
 

 

РЕЗУЛТАТИ  
 

от  
 

анкетата на СтраСакИР за развитието 
на региона на Странджа, Сакар и 

Източни Родопи 
 
 
Решихме да попитаме хората, които милеят за Региона – за проблемите, 
предизвикателствата и възможностите. Анкетата бе проведена в периода 
18 ноември - 1 декември 2019 г. по поръчка на Комуникационна агенция 
PRoWay. 

Вижте нашите въпроси, отговорите и тяхното разпределение! 
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1. Според вас какъв е фокусът на инициативата 
СтраСакИР?  

 

а) Популяризиране на туризма в региона на Странджа – Сакар – Източни Родопи 
56 % (98) 

б) Развитие на местните общности в пограничните региони с Турция и Гърция 10,3 
% (18) 

в) Създаване на предприемаческа среда в Югоизточна България  12% (21) 

г) Подпомагане на кулинарни фестивали в Странджа, Сакар и Източните Родопи 
19,4% (34) 

д) Друго 
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2. Според вас, какъв би трябвало да е водещия 
символ на инициативата СтраСакИР? 

 

а) Странджанската зеленика    18,8 % (32) 

б) Тракийските култови комплекс  38,8 % (66) 

в) Скален орел   12,4 % (21) 

г) Нестинарство  24,7 % (42) 

д) Друго 
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3. Ако зависеше от вас, къде трябва да се 
построи нов скоростен път в Югоизточна 
България?  

 

а) Любимец-Ивайловград  7,6 % (13) 

б) Елхово-Болярово-Малко Търново  32,2 % (55) 

в) Созопол-Царево-Резово  19,9 % (34) 

г) Харманли-Тополовград-Елхово  21,6 % (37) 

д) Момчилград-Крумовград-Ивайловград   18,7 % (32) 
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4. Ако имате възможност да пътувате през 
пролетта на 2020 г. в регион СтраСакИР, кой 
маршрут бихте избрали?   

 

а) Ивайловград, вила Армира, Мандрица и Долно Луково – 17,5 % ( 31) 

б) Кърджали, крепостта Перперикон, гробницата в Татул  13 % ( 23) 

в) Тополовград, Фестивал на любителските театри, Крепост Букелон, Левка 16,9 % 
(30) 

г) Малко Търново, Празник на зелениката, село Бръшлян, село Граматиково 21,5 
% (38) 

д) Синеморец, Празник на нестинарите в Българи, Бегликташ, Ясна Поляна  27,1 
% (48) 
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5. Ако имате право на избор, коя природна 
територия бихте искали да посетите за 
туристическа разходка?  

 

а) Меандрите по долината на Бяла река в Източни Родопи  29,9 % (52) 

б) Защитена зона „Маджарово“ в Източни Родопи 9,8 % (17) 

в) Южен Сакар в района на Левка и Маточина  20,1 % (35) 

г) Резерватите „Узунбоджак“ и „Силкосия“ в Странджа  38,5 % (67) 

д) Друго 
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6. Ако имате възможност за избор, какъв тип 
кулинарен фестивал бихте посетили през лятото 
на 2020?   

 

а) На странджанската кухня и обичаи през юли в Малко Търново   38,6 % 
(68)             

б) На тракийската кухня в Ивайловград през септември  18,2 % (32) 

в) На кухнята на Сакар (храна и вино) в Харманли през септември  27,3 % (48) 

г) На черноморската риба в Царево през септември  15,3 % (27) 

д) Друго 
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7. На кое място бихте искали да присъствате на 
исторически възстановки през 2020 ?   

 

а) Римски фестивал на археологически резерват Кабиле край Ямбол  23,7 % (41) 

б) Средновековен фестивал на крепостта Туида край Сливен   6,9 % (12) 

в) Келтски фестивал на Аква Калиде край Бургас  17,9 % ( 31) 

г) Средновековен фестивал на крепостта Неутзикон край Мезек  46,2 %  (80) 

д) Друго 
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8. Според вас кои са основните проблеми пред 
развитието на туризма в Странджа, Сакар и 
Източни Родопи?   

 

а) Лошите пътища и липсата на информация и реклама  41,1 % (72) 

б) Липсата на млади хора, здравни и социални услуги.  13,1 % (23) 

в) Опасността от бежански поток от Турция  0,6 % (1) 

г) Цялостната държавна политика в областта на туризма 38,3 % (67) 

д) Друго 
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9. Според вас кое би помогнало най-много за 
развитието на Странджа, Сакар и Източните 
Родопи?   

 

а) Възраждане на програмата „Странджа-Сакар Република на младостта“  25,9 % 
(44) 

б) Изграждане на нови индустриални мощности и разкриване на работни места 30 
% (51) 

в) Създаването на местна валута и развитието на селски и екологичен туризъм 30 
% (51) 

г) Изграждането на най-голямото летище в света край Истанбул  4,7 % (8) 

д) Друго 
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10. Според вас кои са неизползваните ресурси на 
регион СтраСакИР?   

 

а) Природен парк Странджа и еко туризъм в него  29,5 % (52) 

б) Маршрут за пешеходен туризъм Тур Странджа (Елхово-Ахтопол)  12,5 % (22) 

в) Селски туризъм с био храна и вино в Сакар 30,1 % (52) 

г) Енергиен туризъм до тракийски култови комплекси в Източни Родопи 21,6 % (38) 

д) Друго 
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11. Според вас кой е най-подходящия кулинарен 
символ на регион СтраСакИР?  

 

а) Странджански манов мед  34,3 % (60) 

б) Ахчак от Сакар   10,3 % ( 18) 

в) Зелник от Източни Родопи 16 % (28) 

г) Странджански дядо   32,6 % ( 57) 

д) Друго 
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12. Според вас коя е емблемата на винения 
туризъм на регион СтраСакИР?  

 

а) Мерло от Стамболово  20 % ( 34) 

б) Сира от Южен Сакар  43,5 % (74) 

в) Алжирка от Елхово  24,2 % ( 41) 

г) Тамянка от Харманли   7,1 % (12) 

д) Друго 
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13. Според вас, кое би повишило интереса към 
регион СтраСакИР?  

 

а) Създаването на регионална организация за развитие на туризма  46,8 % (81) 

б) Обявяването на Природен парк „Сакар“  17,9 % (31) 

в) Обявяването на Природен парк „Маджарово – Ивайловград“ 15,6 % (27) 

г) Създаване на отделен винен регион Южен Сакар  13,9 % (24) 

д) Друго 
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14. В последните три години колко пъти сте 
посетили регион СтраСакИР?   

 

а) над 5 пъти   42,9 % ( 76) 

б) между 3 и 5 пъти    15,8 % ( 28) 

в) между 1 и 3 пъти    20,9 % (37) 

г) само един път   13,6 % ( 24) 

д) нито веднъж   6,8 % ( 12) 
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15. Вие сте ?   

 

а) мъж                42,4 % 

б) жена               57,6 % 
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16. Вие сте на възраст?   

 

а) до 25 години              5,1 % (9) 

б) 26-44 години              54,5 % (97) 

в) 45-64 години              38,8 % (69) 

г) 65 години и повече    1,7 % (3)  
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17. Вие живеете постоянно в?  

 

а) София            32 % (57)                                                          

б) в населено място от Северна България    16,3 % (29) 

в) в населено място от Южна България    29,8 % (53) 

г) в населено място от Странджа, Сакар, Източни Родопи   16,3 % (29) 

д) извън границите на България    5,6 % (10) 
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18. Вие сте?    

 

а) предприемач   11,9 % (21) 

б) служител   61,4 % (108) 

в) на свободна практика    19,3 % (34) 

г) ученик или студент  1,7 % (3) 

д) пенсионер   2,8 % (5) 

е) безработен 2,8 % (5) 

  

www.StraSakIR.com


 

 
www.StraSakIR.com 

 
Регион СтраСакИР I Странджа, Сакар и Източни Родопи 

 

 

 

19. Вашите брутни доходи са?   

 

а) до 499 лв. на месец    5,7 % (10) 

б) 500-999 лв. на месец   31,1 % (55) 

в) 1000-1499 лв. на месец   32,4 % (57) 

г) 1500-1999 лв. на месец    11,4 % (20) 

д) 2000 лв. и нагоре   19,3 % (34) 
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