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ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
Това издание цяло, както и никаква част от него не може
да бъде възпроизвеждана по какъвто и да било начин и
под каквато и да било форма без изричното разрешение на
Трежър ООД
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Концепцията
авършен проект за разработване и експлоатиране на
уникални културно-исторически ценности от различни общества, събрани на едно място и представени по
достъпен и атрактивен начин.
Нереализиран до момента в подобен мащаб замисъл за
туристическо пътуване в миналото и преживявания, наситени с безброй положителни емоции.
„Златна жила“ в туристическия бранш.
Развлекателен атракцион със сравнително ниски
експлоатационни разходи.
При правилна поддръжка животът на материалните активи се измерва в стотици години и експлоатационният
цикъл на обекта може да продължи в следващите столетия.

З
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Същността
омплексът ще представлява тематичен парк, изграден
на площ от 130 декара. В него хронологично ще бъдат
пресъздадени различни епохи от развитието на човешката цивилизация, оставили отпечатък по нашите земи.

К

Като се започне още от най-ранните форми на организиран живот, чрез бита и културата ще бъде представена
еволюцията на човечеството през периодите на неолита и
халколита. Практически това ще се изрази в пресъздаването на няколко типични жилища с всички характерни техни
белези или предмети от периода, включително най-старото обработено злато в света и първия открит жезъл – символ на царска власт.

|5

Следва тракийският период, чието развитие обхваща
бронзова и желязна ера. В тази зона гостите на парка ще
могат да посетят пълноразмерни възстановки на тракийски храм на Богинята майка, отделен тракийски тюрзис
(дворец), военни помещения и две гробници.
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След тях пътят превежда посетителя през римската
епоха, представена чрез античен театър, агора (площад) и
римска вила с имплувиум (басейн), за да премине към укрепено славянско селище и прабългарски стан с всички характерни атрибути.
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Оттам маршрутът продължава към зона „Първо българско царство“– пищна възстановка на красивата столица
Плиска с емблематична крепостна стена, скрипториум, казарми, пазар, царска беседка, ранна православна църква и
дворцов комплекс.
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Историческата част на парка ще завършва със зона „Второ българско царство“, в която ще е изградена част от крепостната стена с три типа кули – открита бойна кула, закрита бойна кула и кула-тъмница, зад които се простират
дворцов комплекс, царска православна църква и административна сграда.

|9

В парка са предвидени две заведения за отдих, красиво езеро с прилежащо парково пространство, зона за интерактивни занимания, включващи конна езда, стрелба с
лък, уроци по антична и средновековна фехтовка, както и
много други исторически мотивирани занятия. Отделен
детски кът с тематични игри и забавления ще подсигурява
доброто настроение на най-малките. За да бъде пълноценно приключението, на разположение на посетителите ще
бъдат ресторант с традиционна (тракийска, римска, прабългарска, славянска) кухня и етномотиви, две кинозали
за 3D/4D късометражни прожекции, пункт за продажба на
сувенири и други търговски обекти.
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Теренът за „Исторически парк“ е разположен на:
международен път E70, с лице към шосето;
0,5 км от автомагистрала „Хемус“, при съществуващ пътен
възел;
25 км от летище Варна – входяща точка за чуждестранни
туристи;
35 км от порт Варна – входяща точка за морски круизни
туристи;
40 до 120 км от големите черноморски курорти в България;
150 км от порт Бургас – входяща точка за морски круизни
туристи;
160 км от порт Русе – входяща точка за круизни туристи по
р. Дунав.

Схема на разположение на Историческия парк

Всичко необходимо на посетителите се намира в границите на парка. Други европейски паркове, които привличат голям брой туристи, са „Ефтелинг“ в Холандия, „Порт
Авентура“ в Испания и „Футюроскоп“ във Франция.
Известно е, че само тематичните паркове във Великобритания посрещат около 65 млн. туристи годишно.
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Парк Ефтелинг, Холандия

Парк Порт Авентура, Испания

Парк Футюроскоп, Франция

12 |

Туристическият бранш бележи бурно развитие през последните тридесет и пет години. Ако към 1980 г. общият
оборот в бранша е $ 125 млрд., към 2014 г. той нараства до
$ 2360 млрд., като прогнозата на Световната туристическа
организация към ООН е, че до 2030 г. ръстът ще се запази на нива от средно 4,4% годишно. Всичко това се случва
благодарение на глобализацията, все по-ниските разходи
за транспорт, покачването на благосъстоянието на хората и
по-урбанизирания и статичен начин на живот. През 2013 г.
в глобален аспект са отчетени 1087 млн. туристи, като само
в Европа те са 717 млн. Очакванията са до 2020 г. броят на
туристите в Европа да достигне 830 млн., от които близо
60% ще посетят страните от Източна Европа.
От друга страна данните сочат, че около 25% от всички
пътуващи по света се определят като туристи посетители
на културни и исторически забележителности. Само от тях
в бранша се генерират около $ 1200 млрд. приход. Статистиката ни показва, че в тази категория попадат хората с
най-високи разходи за почивка.
През изминалите няколко години в челото на топ дестинациите за културен и възстановителен туризъм се нарежда Египет, където само пирамидите в Гиза привличат
над 3 млн. души всяка година, а музеите в Кайро – близо
9 млн.

Гиза, Египет
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Дворецът „Топкапъ“ е сред основните обекти в Истанбул
и посреща по над 3,5 млн. туристи годишно.

Дворец Топкапъ, Истанбул

Друго емблематично място за европейските и въобще
за туристите от цял свят е античният град Петра в Йордания, който преди ескалацията на напрежението в района
на Близкия изток е посрещал над 1 млн. туристи годишно.
Всеки един от тези посетители е заплащал по € 60–70 за
вход.

Античният град Петра, Йордания
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Сабрата в Либия и Палмира в Сирия са също примери за
изключителни дестинации с огромен туристически потенциал, но... в близкото минало.

Античен град Сабрата, Либия

Храмът на Бел в Палмира
преди и след Ислямска държава

| 15

Очевиден е огромният интерес към туристическите
обекти в Близкия изток. Освен че районът се възприема
като средище на най-древните цивилизации, сухият климат и слабата урбанизация на пустинните региони са допринесли за съхраняването на редица значими културноисторически паметници.
За съжаление, ескалацията на напрежение, политическата
нестабилност и военните конфликти от последните години
оказват траен негативен ефект върху туризма в тази част
на света. Повечето обекти са загубили своята привлекателност, като много от тях са понесли невъзвратими щети.

При това трайно покачване на напрежението и липсата
на сигурност в страните от Близкия изток и Северна Африка, от една страна, и при постоянно нарастващото туристическо търсене в световен мащаб, от друга, възниква
вакуум в културния туризъм. В резултат на военните конфликти в посочените региони се смята, че туристопотокът
там е намалял с над 20 млн. души годишно, спрямо периода
преди т.нар. цветни революции. Международни експерти
правят прогнози, че за стабилно и устойчиво възстановяване на държавността в тези райони на света в най-добрия
случай ще са необходими минимум двадесет години и сериозна външна финансова помощ. Страни като Афганистан, Ирак и Ливан са достатъчно красноречиви примери за
това какво се случва след възникването на подобни въоръжени конфликти.
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От друга страна, България е държава с дългогодишна
история, настоящ член на политически блокове, гарантиращи определени нива на сигурност и свободно придвижване. В съчетание с археологическите находки, които свидетелстват, че по нашите земи са се развивали едни от найдревните световни цивилизации, разполагаме с изключителни културно-исторически дадености, които осигуряват
на страната ни конкурентно предимство.
Със създаването на „Исторически парк“ ние даваме глобална алтернатива в подходящ момент. Комплексът се появява като отговор на сериозен интерес и търсене. Той ще
предостави възможност на туристите да се потопят в уникално преживяване – мащабна атракция, пресъздаваща по
неповторим начин изключително широк времеви период
от историческото минало в спокойната част на Европа.

Приходите в „Исторически парк“
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Формират се основно от:
Такса за вход;
Участие на посетители в интерактивни игри и занимания;
Снимки с реквизитно облекло и доспехи;
Консумация на храни и напитки;
3D/4D кино;
Продажба на сувенири;
Отдаване под наем на площи и помещения за провеждане
на частни и корпоративни събития;
Организиране на детски партита и тиймбилдинг игри;
Провеждане на културно-масови прояви;
Франчайзинг на тематична кухня с етномотиви.

Предпоставки за появата
и развитието на „Исторически парк“
уризмът и отдихът при хората се основават най-вече
на наличието на време и пари. Статистиката показва,
че свободното време в съвременното общество постепенно намалява, но желанието за почивки и приклю-

Т
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чения се повишава. Адекватно решение в тази насока са
атракционните комплекси, които пестят време и създават
положителни емоции. Тематичните паркове, като вид атракционни комплекси, са особено подходящи, тъй като
предлагат на посетителите широка гама от дейности и преживявания на едно място. Блестящ пример в тази насока е
Дисниленд, Париж.

Дисниленд, Париж

Съпоставими обекти в Европа
ай-близкият по замисъл и изпълнения обект е френският Puy du Fou. Това е тематичен парк, основан през
1977 г. от Филип дьо Вилие – френски политик и депутат, два пъти кандидат за президент, няколко мандата
евродепутат. През същата 1977 г. Филип дьо Вилие е едва
двадесет и седем годишен студент.
Puy du Fou е създаден в период, когато туризмът е сравнително по-слабо развит. Маркетингът му е бил насочен
предимно към френскоезична аудитория, без рекламна
кампания извън пределите на страната. Първоначалната
концепция е била за театрално представление върху останките на малък ренесансов замък. Впоследствие се развива
до исторически тематичен парк, предлагащ своеобразно
пътуване до различни епохи от миналото.

Н
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Първото представление е на 13 юни 1978 г.
Като цяло сезон ’78 не е особено успешен, но след анализ
на резултатите и внесени корекции в стратегията за развитие, идват и положителните резултати.
Днешният Puy du Fou е на площ от 450 дка, от които около 230 дка са сцена за различните постановки. Смята се,
че от 1977 г. досега в този парк е инвестирана сума, чийто днешен еквивалент се равнява на € 260 млн. Направени са възстановки на римска вила с ботаническа градина,
средновековен град, град от ХVIII век, градска чаршия от
1900 г., има зони за деца (с бънджи, люлки и т.н.), терен за
пикник, цветни градини, зоопарк, хотел, ресторанти и места за отдих.

Акцент е поставен върху характерната западноевропейска средновековна архитектура.
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Основна атракция са кратки дневни шоупрограми и вечерно представление (Cinéscénie) с продължителност от
около 30–40 мин. преди години, а днес до 100 мин., по няколко различни сценария:
▶ „Тайната на Ланс“ – средновековна битка пред стените на
замък;
▶ „Викингите“ – форт, атакуван от викингски кораб;
▶ „Танцът на птицата фантом“ – мистично шоу с птици;
▶ „Мускетарска история“ – зрелищна езда и симулации на
дуели;
▶ „Знакът на триумфа“ – гладиаторска драма на сцената на
импровизиран колизеум.

Повечето представления са театрални интерпретации,
далеч от автентичност и историческа достоверност, макар
да претендират, че за разлика от Дисниленд, тук се пресъздава история.
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Силата на Puy du Fou е в масовия характер на представленията, в които участват до 1200 актьори и каскадьори,
стотици коне и 800 единици пиротехника.
По данни от френската преса в Puy du Fou са ангажирани
общо до 3200 доброволци, близо 1000 сезонни работници
и само 130 души постоянен персонал.
Така проектът е създал над 3500 преки и косвени работни места в регион на Франция, където няма други значими
туристически обекти или дестинации.
Представленията са организирани по такъв начин, че да
не е възможно да се гледат за един ден.
Декорите и сюжетите са напълно измислени. Репликите на диктори и актьори са на френски (електронен превод
чрез слушалки).
Следва да се отбележи, че преобладаваща част от архитектурните решения в Puy Du Fou са изпълнени от съвременни строителни материали и са по-скоро сценични
декори, за разлика от „Исторически парк“, където всички
зони ще бъдат пресъздадени чрез използване на автентични, характерни за епохата строителни материали.
Въпреки тесния времеви период на пресъздаване и ограничените архитектурни рамки (спрямо Исторически парк)
Puy du Fou успява да привлича по около 1,5–2 млн. туристи
годишно. Това го прави вторият по посещаемост подобен
парк във Франция след Дисниленд.
Таксата за вход за възрастни в Puy du Fou възлиза на:
▶ за еднодневно посещение – € 37;
▶ за двудневно посещение – € 55.
Вход за деца (5–13 г.):
▶ за еднодневно посещение – € 26;
▶ за двудневно посещение – € 39.
Вход за възрастни + Cinéscénie (вечерно шоу):
▶ за еднодневно посещение – € 50;
▶ за двудневно посещение – € 64.
Вход за деца (5–13 г.)+ Cinéscénie (вечерно шоу):
▶ за еднодневно посещение – € 32;
▶ за двудневно посещение – € 41.
Такса за паркинг за вечерното представление – € 5 (през
деня паркингът е безплатен).
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Puy du Fou работи от април до септември (районът, където се намира – на 30 км от бреговете на Атлантическия
океан – гарантира умерен климат през по-голямата част от
годината).
Към 2013 г. Филип дьо Вилие обявява плановете си да
построи подобни атракциони в Ялта (Крим) и в Москва,
съвместно с руския олигарх Константин Малофеев, като
очакванията са за бързо завоюване на пазарен дял. Икономическите санкции срещу Русия от 2014 г. обаче пресичат
тези проекти още в зародиш.

Развитие на проекта „Исторически парк“
тракционът „Исторически парк“може да се разгледа
като начало на успешен бранд. След неговото изграждане се очертават възможности за създаване на допълнителни исторически обекти, възстановени/изградени
в тяхната естествена среда. Пример за такъв обект е тракийската резиденция от връх Кози Грамади в Средна гора.
Ще бъде възстановена идентична (спрямо археологическите останки) резиденция на планински хълм със съпоставима гледка и природни дадености. Благодарение на подобни
допълнителни обекти ще могат да се привличат туристи
от далечни дестинации – Китай, САЩ, Япония, Корея, Австралия, които се интересуват от културен туризъм с пълно и автентично изживяване. Най-често за такъв тип туристи руините и археологическите останки представляват

А
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слаб интерес. Желанието им по-често е да видят пълноразмерни сгради от минали исторически периоди. И тъй като
възможностите за посещение на такива паркове по света
са изключително ограничени, тези туристи са принудени
да изразходват огромни ресурси от време и средства, за да
постигнат своите цели и желания чрез пътувания до отдалечени обекти. Често именно в тези ограничения се крие и
причината те да се отказват от повторни посещения.
Плановете за развитие на бранда „Исторически парк“
включват последващо изграждане на редица обекти на
територията на страната (в Стара планина, Средна гора,
Рила, Пирин и Родопите, по поречието на Дунав), които
да предоставят гъвкави възможности за организиране и
провеждане на неколкодневни екскурзии в страната с цел
по-пълноценно изживяване. Всеки от тези обекти ще възстановява характерна епоха в автентична среда.
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Транспортът до тях ще включва и придвижване с високопроходими (ofroad) автомобили извън стандартната
пътна мрежа, което би следвало да засилва ефекта от приключението. В съответните обекти ще се предлага характерна традиционна храна, ритуално пиене на вино, тракийски мистични ритуали и други атракции. В близост до
тези обекти ще бъде създадена подходяща възможност за
настаняване (нощуване) с прилежаща леглова база и санитарни възли (наличието на множество изоставени къщи
и обезлюдени селища предполага ниски инвестиционни
разходи за реализиране на тези планове за изграждане на
къщи за гости в автентичен стил). В тези бази за настаняване ще се предлагат допълнителни атракции като изработка
и стрелба с автентичен лък, сечене на монети, изковаване
на сечива, грънчарство, старинни изкуства и др. Целта е на
посетителите да се предложи пълен пакет с възможност за
трайно и наситено въздействие върху всички сетива – визуални, аудио и кинестетични, с потапяне в атмосферата на
различни исторически периоди и съчетаване на културен,
религиозен, винен, гурме, приключенски и други видове
туризъм.
Осигурявайки възможност за пакети, които да включват
до 14-дневни екскурзии в обектите с бранд „Исторически
парк“ на примерен поток от 1 000 000 туриста, които харчат между € 2000–3000, имаме перспектива да постигнем
приход до € 2–3 млрд. при цялостна първоначална инвестиция от около € 100–120 млн.

Предимствата пред „Исторически парк“
ри настоящите обстоятелства брандът „Исторически
парк“ разполага с бариери за навлизане на конкуренти в бранша. Реализацията на подобен проект отнема
минимум 5–7 години за предварително проучване, маркетинг анализ, административни процедури, архитектурно планиране и подготвителни дейности. Впоследствие
са необходими още 3–5 години за изграждане на крайния
туристически продукт. Прилежащата декоративна и дълготрайна растителност се нуждае допълнително от години за

П
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пълноценно развитие. Тъй като „Исторически парк“е първият подобен проект, посетителите в много по-малка степен ще отдават внимание на младата растителност, защото
повечето от тях няма да разполагат с еталон за сравнение.
При всеки следващ подобен обект „Исторически парк“
вече ще бъде този еталон.
Във връзка с този проект „Трежър ООД“ е инициатор и
основен изпълнител на редица дейности, което е предимство в ценово и качествено отношение. За сравнение: само
входната скулптура при външна поръчка би възлязла на
около 2 млн. лева, а „Исторически парк“ я придобива на
себестойност от 150 000 лева. Съответно и изпълнението
на художествената част на атракциона от външни субконтрактори би излязло в пъти по-скъпо, сравнено с настоящите условия.
При такива дадености повечето потенциални конкуренти ще бъдат заставени да стартират от по-задни позиции в
надпреварата за ценово и качествено предимство спрямо
вече развит бранд.
Икономическите, социални и физико-географски фактори пред проекта го правят изключително рентабилен:
▶ комуникативно място с изградена прилежаща пътна инфраструктура (във всички останали случаи липсата им би
утежнила проекта с минимум 20 млн. лева за съпътстващи
разходи.);
▶ близост до утвърдени курорти – гарантира туристопоток;
▶ наличие на ниски подпочвени води с подходящ дебит и качество – гарант за ниски експлоатационни разходи (поддръжка на изкуствено езеро, напояване на растителност и
хигиена);
▶ благоприятен климат през по-голямата част от годината;
▶ редица населени места с подходящи възможности за изграждане/благоустрояване на места в етностил за настаняване/нощуване на гости на атракциона;
▶ наличие на подходящи учебни заведения в региона в помощ на кадровото обезпечаване на парка: Професионална
гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Варна;
Професионална гимназия по туризъм „П.К. Яворов“, гр.
Добрич; „Частно училище по туризъм“ ООД, гр. Добрич;
Частен професионален колеж по туризъм „Шумен“; Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство
и туризъм „Цар Симеон Велики“, гр. Провадия и др.
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Експертиза за качество
зпълнител на художествената част от проекта (с
най-висока себестойност) е „Трежър ООД“. Компанията е единствената в България с подобен експертен капацитет, реализиран чрез екип от авторитетни художници, скулптори, структура от занаятчии и майстори
на древни занаяти. През годините компанията се специализира в художествено възстановяване/пресъздаване на
исторически ценности и артефакти от нашите земи, изграждане на паметници и функционална скулптура и други подобни дейности. Само за няколко месеца през 2016
г. изработи и постави единствения зад граница паметник
на български владетел – хан Алцек в Челе ди Булгерия,
Италия.
Всички тези факти са атестации за качество и надеждност в изпълнението на възложени дейности.

И
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Финансови аспекти

И

нвестицията в атракциона се оценява на € 50 млн., от
които € 25 млн. са предназначени за общи строителни дейности и € 25 млн. – за довършителни работи и
оборудване на експозиции и интерактивни зони.
Следва да се има предвид, че тази себестойност на инвестицията е възможна само в България и е резултат от
усилията на „Трежър ООД“.
Цялостните експлоатационни разходи на завършения
проект се оценяват като сравнително ниски за такъв тип комплекс. Основните оперативни разходи впоследствие ще са за
персонал и материално и техническо осигуряване. Амортизацията на този тип активи е минимална. Постоянните разходи при разчетна натовареност ще бъдат в рамките на около
1/4 от приходите, като при над 400 000 посетители годишно
рентабилността се повишава над посочената стойност.
Към 2016 г. „Исторически парк“ е акционерно дружество
с емитирани 1 000 000 акции. В продажба се намират само
350 000 броя акции на обща стойност 24,5 млн. лева.
Минималният праг за инвестиране в проекта е за 200 бр.
акции на пакетна цена от 20 000 лева. Тази цена е промоционална под реалната проектна себестойност и е валидна
до края на 01.07.2017 г.
След това цената на един пакет акции от 200 бр. ще възлиза на 28 000 лева поради факта, че към началото на следващата година ще бъдат издадени и последните документи,
регламентиращи строителство. С това ще се пристъпи към
активната фаза на изграждане на комплекса и отпадане на
последните рискови фактори пред сроковете за реализация.
Предварителните данни сочат, че очакваната печалба от
200 бр. акции след петата оперативна година на „Исторически парк“ ще е около 4900 лева годишен дивидент от дейността на атракциона. Допълнителната полза от инвестицията е от прогнозното покачване стойността на акциите:
Цената на пакет от 200 бр. акции след петата година се
очаква да възлиза на около 70 000 лева, с вероятност да се
повиши още до 98 000 лева.
Посочените калкулации са при нива на посещаемост от
600 000 души годишно след третата оперативна година,
без отчитане на допълнителните перспективи за разви-
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тие на бранда – франчайзингови права, външни възстановки на обекти в реални природни условия и културни
програми, свързани с тях (те се явяват отделни перспективи за развитие на бранда и нови нива на доходност).
Следва да се има предвид, че прогнозните данни за посещаемост на атракциона се основават на консервативен
подход – анализ на посещаемостта на съпоставими обекти в страната и чужбина, при преднамерено занижаване на
очакваните показатели за „Исторически парк“ с цел преосигуряване. В тази насока екипът на „Трежър ООД“ е извършил различни математически симулации на зависимостите между посещаемост и финансови потоци. Като краен
резултат може да се обобщи, че при по-висок от разчетния
брой посетители, закономерно приходите от парка, цената
на акциите и дивидентите от тях ще нарастват.

Тест на идеята и продукта
онцепцията е успешно реализирана и работи в демоверсията „Неолитно селище“. Пресъздадени са главни
акценти от основния проект, които от 2014 г. насам генерират сериозен туристически интерес.
Прилаганата маркетингова стратегия и резултатите от
нея дават основание да се смята, че целите пред основния
проект са реални и постижими.
Ниските разходи при изработка на първоначалните възстановки за „Неолитно селище“ са доказан факт и могат да
бъдат проверени.
Натрупаният опит в работата с научни консултанти,
художествени изпълнители, партньори, туроператори и
туристически агенти гарантира спестяване на технологично време и осигуряване на летящ старт за „Исторически
парк“.
Реализацията, управлението и поддръжката на „Неолитно селище“ за изминалите три успешни сезона се базира на
предишен натрупан опит от страна на „Трежър ООД“.
Цялата инвестиция до момента в тази насока възлиза
на близо € 2,5 млн. – относителни разходи, които от своя
страна са генерирали десетократно повече интелектуален
потенциал под формата на ноу-хау – гаранция за успех на
„Исторически парк“.
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На правилното място и в точното време...
Ако през 1997 г. си бяхте закупили акции на Apple за примерно $2000, днес със сигурност щяхте да сте милионер,
защото сега тяхната цена би възлизала на над $1 600 000.
Днес глобалният туризъм е изправен пред предизвикателството да търси нови възможности, които да отговорят
на постоянно повишаващото се търсене на културно-исторически забележителности.
Възползвайте се от уникалната възможност сега, за да
заявите гордо след време: „Аз взех правилното решение
в точния момент!“

