 

местното самоуправление в община Несебър се стараят да 

подържат стабилна платформа за конкурентноспособно 

ценообразуване от страна на туристическите фирми. Това 

старание се отнася основно до определяне и поддържане на 

разумни равнища на местните данъци и такси, основно на 

туристическия данък и на останалите, зависещи от 

Общината плащания на туристическия бизнес; 

 свръхпредлагане на стандартни продукти. Въпреки 

наличието на специализирани видове и форми на туризъм 

(културен, културно-познавателен, историко - 

археологически, фестивален, спортен, хазартен, 

конферентен, ловен, селски) в продуктовата палитра на 

община Несебър доминират стандартните туристически 

продукти за масово потребление - нискобюджетен, сезонен, 

морски ваканционно-развлекателен туризъм, които се 

реализират на наситени с подобно предлагане емитивни 

пазари. В такава пазарна ситуация конкуренцията между 

дестинациите се води предимно на ценова основа. 

Резултатът е, че ценовите равнища на подобни на община 

Несебър конкуренти туристически места в Гърция, Турция, 

Хърватия, Кипър и др. се превръщат в първа горна граница 

на цените на туристическите продукти; 

 позициониране като евтина туристическа дестинация. Със 
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своята търговско-ценова политика редица представители на 

туристическата индустрия в община Несебър позиционират 

дестинацията като цяло на сегменти от потребители, които 

са с ниски платежни възможности. Голяма заслуга за 

подобна ориентация на дестинацията имат и избраните от 

родните хотелиери форми на обслужване – all inclusive, 

които ориентират дестинацията към „евтини” 

туроператорски марки на големите Европейски концерни. 

Ограничената платежоспособност на чуждестранната 

туристическа клиентела на община Несебър, силната 

позиция при преговори на чуждестранните туроператорски 

партньори и интензивната конкуренция между 

хотелиерските предприятия налагат втора, още по-ниска от 

първата ценова летва; 

 нарастващи оперативни ограничения. Наличният в България 

комфорт на ценообразуване в туризма при евтини фактори на 

производство постепенно изчезва. Разходите на единица 

туристическа услуга ще нарастват непрекъснато. Местният 

туристически бизнес с помощта на Община Несебър следва 

да търси възможности за калкулиране на част от разходните 

завишения в цената на туристическия продукт и за 

компенсиране на завишенията чрез повишена 

производителност. В противен случай завишената 

себестойност на туристическия продукт ще бъде за сметка на 

предприемаческата печалба или за сметка на занижено 

качество  на продукта; 

 ограничени умения за стратегическо и тактическо 

ценообразуване. Все още е недостатъчен броят на 

мениджърите в местната туристическа индустрия, които 

имат знанията и опита за използване на цената като 

маркетингов инструмент. Не са малко предприятията, които 

не използват умело  „Yield Management”, не прилагат 

ефективно каталожните ценови инструменти като „Early 

Birds” („Fruehbuchervorteile”, „Ermaеssigungen”) и др. 
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3. Дистрибуция на туристическите продукти на дестинацията. 

Системата за дистрибуция на туристическите продукти на община Несебър 

по основни дистрибуционни канали се отличава със следните 

харакетеристики. 

 

Туроператори и турагенти. 

Ролята на чуждестранните туроператори и турагенти е решаваща 

за дистрибуцията на дестинация Несебър на основните европейски 

емитивни пазари. В тази посока местните туристическите предприятия си 

партнират успешно с големите, средните и малките Европейски 

туропертатори – генералисти (Дер Туристик, ТУИ Груп, Томас Кук, 

Шауинсланд-Райзен, Алтурс, Солвекс, и др.) в посока на поддържане и 

разширяване на завоюваните позиции, както и за адекватно представяне на 

Несебърските туристически продукти, заложените в техните летни 

програми. Липсва обаче подчертана ориентация на община Несебър към 

нови за дестинацията Европейски и световни туроператори, които са 

специалисти спрямо целеви за дестинацията пазарни сегменти. Като 

недостатъчни могат да се определят усилията на Общината за 

информационното съдействие, обучение и мотивация на служителите на 

чуждестранните туроператори и тяхната агентска мрежа относно силните и 

слабите страни на продуктовата палитра на Несебър като туристическа 

дестинация. Неоходимо е планиране, промотиране и реализиране на 

съвместни стратегически и тактически маркетингови кампании от рода на 

„Старинен Несебър-Световно културно наследство“, „Фестивален Несебър“, 

„Историко-археологическото наследство на Несебър”, „Съвременната 

култура на Несебър”, „Влюбени в Несебър“, „Златна есен за 65 + в старинен 

Несебър“ и др. 

 

Специални канали за разпределение. 

Община Несебър следва значително да подобри качеството на 

информационното обслужване на своите целеви действителни и 

потенциални клиенти чрез използване на възможностите на специалните 

канали за разпределение. Общината не използва достъчно възможностите си 
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за установяване на контакти и стартиране на съвместни маркетингови 

инициативи с глобални медийни, финасово-кредитни и търговски 

организации, с цел лансиране на дестинацията спрямо конкретни пазарни 

сегменти от рода на културен, културно-познавателен, историко-

археологически туризъм, инсентив туризъм, конгресно-конферентен 

туризъм,  фестивален туризъм, сватбен туризъм и др. 

 

Печатни информационни материали. 

Община Несебър използва печатните материали основно в ролята 

им на рекламни средства. В сравнение с други конкурентни дестинации, 

печатните материали на общината се отличават с достатъчно количество и 

разнообразие, но дистрибуционната им функция почти отсъства. Отчитайки 

ефективността на тези средства в контекста на дистрибуцията на 

дестинацията, можем да констатираме, че Община Несебър разполага с 

качествен пътеводител за дестинацията. Препоръчително е изработването на 

имиджова брошура на дестинацията, а също така и на брошури за основните 

туристически продукти на дестинацията, в които да са посочени конкретни 

възможности за потребление на туристически продукти (сезони, места и 

срокове на резервации и др.). 

 

Общински туристически информационни центрове 

Положителен факт е, че Община Несебър разполага с 

туристически информационен център, който се намира на подходящо място 

в старата част на града. Същото се отнася и за разкриването на сезонни 

туристически информационни центрове на в к.к. „Слънчев бряг“, в град 

Свети Влас и град Обзор. Изключително положителен е фактът, че 

Общината работи за изграждането и пускането в действие на голям, модерен 

туристически информационен център в центъра на новата част на 

града.Недостатък на настоящия ТИЦ-Несебър е, че не води статистика и не 

поддържа база данни за обслужваните чуждестранни и български 

посетители.Въпреки, че сувенири за дестинацията се продават в Музея и в 

почти всички магазинчета в града, в съответствие с добрата международна 

практика би била възможността за покупка на сувенири, рекламно-

информационни материали, карти и други и в ТИЦ-Несебър. Връзката на 
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Информационния център с останалите ТИЦ в страната все още не е 

достатъчно добре развита. В недостатъчна степен е и взаимодействието с 

НПО от туристическия бранш. Не се привличат през сезона доброволци – 

ученици и студенти от Колежи по туризъм и от университети с бакалавърски 

и магистърски програми по туризъм. В ТИЦ липсва система за повишаване 

квалификацията на персонала, не се организират обучителни курсове. 

 

Директен маркетинг. 

Развитието на новите информационни технологии превръщат 

директния маркетинг във важен и ефективен инструмент на туристическата 

индустрия. Той е слабо застъпен в дистрибуционната система на Община 

Несебър. В това отношение Общината, в партньорство с висшите училища и 

неправителствените организации, би могла да съдейства за обучение и 

стимулиране на местната туристическа индустрия за използване на 

възможностите на директния маркетинг, включително и на електронния 

онлайн маркетинг. 

 

Онлайн дистрибуция на дестинация Несебър 

Община Несебър не използва максималното дистрибуционните и 

комуникационните възможности, които предоставят онлайн и интернет 

технологиите. Официалните сайтове на общината „Несебъринфо- 

(http://nessebarinfo.com)“, “Визит Несебър- http://www.visitnessebar.org/bg/“ и 

Музей „Старинен Несебър“- http://ancient-nessebar.com/“  би следвало да 

бъдат интегрирани с Националния туристически интернет портал и с 

интернет страниците на националните продуктови и браншови 

туристически организации, както и с тези на местните туристически 

организации. Предстои туристическите информационни центрове в 

България да се свържат в Национална мрежа от туристически 

информационни центрове, което ще даде възможност за допълнително 

интегриране на информационните туристически портали на община 

Несебър с тези на останалите общини в страната. Общината не разполага с 

дигитална база данни за дестинацията - информационни източници, 

средства за настаняване, транспорт, събития, курорти, забележителности, 

наемане на съоръжения, турове, екскурзоводи. Нейна трябва да бъде 
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инициативата за създаване на мобилни приложения и апликации, активно 

използвани не само от по-младите, но и от туристите във всички възрасти, 

особено за информация за световен обект на ЮНЕСКО. 

 

4. Комуникация на дестинацията. Последните години Общинската 

администрация полага значителни усилия за ефективно и широко 

представяне на община Несебър на вътрешния и международния 

туристически пазари, разработвайки и използвайки разнообразни рекламно-

информационни материали. Задълбоченият им анализ налага следните 

изводи по видове: 

 

Традиционни рекламни материали 

Туристическият пътеводител с размери 115х160 мм. не дава ясна 

представа за кого е предназначен. Ако е за раздаване на международни 

борси би следвало да се избере формат с по-големи и представителни 

снимки. По-подходящ за целта е формат А4. Ако е предназначено е за 

раздаване в туристическите центрове с цел ползване от туристи на място, то 

информацията вътре би следвало да бъде по-тясно обвързана със местните 

забележителности и атракции. 

Информационни карти. Общината разполага с нови отпечатани 

карти, които са с добър дизайн. Налице е самостоятелна карта на Старинен 

Несебър, като би било целесъобразно тя да бъде допълнена с очертани 

пешеходни маршрути по забележителностите. 

Рекламният филм „Несебър и морето – любов завинаги“ е с много 

добър заснет видео материал и е субтитриран на английски, руски и немски 

език. От този 20 минутен филм могат да се премонтират презентационни 

клипове от по 1 минута само с музика по теми – историческо наследство, 

фестивали, плаж-море-слънце, нощен живот и т.н. 

Използваната Флаш памет като рекламно-информационнен 

носител е по-скъп вариант, но е много по-удачен и по-добър от обикновено 

DVD, тъй като е по-мобилен и вече има немалко компютри без DVD 

устройства. 

Изработените еко тефтери, поставки за чаши, торбички, плажни 

топки и други рекламни сувенири са удачни най-вече при участие в 
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туристически борси. 

 

Присъствие в интернет пространството 

Сайтът www.visitnessebar.org – необходим е цялостен редизайн на и 

поддръжка на актуална информация. Не би трябвало да се допускат празни 

менюта без информация в тях. Необходимо е да се добави списък с местата 

за настаняване и ресторантите, туристическите агенции и др. туристически 

обекти. Препоръчително е да не се допуска публикуване на информации с 

цел реклама (например, здравни заведения само 3 бр. за цялата община 

Несебър). Публикуваният културен календар и събитията се нуждаят от по-

добра и по-атрактивна разработка, вкл. с включването на различни игри, 

викторини и др. Фотогалерията следва да се обогати откъм снимки. 

Сайтът www.ancient-nessebar.com – разработен е преди много 

години и подлежи на актуализация с използване на съвременен дизайн и 

програмиране. Препоръчително е към версиите на български и английски 

език да се добави и руски език. 

Сайтът www.nessebareco.com – трети сайт, където може да се 

намери информация за еко-пътеките. Нуждае се от осъвременяване с 

модерни програмни средства. 

Препоръчително е разгледаните три сайта да се обединят в един с 

нов дизайн и програмиран със съвременни програмни средства. 

Задължително трябва да се обогатят с актуални снимки (вкл. за различните 

видове туризъм в общината), с атрактивни видеоклипове за историята, 

културата, музеите, архитектурата на Несебър, за фестивалите и празниците 

в общината. 

Социални мрежи – в момента във Фейсбук, най-популярната за 

България платформа, присъстват страницата на Кмета на Общината, 

страниците на 4 публични групи, както и официална страница на Община 

Несебър „Сподели Несебър = Share Nessebar“  

      (https://www.facebook.com/ShareNessebar/). 

 

Специализирани туристически сайтове: 

TripAdvisor – в най-големият сайт за пътуване община Несебър 

присъства с 35 хотела, 34 апартамента за наемане, 124 ресторанта, 34 

https://www.facebook.com/ShareNessebar/
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забележителности, но като най-близко летище е посочено летище София; 

GoogleTrips – присъстват само 28 забележителности и малко 

информация като цяло; 

Sygic Travel – изключително оскъдна информация за община 

Несебър. 

 

Рекламно-медийна кампания 

Община Несебър публикува информация в сп. „Туризъм и отдих“ 

за участията си на международните туристически борси. Публикациите в 

местни, регионални и национални печатни издания не водят до необходимия 

ефект за популяризиране на дестинация Несебър. Същото се отнася и за 

международните печатни издания. 

Публикация на ПР статии относно Старинен Несебър, като най-

известният обект на ЮНЕСКО в България, в бордни списания на 

авиокомпании, пътуващи до България, би имало силен положителен ефект. 

Най-ефективна би била платена реклама в международни 

туристически сайтове, в сайтовете на големите туроператори и 

нискотарифни авиокомпании, както и в социалните мрежи. 

Препоръчително е разработване на специализирано мобилно 

приложение visitnessebar или nessebartrip, използващо бийкън технологията 

за позициониране, което може да се ползва освен във външна среда, така и в 

затворено музейно пространство. Задължително е присъствието на Несебър 

като обект на ЮНЕСКО и като дестинация, която предлага разнообразни 

видове туризъм, с видеоклипове в YouTube и др. 

Във връзка с честването на 35-години от обявяването на Старинен 

Несебър като обект на ЮНЕСКО е препоръчително да се реализират 

журналистически инсентив турове (за чуждестранни и български медии), 

които ще имат ефект за комуникиране на културно-познавателния туризъм 

на дестинацията в световното медийно пространство. 

С дългосрочен маркетингов и имиджов ефект (и възможност след 

това за дългогодишно използване при културните събития на общината), 

може да бъде изработването на интерактивна изложба на тема: „35-години 

Старинен Несебър - обект на ЮНЕСКО”. Като съвместен проект на община 

Несебър, Регионалния център на ЮНЕСКО за Югоизточна Европа (със 
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седалище в София) и Министерство на културата, текстовете и снимките 

след това могат да бъдат в основата на израбоването на уникален издателски 

проект – албум „35 години Старинен Несебър - обект на ЮНЕСКО”, който 

ще се използва и с рекламна и ПР цел. 

Планирането на изложбата включва атрактивното ѝ мобилно 

представяне с еднократна инвестиция в някои от най-големите български 

градове и туристически събития: 

 през 2019 г. - участието ѝ в Пловдив в рамките на  

Европейската столица на културата’2019; 

 през 2019 г. – участието ѝ в София на Международната 

туристическа борса „Ваканция/СПА ЕКСПО”; 

 през 2019 г. – участието й във Велико Търново – на 

Международното изложение „Културен туризъм”; 

 през 2019 г. - участието й в Бургас – на 

Международната туристическа борса „Вашата 

ваканция”; 

 през 2019 г. – участието ѝ в Русе – на Международното 

туристическо изложение „Уикенд туризъм” и Фестинал 

на туристическите анимации. 

 Идеята за извеждане на сватбения туризъм като една алтернатива 

на ваканционния е отлична, но трябва да се промени като концепция, 

каквато е в момента - фестивал „Уикенд за любов и вино в Несебър“ през 

февруари. Вместо Общината да прави цялата организация, би могла на 

основата на публично-частното партньорство да оказва само финансова и 

логистична подкрепа на НПО или частна инициатива, която да осъществи 

цялото мероприятие с много по- сериозни ресурси. Препоръката се отнася и 

за други фестивали, които могат да се прехвърлят като организация от 

общинската администрация на неправителствени организации с опит при 

реализирането на специални събития и осигуряването на спонсори и 

медийни партньори. 

Проблемите, които се очертават при анализа на комуникацията на 

община Несебър като туристическа дестинация са: 

 усилията на Община Несебър трябва да бъдат 

насочени към обогатяване имиджа на дестинацията с 
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възможности за практикуването на съвременни 

специализирани видове туризъм; 

 подобряване и ускоряване на политика за изработване 

и поставяне на рекламни и информационни табели на 

територията на общината, в т.ч. реализирането на 

схемата-концепция на рекламно-информационни 

елементи в „Старинен Несебър"; 

 недостатъчно използване възможностите на новите 

информационни технологии и дигитализацията – 

информационните портали и социалните мрежи. 

Община Несебър присъства хаотично в 

информационното интернет пространство с непълна 

информация; 

 недостатъчна активност за популяризация на 

културната програма на Общината от страна на 

българските и  чуждестранните туроператори; 

 липса на електронен бюлетин за туристическа 

информация на общината като туристическа 

дестинация. 

Силна страна на комуникационната политика на Общината е 

решението на Общинския съвет за заделяне на до 10 % (една от най-

високите стойности в страната) от събрания туристически данък за 

маркетинг на дестинацията, в т. ч. изготвяне на рекламно-информационни 

материали и участие на международни туристически изложения. Несебър 

присъства ежегодно на основни за общината чуждестранни туристически 

пазари. За отбелязване е, че Общината има потенциал за по-добра 

координация на маркетинговите си действия с неправителствените 

организации и частния сектор. 
 

5.Определяне на маркетингови мерки за утвърждаване на 

туристическия продукт. Маркетинг микс – стратегии 

Маркетинговият микс е инструмент за управление на отделни 

компоненти по маркетинг плана на определена туристическа дестинация. 

Той е основа за създаването на маркетинговия план, който съдържа четири 
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основни елемента: продукт, цена, място и реклама. Комбинирането им 

подпомага постигането на целите, определени  в стратегическата част на 

Маркетинговата стратегия. 

 

Продуктова стратегия 

Туристическият продукт е „нематериален“ от маркетингова гледна 

точка, което му придава уникалност и конкурентност, но от друга страна той 

предлага изключително изживяване на потребителите. На ниво дестинация 

туристическият продукт обхваща предлагане на територията на Равда. 

Акцентът се поставя върху Рибарския музей на отрито „Морето на Равда“ и 

фестивала „Равда-морето, рибите и рибарите“, създадени по проекта и 

тяхното промотиране с възможности за тяхното развитие и утвържване. 

Продуктовата стратегия е насочена към формиране на уникалната 

идентичност на туристическата атракция (бранд), а фестивалът да се 

превърне в консистентна част от културния календар на Община Несебър. 

Туристическото преживяване чрез посещение на туристическата атракция 

популяризира и разширява темата за „Морето, рибарите и рибарската 

дейност в Равда“, което подпомага насърчаването на развитието на 

туристическия продукт и обогатяването на продуктовата палитра на 

територията на община Несебър. Маркетинговата мярка, обхващаща 

популяризирането на туристическия продукт, включва участието на гостите 

на с. Равда и на гр. Несебър и другите околни селища във Фестивала, който 

дава „живот“ на туристическата атракция, както и на самата туристическа 

дестинация. Туристическото предлагане с нов туристически продукт 

подчертава  активите на местната рибарска общност, като допринася за 

популяризиране на тяхната местна автентичност и традиции. Понастоящем 

предлагането на културни събития и фестивали на територия – Равда е 

изключително скромно. Разчита се на реализарния събитиен туризъм, 

предоставян от Община Несебър.Налага се  привличането на туристи със 

специфично изучаване на местните рибарски традиции и разширяването на  

техния профил и развитието на някои специализирани видове туризъм в 

района. Съществено конкурентно предимство е създаването на 

допълнителни субпродукти, което ще осигури в бъдеще по-висока степен за 

продуктовото позцициониране на туристическата атракция. 
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Ценова стратегия 

Цената е елементът в маркетинговият микс, който реализира 

печалба. Тя е една от най-гъвкавите на този микс и може да бъде бързо 

променяна. Туроператорите играят важна роля за образуването на цената, 

която потребителите плащат, съобразно общите разходи за пътуване (преди, 

по време и след посещението). Справедливата цена води до удовлетвореност 

на потребителите и не вреди на конкурентноспособността на дестинацията. 

В началото, когато посещамостта на туристическия музей е малка, цената е 

редно да бъде заложена със сериозен дискаунт за привличане на повече 

туристи. Когато броят на туристите нарастне, цената може да бъде адекватна 

на съотвения интерес. Най-добрата ценова стратегия е „ценово-проникване“ 

на целевите пазари. Туристическата дестинация предлага по-ниски цени от 

конкурентите, с което се привличат повече туристи. Това допринася за 

развитието и популяризирането на туристическия продукт като издига 

имиджа на дестинацията. Съобразявайки се с изискванията на ценовата 

стратегия в маркетинговия микс тя може да бъде приложена при съставяне 

на туристически пакети или индивидуални, семейни или групови посещения 

,като се съобразяват и с преференциите (отстъпките) за привличане на нови 

посетители при предлагането на уникалното преживяване. 

 

Рекламна стратегия 

Рекламната стратегия е насочена към промотиране на 

туристическия  продукт. Тя е в съзвучие с комуникационния процес, който 

въздейства на всички  останали  елементи в маркетинговия микс. При 

съвременното он-лайн представяне е необходимо използването на рекламни 

банери в различни сайтове. Рекламните текстови линкове в интернет 

търсачки български и чуждестранни (GOOGLE, EASYADS и др.)е 

възможно, стига да има възможност за финансиране. Социалните  мрежи 

заемат едно от водещите места за рекламиране на туристическия продукт. 

Чрез тях се достига до голям брой потенциални потребители. Разработените 

рекламни клипове могат да намерят широко място на приложение и 

представяне (борси, събития, изложения, социални и образователни 

институции, местни телевизии и пр.). Печатните рекламни материали са 
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основополагащ рекламен инструмент ,насочен към туристите (вътрешни и 

международни), в които се съдържа основна информация за туристическата 

атракция в Равда. При съдздадени партньорства може  печатната реклама да 

се реализира и в специализирани туристически издания. Рекламните 

сувенири и вложено рекламно послание в тях са друг рекламен инструмент, 

които предизвикват емоционална положителна реакция при представяне на 

туристическата атракция. 

 

Комуникационна стратегия 

Необходимостта от специфична комуникация на предлагания 

туристически продукт на пазара може да бъде определен като начин за 

споделяне и обмен на рибарското наследство и традиции в Равда. Морското 

и рибарско дело в този район е необходимо да бъде запазено и предадено 

като занаят и практика на следващите поколения. Необходимостта да се 

види това, за което се разказва, да се  чуе историята, да се докосне човек до 

него, да опита, преживее и открие нещо ново за себе си като праксис и 

познание е част от социокултурната среда, определяща интелектуалния, 

емоционален и образователен потенциал на всеки посетител. Изборът на 

информационни и дистибуционни канали гарантира успешно 

позициониране на туристическата атракция в с. Равда и нейната 

разпознаваемост. Спецификата на посланията, насочени към съответната 

целева група туристи, гарантира ефективност на комуникацията. Необходим 

е съответен подбор на различни канали, дейности и форми за придобиване 

на по-широка популярност на атракцията. Предложените мерки в 

Стратегията са съобразени и с рекламната политика за улесняване на 

разпространението на туристическият продукт. 

Комуникационният процес въздейства на всички останали 

системи. Той изисква да разбираме хората, с които взаимодействаме, да 

познаваме особеностите на туристите, които обслужваме и техните реакции, 

да отделяме време за анализ на ситуацията и създаване на полезна 

информация от натрупаните масиви данни за целите на управлението на 

маркетинга. 

От гледна точка на правдивостта и достоверността на 

информацията, комуникационната политика бива: информираща и 



 

Този документ е създаден по Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска 
територия – Равда“ по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037, мярка 2.2 
„Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ 
„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, приоритет на ПМДР: Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020“ 

52 

манипулираща. 

Независимо от това дали целта е информираща или 

манипулираща, средство за нейното постигане е позиционирането. 

Основното в комуникационната политика е знанието за човешкото 

поведение, за това какви са принципите на възприемането, задържането и 

отхвърлянето на информацията, както и различията в културата на 

различните социални групи. 

Управлението на всички тези задачи трябва да бъде ръководено от 

местен комитет за управление. Той  ще има нелеката задача да мотивира не 

само публични институции, но и всички  страни, които ще имат ползи - 

туристически агенции, хотелиери, оператори на храни и напитки, 

транспортни оператори, както и предприятия - търговски центрове, 

занаятчийски работилници и др. 

Мисията на PR е посветена на постигането на разбирателство, на 

изграждането на доверие и на установяването на взаимноизгодни отношения 

между дадена организация и нейната публика. При PR водещото е 

желанието за постигане на обществен консенсус между корпоративната 

стратегия и желанията на публиката. Този консенсус обикновено се формира 

на базата на организационни програми и действия, отразяващи социалната 

отговорност на корпорацията. Двете технологии на публичната комуникация 

– пропаганда и пъблик рилейшънс си взаимодействат и постоянно обменят 

техники за ефективна убеждаваща комуникация. 

 Разликата между рекламата и PR е съществена. Двете 

комуникационни технологии преследват различни цели. Призванието на 

рекламата е да създава желание у потребителите и да мотивира търсенето на 

даден продукт. Целта на рекламата е да накара хората да купят. 

Мисията на връзките с обществеността, обаче е по-глобална – 

изграждане на взаимноизгодни отношения между една организация и 

нейните публики на базата на взаимно доверие. 

-Лични продажби - маркетингова дейност, особено в 

туристическото агентство, извеждаща на преден план ролята, както на 

професионалната квалификация, така и уменията, свързани с изграждане на 

доверие и поддържане на персонални или лични комуникации от страна на 

персонала. 
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-Директен маркетинг - адресна реклама, телемаркетинг. 

Заедно с туристите, иновативните туристически продукти и 

събития са с капацитет да привличат журналисти и други лидери на 

общественото мнение. За тези аудитории те са "медийно събитие", което 

създава възможност за медийно отразяване или новинарска история. Такива 

истории могат дасе различават от типичната медийна рамка на 

местоназначението - т.е. начинът, по който тя редовно се покрива в медиите. 

Такива медийни събития изразходват имиджа на мястото и създават 

прозорец за положително медийно отразяване. 

-Рекламa в пътнически транспортни възли - предвижда се да се 

провеждат разговори  и да се договори безвъзмездно да се предоставят 

рекламни материали в автобусите на транспортните фирми ,които пътуват 

до Равда. Месец преди даденото събитие следва да се поставят рекламни  

пана, транспаранти, постери, за да информират и привличат нови туристи и 

посетители, както и представители на местната общност. 

-Блогъри, автори на пътешествия, туристи трябва да бъдат 

поканени и в този смисъл имиджът на региона трябва да бъде създаден чрез 

признаването на иновативния продукт или иновативното туристическо 

събитие. За да бъдат ефективни събитията, трябва да бъдат съобразени с 

общата промоционална стратегия за дестинация. Социалните медии 

допринасят за развитието и промяната на имиджа на местоназначението, 

марката и позиционирането. Twitter е динамичен инструмент за социални 

медии, който може да се използва, докато събитието продължава, тъй като 

предоставя оценка в реално време. Социалните медии играят все по-голяма 

роля като източник на информация за пътуващите, тъй като те все повече се 

появяват в резултатите от търсещите в контекста на свързаните с пътувания 

търсения. Онлайн дискусиите помагат за създаване на импресии, които 

могат да повлияят на действията на потребителите на социални медии. 

В този контекст е важно размерът, обхватът и продължителността 

на туристическите продукти и събития да са от голямо значение за 

маркетинга на дестинацията като цяло. 

 

Инструменти и механизми 

 Развитие на съпътстващи програми, продукти и събития. 



 

Този документ е създаден по Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска 
територия – Равда“ по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037, мярка 2.2 
„Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ 
„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, приоритет на ПМДР: Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020“ 

54 

 Развитие на нови продукти и програми; 

 Разработване на нови преживявания; 

 Уоркшопи за развитие на фестивали и други туристически 

продукти и събития; 

 Фокус на сезонните кампании;   

 Засилване на продуктовото и програмно развитие 

(Подобряване на съществуващите туристически продукти и 

преживявания); 

 Разработване на точни, сезонни кампании с фокус върху 

събитията; 

 Подпомагане  на развитието на регионални туристически 

продукти и събития; 

 Създаване на тематични маршрути за уикенд за сезона и 

извън него и интегрирането им в социалните мрежи и 

медиите; 

 Промоция на съществуващите пакети и влючване в тях на 

иновативните продукти и събития (чрез публикации, уебсайт, 

социални медии, услуги за посетители). 

 

Действия 

 Създаване на местен Комитет за управление, който да 

развива и популяризира туристическите продукти и събития 

–общностно партньорство за коопериране и максимизиране 

на усилията; 

 Засилване на стратегическите партньорства и послания по 

различни канали; 

 Сътрудничество със заинтересованите страни от 

туристическата индустрия ,за да разработват подходящи и 

желани пазарни продукти; 

 Разработване и изпълнение на дигитална стратегия за по-

въздействащи промоционални послания; 

 Рекламиране в интернет сайтове за фестивали и 

специализиран туризъм в България, в съседни и други  

Европейски държави с цел привличане на по-широк кръг 
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потребители; 

 Идентифициране на източници за финансиране и подготовка 

на нови проекти , свързани с развитието на туристическа 

дестинация Равда; 

 Разработване на презентации и проекти за участие в 

конкурси за дестинации с устойчиви и отговорни 

туристически практики;   

 Организиране на промоционални събития в средни училища, 

университети и туристически информационни центрове, 

пенсионерски клубове и в други организации със специални 

интереси и различна възрастова структура;  

 Изготвяне на Годишен Календар на събитията с информация 

на български и английски език; 

 Рекламни кампании - Целевият маркетинг ще се 

осъществява чрез печатните, онлайн и социалните  медийни 

канали,  като  се  фокусира върху „многото причини“ да се 

посети Равда през туристическия сезон и извън него. 

 

Създаване и поддържане на корпоративни партньорства 

 Развитие на мащабен дигитален/ онлайн маркетинг; 

 Разработване на брошури, материали, листовки, плакати, 

електронен бюлетин; 

 Промоционални инструменти; 

 Презентации, пресконференции, прессъобщения 

Публикации– рекламни  карета , активен диалог с медиите и 

с основните туроператори; 

 Поместване на материали в специализираните туристически 

издания с насоченост към туристи, туроператори и 

професионалисти в туристическия бранш, както и в по-

масови списания, ориентирани предимно към женска 

публика, тъй като е доказано, че жените са тези, които вземат 

решение за предприемане на туристическо пътуване или в 

електронни издания;. 

 Сътрудничество с агенции за връзки с обществеността с цел 
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публикуване на редица статии за дестинацията, продукта, 

събитието  в авторитетни издания и съдействие за излъчване 

на ПР филми;   

 Печатни материали, сувенири, подаръци с логото на 

дестинацията, продукта, събитието;.  

 Филм; 

 Визуализацията чрез видео е популярен и атрактивен начин 

за привличане на посетители. Запис на филма на CD; 

 Разпространение чрез сайта, социалните мрежи, представяне 

по време на срещи. 

 

6.План за развитие на туристическата атракция 

 

Разработеният план за развитие на туристическата атракция - 

Рибарски музей на открито „Морето на Равда“ кореспондира с 

формулираните визия, маркетингови цели и дейности, заложени в 

Стратегията.  

Настоящият план конкретизира практическите маркетингови 

мерки за постигане на заложените цели. Структурата на плана е 

индикативна финансова рамка и аргументира основата на бюджета за 

изпълнение на планираните цели, дейности и индикатори. Бюджетът е 

разработен на ниво индикатори и дейности ,проектирани и предвидени в 

маркетинговия план. Планът има оперативен характер и предпоставя 

възможности за адаптиране, допълнение и актуализация на конкретните 

мерки, в случай на необходимост при настъпили промени. 

Разработеният план има дългосрочен времеви хоризонт за 

изпълнение и отразява динамичните процеси за развитие на рибарската 

дейност на територия Равда. 

 

Цел 1:Повишаване популярността на рибарската област – 

Равда. 

 Индикатор за постигане на цел 1.1.:Установяване на контакти и 

взаимоотношения със заинтересованите страни. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър 

Срок за изпълнение: постоянен 
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Основен измерител: Брой създадени контакти. 
 

Индикатор за постигане на цел 1.2.: Създаване и развитие на иновативни 

събития. Провеждане на Събитие „Рибарска среща” ежегодно в село Равда. 
Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър  

Срок за изпълнение: постоянен 

Основен измерител: брой на създадени и проведени събития. 

 

 Индикатор за постигане на цел 1.3.:Провеждане на ефективна 

рекламна кампания. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър  

Срок за изпълнение: постоянен 

Основен измерител: брой публикации в специализирани издания. 
 

Цел 2:Създаване на туристическа атракция Рибарски музей на 

открито „Морето на Равда“. 

 
 Индикатор за постигане на цел 2.1.: Създаване туристическа 

атракция - Рибарски музей на открито „Морето на Равда“. 

Отговорник: Сдружение с нестопанска цел „ЧАР- Черноморска асоциация за 

развитие – Бургас”. 

Срок за изпълнение: 30.09.2021 г. 

Основен измерител: Откриване и посещение на музея. 
 

 Индикатор за постигане на цел 2.2.:Включване на туристическата 

атракция Музей на открито „Морето на Равда“ в общи маршрути за 

туристически посещения. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър  

Срок за изпълнение:30.06.2022 

Основен измерител: брой разработени туристически маршрути. 
 

 Индикатор за постигане на цел 2.3.: Популяризиране на 

туристическа атракция - Рибарски музей на открито „Морето на 

Равда“. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен 

Основен измерител: брой дейности за публичност и промотиране на 

туристическата атракция 
 

Цел 3:Провеждане ежегодно на Фестивал „Равда - морето, 

рибите и рибарите”. 
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 Индикатор за постигане на цел 3.1.: Популяризиране на 

туристическа атракция чрез провеждане на фестивал. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен/ежегодно  

Основен измерител: брой дейности за публичност на туристическата 

атракция. 
 

 Индикатор за постигане на цел 3.2.: Провеждане на Детска 

творческа работилница. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен/ежегодно  

Основен измерител: брой деца - участници в работилницата. 
 

 Индикатор за постигане на цел 3.3.: Създаване на ново атрактивно 

съдържание за поддържане популярността на фестивала. 

Отговорник:Общинска администрация Несебър  

Срок за изпълнение:постоянен 

Основен измерител:ефективност на рекламната кампания и информация за 

фестивала в туристическите портали и социални мрежи. 
 

Цел 4:Популяризиране на местната рибарска кухня. 
 Индикатор за постигане на цел 4.1.: Провеждане на 

демонстрационен улов. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен/ежегодно  

Основен измерител: брой участници в демонстрационния улов. 
 

 Индикатор за постигане на цел 4.2.: Демонстрационно приготвяне 

на рибена чорба с участието на известен български готвач. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен/ежегодно  

Основен измерител: брой посетители и дегустиращи рибената чорба. 
 

 Индикатор за постигане на цел 4.3.: Кулинарна изложба на рибни 

ястия от Равда. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен/ежегодно  

Основен измерител: брой участници - местно население и гости в 

кулинарната изложба. 
 

Цел 5:Популяризиране на село Равда като рибарска територия 

и атрактивна Черноморска туристическа дестинация. 
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 Индикатор за постигане на цел 5.1.: Създаване и поддържане на 

добър имидж на Равда като туристическа дестинация. 

Отговорник:Общинска администрация Несебър.  

Срок за изпълнение:постоянен. 

Основен измерител: брой посетители на туристическата атракция и туристи 

в Равда. 
 

 Индикатор за постигане на цел 5.2.: Шествие на местни рибари от 

различни поколония в с. Равда. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен/ежегодно  

Основен измерител: брой участници в шествието. 
 

 Индикатор за постигане на цел 5.3.: Концерт, посветен на морето и 

рибарите с участието на местни и гостуващи творчески състави. 

Отговорник: Кметство Равда, Община Несебър. 

Срок за изпълнение: постоянен/ежегодно  

Основен измерител: брой участници и посетители на концерта. 

 

Представеният план е основна част от Стратегията и има за задача 

да претвори стратегическата цел и приоритетите с изведените основни 

индикатори във възможни последователни емпирични стъпки (конкретни 

цели за действие). Маркетинговият план се конкретизира в цялостен план за 

действия по осигуряване на комуникация и публичност за популяризиране 

на туристическата атракция в с. Равда. По този начин се осигурява вътрешна 

съгласуваност между факторите и заинтересованите страни за изпълнение 

(институционална подкрепа) при популяризиране на туристическия ресурс, 

който да оптимизира и подпомогне развитието на специализираните видове 

туризъм в региона. Това ще оптимизира нейното практическо 

осъществяване, ще осигури възможност за институционална покрепа и 

техническа и рекламна помощ съобразно предвиденото в плана. 

Маркетинговият план като план за действие, реализиация и публичност при 

изпълнение на дейностите е обвързан с пакета приоритети в Стратегията и 

основните индикатори като маркетингови мерки.  

Обвързаността на маркетинговият с комукационния план, заложен 

в Стратегията, осигурява разнообразни възможности за привличане на 

туристи, мотивирани за реализиране на специализирани видове туризъм в 

дестинацията. В центъра се поставят целевите потребители (действителни и 
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потенциални) със своите туристически потребности и желания като 

сегменти на туристическия пазар.  

Представеният план със съставения комплекс от цели и 

индикатори като маркетингови мерки създава предпоставеност като 

планиране и резултат за дестинацията да превъзхожда своите конкуренти. 

Възприеман като важен източник на добавена стойност и на имидж, планът 

може да бъде една добра възможност за диференциране на туристическия 

продукт за туристическия бизнес и постигане на реално конкуретно 

предимство.  

 

7.Система за мониторинг на върху изпълнението на плана 

Системата за мониторинг върху изпълнението на маркетинговия 

план е процес на наблюдение, контрол и оценка, подчинен на 

маркетинговите цели, мерки и дейности за постигане на визията и 

ефективността на настоящата Стратегия. Мониторингът се извършва с цел 

проследяване на изпълнение на конкретните планирани дейности. 

Системата за мониторинг включва индикатори, прилагани при отчитане на 

изпълнение на Стратегията. За целите на настоящата Стратегия е 

разработена система от индикатори за мониторинг на маркетинговият план, 

състояща се от три взаимосвързани компонента, проследяващи динамиката 

на изпълнението на заложените дейностти в отделните индикатори. Трите 

взаимосвързани компонента са съсредоточени върху реализирането на 

процеса по наблюдение, контрол и оценка на плана. 

 

Процесът на наблюдение, контрол и оценка представлява: 

 Наблюдение на планираните за изпълнение  дейности; 

 Контрол по изпълнение на дейностите в маркетинговия план; 

 Измерване на резултатите от изпълнението на маркетинговия 

план; 

 Сравняване на резултатите от изпълнението с целеви 

показатели; 

 Оценка на изпълнението на осъществените дейности. 

 

Мониторингът по изпълнение на планираните дейности се 
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осъществява от Местна инициативна рибарска група(МИРГ)  „Несебър – 

Месемврия“ и Община Несебър. Успешното реализиране по мониторинга на 

маркентиговите мерки е необходимо да бъде осъществявано в партньорство 

със всички заинтересовани страни по проекта. Общинска администрация 

Несебър е отговорна за събирането на информация по изпълнение на 

маркетинговия план, съпоставяне на заложените и реализирани мерки и 

анализ на събраните данни. Планирано е изпълнението по мониторинга да 

се осъществява преди, в средата и в края на периода за реализарене на 

планираните маркетингови мерки чрез система от индикатори за оценка. 

При управление на резултатите се отчита постигането на крайните 

планирани резултати  на проектираната цел в съотвествие с изведените 

индикатори.  

 

Процесът на наблюдение, контрол и оценка преминава през 

следните етапи: 

 Определяне на източниците на информация; 

 Събиране на информация по изпълнение на маркетинговия 

план; 

 Създаване на база данни за изпълнение по набелязаните 

мерки; 

 Съпоставяне на заложените и реализирани мерки; 

 Извършване на качествен анализ на събраните данни. 

 

При необходимост оценката на изпълнението осигурява 

възможност за реализиране на превантивни мерки в критични точки с 

набелязване и предприемане на коригиращи действия. Коригиращите 

действия се налагат, когато има разминаване на постигнатите с планираните 

резултати, като се индентифицират обективните и субективни фактори и 

причини и се осигурят допълнителни ресурси.  

 

Процесът на наблюдение, контрол и оценка обхваща следните 

превантивни мерки: 

 Индентифициране на критични точки и причините за 

незадоволителните резултати; 
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 Разкриване на връзката при разминаване на постигнатите с 

планираните цели и резултати; 

 Избор на алтернативни проекции и мерки за преодоляване на 

пропуските. 

 Набелязване и предприемане на коригиращи действия; 

 Оценка и прогнозиране на бъдещата посока на резултатите и 

определяне на влиянието върху напредъка по изпълнение на 

маркетинговия план. 

 

Осъществяването на редовен мониторинг гарантира максимално и 

ефективно изпълнение на заложените маркетингови мерки в Стратегията. 

Процесът на актуализация и подобряване на Стратегията ще се 

извършва с разширяване на човешкия и интелектуален потенциал чрез 

създаването на местен Комитет за управление, който да развива и 

популяризира туристическитепродукти и събития. Към него могат да бъдат 

ангажирани и външни експерти, които да подпомогнат подобряването на 

дейностите. 

 

 

 

Заключение 
 

В изпълнение на дейност по проект „ИНИЦИАТИВА ЗА 

ПРОМОТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКА ТЕРИТОРИЯ – РАВДА“, № 

BG14MFOP001-4.037-0006, финансиран по Мярка 2.2 „Подкрепа за 

създаване на нови услуги за населението в рибарската територия” наМИРГ 

„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, приоритет на ПМДР към Приоритет на Съюза 

4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ по „Програма за 

морско дело и рибарство 2014-2020“, настоящата разработка представлява 

Маркетингова стратегия за промотиране и развитие на туристически 

продукти и събития в рибарска територия Равда. 

Стратегията обединява тематични полета, в които са представени 

визията, целите и прироритетите за промотиране и развитие на 

туристически продукти и събития в рибарска територия Равда като 

туристическа дестинация за реализиране на специализирани видове 
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туризъм. Извършен е и ситуационен анализ с възможностите за 

популяризиране на територията на село Равда с наличните туристически 

атракции и събития като туристически ресурси, които имат пряка 

насоченост към реализиране на Стратегията. 

Увеличаването на туристопотока към териториалния обхват на 

село Равда като туристическа дестинация за специалзирани видове туризъм 

е изключително необходимо за неговото по-масово реализиране. Ето защо в 

Стратегията особено важно място заема планът за реализация на основните 

видове дейности, отнасящи се до популяризиране на туристическата 

атракция и осъществяване на стратегическите цели и приоритети с 

представяне на обща характеристика на село Равда. Акцентът е поставен 

върху приоритетното развитие на района като впечатляваща туристическа 

дестинация за развитието на устойчив туризъм. 

Настоящата Стратегия е една разгърната картина (мрежа), която 

обхваща различни аспекти за развитието на морското дело на територията 

на Равда. Посещенията на туристическата атракция съобразно 

туристическите пътувания разширяват кръга си, а посоките и 

туристическите дестинации, към които се насочват туристите, са 

изключително разнообразни. При тези реализирани пътувания за пътуващия 

опознаването на местните рибарски традиции и практики и запознаването с 

местната култура е водещо, то е мотив, цел, задоволяване на интересите и 

сбъдната мечта на пътуването. За местното население туризмът допринася 

за подобряване на благосъстоянието, качеството и условията на живот, 

стимулира инвестициите в инфраструктурата, подпомага съхряняването и 

използването на туристическите ресурси, подобрява бизнес средата, 

стимулира икономическия растеж, популяризира малкото населено място 

като един от двигателите на регионалното развитие и за създаване на 

комуникационни връзки на различни нива – местно, регионално, 

национално, международно. 

Процесът на планиране, реализиране и контрол на изпълнението 

на Стратегията е един перманентен процес. Маркетинговата стратегия 

очертава и съчетава една дългосрочна икономическа ефективност с 

устойчиви практики спрямо особеностите за развитие на видовете туризъм в 

района и висока степен на участие на местното население със свои 
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автентични рибарски традиции за привличане на туристи. Стратегията 

интегрира различни икономически и социални аспекти за устойчиво 

развитие на туризма на територията на село Равда с насочен принос към 

популяризиране на морското дело. 

При динамично променящата се картина на водещите пазари в 

последните години на епидемична криза рибарската територия на село Равда 

има потенциал да заеме стабилно място с привличането на нови туристи при 

позиционирането й като туристическа дестинация. Реалната възможност е 

ефективното усвояване на потенциала с утвърждаването на разпознаваем 

туристически продукт. Изпълнението на Стратегията е фактор за 

разрешаване на реални и потенциални проблеми на територията и 

подобряване на туристическото предлагане с нов туристически продукт. 

Теоретичното обобщение и практико-приложно изследователско 

поле на Стратегията налага краткото синтезиране на следните изводи: 

Първо: конкурентоспособността на туристическата дестинация 

залага на изключителния потенциал на местните рибарски традиции и 

създадената туристическа атракция като първични туристически ресурси. 

Конкурентните предимства е наложително да се търсят във формите на 

взаимодействие между туристи, първични и посреднически туристически 

предприятия, професионални и браншови организации, регионална власт с 

цел повишаване гостоприемството на местното население като 

заинтересовани лица. 

Второ: насочеността на туристическата дестинация към 

съвременните специализирани видове туризъм притежава потенциала да 

повиши имиджа и конкурентоспособността си чрез консенсусно-

интегрираната инициатива на всички заинтересовани субекти, участващи в 

проекта. 

Трето: формирането и развитието на продукта на туристическата 

дестинация и неговото качество, стойност и сертифициране зависи от 

комплексната взаимозависимост на множество фактори, за да разшири кръга 

от туристически услуги и да задоволи посетителските преживявания. 

Четвърто: успехът на реализирането на Стратегията в 

териториалния обхват на село Равда като туристическата дестинация се 

основава в дългосрочен план на разбирането за устойчиво развитие на 
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туризма в района, съобразно поемния капацитет на туристическата 

атракция, ресурсите и активираността на местното население. 

Пето: в условията на съвремения емитивен туристически пазар 

(изпращащ туристи) всяка нова туристическа инициатива генерира развитие 

на местния туристически бизнес и социална общност, но тя е цел и резултат 

от осъществяването на ефективен мениджмънт, маркетинг и реклама. 

 

Настоящата Стратегия е полезна за местния туристически бизнес, 

за местните власти, за регионалната публична администрация, за 

професионалистите, ангажирани в процеса на реализиране на 

туристическата услуга, за научните специалисти в областта на туризма, за 

всички, които проявяват интерес към тази проблематика. 
 


