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1. Какво представлява алтернативния туризъм 

 
Напоследък все по-често за “туризъм” се употребяват понятията: алтернативен ( 

устойчив, селски, специализиран, хоби- и екотуризъм и др. ) под., които все още са неясни и 

объркващи за голяма част от обществото. 

Алтернативният туризъм се дефинира по най-различен начин. В понятието понякога 

се включват много и различни дейности, които човек върши през свободното си време, 

определяни също като алтернативен туризъм (от пешеходни околосветски пътешествия до 

приключенски почивки, колоездене и др.).  

Много автори определят алтернативния туризъм като всичко, което е различно от 

масовия туризъм. 

Все още няма общоприета дефиниция за алтернативен туризъм. (алтернативен – 

фр. аlternatif – който допуска само една от две или няколко възможности).  

В най-общ вид АЛТЕРНАТИВНИЯТ ТУРИЗЪМ може да се означи като: 

“комплекс от туристически дейности, различни от тези на масовия туризъм, 

свързани с използването на разнообразни природни и антропогенни туристически 

ресурси; привличане на специфичен пазарен сегмент, при задоволяване на специфичен 

потребителски интерес, различен от този при масовия традиционен туризъм”. 

Според БААТ: “алтернативните форми на туризъм обединяват туристически 

пакети или отделни услуги, които се определят като алтернатива на масовия 

туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия 

ресурс”.  
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Като такива се посочват: селски, екологичен, приключенски, тематичен и др.  

 

 

2. Характерни черти и особености на алтернативния туризъм. 
 
Едни от характерните особености на алтернативния туризъм са търсенето на автентичен 

контакт с посещаваната страна (или регион), с нейното население, култура, история, стопанство, 

природна среда, като се предоставя и възможност за изява на самия турист. При това са необходими 

специфичен потребителски интерес (алтернативен на масовия турист), автентични форми на гос-

топриемство, алтернативни форми на обслужване. Алтернативният туризъм е обобщаващо понятие 

на различни видове нетрадиционен туризъм. Обобщаването е условно, поради което не може да се 

обхване цялото разнообразие от често взаимосвързани видове и форми на туризма.    

Много от туристическите продукти на алтернативния туризъм са били 

допълнителни елементи на масовия туризъм и впоследствие са се развили самостоятелно. 

Някои от тях дори са предшествали масовия туризъм – религиозен, културно-познавателен. 

Ето защо алтернативният туризъм често не се практикува самостоятелно, а понякога се 

съчетава с масовия ваканционен туризъм. 

Ако трябва да се обобщят характерните черти на алтернативния туризъм, те са:  

1. Опит за запазване, защита и повишаване на качеството на ресурсната база, 

която е основа за туризма. 

2. Грижа и активно стимулиране развитието на допълнителни, специфични за 

областта атракции и инфраструктура, които да се базират на местните атрибути и да ги 

подпомагат.   

3. Създаването на инфраструктура оказва въздействие върху качеството на 

живот в региона.  

4. Алтернативният туризъм е съобразен с екологичните изисквания и избягва 

отрицателното въздействие на големите туристически обекти. 

5. Алтернативният туризъм не поврежда културата на общността-домакин, а 

създава уважение към културната реалност. 

Така, че:  Алтернативният туризъм е форма на туризъм, която се основава на 

природни, социални и обществени стойности, които позволяват на госта и домакина да 

изпитат положителни, изпълнени със смисъл преживявания и споделят опит. 

Кои са ПРЕДИМСТВАТА на алтернативния туризъм: 

o Полза за местните хора и семействата им, защото настаняването става в 

местни къщи и за управлението на дейността са необходими специални познания. 

o Полза за местната общност, защото алтернативният туризъм генерира 

приходи, изгражда се инфраструктура, подобряват се условията на живот. 

o Намалява “изтичането на капитали” и способства за запазване на 

националните традиции и обичаи. 

o Полза за туристите, защото алтернативният туризъм предоставя възможности 

за контакт с местните хора и ваканция, съобразена с цената. 

o Предоставя възможности за изграждане на интернационални, регионални и 

междуселищни връзки.  

 

3. Видове туризъм и какво трябва да знаем за тях 
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България продължава да е страна, в която тръпката и приключението са живи, в 

която все още можеш да посетиш места, в които крака на турист не е стъпвал. Можеш да се 

докоснеш до села, в които живота продължава с ритъма отпреди няколко столетия и в които 

пътуването е носител на истинско познание за Европа такава, каквато никога вече няма да 

бъде. Тук вкусът на храната, въздуха и гледката идват сякаш от друго измерение, а карането 

на колело, спускането по снежни кулоари, извън пистите или просто ходенето пеша или 

със снегоходки са само претекст. Същността е пътуване навътре в нас и назад във времето. 

Напоследък се предлагат и дефинират най-разнообразни форми на туризъм, 

определящи ги като алтернативни. Независимо от многото използвани термини и 

определения за специализирани видове туризъм (не всички точни, приемани и известни), 

вече се утвърждават в туристическата практика (навлизат и в нашата терминология) 

следните по-популярни специализирани видове туризъм, с утвърдени наименования:  

 

 

 

 
ЕКОТУРИЗЪМ 

 

Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие 

на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. Това е 

туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на 

природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира на наблюдението и е 

един нов етап в развитието, който изисква работа в партньорство между туроператори, 

посрещащи (incoming) агенции, местни общности, асоциации стопанисващи защитените 

райони, научните общности. Всички те се анагажират да сведат до минимум въздействието 

върху посещаваните територии, да информират пътуващите за местните правила и уредби, 

да участват във всяка регионална програма за опазване на природната среда и нейните 

обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района. 

Най-много и най-разнообразни програми за екотуризъм има в страните с голямо 

биоразнообразие, в които природата има впечатляващи измерения, национални паркове и 

местни общности, съхранили своите традиции. 

 

Програми, които се дефинират като екотуризъм : 
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 по света са наблюдението на големи животински екземпляри в естествените условия 

на джунглата (носорози, лъвове, горили…), в големите морски басейни и океаните 

(китове, костенурки) и полярните ширини (мечки, тюлени) – места, в които дъхът 

на цивилизацията все още не се чувства.  

 В България достойни обекти по световните стандарти могат да бъдат кафявата мечка 

в Стара планина, Рила и Пирин, пеликаните в езерото Сребърна и посещението на 

резерватите Боатин, Парангалица и Баюви дупки – Джинджирица от гледище на 

качество/възраст на компактни сектори гора. 

 

 

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ 

 

 Това е една съвкупност от нови туристически практики, в която доминира общуването с 

природата и активното участие с определен физически ангажимент за туристите. Тази група от 

различни по сезонност и среда турове има своите най-големи привърженици сред младежите и 

хората работещи в стресова среда, за които общуването с природата и съчетанието му с определена 

активност или спорт е от изключително значение. Налице е и феномен на мода, но над всичко стои 

осъзнатата потребност да се пребивава активно сред природата. Това е и най-динамично 

развиващият се сегмент в световния туризъм и за наша радост България разполага с отлични 

условия за него. Най-често той се продава в пакет с услуги които представляват по същество селски 

туризъм, и има характеристиките на устойчивия туризъм. За такива активности/спортове се 

приемат: яхтинга, подводното сафари и подводната археология, водното и речно кану, рафтинга 

(движение с надуваема лодка в бързи води), приключенското, планинското и шосейното колело, 

преходите на кон, определени видове джип-сафари, програми за оцеляване, катеренето с планински 

водач, планинските преходи в различните им по трудност измерения включително преходите със 

ски с панти, с бегови ски, със снегоходки или с кучешки впряг, екстремните ски, 

експедиционния/височинния туризъм към върхове над 6000 м, сноуборд, хелиските и дори 

параглайдинга. На голям успех се радват и комбинациите от такива активности особено в САЩ. 
 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ  

                                                                                                       Селски туризъм в Боженци                                                                                                                                                                           
Селският и агротуризъм са разноовидности на алтернативния туризъм. Тяхното зараждане е 

исторически свързано със следвоенното възстановяване на Западна Европа и по точно на Франция, 

където чрез подпомагане на инициативи на земеделски стопани в областта на туризма се постига 

задържане на населението в селските райони и възраждането им. Не случайно най-големи средства 



 

6 

 

от бюджета на Европейския съюз са ангажирани именно в селското стопанство, а Общата аграрна 

политика представлява един от стълбовете на ЕС. 
Характеризира се с престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, 

друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството. Той може да се 

яви като преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или като уикенд или дори 

една седмица престой. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на 

домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, 

включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните 

занаяти, фолклорни и земеделски традиции. 

Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен 

туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, посещение на манастири, музеи, 

археологически и други забележителности, училище по занаяти) и най-често е смесица от 

всичко това. 

 

 

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

 

 

 Устойчивият туризъм е едно ново понятие и се явява продължение на концепцията 

за устойчиво развитие, която бе лансирана на конференцията в Рио през 1992г. Той е 

резултат от грижите полагани за опазване на застрашените райони на планетата като цяло, 

и в частност на тропическите гори. В същото време обаче той третира и урбанизираните 

райони, селата, културното и архитектурно наследство – следователно има по-широка 

рамка в сравнение с екотуризма. 
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Устойчивият туризъм има за цел не само да минимизира въздействието върху биологичната 

среда, но и да формира възгледите на туристите преди и по време на пътуването им, както и да 

предизвиква природощадящи туристически практики още в етапа на концепцията в пазарите 

емитиращи туристи. „Това е еволюцията в туризма, която е съобразена от една страна с интересите 

на посрещащите и от друга посетителите“. Всички дейности в зоната на посрещане трябва да са 

съобразени с пределния капацитет на природните ресурси, т.е. да се спазва принципа за колкото се 

може по-икономично използване на ресурсите. 
 

 

ВИНЕН ТУРИЗЪМ 

 

 

 България е известна не само с природната си красота, но и с качествените си вина. Да се 

запознаят с хората, от чиито ръце се е родила божествената напитка и заедно с това да чуят 

историята на страната ни е невероятно преживяване за туристите. Българското вино се отличава с 

изключителни вкусови качества. Предложено сред неповторимата атмосфера на винарските изби и 

съчетано с българските обичаи и традиции, то разтапя сърцата и оставя незабравими спомени. 
За пръв път вино в Европа е правено по нашите земи от древните траки още през VI 

в.пр.н.е. За това свидетелства откритият храм на бога на виното Дионисий в древния град 

Перперикон в Източните Родопи. Тракийските владетели правели събирания, на които 

пиели вино и разговаряли за минали и бъдещи дела и битки. 

България е известна с многообразието си от винени сортове грозде. Климатът, 

релефът и почвите са изключително подходящи за отглеждане на грозде и производство на 

вино. Според различните почвени и климатични състояния, страната е разделена на 

няколко региона, като всеки един от тях предлага специфични винени сортове и вина. 

 Понятието “винен туризъм” се появи в началото на 90-те години на миналия век и 

колкото и странно да звучи това днес, създатели на този модерен туристически жанр не са 
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традиционните европейски винарски сили, а страните от т. нар. Нов свят. Съчетаването на 

винарството с туризма е щастливо хрумване на производители от Австралия и 

Калифорния. Там преобладават неголеми като обем винарни (с годишно производство 

между 100 и 300 хиляди бутилки), които не разчитат на големите търговски вериги и чрез 

организирането на винени уикенди и турове успяват да увеличат директните си продажби 

(cellar door sales). В момента по този начин се реализира около 35% от продукцията на 

повечето австралийски изби, а годишният оборот от винен туризъм в страната е около 3,6 

млрд щатски долара. Винарните в областта Напа вали (Калифорния) годишно се посещават 

от около 18 млн туристи, като повечето са американци. Вярно е, че в Европа включването 

на известни винарски изби в туристическите маршрути е много по-стара практика, но тя не 

е развивана като отделен бизнес, а е била част от едно по общо разбиране за туризма като 

пътуване за удоволствие. 
 

 

ГОЛФ ТУРИЗЪМ 
 

 

 Голфът е сравнително нов спорт за българина, но в световен мащаб това е най-играният 

спорт. Предимството му е, че може да се играе и от мъже, и от жени, та дори и от юноши и деца. 

Освен това не е необходимо да си с атлетична фигура и минало на спортист, за да влезеш бързо в 

ритъма на играта. 
 Голф-туризмът заема първо място в света сред специалните видове туризъм по 

обем на паричен оборот. Голфът донася в хазната на САЩ около 60 милиарда долара 

ежегодно. Понастоящем всички страни ориентиращи своята икономика към туризъм 

заявяват като свой приоритет развитието на голф-туризма. Това са такива страни като 

Турция, Обединените Арабски Емирства, Виетнам, Аржентина и други. Признати лидери 

на голф-туризма в Европа са Испания и Португалия. 

Основите на голфа в България бяха поставени с изграждането на игрищата за голф в 

Ихтиман, Равно поле и Сливен. В последствие стартираха още няколко проекта за голф 

центрове. Така с течение на времето този елитен спорт доби популярност в 

България. Освен това имаме всички шансове за бързо развитие на голф-туризма у нас. 

Строящите се голф-полета са с добро качество. Много по-продължителен, в сравнение със 

своите северни Европейски съседи е игровият сезон, а по-мекото лято отколкото в Испания 

и Португалия правят България потенциално привлекателна страна за любителите на голфа 

от Скандинавските страни, Великобритания, Прибалтийските страни, Украйна, Русия и 

други. По мнение изразено в голф-каталога за 2007-ма година на Асоциацията на 

британските туроператори – АБТА, България скоро ще си съперничи с Испания и 

Португалия по голф-туризъм. 
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SPA & WELLNESS ТУРИЗЪМ 

 

 

Малко са държавите, които могат да се конкурират с България по изобилие и 

многообразие на минерални извори с различен физикохимичен състав 

Според различни източници страната ни е сред първите пет не само в Европа, но и в света. 

Над 90% от минералните извори у нас са с лечебни свойства. Качествата на българските 

минерални води са били познати още от древността - Хисар (древна Аугуста), Кюстендил 

(Пауталия), Бургаски минерални бани (Акве калите), Термополис, Сапарева баня, Сливен 

(Танзос), София (Улпия Сердика). Според исторически източници курортното дело се 

заражда на базата на тракийската медицина, а древните гърци също използвали широко 

българските минерални води. През римската епоха (I - II век) балнеологичните курорти са 

на почит, което е свързано с грижите за укрепването на физическата мощ на легионите. 

Запазени са останки от терми, балнеологични съоръжения, асклепиони, нимфеуми край 

изворите в Кюстендил, София, Хисаря, Сапарева баня и др. 

SPA произлиза от латинския израз sanus pro aquam или здрави чрез вода. 

Римляните първи откриват лечебните свойства на минералните води върху човешкия 

организъм. Не случайно наличието на минерални извори е било определящо при избора им 

на място за изграждане на техните селища. По този начин на територията на днешна 

България са възникнали редица градове, които и до днес привличат посетители с 

възможностите си за балнеолечение. Най-известните сред тях са Хисаря, Кюстендил, 

Сандански, Велинград, обявен за SPA столицата на България. 

У нас обаче все още SPA & WELLNESS туризмът се бъркат с балнеологията. 
Двете понятия се допълват, но разликата е в това, че SPA центровете се посещават за здраве 

от здрави хора, докато в балнеоложките се лекуват болежки. 

Все още липсва и нормативно-правна уредба за развитието на SPA & 

WELLNESS туризма у нас. Наредбата за категоризация на хотелите все още не е приета, а 

с нея се променят дефинициите за балнеохотел, SPA & WELLNESS хотел. Предвижда се 

SPA & WELLNESS хотелите да са само с четири или пет звезди и задължително да имат 

изградени самостоятелни центрове за терапии и процедури в тях. За балнеохотелите ще е 

задължителен лечебен център, съдържащ кабинети, кабини, зали и помещения, 

предназначени за балнеолечение, калолечение, кинезитерапия, физиотерапия и др. 

Задължително ще е и даването на информация за методите за лечение или въздействие, 

както и за основните характеристики на минералната вода и лечебната кал. Друг основен 

проблем пред развитието на здравния туризъм у нас е липсата на квалифициран персонал. 

Точна статистика колко туристи ползват SPA & WELLNESS услугите в 

България също няма. Според проведено миналата година проучване над 150 хил. души 

годишно използват тези услуги, но основните потребители са българи. На второ място са 
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чужденци, които работят и живеят в нашата страна, и на трето - руснаците и граждани на 

страните от ОНД. 

Терапиите с калолечение и с различни видове лечебни билки и масажни процедури, 

които са типични само за България, могат да привличат много туристи. Страната ни може 

да се превърне в една от най-желаните дестинации за хора, търсещи здраве и 

възстановяване на силите след преумора или стрес. За да отговори на повишените 

изисквания на търсенето на международните туристически пазари и условията на голяма 

конкуренция, не е достатъчно само изключителното природно богатство. За развитието на 

този вид туризъм се изискват съществени инвестиции за изграждане на модерна 

инфраструктура, инициативи и предлагане на широк диапазон лечебни възстановителни 

туристически програми. 

През 2007 г. българските SPA хотели са посрещнали близо 128 хиляди гости от 

страната и чужбина. - сочат данни на Националната асоциация по спа и уелнес туризъм. 

Според експерти в бранша страната ни е на второ място в света след Исландия по брой на 

минерални извори. Но въпреки че напоследък у нас отвориха врати десетки нови, супер 

луксозни SPA хотели, предлагащи всевъзможни укрепващи здравето и тонуса процедури, 

преобладава мнението, че в България тази печеливша индустрия все още не е разгърнала 

огромния си потенциал.  

 

 

ЯХТЕН ТУРИЗЪМ 

 

 Добро географско разположение – източна черноморска граница; атрактивното крайбрежие 

– разчлененост на юг и високи скали на север; широкото плитководие; наличие на няколко 

пристанищни комплекса, кейове, пристани и хидротехнически съоръжения; добрите традиции във 

ветроходството са предпоставки за развитието на яхтения туризъм в България. 

През последните години част от елитните ни морски комплекси и курортни градчета се 

сдобиха с яхтени пристанища. Със сериозни възможности за яхтинг по Северното Ченоморие са 

портовете в курорт „Русалка”, Тюленово, Балчик, Златни пясъци и Варна. 

Пристанището в Балчик е включено в маршрута на големите международни регати. От там 

може да се наеме яхта за няколкодневно пътуване, за разходка, за риболов или морски пикник. 

С най-голяма обща площ е яхтеното пристанище в Златни пясъци, то предоставя 

възможност да се чартира яхта или да се наеме професионален екипаж. Разполага с едни от най-

добрите ветроходни яхти по българското Черноморие. Предвиждат се да се изградят още две 
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яхтени пристанища по Северното Черноморско крайбрежие в курорта Св. Константин и Елена и в 

Бяла, за които има удобрени проекти. 

Възможности за яхтен туризъм по Южното Черноморско крайбрежие има в Бургас, курорта 

„Св. Влас”, Несебър, Созопол, Дюни. 

Пристанът в курорта „Св. Влас” - “Марина Диневи” е с най-голям капацитет – 300 яхти, с 

митница, КПП, гранична полиция, пристанищна администрация, офиси, ресторанти, банка, 

развлекателни заведения, магазини, спортен комплекс, медицински център плюс всичко, 

необходимо за поддръжка на яхтите – работилница и сервизни отделения, кабелна телевизия, 

телефон, факс, електро- и водоснабдяване. „Марина Диневи” е носител на престижната 

международна инвестиционна награда Bentley за проект за марина. Яхтеното пристанище „Марина 

Диневи” се експлоатира от фирмата "Венид яхт", която е собственик и на 6 от най-добрите 

плавателни съдове. Те могат да бъдат наети за пътувания в Черно море или до по-далечни 

дестинации.  

По Южното Черноморско крайбрежие има готови идейни проекта за изграждане на яхтени 

пристанища в Поморие, Царево и Ахтопол. 

Царевското пристанище е най-голямото на юг от Бургас и идеята е то да се превърне в 

туристически и транспортен център на Южното Черноморие. Според общинското ръководство 

пристанище ще се развие като яхтено и пътническо и ще се превърне в модерно и спортно 

пристанище с част, определена за риболов. 

Пристанището в Ахтопол се предвижда да се развие като яхтено с туристическа насоченост. 

За чуждестранните яхтсмени България е все още непозната дестинация, което може да се 

превърне в мотив за посещение и бягство от вече познатото. 

 

 

ЛОВЕН ТУРИЗЪМ 

 

 

Една от най-древните дейности на човека е ловът. В далечните исторически епохи 

той е бил източник на храна, облекло и гаранция за развитието и оцеляването на човешкия 

род. С появата на селското стопанство в двете му разновидности, растениевъдство и 

животновъдство и най-вече отседналия начин на живот, материалната основа на 

обществото не е вече само това, което природата предлага, включително и дивечът, но и 

това, което човек произвежда. Ловът на дивеч от средство за осигуряване на изхранването 

и облеклото на семейството, се превръща в привилегия на богатите, спорт и хоби. Ловните 

трофеи украсяват замъци и дворци и стават неразделна, задължителна част от интериора на 

жилищата на благородници, царе, крале. Притежанието на богати ловни сбирки е въпрос 

на чест за много природонаучни музеи по целия свят. 

В България ловът и риболовът стават организирано движение и са регулирани със 

закон още през ХІХ в. Благодарение на грижата за дивеча, популацията му е под 

наблюдение, определени са ловни сезони, създадени са горски и ловни стопанства, 

лесничейства и държавни дивечоразвъдни станции, където се отглежда едър и дребен 

дивеч: мечки, тибетски як, благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, муфлон, глухар, 

зайци, яребици, фазани, пъдпъдъци и други ловни видове с високи трофейни качества. 

Българските ловни трофеи са печелили много престижни международни награди. 
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През седемдесетте години на двадесети век ловът от хоби се превърна и в 

печеливша стопанска дейност и доходоносен бизнес. Започна бързото развитие на ловния 

международен туризъм, като една от формите на алтернативния туризъм. 

 

4. Туристически ресурс на алтернативните форми на тури-

зъм.  
 

България разполага със значим туристически ресурс, който аргументира 

възможностите за развитие на различни специализирани видове туризъм.   

Природно богатство. Около 5% от територията на страната е “под защита” – 3 

национални и 9 природни парка, множество резервати, природни забележителности, 

посетителски центрове. България е една от най-богатите страни в Европа по отношение на 

био-разнообразието – 94 вида бозайници, 383 вида птици, 36 вида влечуги, 16 вида 

земноводни, 207 черноморски и сладководни риби; над 3500 вида висши растения. В 

списъка на ЮНЕСКО (обекти със световно значение) са включени НП “Пирин” и 

биосферният резерват “Сребърна”. Маркирани са 37000 km планински пътеки, построени 

са “екопътеки”. Около 30% от територията ни е средновисоки и високи планини; 

разнообразният релеф и климатичните дадености са също благоприятни. 

Дивечово разнообразие. Към природните ни богатства може да се отнесе и много 

добрият био-ресурс за лов и риболов. 

Културно-историческо наследство. У нас са регистрирани над 40000 паметници на 

културата от различни исторически епохи, обявени са 36 културни резервата, има над 300 

музеи и галерии, 7 исторически паметници са в Списъка на ЮНЕСКО за световното 

културно наследство. Уникални са паметниците на древното тракийско наследство; 

сензационни открития на паметници от тази епоха продължават и понастоящем.  

Манастири, църкви, култови паметници. По българските земи са изградени над 

160 източно-православни манастира, много църкви и култови паметници на други религии, 

разположени в атрактивна природна среда. Честват се религиозни празници; самобитни 

обичаи, ритуали и други религиозни и култови прояви.   

Богат културен календар, който включва престижни международни фестивали; 

множество местни фестивали и събори.  

Български фолклор и бит. Притежаваме селища – архитектурни резервати с 

атрактивна природна среда, съхранени фолклор, обичаи и занаяти, традиционна кухня и 

гостоприемство. В тях се предлагат продукти на природосъобразно селскостопанско 

производство. Интересна е националната ни кухня (автентични и уникални асортименти) в 

редица региони; може да се посетят лозарски региони и винарски изби, и да се дегустират 

типични български вина; да се разгледат мандри, розоварни и др. типични производства; да 

се участва в местни семейни и календарни празници; да се видят местни занаяти – 

дърворезба, грънчарство, керамика, текстил, тъкачество, ковачество, медникарство и др.    

Балнеология. Известни са над 550 находища с 1600 минерални извора (с общ дебит 

4900 l/s) и находищата на лечебна кал. По състав термоминералните ни води се отличават с 

голямо разнообразие. Функционират общо 56 балнеокурорта, повечето във вътрешността 

на страната и значителна част – по Черноморието. Притежаваме и уникални райони за 

климатолечение. Налице са възможности за съчетаване на климато- и балнеолечение по 

крайбрежието и удължаване на туристическия сезон. 
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Природни условия за спорт. Прекрасни условия има за спортен туризъм – в 

планините (ски-туризъм, пещерен туризъм, пешеходен, ловен и др.) и черноморското 

крайбрежие (възможности за практикуване на яхтинг, сърфинг, водни ски, гмуркане, 

подводен риболов и други водни спортове). 

Въз основа на редица критерии, между които и такива, които имат непосредствено 

отношение към алтернативните форми на туризъм, БАТ предлага проект за Туристическо 

райониране на Р. България. Предлага се страната да се районира на 8 района (с под райони) 

(фиг. 2); посочени са и алтернативните форми на туризъм в цялостната туристическа 

дейност на района (табл. 1).  

 

 

5. Перспективи и състояние на алтернативния туризъм в 

България 

 
 Настоящо положение 

Масовият туризъм в България се развива възходящо и според Министерство на 

икономиката една от причините за растеж е разнообразието на възможности, 

които страната може да предложи. Това води до извода, че алтернативният туризъм е добре 

развит. 

Алтернативният туризъм под формата на обиколки (по-дълги от един ден) е 

незначителен в сравнение с масовия туризъм, както и по отношение на потенциалните 

възстановителни ресурси. 

Положителни факти са приемането на национална стратегия за екотуризъм и 

стратегия за биоразнообразие, като страната е първата в Европа, която е направила това. 

Като разглежда отрицателните страни на забележителното развитие на масовия туризъм, 

международните експерти отбелязват някои проблеми, частично съвпадащи с това, 

което се  установява и по време на теренни проучвания.  

Предприемачите определено подчертават трудностите, свързани с намирането и 

задържането на мотивиран и обучен персонал, който притежава необходимите езикови 

познания. Това е особено валидно за районите за алтернативен туризъм. 

 

 Положението в целевите райони 

 
За чуждестранни туристи интересни дестинации са предимно 

областите Варна и Добрич, които са с излаз на морето. Северозападен район България има 

множество интересни природни, културни, исторически и други видове ресурси, 

подходящи за алтернативен туризъм. В много части на страната в различните области има 

малко, но интересни природни, екологически и исторически ресурси. 

Някои от тях имат потенциал да станат “туристически магнити”, демонстрирайки 

възможни клъстери, свързани с алтернативния туризъм. Северната граница ни граница-

 река Дунав предлага възможности за круизи, риболов и пътешествие по бреговете. 

По-надолу на юг е впечатляващата пещера Магура и скалите на Белоградчик. В 

Белоградчик е реализиран интересен проект, който има за цел да обедини усилията на 

занаятчиите, неправителствените организации и представителите на общината, които са 
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заинтересовани от насърчаване на традиционните занаяти в района и да помогнат на 

занаятчиите да продават своите продукти. 

В Монтана има множество ценни манастири, а на юг от Враца е красивият 

Врачански старопланински природен парк с възможности за планински и културен 

туризъм в района на Берковица. 

С изключение на морските курорти, в Североизточна България има множество по-

малки атрактивни обекти за алтернативен туризъм, в т.ч за екотуризъм, който включва 

посещения на специални езера и реки и селски туризъм във Варна. Архитектурният и 

селският туризъм имат възможности за развитие в Шумен. В Добрич има две защитени 

езера при Шабла и влажна зона. 

В Силистра има културно и историческо наследство, както и уникалният природен 

резерват – езерото Сребърна. Освен това, има множество крепости, манастири и малки 

археологични обекти. В Разград има възможност за лов и културен туризъм. 

Потенциал за културен туризъм представлява уникалната гробница на тракийски 

цар близо до село Свещари, община Исперих, която е класифицирана от ЮНЕСКО като 

обект на световното културно наследство. Търговище има интересна история и районът е 

подходящ за исторически, културен туризъм и винарски туризъм. 

Алтернативният туризъм е недоразвит по отношение на възможностите за 

настаняване и организираните туристически пакети.  

 

 

 Потенциал за екотуризъм в България 
 

Според Проекта за консервиране на биоразнообразието и икономически растеж 

налице е потенциал за 140 000 екотуристи годишно. Идеалното място за екотуристите е 

планинското село с красив пейзаж, богато културно-историческо наследство, близо до 

термални ресурси, езеро или река. Това изискване отговаря добре на някои места в 

Северозападния район. 

Туристите също така предпочитат семейните хотели. Предпочитан начин за 

прекарване на времето от туристите са пешеходството, ските и посещението на църква или 

манастир. Настоящото положение е далеч от споменатия потенциал и желанията на 

екотуристите. 

 

 Потенциал за растеж 
 

В Североизточния район е твърде висок, при условие че са взети положителни 

мерки за сътрудничество. В Северозападния регион потенциалът за растеж също би могъл 

да бъде висок, но започвайки от по-ниско ниво. Иновациите вероятно са повече по 

отношение на пазара и за това как да се структурира и да се извлече полза от различните 

групи туристи (повече за местния, активен и планински туризъм). Друго 

предизвикателство е как да се увеличи осведомеността и мотивацията сред местните 

жители относно наличните възможности. 

 

6. SWOT анализ на алтернативния туризъм в България 
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Страната ни разполага със забележителни природни и културно-исторически ресурси за 

развитие на селски, еко- и културен туризъм. Това българско наследство без съмнение предизвиква 

голям интерес у българските и чуждестранните туристи. В същото време повечето планински и 

селски райони нямат друга алтернатива за развитие освен този вид туризъм. Устойчивото развитие 

на този вид туризъм има възможността да съживи най-изостаналите части на страната ни и да ги 

превърне в достойно място за живот. През последните години сме свидетели на нарастващ брой 

туристи от Германия, Франция, Англия, Израел, Холандия, САЩ, Скандинавските страни и 

Япония. Бяха създадени редица агенции, семейни хотели, къщи за гости и спортни клубове, 

предоставящи услуги в тази сфера. Купуването на имоти в българските села и малки градчета е на 

път да се превърне в мода за гражданите на Европа. 
За съжаление успешното развитие на туризма и алтернативните му форми е 

сериозно застрашено от липсата на субсидии, от процесите на реституция и от 

старомодното управление. В този смисъл българската държава е на път да се превърне в 

основното препятствие за развитието на туризма. Истината е, че тя няма принос за 

наблюдавания ръст в туризма. Той е единствено успех на българския бизнес. 

 

 

 

Алтернативен туризъм в България 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Анализ 

Подготвен от Любомир Попйорданов и Зорица Ставрева 

Българска Асоциация за алтернативен туризъм 

 

 

 

 СИЛНИ СТРАНИ 

 

• България разполага с богати природни, исторически и културни ресурси с регионална, 

европейска и световна значимост;  

• Множество организации и институции са ангажирани с развитието на туризма в 

България:  

- нестопански организации; 

- регионалните сдружения по туризъм; 

- международни финансиращи програми; 

• Разработени са регионални Планове за действие, в момента се актуализира стратегия 

за селски и еко туризъм; 

• Алтернативният туризъм вече разполага със значим експертен капацитет;  

• Наблюдава се напредък в изграждането на медийния образ на алтернативния туризъм: 
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- серия от рекламни пътувания за чуждестранни и български журналисти и 

туроператори; 

- напредък в количеството и качеството на печатната реклама; 

- 2 серии от плакати, представящи българските планини; 

- рекламни филми за България; 

- нови качествени издания в туризма; 

- интернет представяне: www.zigzagbg.com, www.ruralbulgaria.com, www.neophron.com, 

www.birdwatchingholidays.com, www.discover-bulgaria.com, www.odysseia-in.com. 

• Инициативата и в икономически изостаналите райони е изцяло в ръцете на частния 

бизнес; 

• Увеличава се броя на туроператорите, които предлагат пакети за алтернативен 

туризъм; 

• Къщите за гости са преобладаващо средство за настаняване в почти всички райони; 

• Българите се възприемат като гостоприемни, а българската храна и кухня като 

изненадващо вкусни; 

• Туристите могат да пътуват без притеснения за личната си сигурност; 

• Появиха се първите практически ориентирани издания за алтернативен туризъм; 

• Издават се карти на основните планински масиви с надписи и на латиница; 

 

 

 

 СЛАБИ СТРАНИ 

 

• Не се прилагат законите 

• Липсва национална стратегия за развитие на туризма; 

• Липсва цялостна информационна стратегия; 

• Ресурсите отделяни за реклама и промоция на България са крайно недостатъчни;  

• Липсва комуникация между субектите в туризма; 

• Местната власт само декларира интерес към развитието на туризма; 

• Туристическите сдружения срещат проблем при мобилизиране на местното 

население; 

• Липсва действаща национална сертификация за качеството на продукта; 

• Липсват преференции за инвестициите в туризма; 

• Липсва стратегическо мислене, не се ползва консултантска помощ; 

• Не се правят маркетингови проучвания на българския и чуждестранния пазари; 

• Провежданите в България туристически борси нямат ясен фокус и адресат; 

• Рекламно-информационнитее издания са ограничени като тираж и брой и не отговарят 

на очакванията на туристите; 

• Информационните центрове масово са затворени или не функционират ефективно; 

• Общата инфраструктура е в лошо състояние и буксува нейното модернизиране; 

• Голяма част от заетите в туризма са с ниска квалификация и без основни познания за 

бранша; 

• Висшите учебни заведения за туризъм пренебрегват алтернативния туризъм; 

• Критично малък брой туроператори специалисти работят в тази сфера; 

• Ограничено продуктово разнообразие, липсват иновативни идеи; 

http://www.zigzagbg.com/
http://www.ruralbulgaria.com/
http://neophron.com/
http://www.birdwatchingholidays.com/
http://www.discover-bulgaria.com/
http://www.odysseia-in.com/
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• Мръсотията в населените места и в извънградските зони е сериозна пречка за 

туризма; 

• Екологичното равновесие е сериозно заплашено от мега строежите по крайбрежието и 

в планините; 

• Много от ресурсите за алтернативен туризъм остават неоползотворени; 

• Културно-историческото наследство е изоставено на произвола на съдбата; 

• Възрастовата структура на населението в планинските и селски  райони е влошена;  

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

• Изработване на нова по философия законова рамка; 

• Подобряване на обществената инфраструктура и предлагане на качествени услуги; 

• Повишаване на туристическата култура и създаване на информираност за 

алтернативния туризъм; 

• Насърчаване предоставянето на достъпен финансов ресурс за малкия и среден бизнес; 

• Подпомагане развитието дейности в туризма чрез финансиране от програми и 

проекти; 

• Включване в туристически продукт на непроучени природни и културно-исторически 

ресурси; 

• Разработване на трансграничните туристически продукти; 

• По-пълно използване на ресурсите за туризъм на националните и природните паркове; 

• Изграждане на тематични маршрути и паркове; 

• Предлагане на туристически пакети за екстремни спортове от спортните клубове; 

• Участие на борси в чужбина, с фокус върху алтернативните форми на туризъм; 

• Въвеждане на единни стандарти за качество и утвърждаване на система за 

категоризация; 

• Създаване и утвърждаване на национални мрежи за настаняване в къщи за гости 

почиващи на качествени и екологични критерии; 

• Осмисляне престоя на почиващите на морето и транзитно преминаващите туристи; 

• Създаване на нови центрове за професионално обучение за планински водачи, 

екскурзоводи, аниматори и мениджъри на къщи за гости; 

 

 

ЗАПЛАХИ 
 

• Държавните структури все още не разбират интереса от развитието на алтернативния 

туризъм; 

• Законовата рамка е старомодна и враждебна към туристическия бизнес; 

• В работата на държавните институции липсва съгласуваност; 

• Държавата показва неспособност да се справи с иманярите и грижите за паметниците 

на културата и природното наследство, които са нейна собственост; 

• Българската масова преса в много случаи реагира като изпълнител на поръчки; 

• Съществуват големи резерви и липса на доверие в управлението на донорските 

програми; 
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• Част от новосъздадените структури в туризма съществуват с цел усвояване на 

средства; 

• Отсъствието на адекватна национална реклама може да доведе до засилване на 

негативните пазарни трендове; 

• Сериозните световни кризи водят до въздържане от пътуване; 

• Имиджа на България като "евтина дестинация"; 

• Състоянието на националната информационна система; 

• Липсата на основни пазарни познания води до неадекватни оферти и посредствено 

качество; 

• Българите ще предпочитат съседни дестинации заради липса на адекватни 

предложения в страната; 

• Масовото застрояване може да доведе до отлив на туристи от Черноморието и 

България като цяло; 

• Обезлюдяването на селата и застаряването на населението са задържащи фактори за 

туризма; 

• Много от традиционните занаяти и умения са заплашени от изчезване; 

• Претоварването на определени територии ще доведе до влошаване на качеството на 

ресурсите; 

• Пейзажът все още не се възприема като ресурс за развитието на туризъм; 

 

 

 

Заключение 

 
В България има много богат и неизползван напълно ресурс за по-пълноценно 

развитие на алтернативните форми на туризъм – културен (в т.ч. религиозен), балнеоложки, 

селски и екологичен. 

През последните години нараства интересът към алтернативните форми на туризъм 

у нас. Доказват го и редица проучвания. Независимо от позитивното отношение към 

специализираните видове туризъм на правителствени, професионални и обществени 

институции – развитието им е недостатъчно; възможностите са значително по-големи.  

Поради специфичните особености в отделните райони с дадености за развитие на 

съответни алтернативни форми на туризъм, необходимо е засилване дейността на 

регионално ниво при по-добро координиране на всички заинтересовани от туризма страни 

за по-пълното усвояване на туристическия потенциал на региона. 

Тенденциите в развитието на туризма като цяло, засиленият интерес към нови 

форми на туризъм и богатият туристически потенциал на България дават основания да се 

очаква по-интензивно развитие на специализираните видове туризъм у нас. 
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Източници на информация: 

http://www.baatbg.org/welcome.php?page=5 

http://razhodka.com/2009/01/видове-туризъм/ 

http://www.baatbg.org/welcome.php?subPage=14 

http://www.visitbulgaria.net/bg/ 

http://btourism.com/ 

http://www.bulgarianlandmark.info/landmark/show/t1 

http://www.bulgarianlandmark.info/landmark/show/t2 

http://www.bulgariatravel.org/bg/view_rubric.php?r=tour&id=3 

http://www.golfexpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=52 

http://www.indeximoti.bg/show.php?storyid=340233 

http://piccolo.dir.bg/2008/05/15/news2997585.html 

 

 

http://www.baatbg.org/welcome.php?page=5
http://razhodka.com/2009/01/видове-туризъм/
http://www.baatbg.org/welcome.php?subPage=14
http://www.visitbulgaria.net/bg/
http://btourism.com/
http://www.bulgarianlandmark.info/landmark/show/t1
http://www.bulgarianlandmark.info/landmark/show/t2
http://www.bulgariatravel.org/bg/view_rubric.php?r=tour&id=3
http://www.golfexpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=52
http://www.indeximoti.bg/show.php?storyid=340233
http://piccolo.dir.bg/2008/05/15/news2997585.html
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