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Представите за културното наследство непрекъснато еволюират. Ражда се една много 
по-цялостна визия за наследството, разглеждано като: свидетелство - материално и 
нематериално, за стойности, вярвания, умения и традиции; ресурс за устойчиво 
развитие и качество на живот; средство за интеркултурен диалог, стимул за обмен и 
контакти, разбиране и съгласие. 
Тази нова визия за културното наследство насочва вниманието към един емблематичен 
елемент на човешката среда – ПЪТЯТ като исторически символ на обмена, динамиката 
на връзките и диалога между общности и народи: 

• към културните маршрути – конкретните исторически пътища/пътеки, с 
определена историческа тема, функция и цел, свързани с конкретни пейзажи и 
ценности – материални и нематериални (например, поклонническия път Santiago 
de Compostela, културен маршрута на Съвета на Европа и Световно наследство)  

• към културните коридори – трансконтиненталните и транснационалните 
исторически оси на вековни културни и икономически връзки, по които 
постоянно циркулират идеи, иновации и ценности. 

Това са пътища на диалог (по определението на ЮНЕСКО) – исторически 
свидетелства за обмен в пространството и времето – вид наследство, свързано с 
паметта. От друга страна те са и феномени на туризма. Ако бъдат осигурени с 
необходимата публична инфраструктура (туристическа, пътна и информационна), те 
могат да се превърнат в регионални туристически продукти на различни нива. Така, 
културните маршрути интегрират духовни и икономически връзки, природни и 
културни ценности, в цялостни културно-туристически системи (именно такъв е 
Santiago de Compostela). Разбира се, публичната инфраструктура не бива да застрашава 
културните стойности на културния маршрут – напротив, трябва да ги изявява и 
утвърждава, за да осигури устойчивостта на културния туризъм. 
През последните години е натрупан значителен опит в усвояването на този 
изключителен ресурс. Сега се чества 20-годишнината на европейските културни 
маршрути. В резултат от усилията на Съвета на Европа и на Европейския институт  за 
културни маршрути (Люксембург), днес функционира широка мрежа от тематични 
европейски културни маршрути (като Пътя на маслините, Пътя на викингите, Виа 
Францижена и др.), която обединява европейското културно пространство и стимулира 
неговото устойчиво развитие. През тази година Съветът на Европа прие документ, 
който несъмнено ще даде нов тласък на тази дейност: Резолюция CM/Res (2007)12 за 
културните маршрути на Съвета на Европа. 
Югоизточна Европа представлява благословена среда за изява на тази нова визия за 
наследството - истински кръстопът на цивилизации и религии през вековете; медиатор 
между Изтока и Запада, Севера и Юга, свързан с вътрешни връзки, влияния, и общи 
исторически корени. В резултат в региона се формират във времето културни коридори 
– оси на вековни взаимодействия - жива памет на цивилизациите и здрави връзки 
между народите, които го населяват. Формира се неговата забележителна културна 
цялост и неговите общи културни феномени с уникални местни разновидности, като: 

• Обектите на Античното и Римското провинциално наследство;  
• Народната архитектура, с нейните разнообразни местни вариации;  
• Манастирите, чиято историческа еволюция изявява през различните епохи 

уникални локални модификации;  
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• Мюсюлманските обекти; 
• Нематериалното наследство, въплътено в традициите. 

Това представлява изключителен ресурс за устойчиво развитие чрез културен туризъм. 
Но този ресурс би могъл истински да бъде усвоен само чрез един отворен, гъвкав и 
интегриран културен туризъм, а не затворен и капсулиран. Защото културният туризъм 
не признава граници. 
Именно тези възможности ни поощриха през 1999-2000 г. да идентифицираме 
националната мрежа на културните маршрути в България, а след това – в екип от 
експерти от всички страни на Югоизточна Европа – да предложим база-данни на най-
ценното културно наследство и GIS карти на културните маршрути на региона.  
През 2005 г. посланието на експертите бе пренесено в политическото пространство. По 
инициатива на президента Георги Първанов и под патронажа на Българския президент, 
Генералния директор на ЮНЕСКО и Генералния секретар на Съвета на Европа, бе 
проведен Регионалния форум Културни коридори на Югоизточна Европа във Варна. 
Там държавните глави от региона приеха Декларацията от Варна, в която заявиха 
политическа воля за разкриване, съхранение, устойчиво използване и популяризиране 
на културните коридори на региона. По-късно, на Регионалния форум в Опатия (2006) 
бе приета Стратегия за последователни действия в тези направления. Асоциация за 
културен туризъм упорито работи в тази област, в партньорство с Европейския 
институт за културни маршрути, УАСГ и неговата Мултимедийна лаборатория за 
културно наследство, ИКОМОС/България, Национално сдружение на общините в Р. 
България и др.  
Присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз създаде нови 
възможности за реализиране на тези идеи с помощта на европейски структурни 
фондове, европейски програми, повишени възможности за трансгранична мобилност и 
разтваряне към европейското културно пространство.  
Всичко това представлява отлична основа за реални действия. След заявената воля на 
високо политическо ниво, сега инициативата е в ръцете на регионалните и местните 
власти, в партньорство с гражданския сектор, експертния потенциал и туристическия 
бизнес. Именно те са главните актьори за изграждане на конкретни интегрирани 
регионални туристически продукти по националните, трансграничните и европейските 
културни пътища.  
Настоящият проект – инициатива на областен управител на област с административен 
център Пловдив по Комуникационната стратегия на Р. България за Европейския съюз, 
и реализиран в партньорство с Асоциация за културен туризъм, има за цел именно да 
стимулира диалога и обединяването на усилията на участници от България, Гърция и 
Румъния, за разкриване, опазване, устойчиво използване и популяризиране на 
културното наследство по един конкретен културен коридор, който е свързвал през 
вековете трите страни и притежава изключителен културен ресурс – Източния 
трансбалкански път (по нататък Пътя). По наше убеждение той може да бъде основа 
за взаимно опознаване, устойчиво регионално развитие и утвърждаване на 
положителния образ на страните и на региона. Проектът е свързан и с пилотния проект 
Културно наследство: образование – наука – опазване – интегрирани в туризма 
(HERITAGE: ESPRIT) на УАСГ, Национална художествена академия, Асоциация за 
културен туризъм и ИКОМОС/България, селекциониран от Министерството на 
образованието и науката по темата Проучване на националните културно-исторически 
ценности като част от Европейското културно наследство и съвременните методи 
за тяхното съхранение. 
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В този смисъл днешната среща представлява вид практическо продължение на 
Регионалния форум във Варна, стремеж към практическа реализация на идеи от 
Декларацията от Варна. 
Актуална ли е тази цел? 
Да, защото посочените възможности далече не са използвани. Може да се констатира, 
че след Регионалния форум във Варна, реално липсват достатъчно конкретни действия 
за развитието на културния туризъм във връзка с регионалните културни пътища и в 
частност по Пътя, който днес ни е събрал. Регионалните и местни власти, както и 
туристическия бизнес, са до голяма степен незапознати с възможностите на мрежата от 
културни коридори и културни маршрути. Културният туризъм между трите страни не 
е достатъчно развит, отделни локални инициативи, макар и ценни,  остават 
фрагментарни, затворени в националните или общинските граници, без интегрираща 
регионална стратегия. Липсва нагласа и изграден местен капацитет за създаване на 
регионални туристически продукти, базирани на културното наследство, с помощта на 
надобщинското и трансграничното партньорство. Това крие реални рискове за 
неефективно усвояване на европейските структурни фондове за културен туризъм в 
България и Румъния. Като резултат, някъде се проявява териториална диспропорция в 
развитието на туризма – например мощната концентрация на инфраструктура край 
морето и в планинските курорти в България, свързана с неустойчиво използване на 
съответния туристически ресурс и неоправдано слабо развитие на територии, богати на 
културно и природно наследство. 
Ето защо е особено належащо да се дебатира по неизползваните възможности, които 
днес са на наше разположение, за да се достигне до конкретни практически действия в 
тази насока. Как да бъде съхранен и усвоен мощният културен, социален и 
икономически ресурс, който е разположен по протежение на Пътя, с обединените 
усилия на участниците от трите страни? 
Предлагам за дебат следните пет направления за общи действия. 
 
1. Идентифициране, разкриване на Пътя. 
През 2000 г. споменатата експертна мрежа на региона прие Карти на тематичните 
културни маршрути на Югоизточна Европа . На тази основа екипът на Асоциация за 
културен туризъм прецизира структурата на Пътя. Той преминава през Румъния, 
България и Гърция, като основен гръбнак на балканските православни средища: от 
ареала на Молдавските манастири и дървените църкви в Марамуреш, към Търновската 
и Родопската свети гори, до големия православен път Виа Егнация. Тази ос свързва 
различни исторически пластове – от най-древните паметници до ценностите на Новото 
време, като обединява и изключителни агломерации с народна архитектура. 
Моите колеги проф. С. Нистор и д-р Г. Цилимгкас ще представят съответните румънска 
и гръцка части на Пътя. Тук ще обърна внимание накратко само върху неговата 
българска част. Тя отразява една сложна стратификация от времеви пластове – от 
културата на 20 век в историческия град Русе, през манастирите, църквите, 
средновековните крепости и народната архитектура във Велико Търновския, 
Габровския, Пловдивския, Родопския културни ареали, до древните култури: антична, 
тракийска, неолитна (ценностите на древния Филипопол, долината на тракийските 
владетели, необитните жилища в Стара Загора, мегалитните и скални светилища в 
Родопите и др. 
Структурата на Пътя включва: 
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• историческата ос на движение, диалог и обмен, функционираща днес чрез 
съвременните пътища по протежение на транспортния коридор К9; 

• Зоната на влияние на пътя; 
• Мрежата от културни маршрути с различни теми; 
• Изключителните културни и природни ценности, между които 8 са Световно 

наследство. 
Пътят включва огромно разнообразие от теми, но две от тях имат интегрален характер: 

• Православна и манастирска култура; 
• Историческа стратификация в един истински “исторически кладенец” 

позволяващ “пътуване през хилядолетията” - същностна особеност на 
Балканите, като кръстопът на култури и цивилизации. 

Необходимо е обединяване на усилията, с участието на експертния потенциал от трите 
страни, за цялостно дефиниране на Пътя, на неговата територия и ценности и на 
водещата му ТЕМА. На тази база Пътят може да бъде номиниран за статута Културен 
маршрут на Съвета на Европа, според критериите и условията в Резолюция CM/Res 
(2007)12 на Света на Европа. 
 
2. Опазване и устойчиво използване на Пътя. 
Усилията в тази област трябва да бъдат съобразени с два основни принципа: 

• Единство на двете основни начала за подход към културното наследство: 
Опазване и Използване, което осигурява устойчивото развитие на ценния ресурс; 

• Единство на мрежата от културни пътища на различни нива, а именно: 
o Фрагментите от Пътя в рамките на съответните национални територии; 
o Пълният обхват на Пътя между трите държави; 
o Общата мрежа от културни коридори на Югоизточна Европа; 
o Мрежата на европейските културни маршрути, регламентирани от Съвета 

на Европа. 
На тази основа трябва да бъдат насърчавани интегрираните реализации на новаторски 
културен туризъм, които активизират културните пътища и културния обмен по тях, 
допринасят за опазване на наследството и за устойчивото регионално развитие. Това 
предполага създаването на мрежа от културно-туристически продукти, изградени по 
протежението на Пътя и свързани чрез него с европейската мрежа за културен туризъм.  
Един координиран туристически мениджмънт, в рамките на регионална мрежа от 
интегрирани културно-туристически продукти, би разкрил пълното богатството на 
регионалните  културни феномени и би повишил конкурентността на туристическия 
пазар в региона като цяло. Обратно, фрагментирането на културно-туристическия пазар 
в локалните рамки на отделните страни или общини ще има частичен и непълен ефект, 
при което голяма част от културният ресурс ще остане непознат и недостъпен. 
Една подобна мрежа би могла да се осъществява етапно, чрез създаване на отделни 
нейни фрагменти с активното участие на регионалните и местните общности. 
Впоследствие, отделните реализирани фрагменти на културните коридори могат 
последователно да бъдат свързвани в обща мрежа чрез механизмите на регионалното и 
трансграничното сътрудничество. 

Ще дам един пример. Православните манастири по Пътя имат общи исторически 
корени, но притежават уникално локално разнообразие. България, Гърция и Румъния 
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наистина биха могли да организират, всяка за себе си,  свой национален културен 
туризъм около православните манастири в своите граници. Но ако те обединят 
усилията си и създадат общи регионални туристически продукти, биха могли да 
представят многообразието на този културен феномен. 
Регионалната мрежа от общи културно-туристически продукти, интегриращи културна, 
туристическа, пътна и информационна инфраструктури по културните маршрути, ще 
създаде условия за гъвкаво регулиране на туристическите потоци. Вместо ограничен 
брой точкови туристически дестинации, които претоварват главните културни обекти, 
ще се предлагат МРЕЖИ от свързани тематични дестинации, които равномерно 
разпределят туристическите потоци, задоволяват туристическия интерес към пълното 
разнообразие от културни обекти, изявяват културната идентичност на териториите.  
В същото време, тези туристически продукти ще бъдат тематични, организирани около 
определени водещи теми, свързани с темите на европейките културни маршрути. По 
този начин те ще получат ясно европейско измерение и ще се интегрират в 
европейската мрежа. Това е шансът например за един анонимен родопски мост да 
получи европейска стойност, свързана с темата Мостовете на Европа. 
Програмата за развитие на тези туристически продукти трябва да включи и цялото 
разнообразие на културните индустрии, проявите на живата култура, културния 
календар и др. по протежение на Пътя.  
Ще илюстрирам този подход с няколко пилотни проекта на Асоциация за културен 
туризъм за регионални туристически продукти по български фрагмент от Пътя, 
осъществени с финансовата помощ на програма ФАР и в партньорство с регионални и 
местни власти: 

o Културен маршрут От Съвременността към Средновековието по 
средновековния път “Иваново-Червен” (област Русе), свързващ крепостта 
“Червен” с комплекс от средновековни скални манастири в Иваново 
(Световно наследство); 

o Културен маршрут По пътя на Непознатото Възраждане по 
традиционния път в област Габрово, от епохата на Българското 
Възраждане (18-19 век), свързващ центровете на народната архитектура; 

o Културен маршрут Родопска Света гора по поклоническия Бачковски 
път, свързващ 4 манастира, 30 църкви и над 200 параклиса в 
православната агломерация (общини Асеновград и Лъки). В него са 
идентифицирани историческите теми и териториите, които им 
съответстват: православна култура; пътища на древността, народна 
архитектура, градски и селски традиции, вино и локална кухня, родопска 
природа. На тази основа е дефинирана териториалната структура на 
регионалния туристически продукт, образите, свързани с него, логото, 
информационната инфраструктура. Осъществена е реабилитация на 
древни пътища, консервация на исторически паметници, изграждане на 
публична инфраструктура и др.  

В момента екипът на Асоциация за културен туризъм, с участие на студенти от УАСГ и 
в партньорство с общини, работи по друга серия от туристически продукти за 
Родопския културен ареал, също свързан с Пътя. 
Подобен подход е приложен и за Пловдив, където по предложение на арх. Доника 
Георгиева, мрежата от културни пътища е интегрирана в градската структура, чрез 
градските културни маршрути.  
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3. Популяризиране 
В Декларацията от Варна държавните глави от региона поеха ангажименти да 
способстват за популяризиране на културното наследство и културните коридори в 
региона, чрез използване на съвременни технологии за разпространение, в 
сътрудничество с Европейския институт за културни маршрути, както и с други 
специализирани институции. Следвайки тази цел, Асоциация за културен туризъм, в 
партньорство с Европейския институт, експерти от Югоизточна Европа и 
Мултимедийната лаборатория за културно наследство при УАСГ, вече реализира 
уебсайта Културни коридори на Югоизточна Европа (www.seecorridors.eu). Той 
представя културното наследство по културните пътища на региона и възможностите за 
културен туризъм. Впрочем на този уебсайт ще можете да намерите информация и за 
настоящия форум, в духа на Комуникационната стратегия на Р. България за 
Европейския съюз. 
С обединените усилия на трите страни могат да бъдат създавани серии от 
мултимедийни продукти: гидове, СD, албуми, рекламни продукти и др. които 
представят ИМИДЖА на Пътя в цялото му многообразие. 
На изложбата, организирана от Асоциация за културен туризъм в рамките на 
настоящия проект, ще видите част от тези възможности – как от избата на Данчовата 
къща в “Старинен Пловдив” можеш да обхванеш културните пътища на Европа и 
Света… 
 
6. Управление 
Посочените дейности трябва да бъдат ефективно управлявани с обединените усилия на 
заинтересуваните страни по протежение на Пътя. В противен случай всичко ще се 
разпадне на отделни изолирани продукти и точкови дестинации. Ще обърна внимание 
върху следните аспекти на това управление. 

• Изграждане на механизми за партньорство и структури на сътрудничество за 
опазване и устойчиво развитие на Пътя, с участието на регионални и местни 
власти, гражданския сектор, научно-експертния потенциал и туристическия 
бизнес. Началната точка би могла да бъде формирането на кръг от инициатори 
на проекта – например в рамките на настоящия форум, към който могат да се 
присъединят и други участници. По-късно, тази общност може да се 
институционализира като асоциация или федерация на асоциации, според 
критериите на споменатата резолюция на Съвета на Европа. 

• Изготвяне на Стратегия и План за действие за идентификация, опазване, 
устойчиво развитие и популяризиране на Пътя, на основата на Стратегията от 
Опатия (2006). Те ще интегрират усилията в посочените направления, за да бъде 
осигурена жизнеността и устойчивото развитие на Пътя. 

• Осигуряване на статут на Пътя чрез номинирането му за Културен маршрут на 
Съвета на Европа. За тази цел трябва да бъде изготвено и представено досие, 
според изискванията на Резолюцията на Съвета на Европа. 

• Осигуряване на финансиране на дейностите, включени в Плана за действие. 
Необходимо е гъвкаво да се използват различни източници на финансиране, 
като например: 

o Възможности на публично-частното партньорство и др. 
o Европейски програми от различен тип. 
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o Структурните фондове на Европейския съюз за България и Румъния, за 
изграждане по Пътя на интегрирани туристически продукти, от 
посочения тип. Проектите за културен туризъм в рамките на 
Оперативната програма Регионално развитие за усвояване на 
европейските фондове в България не бива да бъдат механично избрани, 
изолирани и несвързани помежду си. Ако тези проекти бъдат замислени 
като свързани регионални туристически продукти, интегрирани с 
културните пътища в смисъла на посочения модел, това би повишило 
тяхната ефективност и би им дало желаното европейско измерение и 
трансграничен потенциал. Това изисква цялостна териториална стратегия 
за културен туризъм, лансирана на централна ниво. За сега такава 
стратегия в България липсва. Тази липса неизбежно ще повлияе 
негативно върху качеството на проектите.  

 
5. Изграждане на капацитет  
Накрая, необходимо е изграждане на капацитета на участниците в този процес: за 
разбиране към културното наследство и неговото опазване; за подход към устойчив, 
новаторски културен туризъм; за способност за партньорство: надобщинско, публично-
частно и трансгранично. 
Както бе отбелязано, сега този капацитет не е достатъчен, което създава рискове за 
реализацията на добрите намерения. Усилията трябва да бъдат насочени към 
изграждане на капацитет в различни направления: 

• В регионалните и местни власти. Проучванията на Асоциация за културен 
туризъм, в партньорство с НСОРБ в Родопския културен ареал показват, че 
местните общности, ако получат необходимата експертна помощ, могат да бъдат 
отлично мотивирани за изграждане на партньорски мрежи за такъв тип туризъм; 

• Всред участниците в туристическия сектор; 
• В рамките на университетското и след-университетското обучение на младите 

специалисти в съответните области. На изложбата, организирана от Асоциация 
за културен туризъм в рамките на настоящия проект, могат да се видят например 
резултатите от работата на студентите по архитектура в тази област; 

И накрая, нека не забравяме участието и на образователния сектор, който би трябвало 
да внушава още от най-ранна възраст в децата чувствителност към стойностите на 
културното наследство. През 2006 г. Асоциация за културен туризъм, с подкрепата на 
Британски съвет България и с помощта на експерти от всички страни на Югоизточна 
Европа създаде мултимедиен продукт и уебсайт (www.otkrivam.com), който цели да 
формира в децата – утрешни потребители на културния туризъм, познания и 
чувствителност към културното наследство и конкретно към уникалното наследство на 
Югоизточна Европа; внушава чувство за регионална принадлежност, споделена 
отговорност и уважение към ценностите на другите народи, етноси и религии. 
Продуктът представлява една игра с интригуваща цел. Целият дух на продукта е 
приятелски, добронамерен, отворен. Акцентът е върху общността, връзките между 
хората и народите; върху онова от общата история и културното наследство, което води 
към съгласие и разбирателство – не върху онова, което разделя и противопоставя, а 
което свързва и създава съгласие. 

Впрочем, не са ли това въобще базисните условия за развитието на съвременния 
културен туризъм? 
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