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I РЕЗЮМЕ
Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак е единственото в страната, в чиито изложбени зали са показани
уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от
изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. Целият
изложбен комплекс е разположен в чудесен парк от 50 дка. Изложението
има девет изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 кв.м.
Изложението е създадено през 1971 г. и от тогава вече 50 години традиция
и модерно изкуство вървят ръка за ръка.
Ежемесeчно в Националното изложение се организират изложби на
майстори на народните художествени занаяти и приложни изкуства.
Националното изложение е уникално, както с експонатите, така и с
възможността посетителите реално да участват в изработването на
занаятчийски произведения и предмети. Във всяка зала има оборудван
демонстрационен кът, където всеки гост може не само да наблюдава как
се изработват предмети на народните занаяти, но и да опита сам да се
докосне до характерните за региона занаяти - грънчарство, дърворезба,
пирография и тъкачество. Създавайки с ръцете си нещо самобитно и
оригинално, по този начин гостите се докосват до същноста на занаята,
отнасяйки със себе си не само предмета (сувенира), но и спомена от едно
неповторимото преживяване.
Днес Националното изложение е едно модерно и функционално
съоръжение, което представя национално и европейско изкуство.
II. ФИРМЕН ПРОФИЛ
„Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата -.
Орешак” ЕООД е създадено с решение на Общински съвет гр. Троян № 126
/ 09.03.2000 г. и е регистрирано в Ловешкия окръжен Съд на 06.04.2000 г. с
решение №354.
Капиталът на дружеството е 5 000 лв., който е разпределен в 500 дяла по
10 лв. всеки един.
Едноличен собственик на дружеството е Община Троян.
1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Организиране на изложби – панаири на народните художествени
занаяти , изящни и приложни изкуства в комплекса, страната и чужбина и
продажба на техните произведения.
Организиране на панаири и базари със стоки за бита; отдаване на
имущество под наем; инвестиционна; развойна, посредническа,
стопанска; научно-изследователска, технологична, проекто проучвателна и
конструкторска;
маркетингова;
трансферна,
експерименталнопроизводствена, инженерингова, лизинг, търговска-вътрешна и външна;
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експортна и реекспортна; хотелиерска; ресторантьорска, рекламна в
страната и чужбина, предпечатна подготовка, издателска, строително
монтажна и ремонтна, пласментно-снабдителна, транспортна, артистично
импресарска, дизайн, туристически и таксиметрови услуги в страната и
чужбина, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска
продукция, бартерни сделки, оказионна търговия, ноу-хау; експоатация на
спортни и туристически обекти в страната и чужбина, проучване и
изграждане на фирмени магазини, производство на стоки и услуги, киновидео клуб, информационни, преводачески, проектантски, фотографски,
копирни, производство на мебели, облекла, детски играчки, звуко и видео
записи, извършване на услуги и всякакви други дейности в страната и
чужбина, не забранени със закон.
III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
„НИХЗИ-ОРЕШАК“ ЕООД е със седалище и адрес на управление:
Област Ловеч, община Троян
с. Орешак 5630
ул. Стара планина No 256
тел.0888 008 411
www.fairoreshakbg.com
E-mail: officefairoreshak@abv.bg
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
Към настоящият момент числеността на персонала е Управител и 3мадуши, назначени на трудов договор:
- Гл. счетоводител – 1
- Продавач-консултант - 2
V. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО
„Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата –
Орешак” ЕООД реализира част от културната програма на Община Троян
в сферата на художествените занаяти, приложните и изящни изкуства и
има за цел :
1. Постигане на финансова стабилност, спазвайки разписаните
процедури за финансово управление и контрол на дружеството.
2. Повишаване наинтереса към Националното изложение чрез
представяне на характерни за района туристически продукти
(събития).
3. Запазване и развитие на статута на НИХЗИ като международен
център на художествените занаяти.
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VI. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА
Продуктова верига за интегриран и устойчив туризъм
Продуктовата верига е стратегически инструмент за постигането на
баланс между стратегическите цели за устойчивост и икономическите
визии на заинтересованите страни. Този аспект се прилага при маркетинга
в устойчиви дестинации, в които продуктовата верига е реалистична,
регионална и свързана с взаимоотношенията.
В контекста на избрания подход в настоящата стратегия туристическите
дестинации се разглеждат като специален вид мрежа и процесите на
сътрудничество са от решаващо значение за успеха им. Тъй като туризмът
включва специфична последователност от някои повтарящи се
последователни елементи, той може да бъде описан като верига.
Основните елементи на тази верига са пътуването до и от избраната
дестинация и престоя в нея.Освен това подготвителната фаза (избор на
дестинация, резервация и създаване на туристически пакет) и
приключването на престоя със завръщането у дома се считат за рамкови
компоненти и връзки във веригата.
След като компонентите на туристическата верига са ясни и се признаят
всички възможни аспекти, туристическият продукт се дефинира съобразно
анализа на различните икономически, културни и природни активи и
въздействия на туризма. Концепцията за туристическата верига е
теоретичен модел, който е полезен за активиране на туристическия процес
и за подпомагане на процеса на разработване на продукти. Елементите на
туристическата верига могат да се илюстрират по следния начин:

Фигура 1: Туристическа верига

5

Предложената туристическа верига може да бъде разделена на пет основни
категории относно предлаганите продукти: транспорт, настаняване, атракции,
дейности, храна и напитки
За всяка от връзките в туристическата верига от основно значение е
необходимото осигуряване на разнообразие от стоки и услуги. Туристическият
продукт се определя като комбинация от стоки и услуги: транспорт, настаняване,
храна и напитки, дейности, атракции, осигуряване на материали,
инфраструктура и др. Те са необходими, за да могат туристите да получат
комплексен опит. Например един хотел влиза в категория „настаняване“,
ресторантът - в „храни и напитки“. Уелнес хотелът включва настаняване и
дейност. Ресторант, който предлага шоу вечер и вечеря, комбинира храни и
напитки заедно с дейност. И при двата примера основната категория е ясна, но
има и допълнителна функция.

Фигура 2: Разпределение на туристическите продукти

Вторият аспект на туристическия продукт е икономически. Туристите са
провокирани да пътуват до дестинацията, за да използват продукта, като
много части от продукта се произвеждат в дестинацията и много услуги са
предоставяни от местните хора, живеещи в региона. Това се случва само
ако самият регион предлага достатъчно свързани стоки и услуги.
В противен случай те трябва да бъдат внесени и предоставени извън
региона и често се наблюдава в случаите на специфични, свързани с
туризма, продукти и труд, които са оскъдни в дестинацията (например
сувенири, оборудване за местата за настаняване, водачи, хотелски
персонал). Когато се обсъжда как един туристически продукт може да
стане по-устойчив, винаги трябва да се обмислят тези различни източници
на доставка.
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Фигура 3: Регионална добавена стойност

Показателно е как обменът между всички компоненти в продуктовата
верига допринася за регионалното развитие на туризма в общността.
Освен консумацията на храни и напитки или пренощуването,
туристическата дестинация също така се възползва от допълнителни
източници на доходи като екскурзии или преходи с местни водачи и други
услуги, осигуряване на местно селскостопанско производство като вино,
мед, млечни, месни и градински продукти за пряка консумация или за
потребление у дома.
Икономическите ползи се осигуряват и от местни събития и местни
сувенири. Планирането на туризма в съответната дестинация трябва да
вземе под внимание възможните връзки и възможните партньори от
самото начало на процеса на предоставяне на туристически продукти и
услуги. Фигура 3 илюстрира, че от регионална гледна точка всяка
дестинация е необходимо да включва възможни взаимоотношения и
допълнителни предимства при ежедневното посещение заедно с местното
търсене и предлагане.
Тази взаимовръзка на туристическата индустрия обикновено се разделя
на три сектора при предлагането на продукти:
1. Туристически бизнес (туроператори, хотели, хранене, пътуване и др);
2. Бизнес с доставки (оборудване на обектите, материални доставки и
комунално обслужване);
3. Бизнес ресурси (селско стопанство, горско, ловно и рибно стопанство
и др.).
Тези сектори зависят и взаимно се възползват един от друг. Въпреки че
те са частично създадени от туризма или обслужват само туристически
цели, други части от тях служат и на местното население. Местната
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икономика усеща положителното и отрицателното въздействие на
туризма, особено в отрасли, които не работят директно за туризма.
Развитието на продуктовата верига в туризма има някои основни
характеристики, подпомагащи разработването на висококачествени
продукти, които защитават местното наследство. Някои от тези функции са:
1. Насърчаване на туристите и местните общности да подкрепят
опазването на природното и културното наследство на дестинация
Троян;
2. Признаване на жизненоважното значение на местната природа,
култура, знания, традиции и ценности за прилагане на туристическа
дейност и натрупване на опит;
3. Включване на членове на общността в осъществяването на туризма.
Например местните жители могат да предоставят редица услуги,
включително екскурзовод и местни водачи, управление на
настаняване (самостоятелни хотели/ къщи за гости, нощувка и
закуска, домашни престои), доставка на храна и приготвяне на място
ястия за туристите, управление на туристически атракции и др.;
4. Участие на общността във фазата на разработване на продукти,
съгласуване на различните характеристики на продукта съобразно
потенциала на региона, включително изчисляване на цените,
споделяне на ползите и управление на риска;
В една активна продуктова верига трябва да могат да се отчитат
пазарните предпочитания и ползи, личният избор за почивка и
удовлетвореността от нея, общуването с местните общности и туристите,
осъзнатата роля за управление на туризма на всички нива с постигането на
напредък, както и опазването на околната и културната среда.
Идеята чрез различни комуникационни канали да се достига до
различни аудитории, като туристическата информация се обединява в
една платформа, е една възможност за развитието на туризъм в обхватна
мрежа, която се разраства непрекъснато. Работещи добри примери в това
отношение са Visittroyan- електронният портал на Троян и Първата
национална дигитална платформа iLoveBulgaria, които предлагат
информационна продуктова верига за интегриран туризъм, достигаща до
стотици хиляди граждани и туристи предварително, като част от
компонентите й са частични (непълни) или все още не са разработени и
организирани в интерактивната мрежа.
За да се получат максимални ползи от туризма за устойчивото развитие
на община Троян, е необходимо да се оценят и коригират всички елементи
на туристическия продукт по отношение на аспектите на устойчивостта.
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АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА Троян
SWOT-анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма
Силни страни
1. Високо ниво на достъпност от главните
целеви пазари
2. Високо ниво на развитие на
транспортните структури до града
3. Съвременна хотелска база
4. Разнообразни заведения за хранене и
развлечения
5. Огромен потенциал на културните и
творчески ресурси
6. Положителен образ на дестинацията
7. Туризмът е третиран като приоритет за
развитие от страна на Община Троян
8. Висока ангажираност на Община Троян
в създаването на ресурсна база за
културния, спортния и събитийните
видове туризъм
9. Традиции в приоритетните видове
туризъм (културен, бизнес, спортен)
10. Наличие на здрави партньорства
между Общинските, професионалните и
частните организации за туризъм
11. Прогресивна политика на Община
Троян за представянето на Дестинация
Троян на международни и национални
борси за туризъм

Възможности
1. Промяна визията за развитието на
туризма в Община Троян от туризъм на
услугите към туризъм на изживяванията
2. Създаване на висококонкурентен
европейски туристически Бранд „Троян
- сърцето на Балкана”
3. По-пълно използване на потенциала
за развитие на приоритетните видове
туризъм
4. Увеличаване на партньорските връзки
между главните заинтересовани страни
при образуването на качествени
туристически продукти
5. Възможности за развитие на нишови
видове туризъм като допълнение на
основните приоритетни видове туризъм:
сватбен, религиозно-поклоннически,
доброволчески, и др.

Слаби страни
1. Ниско ниво на достъпност до туристическите
атракции за хора с увреждания
2. Ниска конкурентоспособност в сравнение с
главните конкуренти по приоритетните видове
туризъм (София, Варна, Велико Търново и т.н.)
3.Ниско ниво на туристическите продукти за Троян
предлагани от туроператорите
4. Ниско ниво на партньорство между
заинтересованите страни при формирането на
продукти за приоритетните видове туризъм
5. Липса на политика и стандарти при представяне
на Троян като туристическа дестинация в
пространството на социалните мрежи и
международните туристически портали
6. Ниска подготвеност на града за
самостоятелни/индивидуални туристи както от
страната, така и от чужбина
7. Незадоволително използване на възможностите
на публично-частните партньорства
8. Остаряла визия за развитие на масов групов
туризъм, а не туризъм на индивидуалните
изживявания
9. Ниска технологическа обезпеченост за
индивидуални туристи (приложения за мобилни
телефони,)

Заплахи
1. Икономическа и финансова криза в основните
генериращи и целеви пазари
2. Липса на финансиране на заложените мерки
за маркетинг на дестинацията
3. Лиспа на заинтересованост на партньорите
при образуването на качествен туристически
продукт
4. Изтичане на висококвалифицираните кадри
както от администрацията, така и от частния
сектор
5. Висок конкурентен натиск от страна на други
български дестинации: София, Варна, Велико
Търново
6. Висок конкурентен натиск от страна на
международните дестинации: Истанбул, Солун,
Охрид
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6. Увеличаване на технологическата
обезпеченост на туристическите
продукти
7. Подобряване на информационната
архитектура на града с цел обслужване
на неорганизирани индивидуални
туристи
8. Увеличаване на качеството и налагане
на стандарти за естетизация на
градската културна среда
9. Увеличаване на материалната база за
културен, събитиен, спортен, и др.
видове туризъм

1. Пазарна среда
Българския пазар за туристически продукти е сравнително малък. При
общо население от 7.5 милиона души, населението на хора над 15 години
е от 6,537,510 души. Според Attitude of Europeans towards tourism през
2019 година, 28% от българите са споделили, че няма да пътуват изобщо,
което поставя общия пазар за туристически пътувания на 4,707,007 души.
От тях, 79% от българите са избрали собствената страна като дестинация за
тяхната главна ваканция или 3,718,535 души. Като се има предвид, че
изследването е от интервюта, а не от действителни статистически данни,
тази цифра не може да се приеме за стабилна.
Според Националния статистически институт на България, изведени от
данните за разходите за пътувания по лични, а не служебни причини, 67%
от българите над 15 години са изхарчили техните пари в България. Това
поставя пазара за български туризъм на 3,066,092 души. Тази цифра
изглежда по-достоверна и съвпада с мнението на експертите, че
потенциалният български пазар за пътувания с цел почивка и екскурзия е
около 3 – 3.5 милиона души.
Слънцето и морето са най-предпочитаните видове почивки на
българския пазар с 39%, следвани от посещение на приятели и роднини
(32%), и природата и природните забележителности (22%). От своя страна
спортният (2%) и културният туризъм (9%) са с най-ниски предпочитания от
всички изследвани Европейски страни. Спа туризмът (12%), градския (8) и
събитийния туризъм 5% 21 имат още слабо проникване в националния
пазар.
Като общи причини за пътуване, българите избират най-вече почивка и
гостуване на приятели и познати.
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Структура на пътуванията на българите в страната

Съществен елемент от анализа на пазарната среда е съизмерването със
сродни културни институции. Очертавайки посоката на нашите действия
ние трябва да се съобразяваме и с това, което се случва в сектора на
културния туризъм в страната. (Например, през 2020г. започна
изпълнението на мащабен проект за превръщането на комплекса на
открито „Етър“ край Габрово в музей за креативен културен туризъм. Той
трябва да бъде изпълнен за две години. Проектът, за който Габровската
община получи безвъзмездно почти 7 милиона лева европейски средства
и осигури още 3 милиона чрез кредит, включва реставрация на Етърската
чаршия, създаването на модерна експозиционна площ, ремонт на
хотелската част и обособяване на нови ателиета. Цялостната разработка е
въз основа на установени проблеми със съоръженията и сградния фонд в
музея, отворен преди 55 години. Проектът предвижда виртуална и
добавена реалност в определени зони.)
2. Реклама
За да бъде максимално ефективна рекламата на Община Троян е много
важно да се знаят периодите на планиране (избор на дестинация), както и
тези на резервация. С цел планиране при създаване на туристически
продукти, трябва да се стимулират предварителните резервации, за да
може пълноценно да се използва туристическия ресурс.
От изследванията сред туроператорите, както и по данни на НСИ, само
2.7% от българите ползват туристическа агенция или туроператор за
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организация на самостоятелните си пътувания в България. Това показва
колко далеч са туроператорите от истинските нужди на туристите – найголямата част от техния туристически продукт, предлаган на българския
пазар е именно резервация на хотели.
Като се има предвид, че групите с български туристи в България
представляват по-малко от 5% от пазара, необходимостта от създаване и
обслужване на индивидуален туристически продукт за българи е
изключително спешна.
3. Занаяти
Занаятите са всички дейностти, свързани с ръчната изработка на
предмети.
Някои занаяти се практикуват от векове, докато други са съвременно
изобретение или са резултат от популяризирането на занаяти,
първоначално практикувани в много ограничен географски район.
Повечето занаяти изискват комбинация от умение и талант, но те могат да
бъдат научени на по-базово ниво практически от всеки.
Народните занаяти носят в себе си и красота, въображение,
и творчество, както и спецификата на различните етнографски области в
България. Те представляват част от българското културно наследство и
като примери за народно майсторство и изкуство трябва да бъдат
съхранявани, тъй като са част от националната идентичност.
3.1. Грънчарство

Във формите, украсата и техниката на изпълнение на българската
народна керамика, прозират нейният древен произход и устойчиви
регионални особености.В античността майсторът грънчар е очиствал
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суровия материал от влиянието на злите сили. Така глината ставала годна
да служи на човека. Вероятно затова в митологията на много народи
(Индия, Месопотамия, Египет) богът е грънчар или културен герой, който
сътворява хората от глина и вода.
В българските народни представи работата на грънчаря е свещена.
Според народното вярване овладяването на този занаят представлява
тайнство, което ревниво се пази в рода.
Развитата продажба по различни краища води до взаимовлияние на
технологии и художествени принципи. И все пак в отделни райони се
запазват специфични предпочитания към форми, маниер на украса,
цветова гама.
3.2. Дърворезба

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване
(резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата
също се отнася и за резултата от този творчески процес.
Развитие претърпява в началото на XIII век под влияние на италианската
надгробна скулптура. На територията на България дърворезбата е била
позната на древните славяни, като впоследствие търпи влияния от
византийското, римското, мюсюлманското и руското резбарско изкуство. В
периода на Българското възраждане се развиват няколко художествени
школи, известни с дърворезбата си: Дебърска художествена школа, Банска
художествена школа, Самоковска художествена школа, Тревненска
художествена школа, Калоферска резбарска школа. В годините след
Освобождението дърворезбата запàда, тъй като не успява стилово да се
свърже с новите тенденции в архитектурата, и се пренасочва към дребните
форми — цигарета, албуми, по-рядко мебели.
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3.3.Тъкачество

Тъкачеството е един от най-древните занаяти по българските земи. То е
следствие от традицията, широко разпространена по целия Балкански
полуостров, свързана със скотовъдството. Територията на страната е била
изпълнена с големи стада овце. За разлика от фините конци (прежда),
получавани от дървените хурки , които са предназначени за изтъкаване на
платове за дрехи, грубите конци (маане) са използват за изтъкаването на
килими и черги, дебели връхни дрехи и др., които изискват по-голяма
дълготрайност на материята.
4. Устойчиви събития
От дейността на Националното изложение през последните години се
очертават няколко устойчиви културни събития , които са разпознаваеми и
са една от запазените марки на дестинация Троян.Определено се откроява
сезонност в дейността на Изложението, което поради обективни причини
не организира събития в месеците от януари до края на март.

Първото събитие за годината е Великденският панаир на занаятите и
традиционната великденска изложба Троянските майстори.

Друго ембематично събитие е международния фестивал на
занаятите и изкуствата, който се провежда през м. май.

Прави впечатление партньорството с Факултета за изобразително
изкуство при ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий» при провеждане на фестивала
«Балканът вдъхновява» - м. юни
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От седем години през м. юли се провежда Лятно училище за занаяти.
Произведенията на «младите майстори» ( къщички за птици, пъзели, пана)
могат да се видят в изложбиния комплекс.

Традиционният панаир на занаятите, едно събитие с повече от 200
годишна история, продължава да привлича посетители и гости от близко и
далеч, желаещи да се докоснат до магията на занаятите и да се поклонят
на Божията майко, за храмовия празник на Троянския манастир.

Българският фестивал на сливата придоби национална известност и
се радва на все по-многобройна публика. Разнообразните събития в Троян
и Орешак създават много настроение на гостите на Фестивала.

Спиридоновите дни са кулминацията на всичко, което майсторите и
културните институции са направили заедно през годината.
Време за оценка на свършеното и начертаване на нови планове за
следващата година.
5. Нови събития
В резултат на трансформациите в съвременния туризъм другият фокус от
възможности за развитие е бързо набиращият скорост „бавен туризъм”
(slow tourism) или „бавно пътуване” (slow travel). Това по-ново
направление се възприема като осмислена нагласа за самостоятелни
пътувания и алтернатива на масовите стандартни туристически почивки.
Увеличаването на интереса и търсенето на туристически пътувания,
предлагащи изграждането на устойчиви взаимоотношения и
съпреживяването на истории от посещаваните места, са тенденции, които
все по-силно се налагат и утвърждават в перспектива.
Концепцията „бавен туризъм“ в контекста на динамиката на
съвременните туристически пътувания е комплексен подход и ефективен
начин за поддържане на баланса между глобализацията и уникалната
атмосфера на населените места, повечето от които са или стават обект на
туристически интерес.
Бавният туризъм не се противопоставя на масовите популярни
туристически пътувания, а е нова форма за устойчиво развитие, която
разширява спектъра от възможности за интегриране на посетители в
живота на местните хора и за реализиране на спокоен престой,
благоприятстващ опознаване на общността, в която пребивават. Бавният
туризъм се базира на промените във философията на съвременните
пътувания и привлича с актуалността си, като едновременно кореспондира
с въпросите на забързания начин на живот и с намирането на подходящи
отговори за преоткриването на естествения му ритъм чрез представянето и
използването на уникалността на местния бит и традиции, автентичната
кухня и култура в естествена среда.
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Важна част от концепцията е, че нейното функциониране пряко се
обвързва с активното участие на местната общност, като се подобрява не
само качеството на живот на местните жители, но и качеството на
интегрираност на гостите в местния начин на живот и околна среда.
Насърчаването на неподправения ритъм на живот в алтернативни slow
туристически форми се основава на рационални възможности за:
1. увеличаване достъпността до автентична среда с регулация за
нейното опазване;
2. подобряване и стимулиране на участието и културния обмен между
различни народи и общности;
3. потребление на алтернативни продукти, създадени чрез
организационни форми, гарантиращи устойчиво туристическо
развитие, включващо мерки за намаляване на шума и трафика,
увеличаване на зелените и пешеходните зони, подпомагане на
местните хотелиери и ресторантьори, земеделци, търговци;
4. поощряване на икономическия и социален просперитет
едновременно на местните жители, местната икономика, туристите
и местата за посещение;
5. резултатно и координирано ангажиране и участие на местната
общност, местния бизнес и местното самоуправление; провеждане
на интегрирани информационни кампании чрез интерактивни
онлайн платформи за повишаване на обществения интерес и за
предоставяне на възможности за информиран избор.
6. Туризъм
Туризмът е „феномен“. Това е най-краткото определение, което е
дадено за него. Всяко едно пребиваване или посещение на обект извън
постоянното местоживеене е вид туристическа дейност. Турист е всеки,
който предприема обиколка, тур, след който си се връща у дома. Туризмът
възниква като социално-икономическо явление през периода 1830- 1840
година едновременно на швейцарските Алпи и на френската Ривиера като
потребност от възстановяване на силите в периода на масова
индустриализация и използване тежък физически труд. Днес, 150 години
по-късно, той е една от трите водещи световни индустрии: компютърни
технологии, телекомуникации, туризъм.
Стратегическото географско разположение на Община Троян и в частност
на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак, благоприятните природни и климатични харакретистики,
биоразнообразието, планинските части с разнообразен релеф,
изградената транспортна инфраструктура – пътна, жп, и неповторимото
културно-историческо наследство от различни епохи, колоритът на
съхранените местни традиции, обичаи и занаяти, както и националната
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популярност на Троян, като древен културен център – столица на
керамиката, са значителна предпоставка за привличане на български и
чуждестранни туристи, за разполагане на бизнес и за изграждане на
устойчива и обвързана туристическа инфраструктура.
Концентрацията на природни и антропогенни рекреационно-туристически
ресурси на Община Троян са потенциал за устойчиво туристическо
развитие. За ефективното им оползотворяване управленският ориентир е
към създаване на условия за развитието на специализирани видове
туризъм в по-широка мрежа, базирани на местните ценности – природни
ресурси и забележителности, климатични условия и културно-историческо
наследство.
Богатството от културни и исторически забележителности (концентрация
на множество единични и групови недвижими културни ценности),
наличието на благоприятни природни ресурси, традициите и опитът на
местното население в предлагането на туристически услуги дават
възможност за практикуване на различни видове туризъм на територията
на Община Троян, като културно-познавателен, религиозен, конгресен,
балнеоложки, екологичен, велосипеден, пешеходен, планински,
кулинарен, приключенски /спортен, ловен, риболовен, атрактивен/ и др.
Фактори, които влияят за развитието на туризма в региона :
1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма
на територията на общината, включително местните пътища до
туристически обекти;
2. Организация на информационното обслужване на туристите в
различните туристически обекти;
3. Провеждане на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма;
4. Реклама на общия туристически продукт на общината, включително
участие на туристически борси и изложения;
5. Взаимодействие и членство на Общината в туристически сдружения и в
съответната организация за управление на туристическия район;
6. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските
туристически обекти.
6.1. Културен туризъм
Определение за културен туризъм :“Всяко движението на хора до
културни забележителности и атракции (като обекти на културното
наследство, артистични и културни прояви, изкуство и драма) извън
обичайното място на пребиваване, с намерението да съберат нова
информация и опит, която отговаря на техните културни
потребности.”
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Културният туризъм все повече се увеличава в световен мащаб. Докато в
средата на първото десетилетие на 21-ви век, около 40% от туристите в
света са практикували този вид туризъм, сега (според анкета сред 10 0000
души от цял свят проведена от visitbritain.com) 57% от туристите казват, че
културата или културното наследство са много важни при избора на
дестинация. Това се дължи от една страна на повишаването на нивата на
образование, и от друга страна – увеличаването на кратките градски и
уикенд ваканции с цел посещение на културни събития. Третата причина е
повечето свободно време на увеличаващото се население над 65 годишна
възраст в развитите генериращи пазари
Все повече се увеличава и туризмът с цел създаване на културни
ценности (творческия туризъм), който е най-развитата форма на културен
туризъм.
Що се отнася до главната ваканция, 14% от Българите я избират заради
култура/религия, като основен мотив за пътуване. Това е сравнително
нисък процент, но трябва да се има предвид, че освен тези, които избират
културата/религията като основен мотив, повече от 80% от всички туристи
в света посещават паметници на културата, музеи, културни събития и др.,
докато пътуват, въпреки че това не е главният им мотив за пътуване.
За разлика от масовите видове туризъм, Културния туризъм е несезонен.
Той също така има много висока добавена стойност, защото именно той
допълва чувството за приятно изживяване на туриста по време на всякакъв
вид ваканция.
В Националното изложение, културният туризъм има огромна ресурсна
база за развитие от гледна точка както на предмети на културата (движими
и недвижими), така и значително нематериално културно наследство.
Необходимо е по-активно и мащабно популяризиране и социализиране
на културните атракции на изложбения Комплекс.
Значение и насоки за развитие на културния туризъм
Културният
туризъм
има
важната
задача
да
увеличи
конкурентоспособността на Троян като туристическа дестинация. Затова
неговите стратегически цели са много по-разширени от тези на другите
видове туризъм, а именно:
1. Увеличаването интереса към различни аспекти на разнообразието
на културата на Троян/Орешак и неговото културно наследство;
2. Увеличение на броя на нощувки както при културния туризъм, така и
при другите видове туризъм, благодарение на добавена стойност от
съчетанията на културния туризъм с други видове туризъм;
3. Увеличаване на продължителността на сезона;
4. Увеличаване продължителността на престоя на туристите;
5. Увеличаване приходите от туризъм;
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6.2. Събитиен туризъм
Нова ниша в туристическия сектор би могла да бъде Сватбеният
туризъм, който също се разглежда като събитиен, въпреки, че има много
характеристики на шопинг, уикенд и кулинарния туризъм. За разлика от
множеството фирми, които предлагат организация на сватби и от друга
страна - много туроператори, които предлагат “меден месец” извън
България, няма специализирани туроператори, които да предлагат
интегрирана услуга – от организация на самото събитие до осигуряване на
туристически пакети за гости на сватбата и предхождащите
/съпътстващите/ я събития. Затова е много важно Националното
изложение да разработи и събере база данни, от национално значение на
фирми, които се занимават с организация на сватби и да им предложи
завършен туристически продукт. Този продукт може да разшири
географското влияние на Дестинация Троян и в бъдеще да се мисли за
обособяване в Изложението на център за сватбен туризъм.
6.3. Спортен туризъм
Изследванията показват, че около 10% от туристите пътуват, за да
посетят спортно събитие, да участват в него или просто да практикуват
определен вид спорт. В Троян има ресурси за развитие на тези три вида
спортен туризъм – събитиен, състезателен и любителски. Дори на
глобално ниво, изследванията за спортен туризъм са много оскъдни, но е
очевиден фактът, че спортният туризъм е от огромно значение за
развитието на дестинациите. За да може Троян да извлече максимална
полза от този вид туризъм, трябва:
1. Да поддържа ежегодни изследвания за спортен туризъм в трите му
аспекта;
2. Да създаде туристически продукти за най-важните спортни събития.
Целта е да се привлекат български туристи, които могат да упражняват
спортове, в съчетание с други видове туризъм – уикенд, градски, шопинг,
културен и т.н.
Друга възможност е съчетаването на спортния с други видове туризъм –
туризъм на приключенията, екстремен туризъм, еко-и селски туризъм и т.н
6.4. Креативен културен туризъм
Ролята на креативния туризъм за формиране на идентичността на
туристическото място:
Креативният или „Творческият туризъм“ се счита за ново поколение
туризъм. Ако преди повече от сто години първата вълна туристи е била
обсебена от „плажен туризъм през лятото и ски туризъм през зимата“ и е
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търсела места за отдих и осмисляне на свободното време; втората вълна „културен туризъм“, ориентиран към музеите, древните крепости и
замъци, културни събития, мероприятия и обиколки. Но с влизането в
третото хилядолетие културният туризъм преживява нов подем и към
културата се подхожда по нов начин. Културният туризъм прерасна в
Креативен „Творчески туризъм“. Той е на гребена на вълната, защото
включва истинско потапяне в атмосферата и бита, при което туристът има
образователно, емоционално, социално участие и взаимодействие с
туристическата дестинация. Местните туристически управи трябва да
осъзнаят, че креативността на тяхното селище е туристически ресурс,
който трябва да развиват и разработват като привлекателни туристически
продукти. Тоест, създавайки и предоставяйки нови възможности за
посрещане на креативни туристи, чиито интереси също са в процес на
непрестанно развитие. Докато творческият туризъм трябва да бъде
свързан с културата, конкретните културни изрази ще бъдат уникални за
всяко място. Например, танците танго са особено характерни за Буенос
Айрес, а правенето и носенето на мартеници са типични за България.
Творческият туризъм е пътуване, насочено към ангажирано и автентично
преживяване, включващо обучение по изкуствата, културното наследство
и специфичната характеристика на даден регион, и осигурява връзка с
тези, които живеят на това място и са създателите на тази жизнена
култура.
Креативният туризъм насърчава социалното и културното развите,
стимулира местната икономика. Той не само дава възможност на
посетителите да участват в начина на живот на резидентите, но и създава
общност, която подпомага запазването на местните традиции и ценности.
Голямо влияние върху развитието на креативния туризъм оказва
съвременната потребителска култура, която провокира съзнателното и
целенасоченото съхранение на културните свидетелства, ритуали и
обичаи. Появата на творческия туризъм е повлияна от трансформациите в
мисленето и отношението към новите и различните изживявания при
престоя.
Творческият туризъм спазва едно много важно организационно условие
за учене, за изучаване на местната култура, на база преки преживявания,
като например участие в изяви и взаимодействие с местните хора и
спазване на техния културен календар.
Целта е туристите да не са просто пасивни посетители, а да бъдат
истински активни членове на местната общност, сякаш произхождат от
нея.
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VII. КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2021г.
Културните събития , които ще се провеждат в Националното изложение
ще бъдат посветени на 50-т годишният юбилей, от основаването на
Изложението.

м.май 2021г.

1. Великденски панаир
2. Традиционна великденска
изложба «Троянските
майстори»

Изложбена зала №1

1. Празници на изкуствата
«Балканът вдъхновява» Съвместно с ФИИ - ВТУ

Изложбена зала №3 и
парка на НИХЗИ

м. юли 2021г.

1. Лятно училище по заняти

Зали 1 ; 2 ; 7 и
Парка на НИХЗИ

12-15 август 2021г.

1. Традиционен панаир на
занаятите

м. юни 2021г.

Улицата пред НИХЗИ.

м. септември 2021 1. Български фестивал на
г.
сливата

Парка на НИХЗИ

м. октомври 2021
г.

1. Празници на изкуствата

Зала 3 и 4 на НИХЗИ

12 декември
2021г.

1. "Спиридонови дни" Организиране на обща
изложба на НХЗ по случай Изложбена зала № 1
Св. Спиридон – покровителя
на занаятчиите.
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VIII. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2021-2023
І. Приходи
Вид на приходите:
І. Нетни приходи от продажби
1. Стоки
2. Услуги
3. Други приходи в т.ч.
* приходи от наеми
* приходи от входни билети
* др. приходи от външно
финансиране
Общо приходи :

изпълнение изпълнение прогноза прогноза прогноза
2021
2022
2023
2019 г.
2020г.
69
67
62
39
20

25
7
57
25
11

52
36
67
25
16

62
43
65
32
21

68
45
81
39
26

3

21

26

15

16

198

89

155

173

194

45

16

30

19

23

17
28
77
15

6
24
65
13

7
12
70
14

9
14
75
15

23
1
132

36
1
140

42
1
156

23
0
(23)

33
1
9

38
4
34

ІІ. Разходи
Вид на разходите:
1. Разходи за материали и външни
услуги
* разходи за материали
* разходи за външни услуги
2. Разходи за възнаграждения
53. Разходи за осигуровки
415. Други разходи
5. Разходи за закупуване на стоки
6. Финасови разходи
Общо разходи:

28
1
166

5
11
65
12
26
15
1
135

Печалба преди облагане
Данъци
Печалба след облагане

32
3
29

-46
0
-46

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уникалното историческо и културно многообразие на района, природните
дадености, формираният специфичен културно-природен ландшафт предлагат
разнообразни възможности за генериране на допълнителен икономически и
устойчив растеж и поминък за населението, основно чрез развитието на
различни форми на туризъм и рекреация.
Развитието на туризма в Община Троян е свързано с подобряване на качеството
на туристическите услуги и осъществяване на ефективен туристически маркетинг
за утвърждаването на областта в разпознаваема дестинация с разнообразна
туристическа атрактивност.
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