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Възникване и същност на екотуризма. 
 

      Възникването на термина “екотуризъм” и все по-нарастващата 

популярност към него е следствие на новите тенденции в съвременния 

свят. Той отразява фундаменталнта промяна в отношението на хората към 

природата. Първоначално е смятан за алтернатива на масовия туризъм, 

поради непрекъснато нарастващата заплаха върху околната среда и 



 2 

културните дадености на дестинациите. Създава се и се оформя като вид 

алтернативен туризъм, който има минимално въздействие върху 

природните екосистеми. Въпреки това терминът “алтернативен туризъм” 

се интерпретира от отделните автори по много различни и понякога 

несъвместими, противоположни начини. За едни автори това са “пакетни 

пътувания за богати хора до екзотични дестинации”, в повечето случаи 

“диви (не обитавани) земи”, докато други го дефинират като “ходене с 

раници на гърба”, практикувано от млади хора с ограничени финансови 

средства (Butler, 1990; Cohen, 1972). Поради тези причини дефиницията на 

екотуризма, най-вече като алтернативен, е спорна и трудна за дефиниране 

с точност. 

      Думата “алтернатива” асоциира представата за противоположност. 

Така “алтернативният туризъм” се противопоставя на негативите на 

традиционния туризъм. Той се характеризира с опита да се намали 

усещането за отрицателно въздействие на хората върху дадена среда, като 

представя коренно различен подход от традиционния туризъм. По този 

начин концепцията за алтернативен туризъм може сама по себе си да бъде 

неясно формулирана, включвайки различни видове туризъм – 

приключенски ваканции, ваканции с пешеходни турове или уединени 

пътувания и т.н. Някои автори дори отиват толкова далеч, че предлагат 

всичко различно от масовия туризъм като алтернативен. 

      Според UNEP (United Nations Evironment Programme) екотуризмът е 

важен, поради неговата връзка със запазването и поддържането на 

биологичното разнообразие. Развиващ се с бързи темпове, екотуризмът 

представя трите основни цели на Конвенцията за биологичното 

разнообразие: 

- Запазва биологичното (и културно) многообразие чрез засилване на 

мениджмънта (частен или държавен) в защитените зони и 

увеличаване ценността на екосистемите. 

- Подпомагане на ограничено използване на биоразнообразието и 

генериране на доходи, работни места и бизнес-възможности чрез 

екотуризъм. 

- Справедливо поделяне на ползите (благата) от екотуризма между 

общините и местните хора чрез неформално съгласие и пълно 

участие в планирането и мениджмънта на екотуризма. 

      Може да се обощи, че добре плнираният и добре управляван 

екотуризъм е едно от най-ефикасните средства за дългосрочно запазване 

на биоразнообразието тогава, когато са налице обстоятелства като 

осъществим пазар, капацитет на управление на местно ниво, ясни връзки 

между развитието на екоруризма и съхраняването на прирдната среда. 

      Природосъобразният туризъм според Световния институт по ресусрси 

(World Resources Institute) е нараснал с повече от 30%, докато масовия 

туризъм – с около 4% (Lindberg, 1991). Без съмнение са и нарастващите 
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тенденции на увеличаване значението на природната среда и на 

пътуванията в природата като форма на бягство, породено от “натиска на 

градския живот, който кара хората да търсят уединение в природата”. 

Поради това нараства “броят на посетителите, националните паркове и 

други защитени зони” Cebalos-Lascurane, 1990). 

      Съществуват няколко аспекта на природосъобразния туризъм. Не 

всички форми на пътуване в природни области са задължително 

екотуризъм, но това е важна стъпка в диференцирането на 

природосъобразния туризъм от екотуризма и дава информация, по която да 

се разпознае връзката между специфичните туристически дейности и 

природата. Тези дейности са: 

- дейности, зависими от природата; 

- деиности, които се мотивират от природата; 

- дейности, произтичащи от природата. 

      Има няколко типа основани на природата туризъм, всеки от които 

използва комбинациите от тези аспекти. Наблюдаването на птици 

например зависи от природата, поради това че: “желанието идва изцяло от 

наблюдението на природата” (Valеntine, 1991) и без природна среда е 

трудно да се осъществи тази дейност. Къмпингуването пък е дейност, 

която често се мотивира от природата. 

      Казаното е в противовес с поведението а неспециализирали природен 

туризъм туристи, чийто интерес е породен от желанието да преживеят 

нещо вълнуващо “някъде различно от дома”. Тези туристи също могат да 

имат интерес към природата, но “желанието идва главно от 

повърхностното взаимодействие с нея и от чувство за откритие, свързано с 

това” (Valentine, 1991). 

 

      Екотуризмът като вид слабовъздействащ туризъм. Определят 

екотуризмът като вид слабовъздействащ туризъм, който фокусира върху 

организирането на местно управление на природните ресурси, което 

поощрява частния сектор и инвестициите в туристическата 

инфраструктура в селата и обучаването на селяните и живеещите в 

селските области да вземат участие в туристическия бизнес. 

Слабовъздействащият туризъм поема отговорност както към посетителите, 

така и към културната и физическата среда. Той засяга “социалното 

въздействие, икономическото развитие и мениджмънта на средата в 

дадената дестинация” (Lillywhite, 1990). 

      Целите на слабовъздействащия туризъм са:  

- да организра, координира и взаимно подкрепя опазването на средата 

и политиката в туризма; 

- да финансира развитието и управлението на парковете, да 

подпомага местните природни или защитени земи; 

- да подобрява селските стандарти в туристическите дестинации. 
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      Слабовъздействащият туризъм включва: 

- местно управление; 

- осигуряване на качествен продукт и на туристическо преживяване; 

- активна ценна култура; 

- ударение върху обучението; 

- зависимост от природни и културни ресурси; 

- интегриране на развитието и консервирането на средата (Lillywhite, 

1990). 

 

      Екотуризмът като вид устойчив туризъм. Природната среда играе 

централна роля в екотуризма, който фокусира на биологичните и 

физичните фактори. Следователно запазването на природните области и 

мениджмънтът на устойчивите ресурси е първостепенно за планирането, 

развитието и управлението на екотуризма. Valentine (1991) обръща 

вниманието на “двойното взаимодействие” между екотуризма и средата, от 

която той зависи, като предлага точно тази характеристика на екотуризма, 

която едновременно допринася както за доброто опазване на природата, 

така и за наслаждението от нея. 

      Планирането в екотуризма е основано на ограничения на ресурсите. 

При това възмойностите за екотуризъм ще загубят, ако общините допуснат 

капацитетът на средата да превиши или ако биоразнообразието и 

физическото присъствие са изменени изцяло. Следователно най-важната 

черта на екотуризма е устойчивостта и устойчивото развитие. Въпреки 

известни неясноти, концепцията за устойчивостта е фундаментална, за да 

се позиционира всяка туристическа дейност като алтернативна. Bruteland 

(доклад на World Commission on Environment and Development) представя 

концепцията за устойчиво развитие като я дефинира: “развитие, което се 

сблъсква с нуждите на настоящето без да пренебрегва възможността 

бъдещите поколения да имат своите собствени нужди”. По отношение на 

средата устойчивият туризъм може да бъде идентифициран с 

алтернативния туризъм. 

      Butler (1991) определя устойчивия туризъм като: “форма на туризъм, 

която подкрепя екологичното равновесие” и предлага работна дефиниция 

за устойчиво развитие и усъвършенства в област (община, природна среда) 

през определен период от време и който не причинява вреди или не изменя 

природната среда.” 

      Подобно заключение прави и Световната туристическа организация: 

“Устойчив туризъм може да се проведе само ако има капацитет за 

ръководство на ключови туристически места и след това прецизно 

осъществен чрез система от ефективно планиране и оперативен контрол. 

Тези контролни мерки полагат основите на дълъг период на планиране, 

стратегии и управление на туризма. Това също изисква приемане на 

концепцията за валидна и съдействието в този процес между частния 
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туристически сектор, както и участието на местните общини и туристите 

като цяло” (WTO, 1990). 

      Екотуровете обикновенно оказват върху околната среда минимални 

въздействия. Те изискват специализирана инфраструктура, но тя в никакъв 

случай не трябва да причинява вреда на средата, от която екотуризмът (и 

всички други форми туризъм) зависи. В това отношение Butler (1992) 

кратко и ясно обобщава: “ако екотуризмът причинява вреди на природните 

ресурси, тогава той не е екотуризъм”. Brag (1990) допълва, че 

“екотуризмът по определение има минимално въздействие върху средата, 

като незасегнатите природни зони са особено привлекателни за този вид 

туризъм”. 

      Известно е, че представката “еко” произлиза от думата “екология”. 

Поради това, за да се приема дадена дейност за екотуризъм, тя трябва да 

допринесе с нещо положително за средата: “ако природната среда не е 

получила облаги за нейната устойчивост и екологическа интеграция, то 

дейността не е екотуризъм” (Butler). Когато се говори за “средата”, не 

става въпрос само за природната среда – флора, фауна, ландшафт и 

атмосферни условия, но така също за включените в нея социални, 

икономически, научни, управленски и политически елементи. Общността 

на екотуристите приема и приветства принципа, който гласи: 

“екотуристите трябва да допринасят за устойчивото бъдеще на 

дестинациите, които посещават” (O’Neil, 1991). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екотуристически пазари и продукти. 
 

      Тенденции на вътрешния пазар. През последните две-три години в 

страната се наблюдава процес на зараждане на нормален вътрешен 

туристически пазар, основаващ се на класическите принципи на 

предлагането и търсенето, а паралелно с това и на обособяването на някои 

ниши в него, включително на екотуризма. 

      През 2001 година са пътували с цел почивка малко над 1 милион 

българи над 18 годишна възраст . По-голямата част от тях са жители на 
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столицата и на областните градове и са със средно или висше образование. 

Повечето от тях са прекарали лятната си почивка в малките селища по 

Черноморието, една четвърт са били в планината или в други курортни 

селища. 

      Най-характерните дейности по време на почивката са развлеченията в 

заведения и екскурзии, походите и съответните спортове. Доминиращият 

мотив за избор на дестинация са наличието на чист въздух, спокойствие, 

море и плаж. 

      Общо разходите, направени от български граждани за пътуванията им в 

страната с цел почивка през 2001 г. са около 330 милиона лева. 

      По отношение на специализирания екотуристически пазар, може да се 

каже, че за сега може да се позоваваме само на едно целенасочено пазарно 

изследване, проведено през 2002г. Резултатите от него представят по-скоро 

една моментна картина, отколкото тенденции. 

      Потенциалният вътрешен пазар на екотуризма е между 140 000 - 180 

000 души. Повечето от тях са от големите градове, най-вече от София. 

През 2001 г. тази група предприема: 

- 300 000 пътувания с цел почивка в България с продължителност 1-3 

нощувки (общо около 600 000 нощувки като се изразходват средно 

по 10 лева за нощувка, това представлява годишен оборот 7 000 000 

лева само за нощувки); 

- 170 000 пътувания от 4 до 6 нощувки (общо около 850 000 нощувки 

по 10 лева за нощувка правят годишен оборот 8 500 000 лева); 

- 180 000 пътувания със 7 нощувки (1 260 000 нощувки генериращи 

приходи от 12 600 000 лева годишно). 

      Това означава, че през 2001 г., екотуристическата целева група от 

страната е похарчила най-малко 28 100 000 лева само за нощувки. Този 

оборот включва всички видове пътувания, не само екотуристически 

направления, но все пак, това са едни значителни стойности. 

      Основната целева група за екотуризма на вътрешния пазар има 

следния профил: 

- 25-40 годишна възраст; 

- минимален месечен доход от 600 лева; 

- висше образование; 

- жители на градовете – предимно от София; 

- женени, без деца; 

- голяма част притежават и ръководят собствен бизнес; 

- голяма част притежават собствена вила; 

      -    голяма част притежават и използват компютър у дома; 

- редовно се занимават с някакъв вид спорт; 

- повечето притежават автомобил. 

      Резултатите от проучването доведоха и до следните заключения: 
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- Вътрешният екотуристически пазар е в началния си стадий на 

развитие; 

- Предлаганите туристически продукти са на основата на природните 

дадености на дестинацията, без да са положени допълнителни 

усилия за пакетирането им като туристически продукти и 

съобразяване с очакванията на потребителите; 

- Ролята и функцията на туроператорите и туристическите агенции е 

символична; 

- Пътуванията за повече от един ден с нощувки представляват малко 

над половината от всички направени туристически пътувания; 

- Нивото на удовлетвореност от услугите по настаняването и храната 

е ниско. 

      71,4% от изследваното население е предприело пътувания за 

удоволствие или почивка през 2001 г. Очертават се шест групи практики 

на пътувания за удоволствие; групата с най-голям потенциал за 

екотуристическия пазар е Групата, предприемаща разнообразни 

пътувания. Тя се състои главно от хора на възраст между 20 и 40 години с 

добро образование, жители на София или други големи градове, с висок 

месечен доход. Групата предприема пътувания с цел упражняване на 

дейности като планинарство, каране на ски, посещения на църкви и 

манастири. Тук водещ критерий в избора на мястото са наличието на 

интересни природни забележителности, привлекателните цени и 

възможността за практикуване на спортове. 

      Групата, предприемащи разнообразни пътувания се очертава като 

група с най-голям потенциал за проява на интерес към екотуристическия 

продукт, поради следните причини: 

- Дейностите, упражнявани в рамките на групата, и критериите за 

избор на дестинацията са в значителна степен близо до стандартите 

на екотуризма; 

- В групата има много високо ниво на интерес към туристическите 

продукти, свързани със защитените територии, както и на готовност 

да се използват веднага след като се предложат на пазара; 

- В групата се проявява високо ниво на чувствителност към 

опазването на природата; 

- Тези, макар и ограничени данни, дават основание да се говори за 

съществуването на потенциал на вътрешния пазар, който все още не 

се усвоява от бизнеса. 

      Програми и маршрути. Както за повечето характеристики на 

българския екотуристически пазар, така и за предлаганите продукти, не 

съществува систематизирана информация. Възможно е да се представят 

само примери, които в голяма степен обобщават цялостната картина, но не 

я изчерпват. 
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      Основни райони за екотуризъм в България са големите планини – 

Пирин, Рила, Родопите, Стара планина, Странджа, както и Предбалканът, 

Витоша, някои защитени територии с характерни видове (предимно птици 

и растения) и някои райони в равнината и ниските планини, където също 

могат да се наблюдават специфични природни феномени или биологични 

видове. 

      Програмите са най-общо два вида – строго специализирани – за 

наблюдение на птици, животни и растения и програми от смесен тип, в 

които освен екотуристическия има приключенски или културен елемент. 

Продължителността е от три дни до две седмици. От сезонна гледна точка, 

специализираните програми се съобразяват с времето и биологичния цикъл 

на съответните видове. 

      Другите програми се предлагат целогодишно, като активният сезон е 

през лятото – от май до октомври. Най-експлоатираните дестинации са 

Средна Стара планина - Националният парк Централен Балкан и около 

него, Северен Пирин, Северозападна Рила, южната част на Западни 

Родопи, районът на Маджарово, защитените територии по черноморското 

крайбрежие. 

      Пътуванията се осъществяват почти изключително с водач, като 

понякога се ползва и още един специалист. Те се осъществяват пеша, с 

велосипед или с автомобилен транспорт. Транспортът често е включен 

като част от услугата. 

      Стремежът е да се предлага по-цялостен, по-завършен продукт и затова 

често настаняването е на база полу-пансион или пълен пансион. 

Примерната програма е с продължителност 7-10 дни, посещават се поне 

две планини (Рила и Пирин, Стара планина и Родопите) и една или повече 

културни забележителности (Старинен Пловдив, Рилски манастир, 

Мелник). Настаняването е предимно в семейни хотели и къщи за гости, но 

се ползват и хижи и големи хотели. Групите са от 2 до 15 души. 

      В страната не съществуват никакви форми на сертифициране на 

екотуристически продукти. Няма практика на обсъждане на стандартите за 

качество на тези продукти или за налагане на норми за екологосъобразност 

на предоставянето на услугите и продуктите (зелени печати, например). 

      При предоставянето на специализирани услуги няма практика да се 

предоставят и специализирани застраховки, едва през последните години 

такава услуга се предоставя от Планинска спасителна служба, но 

туроператорите нямат практиката да я включват в предлаганите пакети. 

      Връзки с масовия туризъм. Връзките на масовия туризъм с екотуризма 

се осъществяват по инициатива на големите туроператори, които работят в 

сферата на масовия туризъм. В стремежа си да разнообразят предлагания 

продукт, с което да удовлетворят по-добре потребностите на своите 

клиенти, операторите на големите комплекси по Черноморието и някои 
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ски-курорти предлагат екскурзии до природни или културноисторически 

забележителности, етнографски и фолклорни атракции извън курортите.  

      Те обикновено не инвестират в създаването на нови продукти или 

идентифицирането на нови атракции, а по-скоро използват добре 

разработени от миналите десетилетия атракции. Част от тях са посещения 

на обекти на екотуризма, например: от Пампорово до пещери, скални 

феномени и архитектурни забележителности в Родопите; от 

Черноморските курорти до села и резервати в Странджа, до Природен парк 

“Златни пясъци” и др. Примери са посещенията в Природозащитен център 

“Пода” край Бургас, разходки с лодка по река Велека и по река Ропотамо и 

др. 

      Този тип продукти се доближават до екотуристическите, защото 

представят природни атракции и защото част от средствата остават в 

посещавания обект и служат за неговата поддръжка.  

      Засега, обаче, тези възможности за взаимно обогатяване и извличане на 

взаимни ползи за двата пазарни сегмента не са оползотворени пълноценно. 

Големите туроператори включват в своите оферти добре познати и 

разработени атракции, макар и не толкова оригинални и иновационни. Те 

не инвестират в създаването на нови. От друга страна, доставчиците на 

такива услуги все още не са намерили най-подходящия начин да 

предложат своите услуги и атракции на необходимото качество и по 

подходящ начин, за да спечелят нови клиенти в сферата на масовия 

туризъм. 

      Независимо, че от гледна точка на ценностите на екотуризма това 

взаимодействие предполага някои компромиси, доколкото по-голямата 

част от ресурсите не остават в местната общност и в много от случаите 

става дума за движение и присъствие на големи групи туристи. Но за 

сметка на това пък, подобни връзки могат да действат много стимулиращо 

за създаването и поддържането на качествени елементи на 

екотуристическия продукт. 

 

      Тенденции на международния пазар. Екотуризмът е малка ниша в 

рамките на по-обширния пазар на природния туризъм или устойчивия 

туризъм. Международната асоциация за екотуризъм (TIES) е направила 

профил на екотуристите : 

- Възраст: 35 до 54 години; 

- Доход на семейството: 50 000 щ. д. годишно и повече; 

- Предимно с висше образование (повече от 80%); 

- Двойки и семейства; 

- по 50% мъже и жени; 

- Състав от домакинството: няма голяма разлика между общите 

туристи и екотуристите; 
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- Състав на групата: 60% от опитните екотуристи предпочитат да 

пътуват като двойка, като 15% предпочитат да пътуват с други 

опитни екотуристи, а 13% предпочитат да пътуват сами; 

- 50% от опитните екотуристи отделят по-дълго време за тези 

екскурзии в сравнение с общите туристи със среден престой от 8 до 

14 дни; 

- Разходи: опитните екотуристи отделят повече пари за екскурзиите – 

26% са склонни да похарчат от 1001 до 1500 щ.дол. за една 

екскурзия; 

- Важни елементи: опитните екотуристи цитират три неща: 1) 

девствена природа; 2) наблюдаване на диви животни; 3) планински 

туризъм или преходи; 

- Мотивацията за следваща екскурзия включва: 1) радостта от 

пейзажа и природата; 2) нови преживявания и места. 

      Екотуризмът е част от нарастващата пазарна ниша на туристическия 

отрасъл. По разчети на Световната туристическа организация (World 

Tourism Organization), през 1997 г., 595 милиона международни туристи са 

изразходвали 425 милиарда щатски долара. Очаква се броят на туристите 

да нараства с 4,3% годишно през следващите 20 години, разходите по 

пътуванията да се качват с 6,7% годишно. Туризмът сред природата 

генерира 7% от всички разходвани средства за международни пътувания 

(Lindberg, 1997). Институтът по световни ресурси (1990 г.) установи, че 

туризмът като цяло нараства годишно с 4%, докато пътуванията, насочени 

към природата, се увеличават с 10 до 30% годишно. През последните 

години културният туризъм също се развива като една от най-успешните 

туристически индустрии в различни страни на света. Делът на 

туристическите пътувания, мотивирани от културата и културното 

наследство непрекъснато нараства. Особено значение придобиват 

културните маршрути предлагащи цялостни пакети от разнообразни 

типове културно наследство и природни ценности, с развита туристическа, 

информационна и транспортна инфраструктура.  

      Това означава, че съществува тенденция за динамичен растеж на 

потенциалния пазар за екотуристически продукти и си заслужава България 

да опита да стане част от него, като се подготви качествено и 

своевременно. 

      Международната година на екотуризма 2002 беше отбелязана с 

поредица от национални и регионални форуми, както и с провеждането на 

Световната среща на високо равнище за екотуризъм през май 2002 г. в 

Квебек, Канада. 

      Проучванията на пазара говорят за появата на ново поколение 

отговорни туроператори. Те са свързани помежду си или са групирани по 

произход или по дестинация. Във Великобритания 150 туроператора са се 

присъединили към AITO - Асоциация на независимите туроператори. В 
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Германия 80 малки туроператора са членове на Forum Anders Reisen. И 

двете организации имат разработени насоки за действие, етичен кодекс на 

туриста, стратегия, база данни и обща рекламна дейност. Във Франция, 15 

туроператора за приключенски и пешеходен туризъм действат съвместно в 

северно-африкански дестинации в района на Сахара. В момента се 

изпълнява кампания за чиста пустиня, издава се еко брошура и протича 

програма за почистване на къмпингите. 

      Усеща се един нов вид сътрудничество около идеята за “коректен 

туризъм”. Международната мрежа за “Коректна търговия в туризма” е 

разработена от Tourism Concern. Хартата за коректен туризъм, разработена 

от френски неправителствени организации и туроператори, е базирана на 

принципа за “коректна търговия” и призовава за: 

- Взаимно изгодно и равнопоставено сътрудничество с местните 

общности и доставчици на услуги; 

- Справедливо заплащане и добри условия на труд; 

- Развиване на местния бизнес, управляван от местни хора, добри 

управленски позиции. 

      Едно ново поколение продукти в екотуризма се изпробва на пазара. 

Това са продукти, основани на участието и почивки, базирани върху: 

- Споделяне на културата, съприкосновение и потапяне в местния 

бит; 

- Опознавателни екскурзии; 

- Доброволен труд; отделяне на време за екологични проекти; еко-

солидарност; еко-ентусиазъм, изследване и мониторинг; 

- Финансиране на местни проекти за развитие. 

      Продукти, при които ключовите думи са уважение и отговорност: 

- Подобряване на условията на живот на местните доставчици на 

услуги - например носачите в Непал; 

- Ограничаване на въздействията върху околната среда. 

      По отношение на маркетинга в екотуризма, все още се използват 

традиционни средства: лични препоръки, каталози, агенции. Въпреки това 

малки компании с по-малък бюджет за реклама имат склонност да 

използват целеви канали за промоция като специализирани регионални 

търговски изложения и увеселения, Интернет, специализирани списания. 

      Специализирани изложения на конкретни теми са: 

- Алтернативен туризъм - Райзе павилион (Хановер); 

- Изложение за еко храни (Лион); 

- Отговорен туризъм (Амстердам). 

      Традиционните национални изложения по туризъм също се 

специализират. ITB (Берлин), WTM (Лондон), FITUR (Мадрид) 

разработват семинари, конференции и други прояви за устойчиво развитие 

на туризма. 
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      Reise Pavillion - един новатор сред търговските изложения. Reise 

Pavillion се организира вече 12 години под домакинството на град Хановер. 

Той е уникална международна смесица от търговско изложение, изложба, 

конференция и публична информация на тема устойчив туризъм. Това 

търговско изложение има следните цели: 

- Малките и средни предприятия се представят и обучават; 

- Идеите на устойчивия туризъм стават разбираеми за туристите и 

професионалистите; 

- Основният акцент е върху особената атрактивност на офертите за 

“устойчивост”. Пътувай “алтернативно” и се забавлявай повече; 

      Основните постижения на Reise Pavillion за последните 12 години са: 

- Все по-голям брой изложители, презентации и посетители от 1991 г. 

насам; 

- Изключително важен обмен на информация между туристи, 

различни сектори на туристическата индустрия и медиите; 

- Създаване на Forum Anders Reisen през 1998 г. - едно обединение на 

малки и средни туроператори; 

- Различни национални и международни награди като “Награда за 

най-добра практика за опазване на околната среда” на WWF 

(Световен фонд за опазване на природата); 

- Стартиране на кампания за потребителя – VISIT – която има за цел 

да създаде повече прозрачност за еко етикетите на европейско ниво. 

      Опознавателни екскурзии или практически семинари. Това са 

прояви, при които местните доставчици канят външните туроператори да 

дадат своето експертно мнение и да разработят нови пакети, основани на 

равнопоставеност и партньорство. Целта на опознавателните екскурзии е: 

- Да се запознаят международните туроператори с дестинацията и 

продукта; 

- Да се посетят интересни обекти; 

- Да се покажат оферти в това направление; 

- Да се сътрудничи с местни туроператори и доставчици на услуги; 

- Да се установят делови отношения. 

      Интернет, индивидуални уеб сайтове. Интернет се използва широко 

за промоция. Той осигурява: 

- Информация чрез брошури, публикувани в Интернет; 

- Правене на резервации чрез Интернет, което бележи голям ръст в 

последно време; 

- Обратна връзка и услуги според нуждите на клиента. 

      Интернет е обявен като най-добрия начин за реклама и продажба на 

екотуризма. 7 от страните в проучването на WTO са сред 15-те най-големи 

потребители на Интернет, или 60% от всички потребители в света. 

Браншовите организации (Неправителствените организации) и 

пътническите агенции не играят почти никаква роля. 
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Перспективи за развитие на екотуризма в България. 
 

      Предпоставки за възникване и развитие на екологичния туризъм. 

Техническото и технологично развитие на човечеството, 

индустриализацията, урбанизацията, нарастването на населението на 
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планетата и съсредоточаването му във все по-големи селищни региони и 

центрове влияе силно негативно върху природата като цяло – замърсяване 

на околната среда, намаляване и изчезване на видове от флората и фауната, 

рушене на природни феномени и др. От друга страна, голяма част от 

хората са все по-уморени и стресирани от напрежението на ежедневието 

си, като са принудени да живеят в една съмнителна по отношение на 

екологичната чистота среда. Това са основни предпоставки хората да 

търсят и посещават екологично запазени региони в различни страни, да се 

възползват от чистата и запазена природа, от наличието на интересни и 

уникални, рядко срещани видове от местната флора и фауна. В отговор на 

тези потребности възниква и се развива екологичният туризъм. 

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

на миналия век, в следствие на развитието на пътувания в най-

отдалечените места със съхранена природа. След това бързо се развива в 

страни, със запазени от човешката дейност и присъствие региони. 

      Екологията има все по-нарастващо влияние в развитието на туризма. 

Интензивното природоползване налага упражняване на дейности, свързани 

с развитието на “мек”, екологичен туризъм, при строго съблюдаване на 

нормите за опазване на околната среда. Световните тенденции в 

потребителското търсене показват засилен интерес към алтернативни 

видове туризъм, че потребитеите стават все по-“зелени” – предпочитат 

почивки в екологично чисти райони, далеч от урбанизираната градска 

среда. 

 

      Дефиниране. Особености. Разглеждайки възникването и развитието на 

екологичния туризъм, бяха посочени различни разбирания, определения и 

дефиниции за понятието “екотуризъм”, както и пътищата за формирането 

му. Използвайки опита в това отношение, може да се обобщи, че 

екологичният туризъм е вид специализиран и устойчив туризъм, при който 

се дава възможност за опознаване, възприемане и ползване на сравнително 

най-запазени, рядко срещани или уникални растително-животински свят и 

природна среда, и взаимоотношенията между тях, на природни и други 

забележителностите, като той съдейства за опазването им и има позитивно 

въздействие върху общностите, където се практикува (Ст. Стамов, Й. 

Алексиева). 

      Тъй като няма утвърдила се универсална дефиниция за екотуризъм, 

предлага се да се обобщят основните му характеристики и особености – 

екотуризмът: 

- обединява всички форми на туризъм , насочени към природата и при 

които основната мотивация на туриста е да наблюдава и да оценява 

както природата, така и културните традиции, характерни за 

съответните природни зони; 

- позволява обучение и изследване; 
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- се организира основно (но не единствено) за малки групи, от местни 

специализирани организации (предприятия); в него участват и 

външни оператори, които организират и управляват 

екотуристическите потоци на малки групи; 

- благоприятства защитата на природните зони: (а) осигурявайки 

икономически предимства (постъпления) на приемащите общности 

и на дружествата, които съблюдават за опазването на природните 

зони; (б) създавайки работни места и източници на доходи за 

местното население; (в) развивайки съзнанието на жителите на 

региона и страната, както и на екотуристите за необходимостта за 

опазване на природните и културните дадености. 

      Екотуризмът се практикува в слабо засегнати от човека места. Базира 

се най-вече на наблюдението. Наред с повишаване на благосъстоянието на 

местното население, той трябва да допринася и за опазване на природата. 

Тези особености налагат съвместна работа между туроператори, 

посрещащи агенции, местни общности, асоциации стопанисващи 

защитените територии, научни общности. Всички те се ангажират 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. В такива страни включват в екотуризма наблюдението на 

големи животински екземпляри в естествените условия на джунглата 

(носорози, лъвове, горили), в големите морски басейни и океаните (китове, 

гигантски костенурки), в полярните области (мечки, тюлени) – това са 

места, в които цивилизацията все още не е оставила негативни 

последствия. 

      В България привлекателни обекти за екотуризъм, на световно ниво, 

могат да бъдат: кафявата мечка  в Стара планина, Рила и Пирин; 

пеликаните в езерото Сребърна; резерватите Боатин, Парангалица и Баюви 

дупки – Джинджирица (рядкосрещащи се компактни сектори гора); части 

от националните паркове и др. 

      Характерна особеност на екологичния и другите устойчиви видове 

туризъм е изискването за предлагане на разнообразен и силно 

индивидуализиран продукт. Чрез развитието му се популяризират региони 

със съхранени природни ресурси. 

      Някои автори включват екотуризма в т.нар. Форми на туризма в 

природните пространства и тук разглеждат: (а) екотуризъм – откриване 

на големи екзотични природни пространства (джунгла, Хималаи, саваните 

в Кения, Андите в Перу и т.н.), както и наблюдаване на флората и фауната 
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там (наблюдение на китове, лъвове, цели уникални екосистеми). 

Потребителите му се настаняват в лагери, палатки (Хималаите), колиби 

(сред племена от Африка) и др. подобни. Авторите смятат, че екотуризмът 

се практикува често, защото е модерно, но според тях такива туристи в 

повечето случаи не са приятелски настроени към природата. (б) Активен 

(сред природата) туризъм – практикуват се дейности, предлагани в 

Европейските природни пространства (паркове) спортни дейности на 

открито (спускане с лодка по бързеи на река, делтапланеризъм, планинско 

колоездене, пешеходен туризъм, ловен и риболовен туризъм, наблюдение 

на птици и т.н.). Соред тези автори, потребителят на активен туризъм често 

не е предирчив, по принцип избягва населените места, стреми се към 

общуване с природата. Той разполага със значителни средства, но не е 

склонен да ползва висококатегориен хотел. Плаща за екскурзовод, водач 

или скъп транспорт до специално място, където да практикува определена 

спортна дейност, за скъп екип и оборудване, за определени услуги. Такъв 

потребител не се интересува от музеи, но би платил да го заведат до място 

с много риба, например. Той предпочита да се настани в селска къща, 

предлагаща основни удобства, в близост до национален или природен 

парк. Затова работещите в туризма при такива туристи не трябва да смятат 

нощувката като основен продукт, а да се стремят към предлагане и 

реализиране на много други допълнителни услуги, свързани с 

потребностите, изискванията и желанията на този тип туристи. Без да се 

прекалява, защото може да се получи обратен ефект. Например ако този, 

който организира активен туризъм предложи продукт, пренаситен с 

определени спортни прояви на клиенти, които не са тренирани, или просто 

за първи път се качват на кон или планински велосипед, това може да има 

силно негативен ефект. Нужно е познаване на клиента, за да му се 

предложат подходящи забавления, атракции и други допълнителни услуги 

в пакетния туристически продукт. Проучванията показват, че 

потребителите на този вид туризъм рядко повтарят посещението на едни и 

същи места и практикуването на едни и същи дейности. 

      Напоследък се появи едно ново понятие – устойчив туризъм – 

продължение на концепцията за устоичиво развитие, лансирана на 

конференция в Рио де Жанейро (1992 г.). Устойчивият туризъм е резултат 

от грижите за опазване на застрашените райони на планетата като цяло и в 

частност – на тропическите гори. Устойчивият туризъм има за цел: (а) 

максимално да намали негативното въздействие върху биологичната среда; 

(б) да формира възгледите на туристите  преди и по време на пътуването 

им; (в) да предизвика природощадящи туристически практики още при 

създаване на концепциите за туризъм в пазарите, емитиращи туристи. 

Оценява се като еволюция в туризма, която е съобразена от една страна с 

интересите на посрещащите и от друга – на посетителите. Всички 

дейности в зоната на посрещане трябва да отчитат пределния капацитет на 
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природните ресурси, т.е. да се спазва принципът – колкото се може по-

икономично използване на ресурсите. 

      Препоръчва се  екотуризмът да не се възприема като синоним на 

“устойчив туризъм”. Принципите на устойчивия туризъм са формулирани 

от Световната организация за туризъм (WTO, 1988). Там устойчивият 

туризъм се определя като начин на управление на “всички ресурси, 

позволяващ да се задоволят икономическите, естетическите и социалните 

нужди и да се опазят културната цялост, екосистемите, биологичното 

разнообразие и системите за поддържане на живота”. Между екотуризма и 

устойчивия туризъм трябва да се прави ясно разграничаване. 

      Екологичният туризъм много често се съчетава с други видове 

специализиран туризъм, като ползва някои от услугите им. Това са 

спортно-рекреативен (пешеходен туризъм), опознавателен, гринтуризъм, 

уайлдтуризъм, орнитоложки туризъм. 

 

      Условия за развитие на екотуризма. Природата на България 

предоставя изключителни възможности за обогатяване на българския 

туристически продукт с нови видове туризъм. В това отношение основен 

турстически ресурс за екологичен и някои други видиве специализиран 

туризъм са Защитените територии. Законът за защитените територии 

(ЗЗТ, ДВ бр. 133, от 11.11.1999 г.) регламентира 6 вида защитени природни 

територии, като изрично подчертава, че опазването на прородата в тях има 

предимство пред другите дейности. В защитените територии са включени 

следните категории територии, към които са посочени определени рамки 

за развитие на туризъм: 

- резервати – посещения с научна цел и преминаване по маркирани 

пътеки, определени със заповед на министъра на околната среда и 

водите, включително и с образователна цел; 

- поддържани резервати  - една от целите за създаването им е 

предоставяне на възможност за посещения с научни и 

образователни цели. В тях са разрешени посещения с научна цел и 

преминаване на хора по маркирани пътеки, включително и с 

образователна цел; 

- национални паркове – създават се с цел предоставяне на 

възможности за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък 

на населението, както и за развитие на научни, образователни и 

рекреационни дейности; статутът на националните паркове не 

резрешава практикуване на спортен лов и риболов. В националните 

паркове се обособяват следните зони: резервати и поддържани 

резервати; туристическа зона; зони на хижите, административните 

центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните 

съоръжения; други зони съобразно конкретните условия в 

парковете; 
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- природни паркове – съгласно ЗЗТ, “за природни паркове се обявяват 

територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на 

растителни и животински видове и на техните местообитания, с 

характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата 

природа. Управлението на природните паркове се осъществява с 

цел: (1) поддържане на разнообразието на екосистемите и 

опазването им; (2) предотавяне на възможности за развитие на 

научни, образователни и рекреационни дейности; (3) устойчиво 

ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на 

традиционните форми на поминък, както и осигуряване на условия 

за развитие на туризъм.” Природният парк е “най-меката’ категория 

защитена природна територия. В границата му може да има 

населени места и курорти, както и да се осъществява 

производствена дейност при условие, че не се замърсява околната 

среда. 

Приносите на природния парк могат да се обобщят така – природният 

парк ще: 

- спомогне за общото развитие на туризма в региона – природният 

парк е “знак” за уникална и запазена природа. Наличието му се 

подчертава от туристическите каталози и рекламни материали; 

повишава се привлекателността на региона, което способства 

увеличаване броя на туристите. 

- помогне за развитието на специализирания туризъм – повечето 

региони, на чийто територии са парковете, притежават голям 

потенциал по отношение на селския и екотуризма. Съчетаването на 

богатата флора и фауна и традиционното селско стопанство 

представляват безспорен интерес, особено за чуждите туристи. 

Паркът свидетелствува за голямо биоразнообразие и запазени 

екосистеми, които привличат много нови природолюбители от 

страната и чужбина да прекарат почивката си тук, да практикуват 

нетрадиционни форми на туризъм. 

- помогне за развитието на селското стопанство в региона – в 

условията на силна конкуренция на пазара на селскостопански 

продукти, производителите трудно се преборват с нея. Една 

сериозна възможност за повишаване на конкурентноспособността и 

изкупните цени на местните производители е използването на 

запазена марка “произведено в природен парк”. Този знак гарантира, 

че продукцията е екологично чиста и осигурява цени над средните, 

както и предпочитание на дадена стока на пазара. Тази практика се 

прилага в редица страни за продукти като мляко и млечни продукти, 

вино, месни продукти, мед подправки. Селското стопанство ще бъде 

подпомогнато и косвено с нарасналата консумация в региона, в 

резултат на повишения брой туристи. 
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- осигури нови работни места в региона – например чрез създаване  

дирекция на парка, паркови офиси и посетителски центрове по 

общини; допълнителни работни места, някои от които сезонни, ще 

се създадат в сферите на услугите и туризма; за допълнителна 

работна заетост би спомогнало и увеличаването на възможностите 

повече местни хора да започнат свой малък бизнес. 

- спомогне за привличането на международна помощ за устойчиво 

развитие на региона – международната общност финансира с 

предимство проекти, подпомагащи опазването на природата и 

устойчивото развитие на региони с високо биологично 

разнообразие, разположени в и около защитени територии. Паркът 

дава предимство на местните общини, институции и 

неправителствени организации при кандидатстване с 

инфраструктурни, образователни и екологични проекти. 

- помогне на местния бизнес да получи инвестиции и облекчени 

кредити за развитие на селското стопанство, на селския и 

екологичен туризъм – програмата САПАРД на ЕС например влага 

инвестиции в проекти, при които се съчетава опазването на 

природната среда с природосъобразно селско стопанство. 

    Трябва да бъде известно, че обявяването на природен парк не води до 

никакви промени в собствеността. Природните паркове (както и 

националните паркове и резерватите) не се ограждат. Маркиат се само 

границите и на входовете им се поставят обозначителни табели. 

Традиционните дейности, свързани със селското стопанство и отдиха 

продължават да се развиват в парковете. Известността на парка привлича 

повече туристи от страната и чужбина. Законът за защитените територии 

поставя сравнително малко забрани по отношение на дейностите в 

природните паркове. Според ЗЗТ се забраняват: (1) извършване на голи 

сечи във високостеблени гори, с изключение на тополовите и в издънкови 

гори с площ по-голяма от 3 хектара; (2) внасяне на неприсъщи за района 

растителни и животински видове; (3) паша на кози освен на определени за 

това места; (4) събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални 

образувания; (5) замърсяване на водите и терените с битови, промишлени 

и други отпадъци; (6) бивакуване и палене на огън извън определените 

места; (7) добив на полезни изкопаеми по открит способ; (8) добив и 

първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез 

прилагане на химически и химикобактериологични методи и цианиди; (9) 

дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за 

обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и 

технически планове и проекти; (10) събиране на редки, ендемитни, 

реликтни и защитени видове освен за научни цели; (11) добив на ресурси 

от морето чрез драгиране и тралиране; (12) други дейности, определени 

със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за 
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управление. В природните паркове се насърчава развитието на 

традиционно растениевъдство и животновъдство. Търсят се възможности 

за пласиране на продукция с рекламата “произведено в прирден парк”. 

Ловът и риболовът са разрешени според ЗЗТ, но тези дейности се 

регулират от съответноте нормативни документи за тях – Закон за ловното 

стопанство и Закон за рибното стопанство. Разрешава се събирането на 

билки и гъби на територията на природните паркове, но се регламентират 

количествата, с оглед запазване на възпроизводителните възможности на 

популациите им. Напълно е възможно на теритриите на природните 

паркове да се съчетаят успешно дърводобив и опазване на биологичното 

разнообразие. 

      В България е създадена национална система (мрежа), в която са 

включени националните и природни паркове, резерватите и другите 

природни забележителности. Планините имат добра проходимост; 

маркираните пътеки в планините са с обща дължина 37 000 км. Всичко 

това създава много добри условия за различни видове специализиран 

туризъм, в т.ч. екологичен туризъм, фотосафари, наблюдение на птици и 

растения, скално катерене, алпинизъм, спелеоложки туризъм и др. 

      “Около 5% от територията на нашата страна е “под защита” – 3 

национални и 10 природни парка, множество резервати, природни 

забележителности, посетителски центрове. ...България е една от най-

богатите страни в Европа по отношение на разнообразието на 

растителни и животинси видове – 94 вида бозайници, 383 вида птици, 36 

вида влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 

27 000 насекоми и други безгръбначни, между 3 500 и 3750 вида висши 

растения и повече от 6 500 низши растения и гъби. ...В списъка на 

ЮНЕСКО – обекти за природно наследство със световно значение – са 

включени Национален парк “Пирин” и езеро “Сребърна” – биосферен 

резерват. Маркирани са планински пътеки с обща дължина 37 000 км и 

“екопътеки” – трасета в непристъпни и живописни полупланински и 

планински територии с мостове, парапети, стълби и други съоръжения 

за обезпечаване сигурността на туристите...” (От Доклада на зам.-

министъра на икономиката Д. Хаджиниколов, изнесен на 

Международната туристическа конференция “Българя – страна на 

мечтите”, 9-11.01.2002 г.). 

      Ценен ресурс за развитието на екологичния туризъм и възможност за 

разнообразяване на туристически продукт са Природозащитните 

центрове (ПЗЦ), специализирани в изследване и опазване на редки видове, 

информиране за природното разнообразие и туристически маршрути, 

провеждане на образователни програми. Ето някои от функциониращите в 

България Природозащитни посетителски центрове: (1) Център за 

природолюбие в Драгалевци (в полите на Витоша, на 10 км от София) 

изграден с цел информация за природата на природен парк “Витоша и 
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нейното съхраняване; (2) Посетителски център “Паничище” (в северното 

подножие на планината Рила) с цел информиране за природното богатство 

и за туристическите маршрути на Национален парк “Рила”; (3) ПЗЦ “Пода” 

(разположен в Бургаския залив – на главния път Е 87 – Бургас-

Созопол),изграден с цел наблюдение и опазване на птичето разнообразие в 

района; (4) ПЗЦ Маджарово (в гр. Маджарово – Източни Родопи) – за 

наблюдение и опазване на грабливите птици; (5) ПЗЦ Карлово (в гр. 

Карлово, в подножието на Калоферска планина), изграден с цел 

информиране и опазване на природното разнообразие и изучаване на 

прилепни видове; (6) ПЗЦ “Калиакра” (на 8 км от нос Калиакра, в с. 

Българево), изграден с цел информиране и опазване на птичето 

разнообразие и редки видове степна растителност. 

      Като подходящи обекти за успешно развитие на екологичен туризъм се 

посочват 25 национални туристически обекта, включени в движението 

“Опознай България – 100 национални тристичеси обекти” (В. Стоилов, Д. 

Жечев, 2003). Смята се, че в тези обекти успешно може да се развива 

екологичният туризъм, наред с прирдоопознавателния, културния и 

религиозния, тъй като са разположени в планини с чиста и съхранена 

природа или попадат в границите или в близост до защитени природни 

територии, съгласно ЗЗТ. 

      За опазване и балансиране на околната среда се реализират и много 

регионални, национални и международни проекти. Програмата ФАР на 

ЕС финансира редица проекти, подпомагащи развитието на общностите 

около защитените територии в България, включително изграждането на 

посетителски център в Национален парк “Рила”. Множество проекти са 

финансирани от правителствата на Швейцария, Франция, Монако, както и 

чрез програмата на ООН за развитие, и др. подобни (например Българо-

швейцарската програма за опазване на биоразнообразието “Български 

влажни зони” и др.). Световният фонд за опазване на околната среда (GEF) 

финансира проект на стойност повече от 4 млн. долара за националните 

паркове “Рила” и “Централен Балкан”. Швейцарското правителство 

предостави на България (1994 - 2000 г.) безвъзмездно 3,6 млн. швейцарски 

франка. С интереса си към значимите защитени територии, другите страни 

стимулират и българското правителство да се ангажира с по-сериозно 

внимание и финансиране в тези райони. В последните няколко години в 

областта на екотуризма е разработена национална програма “Български 

екопътеки” за разкриване на недостъпни красоти и покриване територията 

с т. нар. екопътеки – най-добрата илюстрация на екотуризма. Програмата 

САПАРД на ЕС финансира редица прокти, подпомагащи развитието на 

устойчиви селскостопански практики и туризъм, и особено в райони с 

високи екологични качества, което се явява съществено предимство. По 

програмата общините могат да получат безвъзмездна помощ за развитието 

на селски туризъм, преработка и маркетинг на горски продукти, местно 
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занаятчийство, аквакултури, създаване на трайни насаждения и др., като 

приоритет имат дейностите, опазващи околната среда. 

      В Министерството на икономикатата през 2003 година се изпълнява 

проекта “Развитие на българския екотуризъм” (програма ФАР 2002 на 

ЕС). Той е част от приоритетното направление в Програма ФАР 

“Икономическо и социално сближаване”. Целите на проекта са: (а) Да се 

подобри качеството на туристическия подукт, по специално в сферата на 

екотуризма, за да се увеличи приносът на този важен за икономиката на 

страната сектор във формирането на БВП; (б) Разширяване на географския 

обхват на туристическата индустрия; (в) Удължаване на туристическия 

сезон. Чрез проекта се предоставя безвъзмездна помощ за рехабилитация и 

модернизация за специализирана инфраструктура, свързана с екотуризма, 

и за въвеждане на нови туристически продукти. Резултатите, които се 

търсят, чрез създаването на този проект са: (а) Адаптиране на природни 

обекти за превръщането им в цел на екотуризма, като се създават условия 

за гарантирано, устойчиво съхраняване на тяхната същност. Създаване на 

специализирана инфраструктура за тяхното експониране; (б) Подобряване 

качеството на услугите в екотуризма; (в) Увеличаване на заетостта в по-

слабо развити райони; (г) Подобряване и координция на маркетинга за 

екотуризъм; (д) Разработка и разпространение на печатни и мултимедийни 

маркетингови материали. Общият бюджет на проекта е 5,3 милиона евро – 

4,0 млн. от програмата ФАР и 1,3 млн. от държавния бюджет. 

      За опазване на околната среда спомагат различни програми и 

инициативи. Програмата “Син Флаг” по управление на околната среда е 

създадена по инициатива на Световния съвет по туризъм. Туристически 

обекти се удостояват с екологичен приз “Син Флаг” – европейски символ 

за екологичночисти плажове и морски води. 

 

      Биоразнообразие в България. 
      Характеристика на биоразнообразието. България е сравнително 

малка по площ страна, но природните й богатства са изключително 

разнообразни, благодарение на климатичните, геоложки, топографски и 

хидроложки условия. Видовото разнообразие обхваща: 94 вида бозайници, 

383 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни 

риби, около 27 000 вида насекоми и други безгръбначни, между 3 500 и 3 

750 вида висши растения и повече от 6 500 низши растени и гъби. 

България е сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа. 

      Страната е известна с богатата си ендемична флора – около 5% от 

общия брой видове и подвидове – твърде висок дял в сравнение с другите 

европейски страни. Последните данни показват, че 8,8% от насекомните 

видове и 4,3% от насекомите са ендемити. Като редки за флората и 

фауната са категоризрани повече от 700 висши растения; 567 вида 

насекомни безгръбначни (около 23% от всички известни видове); над 1500 
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вида насекоми; 29 вида черноморски и сладководни риби; 2 вида змии; 78 

птици (16 вида от които от 1993 година са в списъка за глобално 

застрашени видове на Световния съюз за защита на природата – IUCN) и 

поне 10 вида едри бозайници, включително черноморският тюлен-монах, 

ендемичните делфинови подвидове морска свиня и афала, дива коза, 

кафява мечка, вълк, видра и европейският петнист пор. 

      Специално трябва да се отбележат българските гори, които покриват 

около 3,9 милиона хектара (около 35% от общата площ на страната). Около 

60% от горите у нас са с естествен произход. 

     Органи за опазване на биологичното разнообразие. Българското 

биологично разнообразие е изправено пред множество антропогенни 

заплахи. Пряката загуба на земни и водни местообитания е най-значимата 

заплаха за биологичното разнообразие на България. Тя засяга всички 

екосистеми – от високопланинските гори и езера, до откритите водни 

площи и бентосните съобщества на Черно море. Съществуват и редица 

други заплахи. Опазването на биологичното разнообразие и опазването и 

ползването на природните ресурси се управлява и контролира от 

Министерството на околната среда и водите, Министерството на 

земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и техните регионални органи. 

      В основата на усилията на България за опазване на биологичното 

разнообразие е мрежата от защитени територии. Тя трябва да се разшири и 

развие, за да осигури защита за най-важните и застрашени територии и 

обекти. Високоприоритетни райони за създаване на нови или разширяване 

на съществуващите защитени територии са Родопите, Черноморското 

крайбрежие, Странджа планина, местностите, заобикалящи или свързващи 

парковете Рила, Пирин, Витоша и Стара планина и долината на река 

Стурма. 

      Дори да се реализира набелязаната цел – включване на 7,5% от площта 

на България в защитени територии, мрежата от тях няма да запази в 

достатъчна степен националното биологично разнообразие. 

      Националната система от защитени природни територии включва 3 

национални парка (221,3 хил. ha), 10 природни парка, 55 резервата, 35 

поддържани резервата, 457 природни забележителности, 175 защитени 

местности и 972 исторически места. Защитените видове растения са 389, 

защитените видове животни – 473. Моного от българските защитени 

територии са с международно значение. Два обекта (национален парк 

“Пирин” и биосферния резерват “Сребърна”) са признати за обекти на 

Световното природно наследство по Конвенцията за опазване на 

световното културно и природно наследство от 1972 г. Като биосферни 

резервати по програмата на UNESCO “Човек и биосфера” са вписани 17 

територии. Четири обекта са обявени за важни влажни зони по 

Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарска 
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конвенция). Освен това, още 22 обекта са обозначени от Birdlife 

International като важни орнитологични места в Европа. Общо в списъка на 

ООН “Национални паркове и други защитени територии” са включени 50 

български обекта. През последните години България подписа голям брой 

международн конвенции, свързани с опазване на биологичното 

разнообразие. Препоръките на тези конвенции са проучени и отразени в 

Закона за защитените територии, съобразено с природните особености на 

страната. 

      Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 

(НСОРБ). Това е дългосрочна програма, разработена в съответствие с 

изискването за национално планиране на природозащитните дейности, 

залегнало в Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 г., която 

България е подписала. НСОРБ е първият стратегически план на 

национално ниво за опазване на биологичното разнообразие, изготвян в 

страна от Централна и Източна Европа. 

      Екологично образование. Националната стратегия за биологично 

разнообразие не може да бъде осъществена без силната подкрепа и 

разбиране от обществеността. Изградени са посетителски центрове в 

националните и природните паркове. Те създават предпоставки за 

природозащитна възпитателна извънкласна дейност. От служителите за 

връзки с обществеността на парковите администрации се осъществяват 

регулярно медийни кампании, пресконференции, обществени обсъждания 

на законопроекти и локални проекти за защита на биоразнообразието; 

провеждат се обществени обсъждания на предложения за обявяване на 

защитени територии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвана литература: 
 

1. Алексиева, Й., Ст. Стамов – Възможностите за екологичен туризъм в 

България – Сб. Н. Тр. УХТ – Пловдив, т. L, св. I, с. 321, 2003 

2. Жечев, В. – Туристическото природоползване и екологичен туризъм, 

Благоевград, 2002. 



 25 

3. Жечев, В. – Екология и туризъм, Ботевград, 2002. 

4. Butler, R. – Alternative Tourism: Pious Hope or Trojan Horse, Journal of 

travel research, 3, 1990. 

5. www.journey.bg 

6. www.ecotourism.bulgariatravel.org 


