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Първа глава
Основни бизнес умения за предприемачество в туризма

Въведение
Ролята на туризма за развитието на една страна, както и неговите социални,
икономически и регионални ефекти, водят до необходимостта да се осигури съвременно
познание в областта на предприемачеството, предприемаческото управление и иновациите.
Идеята на това познание е да се усъвършенстват процесите на управление в туризма, да се
повиши производителността на труда, качеството на обслужване, удовлетвореността от
работата, обучението и кариерното развитие на служителите в туристическия бранш.
Във връзка с това, целта, която се преследва с написването на настоящия модул,
наречен „Основни бизнес умения за предприемачество в туризма”, е да се изяснят
концептуални теории относно предприемаческия процес, средата на предприемача,
предпремаческия анализ и предприемаческото управление, като едни от най-съвременните
направления в сферата на предприемачеството. Съществено внимание тук е отделено и на
управленските функции, реализирани от страна на предприемача в сферата на туризма,
като се акцентира на иновациите и на маркетинга. Засягат се и въпроси, свързани с
актуални теории и практики в туризма като социалната отговорност и културата на
предприемача.
Модулът

е

предназначен

за

усъвършенстване

знанията

и

уменията

на

ръководителите в туристическата индустрия, на предприемачите – собственици, както и на
всички икономически заети и незаети лица, заинтересовани от успешното развитие и
просперитет в областта на туризма.
Тема 1. Същност на предприемачеството
Когато изучим тази тема, ние:

•

Ще се запознаем с историческото развитие на предприемачеството.

•

Ще

характеризираме

различните

класически

и

съвременни

подходи

към

предприемачеството.
•

Ще откроим различията между предприемачите и мениджърите.

•

Ще се запознаем със същностните аспекти на предприемачеството като теория и като
практика.
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1.1.

Историческо развитие на предприемачеството

Твърде рядко в човешката история определена социална сфера е упражнявала
толкова дълбоко влияние, какъвто е случаят с предприемачеството. Явлението за няколко
века промени социалната и икономическа действителност: създаде глобална икономика,
икономика на знанието, проправя път на икономиката на интелекта.
В исторически план, предприемачеството провокира човешка мисъл от векове насам.
Произходът на термините „предприемачество” и „предприемач” е от френската дума
„entrepreneur”, която означава посредник или откривател на възможности. През 18 век
терминът „предприемач” се е употребявал като нарицателно за хората, които са
управлявали големи проекти – замъци и катедрали.
Първите системни и научни анализи на предприемачеството са направени от
френския

икономист

Ришард

Канталион,

наричан

неслучайно

и

„баща”

на

предприемачеството. Той е първият, който въвежда поемането на риск, като основна черта
на предприемачите. През 19 век, Жан Батист Сей поставя ударение върху присъщите
характеристики на предприемача, различни от тези на обикновения икономист. В началото
на Индустриалната революция, Сей е първият учен, който определя притежанието на
управленски умения, като ключови предпоставки за предприемаческия успех. В следствие,
френският икономист се приема за първоосновател на така нареченото управленско
направление в предприемаческата теория.
Безспорно, забележителен е приносът, особено за съвременното разбиране на
предприемаческото управление, на известния австрийски учен – икономист Йозеф
Шумпетер. Според него, предприемачът е основен двигател на икономическото развитие.
Шумпетер отчита, че в края на 19 век предприемачеството е неразделна част от рутинните
дейности на големите корпорации.
В съвременен план, за водещ изследовател в областта на предприемачеството се
приема американският учен Питър Дракър. Неговата книга „Иновации и предприемачество”
бива определена като „библия на предприемача” (Дракър, 2002). Авторът откроява широко
разбиране за предприемачеството, приложимо в гражданския сектор и в публичната сфера.
Той детайлно анализира предприемаческото управление, вътрешното предприемачество и
социалното предприемачество като най-съвременни предизвикателства пред науката и
практиката.
1.2.

Подходи към предприемачеството

През последните десетилетия, учени и изследователи се стремят да развият
комплексна

система

(теория),

чрез

която

да

обяснят

сложната

същност

на

предприемачеството. Обаче и до днес такава комплексна теория не е изградена и
отделните автори заимстват отделни елементи от различни науки, като икономика,
управление, социология, психология и други. Всички тези науки от социалните сфери
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стават основоположниците на класическите и съвременни предприемачески подходи, школи
и направения. Тяхното многообразие и най-вече, взаимното противопоставяне помежду им,
затрудняват еднозначното тълкуване, разбиране и осмисляне на предприемачеството
(Виж фигура 1.1.).
Икономика
Маркетинг

Социология
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Управление

Психология

Фигура 1.1. Подходи към предприемачеството
Източник: Нарлева. К. Социалното предприемачество, Матадор, Варна, 2011.
Подходите в предприемаческото знание традиционно разделят обществените науки,
грубо казано, на „два лагера”, всеки със своите подразделения и авангарди. От едната
страна са икономистите, които гледат на предприемачеството като на променлива
величина, зависеща основно от икономическите фактори и до голяма степен, независеща от
социалната среда. Вторият „лагер” е на учени – представители на други дисциплини. Те са
склонни да разглеждат предприемачеството също като променлива величина, но дълбоко
вкоренена в социалната среда, създадена от тази среда и същевременно, развиваща я.
Въпреки посоченото разделение, най-съвременните научни търсения за природата на
предприемачеството предполагат приложението на нов, интегриран подход на научните
изследвания. Този подход признава огромното значение на социалните, психологическите и
културните

фактори

в

предприемачеството,

но

също

така

и

въздействието

на

предприемачеството върху формирането и развитието на социалната среда. Този
интердисциплинарен по своята същност, подход би следвало да подпомогне за подостоверното тълкуване и разбиране на многостранната природа на предприемачеството
(Нарлева, 2012).
В съвремеността, т.е. от средата на 20 век, предприемачеството се основава на
различни „модерни” школи в социалното познание, сред които личностно и поведенческо.
Тяхното противопоставяне – дали предприемачът или предприятието е водещият или позначимият обект на анализ – предопределя и следваща дихотомна линия, възпрепятстваща
еднозначното

тълкуване

на

интересуващите

ни

понятия.

Личностният

подход

в

предприемачеството, изследва предприемача – характерни черти, умения, способности и
компетентности, като основен обект на анализ (Виж таблица 1.1.). Поведенческият подход,
от друга страна, проучва предприятието като най-значим аспект в знанието по
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предприемачество. Безспорно, най-пълно предприемачеството би могло да бъде разбрано
посредством познанието от всяко едно отделно направление или подход. Причината за това
е, че не съществува един единствен „най-правилен” подход. Всеки един притежава както
силни страни, така и ограничения (Коев и кол., 2014).
През осемдесетте години на 20 век, изследванията по предприемачество се
фокусират

първоначално върху

предприемача –

неговата социална цел, мисия,

образование, мотиви, характерни черти и пр. В последствие, предприятието и неговите
иновации стават по-значим обект на научен и приложен интерес. Този нарастващ интерес,
от началото на 21 век, поставя в центъра на вниманието не въпроса: „Кой е предприемач?”,
а: „Какъв е приносът на предприемачество в обществото и как той би могъл да бъде
постигнат?”. В резултат на това, в една по-широка историческа перспектива се наблюдава
преместване на вниманието от една първостепенна функция на предприемачеството към
друга. Този исторически процес отразява промените в дисциплината „предприемачество”, в
резултат на динамичните трансформации на икономиките и на обществата. Ето защо,
въпреки множеството гледни точки, е безспорно, че еволюцията на предприемачеството би
могла да бъде разбрана в нейната пълнота, единствено чрез натрупаните познания от
различните научни подходи, направления и школи. Тяхното обединение в единна научна
рамка ни илюстрира историческото развитие по темата.
Таблица 1.1.
Различия между „традиционен мениджър” и „предприемач”
Показатели

Традиционен мениджър

Предприемач

Основни

Мотивиран от властта, желае

Желае свобода; целево

мотиви

традиционни, корпоративни

ориентиран; разчита на себе си;

награди.

самомотивиран.

Отговаря за квоти и бюджет;

Планира бизнес растежа в период

Ориентация във

проектира седмични, месечни,

от 5 до 10 г. напред; действа сега

времето

тримесечни и годишни планови

към следващата крачка по

хоризонти; до следващата

начертания път.

промоция или трансфер.
Склонност

Делегира действия;

Провокира наетите като свършва

към действие

наблюдението и отчетът

тяхната работа.

поглъщат повечето от
енергията.

Умения

Професионален мениджмънт;

Внушително познаване на изнеса;

често обучен в бизнес училище;

често технически обучен в

ползва инструменти на

технически бизнес; може да
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абстрактен анализ, управление

притежава формална отговорност

на хора и политически умения.

за печалби/загуби във фирмата.

Отношение

Счита другите отговорни за

Вярва в себе си, оптимист, смел.

към смелостта

съдбата си; може да е властен

и съдбата

и амбициозен.

Фокус на

Основно към вътрешните за

Основно към технологиите и

вниманието

корпорацията събития.

пазара.

Отношение

Внимателен.

Харесва да е модератор на риска;
инвестира много, но очаква да

към риска

успее.
Разполага с готови пазарни

Създава нужди; създава

Използване

проучвания за идентификация

продукти, които често не могат да

на пазарни

на нуждите да ръководи

се тестват с пазарно проучване;

изследвания

продуктовата

потенциалните клиенти още не ги

концептуализация.

разбират; разговарят с клиентите
и формират свои мнения.

Отношение

Загрижени за символите на

"Щастлив е да седне върху щайга

към статуса

статуса/ъглов офис и т.н.

от ябълки, ако е свършена
работата”.

Отношение

Прави всичко възможно да

Гледа на победите и провалите

към провала

избегне грешки и изненади;

като ценен опит.

и грешките

избягва да признава провали.

Стил

Съгласен с по-властните.

Следва собствената си визия;

на вземане

решителен, ориентиран към

на решение

действие.
За другите.

За себе си и за клиентите.

Приема системата като

Способен е бързо да напредне в

Отношение

възпитаваща и защитна, търси

системата; след това при

към системата

мястото си в нея.

възникващи проблеми може да

За кого работи

формира своя собствена фирма.
Стил

Разрешава проблеми в

Избягва проблеми в големи и

за разре-

системата.

формални структури, като

шаване на

напуска организацията и стартира

проблеми

собствена фирма сам

Отношения

Независим от майка си, добри

„Отсъстващ” баща или в лоши

с родителите

отношения с бащата, но слаба

отношения с бащата.

зависимост.
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Средна класа.

Социо-

Нисша класа в някои ранни

Икономи-ческо

изследвания; средна класа в по-

минало

нови изследвания.
Високо образователно ниво.

Образова-телно

По-слабо образован в ранни
изследвания; в по-нови

ниво

изследвания акцент върху
специализации.
Отношения

Възприема йерархията като

Приема бизнес дейностите като

с другите

базово отношение.

основни отношения.

Източник: Kuratko D., R. Hodgetts. (2005). Еntrepreneurship. A Contemporary Approach. The
Dryden Press, Hacourt Brace College Publishers, Fourth Edition, р. 76-77.
1.3.

Характерни черти на предприемачеството

Факторите, които оказват влияние върху предприемачеството са иновациите,
технологиите, капиталът, маркетингът, информацията, персоналът и желанието на хората
да работят заедно. Но всички тези и много други фактори, разгледани самостоятелно, са
само факти, елементи, които не допринасят за просперитета на хората и организациите.
Предприемаческият

процес е този фундамент, който обвързва факторите в едно

неразривно цяло, наречено система, разгръща техния потенциал и създава нови такива.
Решенията на предприемача се реализират в практиката под формата на цели,
стратегии, политики, структури, инструкции и пр. Те са израз на управленските
въздействия. Със своята активна намеса, предприемачът създава и променя хода на
събитията и процесите, съобразно собствените си разбирания и критерии, в съответната
външна и вътрешна среда.
Активната намеса от страна на предприемача е осъзната и преднамерена.
Предприемаческото въздействие, в това отношение, е избор на един от множество варианти
за

въздействие,

което

цели

постигане

определен

резултат

или

резултати

–

ефективност, производителност, качество, иновации, удовлетвореност и др. Именно
тези резултати водят до промяна на организациите, на икономиките и на обществата. В
заключение, предприемачеството е една от най-сложните, отговорни и творчески дейности
на хората. Предприемачеството е вид изкуство.
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Тема 2. Предприемаческо управление в туризма
Когато изучим тази тема, ние:
•

Ще разберем защо е важно да знаем какво е предприемаческо управление в туризма.

•

Ще придобием представа за иновацията и ролята й за предприемаческото
управление.

•

Ще се запознаем с базови правила при осъществяване предприемаческото
управление в туристическата организация.
2.1. Същност на предприемаческото управление
В своята еволюция човечеството се стреми към материално и духовно благополучие,

наречено накратко прогрес. Той е неотделим от нашата човешка природа и е следствие на
универсалния закон за растежа, развитието и преобразуването на материалния свят и
човешкия социум. В основата на човешкия прогрес е иновацията. Тя е този ключов фактор,
без който еволюционния процес на хората, на управлението на организациите и на
обществата не може да бъде разбран напълно. Благодарение на иновациията, като човешко
изобретение, „се раждат” продукти, услуги; старите се трансформират, а на тяхно място се
появяват нови – адаптирани и променени.
„Иновация”

и

„предприемачество”

стават

модерни,

популярни

думи

през

осемдесетте години на миналия век. Оттогава насам всяко следващо десетилетие изисква и
ще изисква все повече иновации. Защото е сигурно, че живеем във време на всеобхватни
промени, които засягат всички сфери на икономическия живот и особено сферата на
туризма. Във време на такива трансформации, подвластни на засилената конкуренция,
краткия живот на стоките и услугите, глобалните природни, демографски, икономически,
технологични промени и пр. и пр. фактори, най-добрият, а не рядко, единственият начин на
организацията в туризма да оцелее и да се развива, е да създава иновации (Нарлев, 2016.).
Науката, която обяснява как се създават иновации и как те се реализират на пазара,
е предприемачеството. И за да не се заблуждаваме, като смятаме, че иновацията е
проникновението, късметът на начинаещия, или пък шансът на големия играч, е
необходимо знание за това, как тези иновации следва да се управляват по ефективен начин,
т. е. необходимо е последващо знание за съвременното управление. Точно на това е
посветена тази тема – на предприемаческия мениджмънт.
Предприемаческият мениджмънт като управленска теория и практика се основава
на взаимното интегриране на управлението и предприемачеството в едно неразривно цяло.
И по-конкретно – на теорията за управление на организациите и техния практически,
предприемачески профил – най-важният и най-пренебрегваният елемент за обяснение
природата и границите на организацията. Като резултат, управлението преобразува
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предприемачеството,

предприемачеството

преобразува

мениджмънта:

създава

се

интегрална област от знания и практики, която обогатява основополагащите две теории
(Виж Фигура 2.1.).
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В ТУРИЗМА

УПРАВЛЕНИЕ
В ТУРИЗМА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
В ТУРИЗМА

Фигура 2.1. Предприемаческо управление в туризма
2.2. Иновациите – съдържанието на предприемаческото управление
Първият икономист, който погледнато в исторически план, предлага повече или помалко цялостен модел на предприемачеството е Йозеф Шумпетер. (Нарлева,

2011.) В

основата на неговата теория е ползвано понятието „нови комбинации”, а именно:
•

Създаване ново благо – благо, което все още не е известно на потребителите, или
изразяване на ново качество на дадено съществуващо благо.

Пример за устойчиво ползване на туристическите ресурси. „Благото”,
може да представлява както продукт, така и услуга; както в
икономическата, така също и в социалната сфера.
• Създаденият през 2000 г. в гр. Белица, България „Парк за танцуващи
мечки” е ново благо за запазване на природни ресурси, както и за
решаване реален социален проблем.
•

Усвояване нов източник за суровини или полуфабрикати за производство на блага,
независимо дали този източник е съществувал преди това; дали е бил считан за
недостъпен; или се е намирал във фаза на създаване.

Пример. Днес опасенията на много хора са свързани с изчерпване на
природните ресурси, особено тези в ограничени количества – нефт,
въглища, природен газ. На тази база, някои експерти предричат само още
няколко десетилетия съществуването на човечеството. Но
повтарящите се примери от историята, както и съвременните
практики в развитието на познанието, позволяват да се открият и/или
да се произведат нови и по-добри горива, които да окажат в бъдеще
време реален екологичен и, или финансов ефект върху туризма и
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•

Внедряване нов, непознат метод за производство на благо, в основата, на който не
е задължително да стои ново научно откритие или технология. Този метод може да
съществува и като нов начин за търговска реализация на дадено благо.

•

Навлизане (овладяване) на нов пазар, независимо от това, дали даденият пазар е
съществувал или не.

•

Провеждане

реорганизация

в

даден

отрасъл,

като

създаване

монополно

положение (например, чрез създаване на тръст) или разбиване на налично
монополно положение.
Безпорно е, че иновацията има много лица. В допълнение на това, Питър Дракър,
наречен „баща на съвременния мениджмънт”, разкрива и други, основополагащи за
съвременното разбиране на иновацията, взаимосвързани аспекти:
•

Иновацията е по-скоро социален, отколкото технически термин. Това означава,
че иновациите в сферата на туризма в съвременния свят стават все по-значими за
разлика от производствените иновации.

•

Самият мениджмънт трябва да се основава на иновации. Мениджмънтът в
туризма следва да търси и оползотворява новите възможности за задоволяване
новите човешки желания и потребности.

•

Предприемаческият мениджмънт е съвременната иновация на управление. Тя се
основава

не

на

случайната

иновация,

а

на

планираното,

организирано

и

контролирано управление на иновациите.
В обобщение, можем да определим иновацията, в широк смисъл, като създаване
на нови и промяна на съществуващи продукти, услуги, организации и общества.
Иновацията е в основата на съвременната управленска философия – предприемаческо
управление – свързващото и същевременно разделителното звено между мениджмънта и
предприемачеството; новата управленска технология за развитие на организациите в
туризма.
2.3. Принципи на предприемаческото управление в туризма
Предприемаческото управление е управленска технология за растеж и развитие на
съвременната

организация в

туризма.

Тя

променя

представите и

практиките на

мениджмънта: налага управление на риска, изисква преосмисляне на целите, води до
промяна на отношението към персонала и организационната култура. Основните принципи
на предприемаческото управление са:
•

Назначаване на мотивирани хора;

•

Подпомагане на всеки член на екипа, за да бъде той успешен;

•

Прозрачност в организацията
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•

Споделяне общи ценности и философии;

•

Подходяща система за награди;

•

Обучение;

•

Празнуване на победите.
Превръщането на иновациите в целеносочен, планиран, организиран и котролиран

процес изисква знания, време, усилия и средства на мениджмънта. В това отношение,
внимание заслужават следните правила (Нарлев2016):
•

Предприемаческото управление налага готовност за промяна от страна на
ръководителя

в

туристическия

бранш.

Той

трябва

да

има

нагласата

и

възможностите да промени установените йерархии, статуквото и някои традиционни
управленски практики, които блокират иновативността. Той трябва да бъде готов да
поеме пресметнат риск, готов и да загуби (провалът понякога е другата страна на
успеха в сферата на туризма).
•

Иновацията заслужава специално внимание. Предприемаческото начинание трябва
да бъде планирано, организирано, ръководено и контролирано отделно от
съществуващото положение в туристическата организация. Този подход е
предпоставка за иновационен успех.

•

Наградите от предприемаческото управление твърде рядко идват веднага, нито
успехите са мигновенни. За да се случат системните иновации, мениджърът на една
организация в сферата на туризма трябва да изгради, на първо място, среда и
култура, които да подкрепят предприемчивостта.

Тема 3. Предприемачески процес в туризма
Когато изучим тази тема, ние:
•

Ще разберем какво представлява предприемаческия процес.

•

Ще придобием представа за основните елементи на предприемаческия процес в
туризма.

•

Ще се запознаем с основните фактори, влияещи върху формирането и реализирането
на предприемаческия анализ в туризма.
3.1. Същност на предприемаческия процес
Предприемаческите процеси онагледяват последователността от стъпки, които, при

равни други условия, предопределят успеха на предприемаческата

инициатива. Те

извеждат факторите на средата, които влияят върху стартирането и развитието на
организациите. На следващо място, познанието относно предприемаческите процеси е
полезно, тъй като те илюстрират и приносите на предприемачите и на техните иновации.
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Не би било правилно да се твърди, че даден теоретико-приложен процес би могъл
„да се повтори” в социалната действителност. Точно обратното. Всички предприятия,
включително в сферата на туризма, са уникални по своята същност форми от
взаимоотношения и приоритети, със сложна мрежа от цели, въздействия и организационни
резултати. Поради това, предприемаческите процеси, представени в настоящата тема,
следва да се възприемат като обяснителна схема на случващото се в туристическата
индустрия,

чието

приложение

в

реалността

би

следвало

да

се

съобрази

с

контекстуалните и винаги конкретни обстоятелства и възможности, като например:
спецификата на туристическата организация, туристическата интерпретация на ресурсите,
туристическата база, туристическите пакети в хотелиерството и ресторантьорството и пр.
въздействащи фактори на средата – вътрешна и външна (Виж Михайлов, М., 2013; Стефанов,
Св. 2015).
3.2. Характеристика на предприемаческия процес в туризма
В предприемаческата литература, редица автори концентрират вниманието върху
нагласите за предприемачество и тяхната роля в предприемаческия процес. Така,
например, интегрираният модел на американския учен – икономист У. Бигрейф илюстрира
серия от взаимосвързани събития, които предопределят, направляват и контролират
предприемаческия избор на предприемачите в туристическия бранш, а именно: иновация,
отключващо събитие, изпълнение и растеж. Моделът анализира съвкупност от фактори –
история, опит, социален контекст и пр., влияещи самостоятелно или комплексно върху
всяко едно събитие, а оттам и върху формиране и реализиране намеренията на
предприемача в рамките на предприемаческия процес (Виж Фигура 3.1.).
Предприемаческите намерения са обект на теоретично изследване и от Ф. Крюгер.
По мнение на автора, предприемаческите действия се формират на основа
потенциала, който е следствие от личностните намерения на предприемача, както и от
общественото одобрение на предприемчивостта. Тези два елемента, според Крюгер, са
недостатъчни обаче за вземане на решение за предприемачески инициативи. Именно
поради това, авторът въвежда в модела отключващо, катализиращо събитие (Виж
Фигура 3.2.)
Лични

Лични

Социални

Лични

Организационни

Постижения

Поемане риск

Мрежи

Предприемач

Екип

Вътрешен

Неудоволетвореност

Групи

Лидер

Стратегия

Загуба на

Родители

Мениджър

Структура

контрол
Поемане риск

работа
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Лични ценности

Възраст

Семейство

Посвещение

Култура

Образование

Пол

Ролеви

Визия

Продукти

модели

Възможности

Конкуренция

Конкуренти

Ролеви модели

Ресурси

Клиенти

Съзидателност

Политика на правителството

Инвеститори

Фигура 3.1. Процес на формиране на предприемаческите намерения
Източник: Bygrave, W.The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical Look at Its
Research Mythologies. Entrepreneurship: Theory and Practice. The Dryden Press,2009

Характеристики
на предприемача

Катализиращо събитие
(несъвместимост)

Възприемана
привлекателност

Възприети
социални норми

Склонност
към действие

Осъзната –
възприемана
способност

Възприемана
осъществимост

Нагласи
(потенциал)

Предприемаческо
действие

Фигура 3.2. Процес на предприемаческия потенциал
Източник: Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средни фирми.
Siela, София.
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При

изследване

процеса

на

формиране

и

развитие

на

нагласите

за

предприемаческото поведение, Й. Меер, представя изследователски модел с „два потока на
анализ”. Изследователката фокусира проучването си върху корпоративната организация
като първо ниво на анализ и установява влиянието на организационния контекст върху
предприемаческото

управление.

Факторите,

определящи

вътрешния

контекст,

са

своеобразна многомерна конструкция, включваща: свобода на действие на ръководителя,
достъп до информация, достъп до ресурси и социо-политическа поддръжка (Виж Фигура
3.3.).
Дискусионен въпрос на изследването е защо някои предприемачи са по-добри от
други при един и същ поддържащ организационен контекст. При отговора на въпроса е
въведен втори поток, наречен „фокус върху предприемача”: неговата емоционална
отговорност, позитивното мислене, стратегическа управленска перспектива и пр.
Посочените потоци формират сърцевината на концептуалния модел и оказват влияние върху
предприемаческите

вярвания

на

ръководителите,

както

и

върху

тяхното

реално

предприемаческо поведение. Теоретичните концепции на авторката очертават богатство от
изследователски допускания, потвърдени с емпирични резултати, и по-конкретно:
•

Нагласите на предприемачите относно поддържащия контекст в организацията има
позитивен ефект върху предприемаческото им поведение;

•

Нагласите на предприемачите да управляват своите мисли и чувства има позитивен
ефект върху предприемаческото им поведение;

•

Предприемаческите нагласи за собствената ефективност имат пряк положителен
ефект върху предприемаческото поведение;

•

Възприемането

на

поддържащия

контекст

има

позитивен

ефект

върху

предприемаческите нагласи за собствената ефективност и върху предприемаческото
поведение.
Значим принос на модела от една страна, е идентифициране факторите за
иницииране на предприемаческа активност, а от друга, акцента върху когнитивния,
познавателен и емоционален свят на личността на предприемача, като популярно и
съвременно направление в управленската организационна теория.
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Възприемане на
поддържащия
контекст
•Свобода на
действие
•Достъп до
ресурси
•Достъп до

информация

Предприемачески
нагласи за
собствената
ефективност

Когнитивни и
емоционални
нагласи:
• Емоционална
отговорност
• Позитивно
отношение
•Самоконтрол

Предприемаческо
поведение

Фигура 3.3. Предприемачески етапи – фактори на средата
Източник: Mair, J. Entrepreneurial Behavior in a Large Traditional Firms: Exploring Key
Drivers. IESE Business School, University of Navarra. Research Paper 466, 2002.
Позовавайки се на познанието на последните теоретични модела, и особено на
третия авторов модел, Меер и Навоя – представители на Икономическия депатратамент на
Университета в Навара, определят създаването на ново предприятие като кулминационен
момент в предприемаческия процес.
За разлика от предходните изследвания, без да омаловажават значението на
социалния контекст, те изследват набор от личностни променливи, които влияят върху
желанието за изява и готовността за реализация на предприемаческия проект.
Тези

две

детерминанти,

базови

според

детерминанти,

резултатите

от

предопределени
проучването

са

от

личностни

определящите

ценностни
нагласи

за

предприемачество
(Виж Фигура 3.4.).
Емоционален
елемент:
Емпатия
Когнитивен
елемент:
Морална
преценка
Собствена
ефективност
Поддържащ
контекст

Възприето
желание
за изява

Възприета
готовност за
реализация

Поведенчески
нагласи

Предприемаческо
поведение

Фигура 3.4. Процес на формиране нагласи за предприемачество.
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Предприятие

Източник: Mair, J., E. Noboa. Entrepreneurship: How Intentions to Create a Enterprise get
Formed. Working Paper. IESE Business School, University of Navarra, 2003.
Посредством извършеното проучване се доказва по емпиричен път, че за разлика
от по-рано представените предприемачески модели, личностните качества – моралната
преценка, вярата в собствената ефективност и емпатията (съчувствието), в
зависимост от характеристиките на поддържащия контекст, предопределят намеренията
за предприемачество.
Според Й. Коев и кол., решението за започване на собствен бизнес включва
обмислянето и разрешаването на множество сложни и често противоречиви въпроси.
Разглеждани и решавани във времето, те могат да бъдат обединени от представата за
предприемачеството като процес. Предприемачът в сферата на туризма не само трябва
да открие своята идея, да я види като конкретна стока (продукт или услуга), да потърси
нейното място на конкретен пазар, да осигури ресурси за нейното създаване и
производство, да разработи детайлен план за действие, да обмисли юридическата
форма, която ще приеме неговия бизнес, да потърси най-доброто място за разполагане
на своя бизнес, да наеме работници, да подбере най-удачната структура за неговото
управление и т. н.
Различните дейности и етапи, разграничавани в предприемаческия процес, не
винаги протичат в последователността, която желаем или която е описана от теорията. В
практиката често някои от дейностите протичат или се извършват едновременно, което
силно затруднява работата на предприемача, увеличава натоварването му и намалява
полезното време за реализация на идеята. Разглеждан като средство за описание и
обяснение на усилията на предприемача, предприемаческият процес може да се
раздели на 12 стъпки. Те са:
(1)Избор на предмет на дейност;
(2)Решение за създаване собствен бизнес;
(3)Откриване новата идея (продукт);
(4)Оценка на възможностите и ограниченията на новия продукт;
(5)Създаване на новия продукт;
(6)Анализ на външната среда;
(7)Предприемачески анализ на ресурсите;
(8)Локализация на предприемаческата дейност;
(9)Институционализация на дейността;
(10)Създаване предприемачески план;
(11)Управление на предприемаческата дейност;
(12)Закриване на предприемаческата дейност.
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3.3. Фактори, влияещи върху предприемаческия процес в туризма
Решението за стратиране предприемаческия процес, както показа изследването
дотук, е следствие от много фактори, които могат да се обобщят в три основни групи:
Първата група са отключващите фактори. Сред тях са генетичните фактори,
семейната среда, образованието на предприемача, географското му разположение,
успешните примери от социалната среда, културните характеристики и традиции на
предприемача. За успешния предприемач в сферата на туризма тези фактори имат важно
значение, тъй като именно тези фактори включват т. нар. туристически ресурси – културни,
екологични, селски, приключенски и пр. (Парчева, М. 2014).
Втората група са личностните фактори. Сред тях важно значение има емпатията,
т. е. из способността на предпрпиемача в туристическия бранш интелектуално да
разпознава и съзнателно да споделя емоциите и усещанията на другите. Вярата в
собствената ефективност, на следващо място, е когнитивен показател, пряко свързан с
предприемаческия феномен. Тази категория отразява способността на предприемача да
мобилизира

ресурси

и

посоки

на

действие

по

упражняване

контрол

върху

предприемаческите събития.
Третата група ще наречем организационни фактори. Те са част от средата на
предприемача и включват икономическо положение на страната, конкуренция, доставчици,
закони, степен на иновационна активност в туристическата индустрия, защита на авторските
права, патенти, социално-демографско развитие на държавата. Други фактори от тази група
са банкови условия, възможности за включване туристическите организации в програми,
подпомагащи укрепването на предприемаческото начинание, инвеститорска активност и пр.
В резултат на обобщение относно представените три предприемачески
процеси, могат да се изведат важни изводи за предприемачите в сферата на
туризма, а именно:
•

Социалната среда с нейните характеристики – достъп до информация, достъп до
ресурси, отношението към свободата, възприетите норми в обществото и пр., е
детерминанта на предприемаческото поведение. Социалната среда оказва
влияние върху мотивите на предприемача за предприемаческо начинание, а в
последствие и върху неговото поведение в туристическата организация;

•

За успешното предприемаческо начинание в туризма, освен социалната среда,
изключително важно значение имат индивидуалните особености на предприемача
– неговата морална преценка, емпатия, вярата в себе си, емоционална
отговорност, позитивно мислене, мисленето в перспектива и редица други
характерни черти на предприемача;
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•

За формиране моралните преценки на предприемачите, нормите, практиките,
образците на предприемачеството и пр. елементи, важно значение имат
институционалните механизми, а именно: политиките на правителството в
подкрепа на туризма, иновационната политика в сектора, инвеститорските
стратегии за развитие на туристическия продукт и др. Ето защо, склоността към
предприемаческо поведение във всяка една сфера, в частност в сферата на
туризма, се формира с помощта на институции от социалната среда, а
предприемачеството като индивидуалистичен процес се утвърждава и развива
чрез тях.

Тема 4. Предприемаческата идея.
Управление на предприемаческата дейност в туризма.
Когато изучим тази тема, ние:
•

Ще разберем как се формира предприемаческата идея.

•

Ще определим факторите на средата, които влияят върху предприемачеството.

•

Ще се запознаем с основните управленски функции в туризма.

•

Ще разгледаме компонентите на маркетинговия микс, прилагани в сферата на
туризма.
4.1. Формиране на предприемаческата идея
Съществуват много начини да се планира и да се развива

икономическата

литература

откриваме

разнообразие

на

авторски

един бизнес. В
мнения

относно

формирането на една предприемаческа идея. Обобщеното мнение по този въпрос акцентира
върху идентифицирането на икономически възможности, които съществуват на пазара.
Като основни източници на идеи за бизнес в сферата на туризма най-често служат
предишната работа на предприемача; незадоволена лична потребност; лични интереси или
хобита на предпримача; подсказани идеи от други потребители; успели продукти на пазара
или услуги, реализирани от съществуващи вече туристически компании; възможностите за
бизнес, анонсирани от правителствени инициативи, например проекти, финансирани от ЕС,
от изследователски и научни открития. В практиката съществувати и други обективни
източници, които подпомагат предприемачите в туристическата индустрия да открият
своята идея. Тези източници са например, неуспешно реализирани туристически продукти,
видяно от пътувания в други страни и региони.
4.2. Среда на предприемача
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При стартирането на предприемаческа дейност предприемачът в туризма се сблъсква
с проблеми от различен характер. Тези проблеми произтичат от обстоятелството, че всички
организации зависят в някаква степен от средата. Чрез нея те намират ресурси,
контрагенти, клиенти, конкуренти, доставчици и пр. Специалистите определят средата като
пряка и непряка. Основанията за това са, че някои фактори действат по-силно, а други – не
толкова. Други автори определят средата като глобална, национална и вътрешна за
организацията среда.
При анализа на средата, следва да се докаже, дали даден продукт или услуга има
възвръщаемост, необходима да оправдае инвестициите, времето и риска на предприемача в
сферата на туризма. За целта е необходимо да се отговори на редица въпроси, свързани с
характеристиките на предлагания туристически продукт или услуга, пазари за реализация,
ценова политика, капитал и т.н. Тези въпроси са представени на следващата таблица.
Таблица 4.1.
Компоненти при анализа на средата
Бизнес фактор

Въпроси за оценка
Какви параметри, цели и нужди тя задоволява;

Продукт и/или
услуга

Какъв е жизнения цикъл на продукта или услугата?
Има ли сезонност?
Какви конкурентни предимства има продуктът/услугата ?
Ще може ли туристическата организация да осигури гаранционно
обслужване на продукта/услугата?
Къде се намира пазарът на стоката/услугата?
Кой е целевия пазар?
Характеристика на туристическия отрасъл.

Пазарни

Какъв може да бъде реалистичният пазарен дял който продуктът

възможности

/ услугата да заеме в настоящия момент? А след 2, 5 или 10
години?
Продължителност на прозореца на благоприятната възможност?
Каква конкуренция има на пазара?
Заместители на продукта?
Обороти на конкуренцията?
Колко надежден е дистрибуционния канал?
Колко ще струва стартирането на новото производство?
Откъде ще се набавят необходимите финансови средства?
Какви са цената и себестойността, конкурентни ли са те спрямо
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Финансиране

останалите производители?
Как ще се осигурят необходимите материални и трудови ресурси?
Колко капитал /активи, производствени разходи/ са необходими,
за да се стартира дейността?
С каква част от необходимия капитал разполага фирмата и ще
има ли нужда от допълнителен капитал?
С какви обезпечения разполага фирмата в случай на
необходимост от кредитиране?
Какъв риск (реален или потенциален) е присъщ на
продукта/услугата?

Предприемачески
риск

Какъв е най-често срещаният за съответния отрасъл риск?
Какви са реалистичните, но и нереалистичните прогнози за
туристическия отрасъл?

4.3. Управление на предприемаческата дейност в туризма
Управлението в сферата на туризма се осъществява чрез изпълнението на множество
специализирани дейности, наречени управленски функции. Бегъл преглед на литературните
източници и взиране в това „какво всъщност правят предприемачите” дава възможност да
бъде съставен следния списък (Давидков, Нарлева, 2013):

Таблица 4.2.
Основни управленски функции на предприемача в туризма
Формулира цели и

Открива и оползотворява

Изгражда ефективни

поставя задачи

нови възможности –

работни екипи

създава и реализира
иновации
Мотивира сътрудниците

Разпределя

за добра работа

организационните роли

Регулира

Представлява пред

Взема решения

взаимоотношенията

другите своя отдел

(организира вземането на

(звено)

решения)

Назначава/ освобождава

Организира изпълнението

Информира

„Чертае бъдещето” на
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организацията

хора

на решенията

Координира работата на

Делегира управленски

Усъвършенства системата

собственото звено с

правомощия

за управление

Идентифицира проблеми

Изгражда и развива

Структурира дейностите в

– решава проблеми

културата на

организацията и др.

работата на другите звена

организацията
Както е посочено по-горе, разбиранията за това какво правят (и какво трябва да
правят) мениджърите в сферата на туризма, често се различават, макар в отделните
възгледи да откриваме и много сходни черти. Важна причина за различията е, че когато
отговорят на въпроса „Какво правят предприемачите?”, авторите всъщност отговарят на два
различни въпроса. Първите регистрират фактическата дейност, а вторите сочат
функциите, които, според тях, предприемачите трябва да осъществяват. В организацията
се реализират множество дейности. Въпросът е кои от тях ще припишем като присъщи на
предприемачите и кои не. Важно е да подчертаем и това, че мотивацията на
ръководителите в сферата на туризма често преразпределят тези правомощия.

Пример. Наблюдаваме двама началник отдели Човешки ресурси в две различни
туристически организации. В едната ръководителят е пред пенсия и
мотивацията му за добра работа се изчерпва с безпроблемното дочакване на
пенсионна възраст. Той е прехвърлил цялата работа на своя заместник.
Началникът във втората е сравнително млад, сравнително амбициозен и
смята, че когато човек се захване с нещо, трябва да го прави по иновативен,
предприемачески начин. Формално и тримата трябва да изпълняват едни и
същи ръководни функции. Реално те изпълняват обаче съвсем различни

Според мястото им в йерархията на туристическата организация, ръководителите
обикновено биват класифицирани като висши, средни и низови. Разпределението на
основните управленски функции между ръководителите с различен ранг не е
равномерно. Така например, висшето ръководство определя предмета на дейност, целите,
стратегиите, политиките на организацията. Затова планирането е приоритетна функция на
висшето ръководство. Нейната роля постепенно намалява при ръководителите от среден
ранг и още повече при низовите ръководители, за сметка нарастване ролята на
организирането и контрола (поради по-оперативния характер на техния труд).

24

Съдържанието

на

управленските функции може да

бъде конкретизирано

посредством разглеждане ролите, изпълнявани от мениджъра в сферата на туризма.
Управленските роли, в това отношение, се реализират посредством съвкупност от
поведения, свързани с конкретната управленска длъжност, с официалната власт и статус.
Специфичността на всяка една управленска роля „въплъщава” у мениджъра изпълнението
на твърде специфични и конкретни управленски функции, задължения, приоритети –
информационни, междуличностни и роли по вземане на решения.
Изпълнението на управленските функции е в зависимост в голяма степен и от
качествата на мениджъра, от способностите и уменията, които притежава той да отговори
на изискванията на работата. Мениджърът в сферата на туризма трябва да усвои и да
развива три групи умения: концептуални, хуманитарни и технически:
•

Професионални са тези управленски умения, свързани със способностите да се
работи с физическите процеси и обекти в сферата на туризма. От ръководителя се
очаква да ползва и развива знания по професията си, както и да познава
специфичните за всяка професия методи, процеси, апаратура, технологии.

•

Хуманитарни са преди всичко уменията да се работи с хора. Ръководителят трябва
да познава потребностите, интересите, мотивите, целите на хората, с които работи,
да преценява техните възможни реакции, очаквани резултати и да стимулира
сътрудниците към изпълнение на организационните цели.

•

Концептуалните умения се изразяват в способността на ръководителя да осмисли
как различните функции на организацията зависят една от друга, как нуждите от
промени в един отдел (звено) ще се отразят на системата като цяло; обхващат също
възможностите на ръководителя да проектира мястото на организацията в отрасъла,
в обществената среда и пр.
В синтезиран вид, същностните особености на основните управленски функции,

прилагани от един ръководител в изпълнение на предпиремаческата дейност са:
Планирането е дейност, ориентирана към бъдещето. То е средство за справяне с
несигурността и динамиката на средата. Планирането е специализирана дейност, насочена
към определяне на това, какво трябва да се направи, за да се постигнат целите на
организацията.
Организирането е съвкупност от две групи дейности: дейности, свързани с
разделяне и разпределение на работата между отделните участници в социалната
организация, както и дейности, насочени към интегриране на индивидуалните усилия:
формиране система от общи цели, стратегии и политики; координиране индивидуалните и
групови усилия въз основа на общи технологични изисквания, принципи и правила;
установяване канали за комуникация и правила на взаимодействие.

25

Контролът е дейност, чрез която се проследява дали дейността и поведението на
управляваната

подсистема

съответства

на

целите

на

управляващата

подсистема.

Контролната функция включва всички действия, с помощта на които, управлението се
опитва да осигури съответствие между планираните и действителните резултати.
Функционирането на всяка организация се основава върху система от правила, които са
задължителни за всички нейни членове.
Лидерството е основна категория в социалната психология, която се занимава с
междуличностните

отношения

на

водачество

между

хората.

Лидерството

е

и

взаимоотношение, чрез което един човек влияе върху поведението на други хора. Поради
факта, че лидерството е сложно явление, при неговото идентифициране, описание и
обяснение могат де се използват различни подходи и понятийни мрежи. Сред авторите няма
единно мнение за това, по какъв начин трябва да се подредят разнообразните теории за
лидерството.
Мотивацията определя, и посоката, и продължителността на действието. Това
определение е свързано с въпроса защо хората избират определен начин на действие и го
предпочитат пред друг и защо те продължават с избраното действие, често за доста
продължителен период, дори в условията на трудности и проблеми.
Предприемаческата култура е ценностното отношение на сътрудниците към
действителността. Тя е резултат от усилията на всички фирмени служители (днес) и на
всички поколения фирмени сътрудници (вчера). Културата влияе върху функционирането и
развитието на организацията предимно в дългосрочен план, защото определя устойчивите
трудови ориентации на сътрудниците; тя регулира взаимоотношенията чрез система от
писани и неписани закони, норми и правила.
Социалната

отговорност

на

предприемача

като

управленска

функция

се

заключава в това, да подпомага обществото в постигане на цели, като устойчиво развитие,
ограничаване бедността, решаване екологични проблеми, развитие на т. нар. трети сектор,
спонсорство, контрол върху качеството, здраве на хората, безопасност на труда и т. н.
Управлението на човешките ресурси е основна функция в туристическата
организация. Тя се свежда до управление на хората в трудовия процес, за да се постигнат
целите, които са поставени пред организацията. Системата на управление на човешките
ресурси включва съвкупност от дейности, които трябва ръководителят с сферата на туризма
да осъществява – планиране, набор, подбор, мотивация и пр.
Маркетингът е основна управленска функция с важно значение в сферата на
туризма. Под „маркетинг” се разбира система от четири основни елементи – продукт, цена,
пласмент и маркетингови комуникации – елементи, разработени не откъснато един от
друг, а в комплекс.
Маркетинговите комуникации са вид форма на комуникиране с целевия пазар и
обществеността, чиято форма се подчинява на общите правила на всеки комуникационен
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процес. Сложната система на маркетинговите комуникации се изгражда и управлява с
помощта на взаимосвързани инструменти, чиято съвкупност е наречена – комуникационен
микс (Виж Фигура 4.1.).

Рекламен микс
Роля на рекламата
Съвременен подход
Решение за послание

PR - микс
Роля, определяне на
потребителско поведение,
тренинг.
Еволюция и контрол.

Стимулиране на продажбите
Промоционален микс
Реклама
Стимулиране на
продажбите
Лични продажби
PR

Роля на стимулиране на
продажбите
Директен маркетинг

Лични продажби
Роля, публики, ефекти,
връзки с медиите,
спонсорство

Фиг 4.1. Инструменти на маркетинговите комуникации
Основните характеристики на посочените в таблицата елементи са:
•

Реклама: Всяка платена форма при не лично представяне на промоция и идеи, стоки
или услуги, от страна на определен спонсор.

•

Директен маркетинг: Използването на поща, телефон или други средства за не
личен контакт, с цел комуникация или изискване за отговор от специфични текущи
или потенциални клиенти.

•

Насърчаване на продажбите: Краткосрочни действия за стимулиране покупките или
продажбите на даден продукт или услуга.

•

Връзки с обществеността и публичност: Разнообразие от програми, разработени с
цел представяне и/или защита на имиджа на компанията или на отделни нейни
продукти.

•

Персонални продажби: Устно представяне в разговор с поне един или повече
потенцилни купувачи, с цел осъществяване продажба.
Всеки един от посочените инструменти, включва система от специфични средства.

По-детайлно и задълбочено средствата са представени в следващата таблица.
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Таблица 4.3.
Общи комуникационни и промоционални средства

Реклама

Насърчаване

Връзки с

Персонални

Директен

на продажбите

обществеността

продажби

маркетинг

Печатна и

Състезания,

Прескон-

Продажбени

Каталози

ефирна реклама

игри, награди

ференции

представяния

Рекламни

Премии и

Речи

Продажбени

Пощенски

опаковки

подаръци

срещи

материали

Рекламни

Мостри

Насърчителни

Телефонен

програми

маркетинг

Мостри

Електронно

Семинари

филми
Брошури и

Панаири и

дипляни

търговски

Годишни отчети

пазаруване

изложения
Постери и

Изложби

листовки

Благотво-

Панаири и

Пазаруване чрез

рителност

търговски

телевизията

изложения

За да се осигури ефективно изпълнение на основните управленски функции,
предприемачът в сферата на туризма би могъл да се довери на своята интуиция. Това
решение не винаги е най-доброто, поради което той би могъл да ползва и редица методи за
предприемачески анализ, като например:
•

Мозъчна атака е метод, който се основава на принципа, че хората могат да бъдат
стимулирани за по-голямо творчество чрез събирането им в група и създаване
условия за свободна обмяна на мнения. Целта тук е да се формулират повече
решения на даден проблем. Методът не допуска критика на другите мнения, тъй като
се предполага, че и най-нетрадиционната идея може да доведе до решаването на
предприемачески проблем в сферата на туризма.

•

Метод „Делфи” е разработен за целите на дългосрочното планиране. Той позволява
на група експерти да уточнят мненията си на основа взаимодействието с други
експерти. Всеки от участниците изпраща мнението си по пощата за оценка на
изследвания обект, като мненията са анонимни и не се разгласяват персоналните
оценки на отделния експерт.
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•

SWOT – анализ е метод, при който не на последно място, се разглеждат различни
стратегии за управление на комбинации от вътрешни и външни фактори на
туристическата организация. SWOT анализът е изключително полезен инструмент за
разбиране различни бизнес ситуации и вземане решения. Той дава необходимата
рамка за преглед на организационната стратегия и посока за развитие на една
туристическа организация (Виж Фигура 4.2.).

SWOT
анализ
В
ъ

Възможности

н

(O)

ш

Вътрешна среда
Плюсове: силни страни

Минуси: слаби страни

(S)

(W)

S-O-Стратегии:

W-O-Стратегии:

Използване възможностите за

Унищожаване слабости с цел

реализация на плюсовете

създаване нови възможности

н
а

W-T-Стратегии:
S-T-Стратегии:

с

Опасности

р

(T)

е

Разработване стратегии,
Използване плюсовете за

които да не позволяват

елиминиране опасностите

слабостите да бъдат

д

активизирани от заплахи

а

Фиг 4.2. SWOT – анализ: визуализация
В

обобщение,

различните

управленски

функции:

планиране,

организиране,

ръководене, контрол, иновации, маркетинг, социална орговорност, предприемаческа
култура и много други, дават възможност да разберем, да проектираме и да оценим
предприемаческото поведение. Трудът на предприемача в сферата на туризма е
разнообразен и сложен. Неговият успех зависи от умелото ползване предприемаческите и
управленски теории в съответствие с конкретните условия и практики на туристическите
организации.
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Втора глава
Иновативно предприемачество за еко и селски туризъм в
трансграничния регион „Добрич-Констанца“

ВЪВЕДЕНИЕ
Туризмът заема много важно място в развитието на услугите, в програмите за
управление на отделните държави, в геополитическите стратегии и в дългосрочните
световни прогнози. Туризмът е сектор, който включва множество сфери на дейност с
икономически и със социален ефект върху обществата, като например транспорт, култура,
природна среда и в развитие на селските райони.
Екотуризмът и селският туризъм са алтернативни видове туризъм. Те се
противопоставят на т. нар. масов туризъм, чиято материална база е стандартизирана и
чийто турист е анонимен. В това отношение, екологичният и селският туризъм са опити за
преход към едно по-устойчиво развитие на туристическата индустрия. Те са актуално
предизвикателство с цел преосмисляне на природните и на националните, идентични
културни ценности и традиции в границите на съвременния цивилизационен свят.
Приоритетни насоки в устойчивото развитие на туристическата индустрия са
екологичният и селският туризъм. Те следва да допринасят в дългосрочен аспект за защита
на природата и на местните традиции, както и да имат отражение върху благосъстоянието
на местното население. Тези видове туризъм се основават на взаимодействието между
туроператорски агенции, местни общности, неправителствени организации, стопанисващи
защитени територии, научна общност, местно самоуправление и пр. За постигането на това
взаимодействие е необходима ясна визия, мисия и дългосрочни цели на развитието на
отделните региони и на трансграничното сътрудничество в областта на екотуризма и на
селския туризъм, с цел опазване на природното и на традиционното наследство. Развитието
на трансграничните връзки, в частност на трансграничния регион Добрич – Констанца ще
допринесе до разширяване на продуктите и на дестинациите, до по-добро обвързване на
продуктите с местните обекти, до усъвършенстване на ползите от туризма за местните
общности.
Настоящата книга има за цел да представи в синтезиран вид същността и
особеностите на екологичния и на селския туризъм. Книгата онагледява характеристики на
ресурсите на тези алтернативни форми, съществуващи туристически продукти,
предложения за нови продукти, както и успешни европейски практики за екологичен и за
селски туризъм.
Приятно ченете!
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Тема 1. Характеристика и особености на екотуризма и на селския туризъм
В тази тема:
•

Ще се запознаем със същността и характеристиката на екотуризма;

•

Ще откроим видовото разнообразие на екотуризма;

•

Ще анализираме особеностите и формите на селския туризъм;

•

Ще се запознаем с характерните черти на туристите, любители на
екотуризма и на селския туризъм.
1.1.

Същност, характеристика и видове на екотуризма

Екотуризмът се заражда в Северна Авмерика в средата на 80-те години на миналия
век, вследствие на развитието на пътувания в отдалечени места със съхранена природа.
Първоначално под екотуризъм се е разбирало всяко организирано туристическо пътуване,
което включва в продуктовата си структура природни забележителности и защитени
територии (Михайлов, 2013). В по-съвременния свят, екотуризмът е форма на устойчив
туризъм, фокусирана върху посещения на относително незасегнати от антропогенно
въздействие природни територии.
Първото определение е дадено през 1991 г. от Международната организация по
екотуризъм (TIES), което определя екотуризма като „… отговорно пътуване до природните
райони, опазва природната среда и допринася за благополучието на местните хора”. В
професионалните, а също и в академичните среди съществуват и други определения за
екотуризъм, сходни по смисъл, като например1:
„Туризъм с отговорност пред околната среда по отношение на
незасегнати природни територии с цел изучаване и рекреация сред природата и
културните забележителности, което съдейства за опазването на природата, оказва
„меко“

въздействие

на

околната

среда,

обезпечава

активното

социално-

икономическо участие на местните жители и получаването им на преимущества от
тази дейност.“ (www.world-tourism.org);
„Отговорен туризъм в природни територии, който съдейства за
опазването на природата и подобрява благосъстоянието на местното население”.
(www.unesco.org/programm);
„Туризъм, включващ пътуване до места с относително незасегната от
човека природа, за да се получи представа за природните, културно-етнографските
характеристики на дадения район, което не нарушава целостта на екосистемата и

В професионалните среди честно за обозначаване на екотуризъм се прилагат и голям брой други термини,
близки или далечни по съдържание и по смисъл, като например, „минимално въздействащ", „основан на
общностите", „зелен", „устойчив" и „отговорен" туризъм.

1
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създава икономически условия за опазване на околната среда и природните ресурси
от местното население”. (Рибов, 2003);
„Екотуризмът трябда да има за цел

създаването на по-зелена

туристическа индустрия и повишаване на екологичното и социално-културното
съзнание и поведение на туристите.” (Маринов, 2008).
Има много характеристики, свързани с идеята за екотуризъм, сред които:
устойчивост, отговорност, защита, опазване или екологосъобразност. Трудно е да се
предложи конкретно определение за екотуризъм. Трудността идва от факта, че
екотуризмът не може да бъде описан само с провежданата дейност, както се случва с други
форми на туризъм (приключенски туризъм, балнеотуризъм, бизнес туризъм и др.).
Екотуризмът има четворно определение, както е показано на фиг. 1,

включва

винаги различни дейности сред природата (туризъм, планинско катерене, наблюдаване на
организми и видове в естественото им местообитание и т.н.), но може да включва и
културни дейности. Екотуризмът има и важен образователен компонент - възможност за
обучение в уважение към природата и местната култура, но също така и шанс за
саморефлексия, вдъхновена от красотата на околностите. Друг аспект на екотуризма са
ползите за местната общност, включващи:
•

наемане на местен персонал;

•

доставка на местни продукти;

•

включване на местните хора в процеса на вземане на решения и организирането на
туристически дейности.

Дейности сред
природата

Ползи за
местната
общност

ЕКОТУРИЗЪМ

Културни
дейности

Възпитателн
и дейности

Фиг. 1. Модел на концепцията за екотуризъм
Няколко организации от бранша предлагат различни определения на екотуризма.
Така например, определението, дадено от Rio Bravo Conservation &Management Area в
рамките на програма „Белиз" посочва, че „екотуризмът е форма на туризъм с ниско
влияние върху природата, основаващ се на оценката й, и при който се прави съзнателно
усилие за реинвестиране на адекватна част от дохода, за да се запазят ресурсите, на
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които се основава. Това е форма на устойчив туризъм, който осигурява ползи за
местното население.”
Дефиницията според Световния съюз за защита на природата е следната:
„Екотуризмът е отговорното пътуване до околната среда в сравнително незасегнати
природни територии, с цел да се оцени природата (и всички минали и настоящи
културни забележителности), което насърчава опазването, активното социалноикономическо участие и носи ползи за местното население.”
Тъй като екотуризмът първоначално е само идея, а не дисциплина, много
организации я насърчават, без да познават основните му принципи. Усилията за
установяване на международно признати принципи и критерии за акредитация започват
през 1990 г., но процесът се развива много бавно, като се има предвид разнообразието от
сфери, опит, участващи региони. Препоръчва се всеки регион, в който се практикува
екотуризъм, да разработи своя собствена система от принципи, насоки и критерии за
сертифициране въз основа на международно достъпни материали.
Участниците в Световната среща за екотуризъм, проведена в Квебек през май 2002
г., признават факта, че екотуризмът зачита принципите на устойчивия туризъм, свързани с
икономическото, социалното и екологичното въздействие, като формулира и някои
специфични принципи (Epler, Wood, Megan, 2002):
Екотуризмът

допринася активно за опазването на природното и културното

наследство;
Екотуризмът включва местните общности в дейностите по планиране, развитие и
експлоатация и допринася за тяхното благосъстояние;
Екотуризмът включва пълни и интересни обяснения за посетителите по отношение на
природните и културните ресурси;
Екотуризмът е предназначен специално за индивидуални посетители, както и за
малки организирани групи.
Световната организация по туризъм счита, че екотуризмът заедно с културния туризъм
и приключенския туризъм ще имат най-забележително развитие през 21 век. Една от найважните тенденции, влияещи върху търсенето на екотуризма, е явлението застаряване на
населението в развитите страни, особено в тези страни, където е съсредоточено търсенето
на международния пазар на екотуризма: Северна Америка, Европа и Япония. Друга
тенденция, която стимулира развитието на екотуризма, е предпочитанието на туристите да
избират почивки с образователен характер, които обогатяват живота им. Желанието да се
учи и се преживеят моменти в природата е повлияно от най-малко три основни фактора:
промяна на нагласите към околната среда, която се основава на признаването на
взаимозависимостта между видовете и екосистемите; развитието на екологичното
образование в началните и средните училища; развитието на медиите по въпросите на
околната среда (Higgins & Eagles,1998).
Тенденцията към деперсонализация на работното място и свръх-технологичната
обстановка също допринасят за увеличаване на търсенето на екотуризъм. Нарастващата
тенденция на екотуризма е повлияна и от нарастващото желание на градското общество
да бъде по-активно. Тази тенденция се определя от желанието на хората да преодолеят
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своите граници, да запазят физическото си състояние и необходимостта от качествено
прекарване на времето с приятелите или семейството си. Тези тенденции показват не само
увеличаване на търсенето на екотуризъм, но и превръщането му от пазарна ниша в
основен сегмент. Ако екотуризмът първоначално е бил насочен към опитни туристи с
високи нива на доходи и образование, то пазарният дял вече се разширява и
широк спектър от приходи и опит в туризма.

включва

Чрез синтезиране, основните фактори, влияещи върху търсенето на екотуризъм
(които по подразбиране представляват основата на предприемаческите дейности в тази
област), са представени на фигура 2.

Тенденция на застаряване на населението в развитите страни

Предпочитанието на пътуващите да избират образователни
почивки

Желанието да се избяга от свръх-технологичното работно място

Желанието на градското общество да бъде активно, в съприкосновение
с природата

Фиг. 2 Фактори, които определят търсенето на екотуризъм
Пазарният сегмент на екотуризма
Екотуризмът е малка, но бързо развиваща се индустрия в рамките на пазарно
ориентирани ниши и пазарни закони. Първоначално той е обявен за еквивалент на туризма
в природните райони, а липсата на екологична и социална политика в някои страни, фирми
и дестинации доведе до общо объркване относно значението на екотуризма като пазарен
сегмент. Това доведе до необходимостта от конкретни насоки и системи за акредитация,
основаващи се на критерии за устойчивост, а дискусиите, водени по тези въпроси вървят в
пълна сила.
Тъй като все повече туристи изразяват желанието си да прекарват свободното си
време сред природата, пазарният сегмент е станал достатъчно широк, за да позволи
неговата фрагментация в четири отделни ниши (Eagles, 1997):


екотуризъм;




приключенски туризъм;
туризъм в дивата природа;



къмпинг туризъм
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Тези ниши се диференцират според основната мотивация на пътуването. Всеки от
тези сегменти има специализирано оборудване, отделни информационни нужди,
различно въздействие върху околната среда.
Приключенският туризъм (най-малко ориентиран към екологичните принципи) е
пътуване до нови и вълнуващи места с намерение да се търсят приключения. Туристите,
които практикуват тази форма на туризъм, не следват фиксиран график, предпочитайки
спонтанност и несигурност. Приключенският туризъм често включва дейности като
алпинизъм, подводно гмуркане, екстремно колоездене, каране на кану и др.,
изискващи физическа сила и способности. Въпреки, че този тип туризъм обикновено се
практикува в природата, той включва слабо или никакво опазване на околната среда.
Туризъм сред дивата природа означава пътуване до недокоснати от човека,
незамърсени места, за опознаване и наслаждение на природата, за наблюдение на
животните, птиците и рибите в естествената им среда. Тези пътувания включват
използването на незамърсяващи превозни средства като каране на велосипед, гребане,
придвижване с животни и пеша. Този вид пътуване пробужда интерес към красотата на
природата, но допринася слабо за запазване на крехкия природен баланс.
Къмпингуването включва

пътуване

до място,

намиращо

се някъде между

цивилизацията и дивата природа, повечето пъти със семейство или приятели, а понякога и с
автомобил(car-camping) като средство за придвижване. Основната мотивация е
релаксацията сред природата, но използването на автомобил показва липса на грижа за
опазването на околната среда.
Екотуризмът се различава от туризма сред природата чрез фокусирането върху
опазването, възпитанието, отговорността и активното участие на местната общност.
Един турист в природни местности може да отиде да наблюдава поведението на птиците, но
екотурист ще отиде да види птиците, придружен от местен водач, и ще остане в къщата на
местен жител, като по този начин ще допринесе за просперитета на местната икономика.
Всяко обсъждане за пазара предполага наличието на продукт от предприемаческа
гледна точка. По този начин ние определяме туристическия продукт като набор от
материални

и

нематериални

активи

(услуги),

които

имат

способността

да

задоволяват потребностите на потребителите в областта на туризма.
Всеки предприемчив подход към екотуризма трябва да вземе предвид как ще
постигне двата неразделни компонента на туристическия продукт. В случая на
екотуристическия продукт тези два компонента (материални активи, съответно услуги) са
представени от:


материалните

активи,

които

представляват

физическата

основа, която играе съществена роля при привличането на туристи:
природното наследство на района, представляващо естествената околна
среда, в резултат от неразрушителното антопично действие, което
привлича чрез красота, тишина, липса на замърсяване;

инфраструктурата, необходима за посрещане на търсенето на
екотуризъм (като ресторанти, места за настаняване, достъп до комунални и
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медицински услуги и др.);
улеснения за достъп, или с други думи, транспортни средства, с



които туристите са избрали да постигнат преследваните цели.
a)

услугите, които са квинтесенцията на туристическия продукт, тъй като

не материалният актив
определя продукта, а услугата, която се предоставя
(например хотелът не определя туристическия продукт, а услугата за настаняване).
Услугите, които са част от екотуристическия продукт, разделяме в две групи:
 основни услуги, а именно: транспортни услуги, услуги по
настаняване,

кетъринг

услуги

и

развлекателни

услуги

(развлекателните се считат за най-съществени сред четирите
категории);


Допълнителни услуги, а именно: информационни услуги

(дипляни, брошури, ръководства, чат на живо и т.н.), посреднически
услуги (като резервации на място), други специални услуги (гледане на
деца по време на престоя, телекомуникации и др.).
За разлика от продуктите, туристическият продукт обикновено е нематериален,
влиянието на връзката между производител / доставчик / потребител е силна, степента на
персонализация е висока и степента на участие на купувача в продукта е също висока.
Основни умения за развитие на екотуризъм
Туристическата индустрия се базира основно на хора и освен технически умения и
набор от междуличностни умения, изисква приятно преживяване на клиентите. Успехът на
всеки предприемачески подход в тази област е комбинация от уменията и компетенциите
на предприемача (Виж Таблица 1.)

Таблица 1.
Умения, необходими на предприемачите за развиване
на екотуристически бизнес

№

Умение

Описание на умението / начина на проявяване

Най-важният аспект в туризма е предоставянето на
Капацитет за
1

посрещане
нуждите на
клиентите

качествени услуги на клиентите. Качеството на
обслужване на клиентите е основният аспект на туризма,
тъй като туристите очакват най-доброто обслужване и
тяхното разочарование може да доведе до публично
изразяване на недоволство. Способността да обслужвате
клиентите е тясно свързана с разбирането на техните
нужди и това може да стане чрез инвестиране в
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№

Умение

Описание на умението / начина на проявяване
познаването на типологията на привлечените туристи,
както и на техните очаквания.
Екотуристическите предприемачи често се сблъскват с
туристи от различни култури. Познаването на различните

2

Културно
осъзнаване

култури допринася за разбирането на гостите, както и
техните нужди. Това ще помогне на туристите да се
чувстват комфортно и да се насладят на ваканционното
преживяване, което ще ги насърчи да се върнат или да
направят благоприятни препоръки.
В рамките на туристическата индустрия като цяло
гъвкавостта е много важно качество. Предприемачът

3

Гъвкавост

трябва да може да устои на натиска, да се адаптира, да
мисли бързо и своевременно да решава проблемите,
които възникват.

4

5

Емпатия и
емоционална
интелигентност

Отборният дух

Тези качества са важни за дейностите, базирани на
услуги, които са полезни при взаимоотношенията с
клиентите.
Като цяло предприемачът в екотуризма не може да работи
самостоятелно и трябва да си сътрудничи с повече хора.
От способността му да работи в екип зависи до известна
степен и успеха на бизнеса.

6

Управление на
времето и стреса

В туризма винаги се появяват неочаквани ситуации, които
предприемачът трябва да реши в най-кратки срокове.
За да се диференцира от конкуренцията и да предлага
винаги

7

8

Иновационен

услуги

на

своите

клиенти,

предприемачът в екотуризма трябва да е наясно с най-

капацитет

новите постижения в тази област, за да може да подобри
бизнеса си.

Способност

За успеха на бизнеса в екотуризма е необходимо да се

да се разработят

разработят

ориентирани към

Следователно предприемачът трябва да притежава умения

търсенето

да създава и предлага туристически преживявания, които

продукти

9

качествени

продукти,

ориентирани

към

търсенето.

надхвърлят очакванията на клиентите.

Способност
за популяризиране

От изкл/чителна важност са уменията за повишаване
ефективността на маркетинговите дейности и улесняване

на

намирането и купуването на предлаганите продукти. Като

туристическите

се има предвид нарастващото значение на онлайн средата
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№

Умение

Описание на умението / начина на проявяване

продукти

за избор на почивка и пътуване, предприемачът трябва да
има

умения

да

използва

цифрови

канали

за

популяризиране на предлаганите продукти и услуги.
Освен посочените по-горе умения, предприемачът в областта на екотуризма трябва
да притежава следните умения, приложими към предприемачите във всяка област:
вътрешен контрол, способност за планиране, за поемане на риск, за иновации, обратна
връзка, вземане на решения, независимост.
Също толкова важно за определянето на профила на успешния предприемач в
областта на екотуризма са компетенциите, които той трябва да развие, групирани в 4
категории, както следва:
 Управленски, а именно: прогнозиране, организация, координация,
обучение, контрол и оценка:
 При планиране и организиране на дейността: определя цели и
разпределя ресурси и срокове за достигането им, определя тарифи за
настаняване и цени за предлаганите допълнителни услуги, изчислява
разходите, сключва договори с оператори, разработва информационни и
рекламни материали, определя политиката за резервации;
 В координиращата дейност: следи степента на постигане на
целите от персонала, разпределя задачите и т.н.
 В обучението: мотивира персонала да участва в изпълнението на
свързаните с него индивидуални цели;
 В дейността по контрол на качеството: проверява изпълнението
на параметрите за качество на предлаганите услуги;
 Представителна
роля
във
взаимоотношенията
заинтересованите страни, участващи в туристическите дейности;

със

 Фундаментални, съответно:
 Ефективна
международен език;

комуникация,

включително

владеене

на

 Екипен дух и способност за работа в екип;
 Компютърни умения, умения за обработка на

информация,

техники за изчисляване, работа с офис пакет.
 Пресечни, съответно:
 Популяризиране на имиджа на природната среда за привличане
на туристи (чрез разработване на уеб сайтове, информационни и рекламни
материали, развиване на
туристически агенции и др.);


връзки

със

съответните

организации,

Организация на екотуристическите дейности;

 Мониторинг на прилагането на правилата за здравословни и
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безопасни условия на труд и реагиране при извънредни ситуации;
 Способност за разработване на промоционални туристически
програми;
 Финансово управление.
 Специфични, съответно:
 Компетенции,

специфични

за

прякото

популяризиране

на

продуктите на екотуризма;
 Умения за водене на преговори при сключване на договори;


Способност да се извършва настаняване, хранене и други

дейности, специфични за екотуристически дейности;


Способност за създаване и осигуряване на благоприятен и

спокоен климат за туристите;
 Способност да се развиват нови туристически продукти;
 Способност да се предоставя информация от туристически
интерес;
 Способност за обработка на жалби на клиенти, ако има такива.
Най-значителното усилие за осигуряване на глобално съгласие върху понятието
екотуризъм е осъществено по време на Световната конференция в Квебек през 2002 година, под егидата на ООН. Конференцията приема, че екотуризмът обхваща принципите
на устойчивия туризъм, що се отнася до икономическите, социалните и свързаните с
околната среда (т.е. екологични) влияния на туризма. Също така се приемат и следните
специфични принципи, които разграничават екотуризма от по-широката концепция на
устойчивия туризъм:

Активно допринася за опазването на природното и културно наследство;

Включва местни общности в своето планиране, развитие и растеж;

Разяснява на посетителите природното и културно наследство на
дадената дестинация;

Представя по-добре себе си, като е насочен към самостоятелните,
свободно пътуващи и независими туристи-пътешественици, а така също и към
организирани екскурзии и турове за малки по размер групи (Стаматов, 2009).
Посочените по-горе определения дават възможност да се синтезират основните
елементи и характеристики на екотуризма, а именно:

Екотуризмът е вид устойчив туризъм, базиран на природата и
обикновено следващ определени принципи на развитие и добри практики;


Екотуризмът намалява негативните въздействия върху природата и

социално- културната среда;


Подпомага опазването на природата и биологичното разнообразие чрез

създаване на икономически и социални ползи за местните общества, организации и
власти, отговорни за опазването на природата;
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Екотуризмът следва да създава работни места и по-голям приход за

местните общества, като така поддържа благополучието на местните хора и поставя
ударение върху местното участие и инициативи;

Екотуризмът следва да доведе до повишаване на съзнанието на
местните жители и на туристите за нуждата да се съхранят природните и културни
ценности. Този вид туризъм следва да осигурява екологична информация,
екологично обучение, провеждане на природозащитни мероприятия;


Екотуризмът

изисква

възможно

най-ниско

потребление

на

невъзобновяеми ресурси и се избяхва свръхконсумация на ресурси;

Интегрира се с културния и със селския туризъм, като така допринася
за опазване на културата и на традициите в региона и държавата.
Екотуризмът е ниша на туристическия пазар, която се счита за един от най-бързо
растящите сегменти от туристическата индустрия. Примерите показват, че интересът към
него се увеличава с 25% до 30% на година в редица страни като Австралия, Бразилия,
Танзния 2. Повишава се и интересът към държави, на територията на които се намират
обекти от Списъка на ЮНЕСКО и от програмата: „Човек и биосфера”. В световен план се
наблюдава процес на окрупняване и консолидация на този специализиран пазар, наред със
създаването на ново поколение екопродукти и туроператори (www.unesco.org/programm).
Както бе отбелязано по-горе, няма ясно определено разграничение между
екотуризъм и другите форми на туризъм, по-скоро различните форми туризъм допълват
туристическата система на дадена дестинация. В действителност, много туристи
комбинират екотуризма с масов туризъм. От своя страна създаването на връзки между
различните видове туризъм може да привлече повече консервативни туристи към
екотуристическите практики.
Първата задача на хората, отговорни за съхранението на биоразнообразието и на
мениджърите на защитени зони трябва да бъде създаването на база данни за
екотуристическите атракции в дестинацията. В това отношение, екотуристическите
атракции могат да се разделят на три категории (Campbell, M. 2009):


Основни атракции (които са главната причина да се посети дадена

дестинация),


Допълнителни атракции (които добавят стойност към дестинацията и

насърчават туристите да останат по-дълго време);


Подпомагащи атракции (физическите съоръжения и туристически

услуги, които се предлагат).

Според данни на Международната организация по екотуризъм 15-20% от целия международен туризъм може
да се класифицира като екотуризъм.
2
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Първите две категории се отнасят за природното и културно наследство на
дестинацията.
Последната
категория
улеснява
посещението
на
туристите.
Екотуристическата база данни не е дълъг научен списък с цялото биоразнообразие в даден
регион. Това е по-скоро подбор на най-атрактивните или най- лесно промотиращите се
елементи от биоразнообразието и други природни и културни компоненти в тази област.
Базата данни трябва да бъде основа за промоционалните дейности, защото екотуризмът ще
допринесе за опазването на цялата околна среда.
Развитието на екологичния туризъм поставя в центъра на вниманието нуждата от
закрила на околната среда. Ето защо, този вид туризъм изисква познание на
прородозащитната рамка или т. нар. нормативна основа за целесъобразното ползване на
природните ресурси, а именно:
Законодателна рамка на екотуризма


Конвенция за биологичното разнообразие;


Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природните им местообитания;


Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни;


Конвенция по международната търговия със застрашени видове от
дивата флора и фауна;




Закон за опазване на природната среда;
Закон за биологичното разнообразие;
Закон за защитените територии;





Закон за лова и опазване на дивеча;
Закон за лечебните растения;
Наредба за оценка на въздействието върху околната среда;



Наредба за разработване на планове за управление на
защитени територии.

Въпреки общите черти, екотуризмът се различава от другите туристически форми
поради своята зависимост от защитата на естествените природни екосистеми, така че те и
свързаните с тях културни ценности да могат да бъдат посетени и интерпретирани
(тълкувани, обяснявани). Ето защо, предизвикателството пред туризма е да развие и
максимално да разгърне капацитета на екотуризма и качеството на своя екопродукт без
вредно въздействие върху околната среда, от която самият екотуризъм зависи.
Постъпленията, получени от екотуризма, трябва да бъдат използвани за поддържане
на екологична устойчивост чрез осигуряване на такава поддържаща инфраструктура, която
да избегне нанасянето на вреди върху природната среда, като например: пешеходни пътеки
(почвени, дъсчени, еко) и места за нощувка (къмпингуване, палаткуване, бивакуване и др.).
Инфраструктурата може също да образова и възпитава посетителите относно свеждането до
минимум на вредните влияния (въздействия) върху околната природна среда - например
чрез обяснителни разходки и интерпретационни центрове.
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Мениджърите (управители, ръководители, директори и т.н.) на природните зони е
нужно да имат предвид и да се съобразяват с изискванията на екосистемите, както и с
допустимите дейности в рамките на обозначените форми на собственост, съобразно режима
на управление на територията, с подходящите места за разнообразните екотуристически
видове и форми, а също и социалните нужди на посетителите (напр. стълпотворения и
пренатоварване, презентации на територията и пр.).
При поддържането или нарастването на посетителското потребление на дадена
територия могат да се вземат предвид различни управленски техники, като например
различни условия за достъп (пропуски, позволения, разрешителни), инфраструктурно
осигуряване и начини и видове представяне на района. Понякога обаче се налага да бъде
изискван ограничителен достъп към и използването на чувствителните природни зони за
екотуристически рисковани постъпки и авантюри, за да се избегне свръх употреба, за
опазване на биосистемите и осигуряване възможности за съществуване на всички видове и
форми на екотуризъм.
Възпитателният и образователен характер при екотуризма е ключов елемент, който
го отличава от останалите части на природно-ориентирания туризъм, като по този начин го
прави разпознаваем. Образованието и интерпретацията на природната среда (вкл.
екологично възпитание) са важни инструменти в създаването на приятно, съдържателно и
пълноценно екотуристическо преживяване. Като продължение, екотуризмът би трябвало по
естествен начин да води към положителни действия за околната природна среда чрез
насърчаване на нарастващо опазване, екологично и културно съзнание. Екологичното
образование и възпитание може да оказва влияние върху поведението на посетителя, на
местната общност и на туристическата индустрия и да участва в дългосрочната устойчивост
на туристическата дейност в природните територии (Belnap, 2015).
Една от задачите на екотуроператорите е да осигурят подходящо ниво на тълкуване
на природното и културно наследство (т. нар. природна и културна интерпретация),
обикновено чрез наемане на подходящо обучени за целта кадри - квалифицирани водачи,
екскурзоводи, аниматори и др. и чрез осигуряване на информация преди и по време на
пътуването (било то преход, обиколка, пътешествие, екскурзия и т.н.). Нивото на
образование (в това число обучение и възпитание) в екотуризма зависи от интересите и
очакванията на туристите и включва широк обхват от образователни възможности чрез
интерпретация, интерактивен подход и достъп, както и използването на разнообразни
информационни медии.
Ползите от екотуризма би трябвало да бъдат справедливо разпределени, със
значителни облаги, полагащи се на местните общности. Местните облаги могат да водят
началото си от използването на местно базирани екотуроператори, наемане на местни
водачи и възможността за ползване на специализирани местни знания, също купуване на
стоки и определени услуги, както и оптимална употреба на местните благоприятни условия
и

предоставени

възможности

(в

т.ч.

съоръжения,

апаратура,

помощни

средства,

приспособления и т.н.).
Екотуризмът обикновено се отплаща, т.е. донася доходи, и/или пък други ползи при
опазване и управление на ресурсите, така както междувременно носи социални и културни
ползи. Следователно може да се твърди, че екотуризмът предлага положителен стимул към
туристическото развитие в региони и територии. Включването на местните общности в
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екотуризма може да донесе полза за онези от общностите и околната среда само тогава,
когато те постоянно подобряват (чрез разширяване и обогатяване) качеството на
посетителското преживяване.
Местните

общности

могат

да

бъдат

въвлечени

да

участват

активно

в

екотуристическото управление и да помогнат в осигуряването на знания и умения, услуги,
база, инфраструктура (съоръжения, апаратура, помощни средства, и др.) и продукти (както
хранителни, така и широка гама от занаятчийски изделия, произведения на изкуството и
пр.), така че на свой ред те са в състояние да осигурят работни места. Екотуризмът би
трябвало също така да генерира доходи, чрез които да се осъществява управление и
опазване на ресурсите, за да помогне за поддържане на ценностите и достойнствата на
средата - природни и културни.
Видове екотуризъм
Различни са критериите, които разделят видовете туризъм. Според един от
известните български изследователи - М. Михайлов, екологичният туризъм се диференцира
на множество основни форми, съобразно характера на основната туристическа атракция.
Сред най-популярните форми на екотуризъм са (Михайлов, М. 2013):
•
Планински туризъм: представлява активен отдих сред природата,
характерен с преодоляване на различни планински форми и посещение на планински
забележителности;
•
Пещерен туризъм: вид екологичен туризъм, свързан с науката за
пещерите – спелеология. Този вид алтернативен туризъм се реализира чрез
посещение на пещери и изучаване на тяхното природно богатство;
•

Орнитоложки туризъм: една от най-разпостранените форми на

екотуризъм, свързана с наблюдаването на дивата флора и фауна в естествената
среда. Разновидност на този вид туризъм е наблюдението на птици в техните
естествени местообитания.
1.2.

Тенденции и особености на селския туризъм

Селският туризъм е вид алтернативен или специализиран туризъм с основен мотив –
пребиваване в селска среда с цел почивка. Този вид туризъм се свързва със спокойствие,
почивка, релаксация – физическа и психическа. Селският туризъм се характеризира с
престой в селска среда, контакт с домакините, достъп до стопанството. Туристите очакват
да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци,
приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района,
наблюдение или обучение на местни занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези
дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм
(пешеходен, планинско колоездене, езда, посещение на манастири, музеи, археологични
забележителности и др.).
Селският туризъм е форма на устойчив туризъм. Неговото зараждане е свързано със
следвоенното възстановяване на Западнта Европа и по-точно на Франция (Михайлов, 2013).
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Първоначално този вид туризъм се е осъществявал като възраждане на традицията за
летуване в извънградски имения, чифлици и старинни къщи.
В съвремието ни, селският туризъм е актуален предвид замърсяването на околната
среда, динамичния и напрегнат ритъм на живот в градовете, което естествено подтиква
хората към търсене на спокойствие и отмора сред чиста природна среда и по-усамотени
места. Този туризъм е характерен за високо урбанизираните страни и се развива поради
желанието за връщане назад към природата. В много държави той се стимулира на
национално и на местно равнище и чрез него се търси изход от все по-застрашителната
практика на масовия туризъм, който в голяма степен пренебрегва екологичните и социални
ценности (Belnap, 2015).
Почти всички посещения в селата с цел туризъм се извършват вътре в рамките на
държавата. Обикновено туристите пътуват семейно или в малки приятелски компании. Те
могат да избират настаняване в малки селски къщи или ферми; селски гостилници, ханове,
семейни хотели, реставрирани замъци; къмпинги във ферми; каравани на стоянка в селски
район и др. От съществено значение е разположението на обекта – в район със запазена
околна среда, в близост до водни площи, на морската ивица, до природни феномени и
екопътеки, на изходни пунктове към планински и културни маршрути.
За нуждите на селския туризъм са необходими разнообразни туристически ресурси:
природни дадености (географски особености, климат, растителен и животински свят,
природни забележителности и др.); историческо наследство (архитектурни и археологични
паметници, църкви и манастири); културно наследство (фолклорно и етнографско
богатство, традиционни и художествени занаяти, традиционни празници и обичаи,
традиционна кухня и др.); местен бит (животновъдни и земеделски практики, производство
на храни и напитки и др.).
Като цяло селският туризъм включва голямо разнообразие от места за настаняване,
събития, тържества, спорт, други развлечения и места за приятно прекарване на времето,
като всички се провеждат в типична селска среда. По-точното определение на термина
селски туризъм, се сблъсква с различни проблеми, специфични за един или друг от
районите, приемащите туристите, съответно предоставящи туристически услуги.
Според Световната организация по туризъм и много европейски организации за
селски туризъм, селският туризъм е „форма на туризъм, която включва всяка
туристическа дейност, организирана и провеждана в селските райони от местното
население, чрез използване на местните туристически ресурси (природни, културни,
човешки), както и съоръжения, туристически структури, включително пансиони и
аграрно-туристически ферми. "
Това определение се основава на редица специфични характеристики, които
характеризират дейностите на селския туризъм, както е показано на фиг. 3.
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Местоположе
Селските
ние в
райони като
селските
мащаб
райони

Селски
туризъм

Туристичес
ки продукт,
основан на
селска
среда

Традиционен
характер

Фиг. 3 Характерни елементи на концепцията за селския туризъм
По този начин селският туризъм се припокрива, а в някои случаи се различава от
екотуризма по следните характерни черти:



намира се в селските райони (съществува в селските райони);

туристическият продукт е функционално изграден върху
характеристиките на селския свят (открито пространство, контакт с



природата, традиция, организация и традиционни практики);
селският туризъм се основава на селските райони като мащаб
(от гледна точка на сградите и съоръженията - обикновено в малък мащаб запазване на селската инфраструктура);



имат традиционен характер и не непременно
екологичен
(бавен и органичен растеж по отношение на местните семейства, като се има
предвид запазването на функционалността на селските райони и опазването



на селския живот);
разнообразието на форми на представяне в зависимост от:
селските и икономическите среди; историята и селището (запазване на



специфичната културна идентичност).
Едно от изискванията на устойчивото практикуване на селския туризъм е в условията за
запазване на основните елементи на селските райони. При тези условия определението за
селски туризъм взема предвид и редица елементи като следните измерения (Maksimović М.,
Urošević S., Damnjanović Z., 2015):
Психологически (въз основа на човешката нужда от наслада от почивка и отдих);
Социални (генерирани от контактите със селския свят);
Географски (свързани с конфигурацията на релефа, който благоприятства или
ограничава развитието на туристическите дейности);
Градски (начин на пространствена организация, големина на населените места,
оборудване и инфраструктура).
Принципи на селския туризъм
Селският туризъм се основава на принципа на устойчивостта и включва редица
дейности и услуги, специфични за елементите, които характеризират селските райони. По
този начин посетителят може да се наслади на автентични и оригинални преживявания и да
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се върне към корените и същността на селския живот. Селският туризъм не само предлага
видими форми на природата, архитектурата, гастрономията, но и предлага многоизмерно
преживяване чрез директен контакт с местното население.
Основните принципи на местния туризъм могат да бъдат разделени на екологични
принципи на опазване на околната среда, социални принципи, културни принципи и
икономически принципи (https://www.oecd.org/cfe/tourism/2755218):
Екологичните принципи на селския туризъм са:

 опазване на природата и биологичното разнообразие за устойчивост на
туризма;

 Туристическите дейности, които биха могли да имат значително
въздействие

върху

природата

и

биологичното

разнообразие,

трябва

предварително да бъдат предмет на оценка на въздействието върху околната
среда;

 В чувствителните зони, изискващи по-голяма защита, местните
туристически дейности трябва да бъдат ограничени до допустим минимум;

 В крайбрежните зони трябва да се обърне специално внимание, за да
се защитят рисковите зони, като например малки острови или плажове;

 Планинският туризъм трябва да бъде организиран по начин, който да
защитава биоразнообразието;

 Устойчивият туризъм се базира на екологични транспортни средства;
 Спортните дейности, като лов или риболов, трябва да бъдат
организирани в съответствие с правилата за опазване на видовете.
Социалните принципи на селския туризъм са:

 да гарантира, че развитието на туризма не води до унищожаване на
културното многообразие в рамките на местните общности;

 Активно обезсърчаване на формите на туризъм, които причиняват или
допринасят за засилване на социалните проблеми;
Културните принципи на селския туризъм са:

 Популяризиране

на

уникалните

характеристики

на

културното

наследство в района;

 Развитие на културното наследство.
Икономическите принципи на селския туризъм са:

 Създаване на нови работни места и намаляване на изселването на хора
от селските райони;

 Превръщане на производствените дейности в екологосъобразни
стратегии и развитие на типичното местно производство;

 Експлоатация на екологичните ресурси чрез синергия и насърчаване на
по-малко противоречиви отношения между селското стопанство и околната среда;
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 Развитие на местната икономика и подобряване на качеството на живот
като цяло.

Тенденции в развитието на селския туризъм
Селският туризъм не е феномен с временен или случаен растеж. Въпреки че
туризмът като цяло е дейност, силно засегната от краткосрочните тенденции, факторите,
които стоят зад развитието на селския туризъм, имат дългогодишен характер. Тези фактори
са частично свързани с дългосрочните промени на пазара на туристически услуги,
подобренията в транспорта и съобщенията и усилията на публичните агенции, натоварени с
промяната

и

подобряването

на

селската

среда.

Организацията

за

икономическо

сътрудничество и развитие (ОИСР) определи общо 14 фактора, които са отговорни за
възходящото развитие на селския туризъм както в миналото, така и в бъдеще (Виж Error!
Reference source not found.).
Таблица 2.
Фактори, отговорни за развитието на селския туризъм

№

Фактор

Начин на влияние / проявление

В периода след Втората световна война се увеличава достъпа
до безплатно образование на населението на развитите страни.

1

Повишаване
нивото на
образование

Това включва както по-дълги периоди на училищно
образование, така и развитие на форми на учене през целия
живот и неформално образование (телевизия, интернет и др.).
Научните изследвания показват, че повишеното ниво на
образование е положително свързано с интереса към
дейностите за развлечение на открито, екотуризма или селския
туризъм
През

последните

десетилетия

нараства

интересът

към

културното и природно наследство. Това отразява няколко
фактора: страх от бъдещето, страх от обезродяване, повишено
2

Растящо ниво на
интерес към
наследството

ниво на възпитание, повече свободно време за проучване и подобро представяне на наследството. Селските райони са
подходящи за проучване на наследството поради връзката му с
история, археологически обекти и др. Също така, с изключение
на западащите градски зоологически градини през последните
години, селските райони имат монопол върху природното
наследство.

3

Увеличаването на
свободното време,
свързано с по-

Един специален аспект на тази ситуация е важен за селския
туризъм. Това е увеличението на пазара на кратките почивки,
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№

Фактор

Начин на влияние / проявление

високите нива на както и на растежа на пазарите за втората или третата почивка
разполагаем доход през годината. Този аспект е важен, защото докато за
основните туристически ваканции туристите могат да прибягнат
до класическото решение за даден хотел, селските почивки
могат да бъдат осъществени без риск през втората ваканция,
която често е по-кратка.
Транспортът и комуникациите се подобриха до такава степен,
че изолирането вече не е проблем за селските райони.

4

Развитие на

Лекотата на движение се дължи основно на технологичния
напредък:
самолети,
високоскоростни
влакове,

транспорта и
комуникациите

автомагистрали, фериботи, мобилни телефони, интернет. Друг
фактор, допринасящ за това развитие, е широкото използване
на международно приети платежни инструменти (кредитни
карти). Така разстоянието и изолираното местоположение на
туристическа дестинация се превърнаха в аргументи за
продажбата на туристически пакет, а не бариери.
Съзнанието за здраве постоянно расте, а активната почивка
играе важна роля в понятието за здравословен начин на живот.
Спортът и упражненията заемат важно място в стратегиите за
здравословен живот.

5

Здравословно

Селските райони имат благоприятно разположение и предлагат

съзнание

различни видове отдих на открито: разходки, колоездене,
туризъм и др.
Селските райони се считат за здравословна околна среда с чист
въздух. За разлика от това беше отбелязано, че почивки на
море, слънце и пясък предполагат и някои рискове за здравето
като различни кожни заболявания или дори рак.

Подобряване на
6

оборудването и
облеклото за
дейности на
открито

7

Повишен интерес
към кулинарните
специалитети

Подобрените материали сега позволяват на туристите да се
насладят на почивки във време извън сезона. Също така,
оборудването за дейности на открито е значително подобрено и
се е превърнало в модерен артикул.

Медиите

отдават

важно

значение

на

гастрономическите

специалитети, както и на подготовката им. Селският туризъм се
възползва от тази тенденция, тъй като селските райони се
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№

Фактор

Начин на влияние / проявление
считат за източник на непреработена качествена храна.
Екологията

8

Увеличаване
значението на
екологията

се

политическия

превърна
дневен

ред

във

все

през

по-важен

последните

въпрос

в

десетилетия.

Производители, търговци, включително и туроператорите все
повече

популяризират

различни

продукти

и

услуги

за

потребителите. Дестинациите за селски туризъм се възползват
от тази тенденция.
Автентичността е качество, което все повече се цени. Като се
9

има предвид,
Необходимостта
от автентичност

че светът

е доминиран от

телевизионни

развлечения, интернет, промишлени продукти или градска
анонимност, автентичността в селските райони и чувството,
което остава от тях са все по-ценни.

1

Необходимост
от спокойствие

Тихата атмосфера е едно от най-важните изисквания на
туристите предвид високия стрес в ежедневието. Селските
райони са идеалната среда за откъсване и релаксация.
В развитите страни голяма част от активното население е

2

Застаряване
на населението

относително застаряващо. Ранното пенсиониране също се
превърна в обичайна практика. Така че възрастните хора могат
да пътуват до селските райони по здравословни причини и да
открият нови преживявания.

Необходимост
3

от учене
през целия живот

Туризмът, който включва обучение и приключенски опит, се
превърна

в

нарастващ

сегмент.

Селският

туризъм,

с

многобройните му аспекти, е добре позициониран, за да
отговори на нуждите на този развиващ се пазар.
Индивидуализмът

4

Индивидуализъм

е

нарастваща

тенденция

развитите

общества. Тази тенденция се наблюдава и на пазара на
автомобили
или
дрехи.
Селският
туризъм,
поради
фрагментацията и ниския мащаб на бизнеса, е в добра позиция
да използва тази тенденция.

Разработване на
5

институционалната Агенциите за развитие на селските райони в много страни
рамка
оказват подкрепа на предприемачите в селския туризъм.
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Необходими умения за развитие на селския туризъм
Уменията на предприемача в селския туризъм до голяма степен съвпадат с уменията
на предприемача в екотуризма. Ето кратък преглед на уменията, необходими в селския
туризъм.
Капацитет за посрещане на нуждите на клиентите. Както при екотуризма,
предлагането на качествено обслужване на клиентите е най-важният аспект на селския
туризъм. Качеството на обслужването на клиентите е основният аспект на туризма, тъй като
туристите очакват най-добрите услуги и тяхното разочарование може да доведе до публично
изразяване на недоволство.
Културно осъзнаване. Предприемачите в селския туризъм често могат да се
свързват с туристи от различни култури, като е необходимо културно съзнание за разбиране
на клиентите и техните нужди. Постигането на тази цел ще повиши удовлетворението на
туристите.
Гъвкавост. Предприемачът трябва да може да устои на натиска, да се адаптира, да
мисли бързо и своевременно да решава проблемите, които възникват.
Сред другите умения, изисквани от предприемача в селския туризъм, могат да бъдат
споменати: съпричастност, емоционална интелигентност, екипен дух, капацитет за
управление на времето и стреса и иновационен капацитет.
Съществуват и редица необходими умения, които произтичат от специфичните нужди
на сектора на селския туризъм:
Способност да създава и предлага туристически преживявания,
които надхвърлят очакванията на клиентите.




Умения в използването на цифрови канали за популяризиране на

предлаганите продукти и услуги.
В допълнение към посочените по-горе способности предприемачът в селския
туризъм трябва да притежава следните умения, които се прилагат към предприемачите във
всяка област на дейност: вътрешен контрол, способност за планиране, за поемане на риск,
внедряване на иновации, обратна връзка, вземане на решения, независимост.

Характеристиките на селския туризъм
Устойчиво развитие – социално и икономическо развитие на селата, устойчиво
развитие на селските райони и нов тласък в тяхното функциониране 3;
Развитието на селския туризъм да се планира в зависимост от местните
ресурси, да се избегне разрушаването на природата и на антропогенната
среда;
Постигане на баланс в развитието на земеделието и влиянието на туризма
върху икономиката и местната среда;
3
Не случайно най-много средства от бюджета на ЕС са ангажирани в селското стопанство, а общата аграрна
политика представлява един от стълбовете на ЕС.
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Осигуряване на допълнителни доходи и заетост - развитие на занаяти,
винопроизводство, строителство и пр., особено в райони с липса на други
алтернативни форми на заетост и на развитие;
Психологическо усещане на туристите, че са персонално обслужвани;
За реализане на последния посочен критерий, стопанинът в селския туризъм се
представя като водеща фигура. Причината е, че чрез него се осъществяват преобладаваща
част от услугите – домашната кухня, приготовление на домашни специалитети, грижи за
домашното стопанство; запознаване на туристите с народните занаяти, фолклор, бит. Ето
защо от знанията, уменията, способностите, културата и душевността на стопанина зависи
и степента на удовлетвореност на туристите.
В селския туризъм за предпочитане е активната почивка, съчетана с лечебноклиматичен отдих и възстановяване. Особено типично за селския туризъм е участието в
полската работа – овощарство, пчеларство, гроздобер, бране на плодове, цветарство,
събиране на гъби, билки. Много характерна е и консумацията на място на местни продукти,
запознанство с местната кухня. В това отношение възможностите са извънредно
разнообразни. При по-добра организация и медицински контрол може да се провежда
плодолечение, вегетариански седмици, дегустация на специфични продукти, кулинарни
вечери, пикници.
Популярни са инициативите за откриване на историческо, етнографско, културно,
архитектурно наследство, фолклор, обичаи характерни за всеки район, организиране и
демонстрация на занаяти. В землищата на селата, в близост до горски масиви и ловни
стопанства, язовири и реки, има възможност за организиране на ловни и риболовни излети.
Изпълнимо е и предлагането на по-специфични ваканции – стажове за изучаване на флора,
фауна, геология, проследяване миграциите на птиците, вулканични явления, практикуване
на езика на страната-домакин.
Селският туризъм може да се включи в комбинирани турове, с което да се оказва
мултиплициращо въздействие върху традиционни туристически маршрути. Така например
морски рекреационен туризъм може да се съчетава с почивка на село. Това е особено
полезно за морски комплекси, които могат да разнообразят продукта си с посещение на
село. Възможно е формирането на специализирани турове, които да включват разнообразни
обекти на селския туризъм: посещение на манастири, природни феномени, пътувания с
лодка, съчетани с нощуване на палатка и др.
Видове селски туризъм
Формите на селския туризъм се определят в зависимост от местоположението или
от георграфското разположение на населените места, в които той се реализира. По този
критерий селският туризъм може да се яви не само основна, но и допълваща форма на
туризъм:
 До морски ивици и водни площи;
 До защитени територии – природни феномени, маршрути с екопътеки, национални и
природни паркове, резервати;
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 В близост до планински, морски и балнеоложки курорти с национално или с местно
значение;
 В селища, които са културно-исторически, етноложки или културни резервати;
 В близост до обекти на религиозен туризъм – култови паметници и свещени места;
 В близост до обекти за спортен туризъм – трекинг и пещерен туризъм, конен спорт,
излети и пр.
Аграрният туризъм е вид селски туризъм, който се дефинира най-вече от гледна
точка на дейностите, които се предлагат като услуги на посетителите. Селското стопанство
в този случай е основен мотив и обект на дейностите на туристите и включва хранене на
животни от стопанството, косене, събиране на сено, посеви, плодове, зеленчуци, участие в
приготвяне на храна и други дейности.
Фермерският туризъм, като разновидност на селския туризъм, включва форми на
туризъм, които са директно свързани с една ферма, независимо дали става дума за
престой, вид развлечение или еднократно пътуване.
1.3.

Характерни черти на туристите,
любители на екотуризъм и на селския туризъм

В нашето съвремие любителите на екотуризма и на селския туризъм са хора, които
поставят силен акцент върху образователното и духовното развитие. По своята природа,
тези хора се противоставят на масовия туризъм, на т. нар. стандартизирани туристически
продукти. Те търсят връзката с естествената природа и са привърженици на една поустойчива и по-харамонична околна среда. В редица случаи, основната мотивация на
туристите е наблюдението и оценяването на природата, на автентичната селска среда,
както и на традиционните култури. Поради тези причини, туристите - любители на
екотуризма и на селския туризъм притежават редица специфични характеристики, като
например:
 Етокуризмът и селският туризъм се организират по принцип на малки групи;
 Участниците в него са със сравнително високо културно равнище;
 Любителите - туристи в не редки случаи имат по-високи изисквания към качеството
на туристическия продукт, особено що се касае до неговите информационни и
образователни аспекти.
 Те притежават актуални

знания за туристическите

продукти,

което налага

непрекъсната актуализация и усъвършенстване на съществуващата информация.
 Любителите отделят повече средства и време за задоволяване на своите
интелектуални интереси и хобита, особено що се касае до орниоложки и пещерен
туризъм.
 Туристът, практикуващ екотуризъм и селски туризъм, търси необезпокояван контакт
с природата и околната среда.
 Екотуризмът привлича хора, които желаят да си взаимодействат с природната среда
и то в различни степени (различна степен на сливане, усещането да си част от
природата).
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По-задълбочена характеристика за профила на екотуриста и на любителя на селския
туризъм е представена по-долу.
Профил на екотуриста
Познаването на профила на екотуриста е изключително полезно за организирането на
туристически програми по този пазарен сегмент. Предлагаме ви резултатите от едно
голямо проучване на северноамериканския туристически пазар (HLA and ARA Consulting,
1994):
Социално-демографски характеристики:


Възраст - 35-54 години, варираща в зависимост от извършените

дейности и други фактори като разходите за пътуване.

Пол - 50% жени и 50% мъже, но са установени ясни различия в
зависимост от провежданите дейности.


Екотуристистите

имат по-високи доходи, отколкото тези на

туристите като цяло.

Образование - високо ниво на образование, като 82% са
завършили висше образование

Принадлежност
природозащитни организации.

-

много

екотуристи


Публикации
Екотуристистите
се
природоориентирани публикации и дейности на открито.

са

членове

на

интересуват

от

Характеристики на пътуването:

Продължителността на пътуването - варира в зависимост от
дестинацията, извършваните дейности, но предпочитаното време на 50% от
опитните туристи (които са имали поне едно "екотуристическо" пътуване) е 814 дни

Разходи - Екотуристистите са склонни да харчат повече от
средния турист, като плащат значителни суми за оборудване, членски внос,
списания, дарения.

Състав на групата - по-голямата част - 60% от опитните туристи
заявяват, че предпочитат да пътуват до двойки, 15%

семейно, а 13%

предпочитат да пътуват сами.

Източници на информиране - Екотуристистите до голяма
степен се доверяват на препоръките на други (приятели, семейство), но и
различните форми на писмени материали са важни източници на информация.
Също така, собственият им опит от предишни пътувания играе решаваща роля
при избора на дестинация. Интернет се използва все повече и повече за
планиране на екотуристически почивки.
Мотивация и предпочитания:


Мотивация за пътуването - Природата (флора, фауна, релеф)
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е основната мотивация на екотуристите. Те се интересуват от история, от
други култури, искат да участват в различни дейности на открито и оценяват
възможността да се срещнат с нови хора.


Предпочитани дейности - Екотуристистите участват в широк

спектър от дейности:
от наблюдение и опознаване на природата
(посещение на национални паркове, наблюдение на дивата природа), до
приключенски и културно-исторически
обогатяващи преживявания.


дейности.

Те

търсят

нови,

Начини за настаняване - Екотуристистите предпочитат места за

настаняване със средна или дори ниска степен на комфорт като палатка,
вила, мотел, пансион.
Профил на селския турист
В общи линии профилът на селския турист е много сходен с този на екотуриста.
Изследване на испанския пазар идентифицира някои от характеристиките на селския турист
( Martinez, Jesus, 2011 ). Проучването разкрива, че селският турист:
 е на възраст между 25 и 44 години;
 живее в градска среда и търси спокойствие и контакт с природата, предлагана
от селските райони;
 53 процента от туристите са мъже.
Испанците обикновено ходят на селска почивка средно три пъти годишно, като
предпочитаните дати са почивните дни, празниците и летните месеци. Средната
продължителност на тази почивка е 3 нощувки, а среднодневните разходи са 68,81 евро на
човек, от които 41,99 евро са разходите за настаняване. Половината от селските туристи
пътуват със своя партньор / партньорка и с приятели. Видът на настаняване с най-голямо
търсене е цялата къща (50%), следван от споделянето на къщата със собственика (32%) и
селски хотел (18%).
Най-важните аспекти, които се вземат предвид при избора на дестинация са:
чистота, цена, спокойствие, комфорт, местоположение и забележителности. Най-малко
важни се считат уелнес съоръженията. Повечето туристи (82%) намират необходимата
информация в интернет, след това от приятели и роднини или непосредствено от хората в
селските райони. Най-важните фактори при избора на настаняване са: удобства и услуги,
снимки, приятели и роднини, мнения, публикувани в интернет и уебсайтове.
В обобщение, посочените особености са от съществено значение за развитието на
екотуризма

и

на

селския

туризъм

и

по-конкретно

за

позиционирането

на

нови

туристическите продукти и услуги. Тези теми са разгледани по-подробно в следващите
части на изложението.
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Тема 2. Ресурси за екотуризъм и за селски туризъм
В тази тема:
•

Ще се запознаем с най-общата характеристика и видово разнообразие на
ресурсите за екотуризъм и за селски туризъм;

•

Ще характеризираме ресурсите на област Добрич, Силистра и Русе за
екотуризъм и за селски туризъм;

•

Ще направим кратък преглед на ресурсите на област Констанца за
екотуризъм и за селски туризъм.

2.1. Ресурси на област Добрич, Силистра и Русе
за екотуризъм и за селски туризъм
Ресурси на област Добрич за екотуризъм и за селски туризъм
Област Добрич обхваща осем общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич –
селска, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Областта разполага съз значим, стратегически
потенциал за развитието на екотуризъм и селски туризъм.
Така например, на територията на община Балчик са обособени защитени природни
обекти и територии по смисъла на Закона за защитените територии: поддържан резерват
„Балтата”, част от природния парк „Златни пясъци”, защитена местност „Долината
на дроплите” и защитена местност „Находище на обикновен божур”.
Поддържаният резерват с международно значение „Балтата” има площ от 204,7 ха,
а буферната му зона е 163,4 ха. Обявен е за защитен обект през 1961 г. с цел
опазване на естествена лонгозна гора с принадлежащата й флора и фауна. Намира се
в землището на с. Оброчище. Резерватът е уникален в световен мащаб - 16 вида от
растенията в него и буферната зона са с природозащитна стойност. В Червената
книга са включени 7 вида, като три от тях са защитени, а останалите са редки
видове. В резервата растат 116 лечебни растения, живеят 140 вида птици, от които
44 са включени в Червената книга.
Малка част от Природния парк „Златни пясъци” (26,2 ха) попада в територията на
общината, в землището на с. Кранево. Цялата му площ е 1320,7 ха. Паркът е обявен
за защитена територия през 1943 г. с цел запазване на растителни и животински
съобщества и характерни земни образувания и пейзажи, имащи висока научна и
културна стойност.
Защитената местност „Долината на дроплите” с площ от 3 620,0 ха обхваща части
от землищата на селата Дропла, Змеево и Кремена.
Защитената местност „Находище на обикновен божур” се намира в землището на с.
Църква и заема площ от 46,3 ха.
Значителна част от територията на общината, предимно в крайбрежния район, е
обхваната от защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те са:
•

защитена зона „Балчик”;
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•

част от защитена зона „Златни пясъци”;

•

част от защитена зона „Белите скали”;

•

част от защитена зона „Долината на река Батова”;

•

част от защитена зона „Комплекс Калиакра”;

•

част от защитена зона „Крайморска Добруджа;

•

част от защитена зона „Батова”;
Едни от най-известните природни забележителности в община Добричка са:
Защитена зона „Чаиря”. Местността е известна с птичето си многообразие и
привлича туристи, които имат специален интерес към орнитологията. Тя се
съсредоточава в района около селата Методиево и Генерал Колево, като продължава
на територията на Община Генерал Тошево. Зоната е едно от малкото запазили се в
Добруджа пасища с полуестествена степна растителност. През зимата и пролетта там
се образуват временно залети площи, които при дъждовни години остават до края на
юни. Водолюбиви птици използват тези площи за гнездене и хранене през зимния
период. Сред тях са и голямата белочела гъска, калугерицата и застрашената
вечерна ветрушка. Територията е обявена от BirdLife International за орнитологично
важно място.
Защитена местност „Орлова могила” – с. Орлова могила. Орлова могила е
защитена местност в община Добричка. Това уникално кътче препоръчваме да
посетите в търсене на находища на красивия и ароматен божур. В местността са
запазени и остатъци от горска степна растителност, близка до онази, която е била
характерна за Добруджа в миналото. Голяма част от видовете в тази екосистема са
редки или застрашени. До с. Орлова могила може да се достигне с автомобил.
Разстоянието от гр. Добрич е 22 км. Защитената местност се намира малко преди
самото село.
Батовска долина. Долината на р. Батовска е единствената планина под равнина в
България. Ако за пръв път пътувате с автомобил по пътя от Добрич към Албена,
местната природа ще Ви изненада – изпод равнината почти ненадейно изникват
планински склонове, покрити с гори. Несъмнено, това е едно от най-красивите
кътчета на Добруджа. До морския бряг туристите могат да се насладят на уникална
комбинация от морски и горски климат. Туристите, които биха искали да се усамотят
в това уникално природно кътче или да изживеят тръпката от търсенето на божурите,
могат да се насочат към с. Батово, или да продължат от с. Батово към с. Прилеп,
което е известно сред добруджанци с красивата местност Чашката.
Местността „Бузлука“ до с. Одърци. Местността е идеално място за разходки и
пикници сред гората. В нея се намира т. нар. „Батовска пътека“, по протежение на
която има места за палене на огън. По „Батовската пътека“ се достига до местността
Гъбките, която е в непосредствена близост до с. Батово.
Карстова пещера в местността Крали Маркова стъпка до с. Карапелит.
Пещерата се намира в близост до с. Карапелит (североизточно от селото, в посока с.
Житница) и е разположена на скалния венец на каньона. Свързана е с много
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интересни легенди сред местното население. Любопитен факт е, че в местността е
открит артефакт, датиран към периода на праисторическата култура.
Живописните ждрела на Суха река. Суха река извира от Франгенското плато и се
влива в езерото Олтина (в Северна Добруджа, Румъния). Общата й дължина на
територията на България е 120 км. Преди повече от век, поради системното
обезлесяване, реката пресъхва в долната и средната си част. Вода има само при
топенето на снеговете и при поройни валежи. През летните месеци коритото на
реката почти изцяло се оголва. На места то се губи в карстовия терен, на други
места пък представлява каньон с височина 40-50 м и широчина между 100 и 200 м.
Почти по цялото си протежение Суходолието е красив природен феномен. Тези
живописни ждрела са притегателни места за туристи, търсещи близост с природата и
ценящи както спокойствието и красотата на пейзажа, така и приключенията и
възможностите да дадат свобода на своя откривателски дух 4.
Каньонът на Суха река и околностите му са природна и археологическа
забележителност. Там, където водите са се врязали дълбоко в равнината, са
образувани каньони, пещери и скални изваяния. Така например, на територията на
община Крушари са картотекирани общо 31 пещери и всички се намират в землищата
на селата по поречието на Суха река.
Каньонът на Суха река се намира на пътя на един от най-важните миграционни
коридори за птиците – Виа Понтика, поради което е включен в списъка на
орнитологично важните места в света.
Суходолието заема голяма част от община Добричка. На красивата гледка в тази част
туристите могат да се насладят, пътувайки по маршрути в следните отсечки:
•

с. Хитово – с. Воднянци – с. Карапелит – с. Малка Смолница;

•

с. Долина – с. Одринци – с. Ново Ботево;

•

с.Крагулево – с. Житница – с. Лясково – с. Камен.

На живописните ждрела на Суходолието туристите могат да се любуват на следните
места:
 Разходка в природата около с. Камен;
 Разходка в природата по протежение на суходолието в района на селата
Одринци – Ново Батово.
 Преход в района на Суходолието край с. Крагулево (частично съвпада с
посещението

на

скални

манастири

в

маршрутите,

предназначени

за

исторически туризъм)
В древността Суха река e била най-големият източник на сладка вода във вътрешноконтинентална Добруджа.
И до днес долината й концентрира в себе си голямо разнообразие от животински и растителни видове, много от
които са редки или застрашени от изчезване. Суходолието е дом на повече от 460 вида растения, 16 от които са
включени в Червената книга на България, както и на голям брой застрашени животински видове. Значителни са
популациите на застрашени видове като европейския вълк, лалугера, пъстрия пор, степния пор, шипобедрената
и шипоопашатата костенурки и ивичестия смок. Огромно е разнообразието на птиците – 118 вида. От
застрашените видове може да се наблюдават белоопашат мишелов, червен ангъч, малък креслив орел, бухал,
египетски лешояд, бял щъркел, вечерна ветрушка, горска и дебелоклюна чучулига, кръстопръст ястреб,
козодой, малък воден бик, орел змияр и др.
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 Еднодневен маршрут от с. Карапелит по каньона на Суха река в посока с.
Житница, с възможност за посещение на карстова пещера в местността Крали
Маркова стъпка.
Добруджанската равнина е идеално място за поход с коне. За любителите на
конската езда Добруджа може да предложи обширни равнини и пространства. Конен
поход в равнините около Добрич откъсва всеки турист от еднообразието на
ежедневието и възвръща чувството за свобода. Конски поход в равнината се
организира по маршрути, например:
 от гр. Добрич до с. Победа (с опция за удължаване на маршрута до
Каралезката чешма в с. Стефан Караджа за по-напреднали ездачи);
 от гр. Добрич до с. Плачи дол и язовира.
 от гр. Добрич до с. Одринци (за напреднали, при маршрут 30 км).
Община Шабла е богата на защитени зони, природни забележителности и
биоразнообразие със световно значение. На територията на община Шабла са установени
274 вида птици, което е приблизително 68 % от всички регистрирани до този момент в
България видове. В община Шабла са установени четири защитени зони, попадащи в
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Това са: Дуранкулашко езеро, Шабленско
езеро, Шабленска тузла и Калиакра.
Дуранкулашко езеро е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни
влажни зони в България, с международно значение за опазването на повече от 260
вида ендемични, редки и застрашени от изчезване растения и животни. В защитената
местност са установени 244 вида птици, от които 67 са включени в Червената книга
на България. От срещащите се птици 123 са видове с европейско природозащитно
значение. Тъй като езерото се намира на миграционния път Via Pontica и в близост
до Дунавската делта, то е една от най-важните станции при прелета на птиците по
Българското Черноморие.
Защитена местност „Шабленско езеро” е разположена в най-североизточната част
на България, на около 18 км от Българо-Румънската граница и на 3-5 км
североизточно от гр. Шабла. ЗМ „Шабленско езеро” е влажна зона, включваща два
крайбрежни лимана - Шабленско езеро и Езерецко езеро, свързани помежду си с
канал, прилежащи пясъчни дюни, тревни съобщества, горско-дървесни и храстови
насаждения и обработваеми земеделски земи.
Шабленска тузла е естествена бракична лагуна с открита водна площ 24.4 ха.
Водоемът е отделен от морето с широка около 80 м. пясъчна коса, като тук се
намират най-високите дюни по Северното българско Черноморие. Представлява
солено езеро, формирано основно от просмукването на солени морски води под
пясъчните дюни. Във водния баланс на Шабленското солено езеро участват както
морски, така и пресни подземни води от сарматските варовици, чието ниво тук
излиза на повърхността. Запасите от лечебна кал възлизат на около 230 000 тона.
Скалистите брегове северно и южно от с. Тюленово, заедно с прилежащата степ и
морска акватория, представляват части от Европейската екологична мрежа НАТУРА
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2000 под наименование „Калиакра”, за опазване на дивите птици и природните
местообитания и дивата флора и фауна.
Брегът при с. Тюленово предствлява комплекс от рифове, стръмни морски скали,
неблагоустроени пещери и подводни или частично подводни морски пещери. Найголемите пещери от Калъчкьойската колония са „Овчата пещера” и „Пробитата
пещера”. В „Стълбената пещера” се влиза по 11 всечени в стената стълби. Пещерата
“Мечата маара” е разположена на самото море. Висока е 4 м. и е дълга 126 м.
Морето навлиза в нея и в дъното и се образува пясъчен плаж. Кубето й е
правоъгълно. Достъпна е единствено откъм морето.
Понто-Сарматските степи представляват местообитанието с най-голяма
природозащитна стойност край Тюленово. В тревните съобщества доминират житни
треви, сред които има места с по-малко растителност, главно лишеи и мъхове.
Защитен вид е теснолистият божур. 237 са установените видове птици, като за 96 се
изискват специални мерки за опазване на техните местообитания по Закона за
билогичното разнообразие.

Мястото се обитава от характерни степни видове –

сивоок дъждосвирец, късопръста и дебелоклюна чучулига, 4 вида каменарчета,
розов скорец. Скалистите морски брегове служат за местообитание на единствената
в България колония на средния корморан.
На територията на община Тервел има определени защитените зони за опазване на
дивите птици, които попадат в европейската екологична мрежа Натура 2000. Освен това на
територията на общината се намират две исторически места и пет вековни дървета, обявени
за защитени. По-известните ресурси за развитие на екотуризъм и селски туризъм са:
„Хърсовска река” в района на община Тервел е защитена зона по директивата на
хабитатите

по

Натура

2000.

Целта

на

обявяване

на

зоната

е

опазване

местообитанията на черния щъркел, червен ангъч, малък орел, късопръста чучулига,
пчелояди, няколко вида кълвачи и др. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife
International за орнитологично важно място 5.
На

територията

на

община

Тервел

е

развит

ловен

екологичен

туризъм.

Материалната база е представена от хижа в с. Каблешково, къща за гости в с. Безмер
и ловен дом в местността “Кьостата” край с. Войниково, разполагащи общо с 10 стаи,
използвани за ловен туризъм. Като съпътстваща туристическа услуга, към настоящия
момент се разработва програма за конна езда в с. Войниково.
На територията на община Тервел при село Безмер е открита минерална вода с
лечебни свойства, като предпоставка за развитие на екологичен и здравен туризъм.
В община Тервел се съхраняват занаяти като бъчварство, изработване на
В района на Хърсковска река досега са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената книга
на България (1985). От срещащите се видове 47 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife
International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 e включен 1 вид, а като застрашени в Европа
съответно в категория SPEC 2 - 15 вида, в SPEC 3 - 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31
вида, включени в приложение на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки
за защита.
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дърводелски изделия, дърворезби, сарачество, коларо-железарство - орнаменти,
каруци, подкови за животните, изделия от ковано желязо. Местата, откъдето може
да се закупят продукти/творби са в с. Безмер - в работилниците на майсторите и в
селска къща “Мария-Невена”. Тези работилници предоставят възможности за
бъдещото развитие на хоби-курсове и демонстрации в полза на развитието на
селския и на екотуризма.
Къщи за гости
Вжна роля в развитието на селския и на екотуризма имат къщите за гости.
Къща за гости „Саша” , намираща се в село Крапец е къща-близнак с два
самостоятелни входа, която се намира на тиха уличка, на 120 м от брега с лодките в
село Крапец. Голямата градина с шезлонги и хамак е чудесно място за приятелски
разговори, да четете книга или поиграете с децата си. Къщата е подходяща за
почивка и семейна ваканция, за отбелязване лични или фирмени празнества,
фирмени обучения и тийм билдинг събития.
Къща „Орбита” се намират в близост до живописния скалист бряг на село
Тюленово. Селото се намира в близост до град Шабла, на 30 км от границата с
Румъния. Тюленово и околностите му са известни със скалните си пещери, красивия
си стръмен бряг, кристално чистите въздух и вода и неповторимата си природа.
Къща „Орбита” предлага почивка в двойни стаи (спалня или с две единични легла),
тройни стаи (три единични легла) и четворни такива (спалня и две единични легла).
Всяка стая е обзаведена с вкус в свой собствен уникален стил. Всяка стая в хотела
разполага със собствена тераса с прекрасен изглед към морския бряг на Тюленово.
За активно почиващите се предлага лодка за разходка, риболов или гмуркане.
Къща „Кибела” е разположена в центъра на живописния морски град Балчик.
Намира се на 700 м. от плажа на тихо място, без шумни нощни заведения. В двора
има чудесен кладенец с бистра студена вода за пиене. Оборудвано е отделно
помещение (лятна кухня) с барбекю и всички удобства за приготвяне на храна.
Къщата е в непосредствена близост до ресторанти, кафенета, барове, обменно бюро,
банка и поща. В същото време е идеално място за релаксация и медитация. Освен на
море почиващите имат възможност да отидат до Балчишката тузла, за да се намажат
с лечебна кал и да поплуват в соленото езеро.
Ловна къща „Hunters House” се намира в с. Езерец на 6 км северно от гр. Шабла и на
16 км от Румънската граница. На 2 км от селото се простира морският бряг с
девствена, почти безлюдна пясъчна плажна ивица, дълга над 3 км.
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Ресурси на област Силистра за екотуризъм и за селски туризъм
Област Силистра е богата на разнообразни ресурси за развитието на екотуризм и
селски туризъм, обусловени от непосредственото взаимодействие между природните,
историческите, археологическите и културни традиции.
Резерватът „Сребърна” е една от трите български влажни зони с глобална
значимост и е включен в Националния план за действие по опазване на най- важните
влажни зони в страната. Поддържан резерват „Сребърна” е може би найподходящото място за познавателен туризъм в Силистренска област. Той предлага
възможности за хоби-ориентиран и селски туризъм. Езерото Сребърна е разположено
на брега на река Дунав. Обявено е за резерват през 1948 г., в който се включва и
поясът от дьрвесни насаждения по брега на реката, остров Комлука и акваторията,
заключена между острова и брега на Дунав. То е главна „спирка" по т.нар. Via
Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа
и Централна Африка. Тук са установени 50 вида птици, включени в Червената книга и
се намира единствената в страната колония на къдроглави пеликани. Освен тях
гнездят още и два световно застрашени вида – малък корморан и белоока потапница.
През 1977 г. Сребърна влиза в световната мрежа на биосферните резервати по
програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, а през 1984 г. като природна
забележителност се нарежда сред деветте природни и културни обекта на България,
включени от ЮНЕСКО в списъка на световното наследство.
Река Дунав. Дунавският басейн е район, богат на природни ресурси и културно –
историческо наследство. Като голяма международна река, Дунав има известни
специфични черти в сравнение с други международни реки. Тя е една от найголемите транспортни маршрути за всички Дунавски държави, като 85% от течението
на реката е плавателно. За всички страни по Дунавското крайбрежие реката има
огромно икономическо значение и се използва за развитието на специализирани
форми на туризъм – круизен, приключенски, познавателен, орнитоложки и селски.
На територията на община Силистра и на община Тутракан се намира една от найголемите защитени местности в България – „Калимок-Бръшлен”, с площ 59 750 дка.
Разположена е в две области: Русе и Силистра. Създадена е с цел възстановяване и
запазване на една от малкото останали Дунавски влажни зони и нейното уникално
биологично разнообразие. Със своите блата, тръстикови масиви, заливни гори,
влажни ливади, пясъчни коси, тя е местообитание на над 400 вида растения, 60 вида
риби, 20 вида влечуги и земноводни, 40 вида бозайници, 242 вида птици и хиляди
видове безгръбначни животни.
В

района

на

с.

Нова

Черна,

област

Силистра,

функционира

Биологична

експериментална база „Калимок“ към Института по зоология. Основната дейност на
базата е свързана с опознаване и опазване на българската орнитофауна. Това
включва изследвания и мониторинг на птиците и техните миграции, както и опазване
на застрашените от изчезване видове. Работи се върху възстановяването на
популациите на редки за България птици като Червения ангъч, Голямата дропла и др.
В базата се извършва и опръстеняване на птици като част от дейността на
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Българската орнитологическа централа. През последните 6 години в природата са
освободени общо 80 екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferrugineа).
Други възможности за еко и селски туризъм:
 Ловно стопанство „КАРАКУЗ” – ловен туризъм (елитарен), при договорени
условия – фотосафари;
 Река Дунав – яхтен туризъм, спортен риболов, круизи, туристическа
инфраструктура по брега (необходимо устройване на пристанищата);
 Суходолие „МАЛЪК КАНАГЬОЛ” – екологични училища „на терен”;
 В община Тутракан виреят 7 вида диви орхидеи и дивата циклама, която
се среща само в Странджа;
 В община Тутракан се намират и уникални пещери около с. Белица и с.
Варненци;
 Могат да се разработят много идеи свързани с други традиционни занаяти
и бизнеси като тъкачество, вино, иконопис, риболов, възстановки и
фестивали, земеделие, био храни.
Важно място в за развитието на селския туризъм имат къщите за гости.
Хотелски комплекс „Калимарица" се намира в село Ветрен, област Силистра. Селото
е известно с датираната от римско време чешма „Калимарица". Селцето е
разположено на брега на река Дунав, в близост до Биосферният резерват
„Сребърна". Резерватът - дом на редки и защитени видове животни - е само на 3 км
от хотела. Гостите на комплекса могат да се наслаждават на красив залез или да
плават с лодка по реката.
Къща за гости „Добруджанска къща” се намира в село Калипетрово, област
Силистра. Прекрачвайки прага на механата, гостите попадат в атмосферата на
Добруджа. Хладно през топлите летни вечери в градината, уютно до камината през
зимата. Къщата предлага приготвяне по добруджански гозби с екологични местни
продукти.
Ресурси на област Русе за екотуризъм и за селски туризъм
Област Русе притежава богат потенциал за развитие на екотуризма и селския
туризъм. Областта разполага с уникални природни дадености като Дунавското крайбрежие,
Природния парк „Русенски Лом” и т.н.
Най-голямата защитена територия, която провокира и най-сериозен посетителски
интерес, е Природен Парк “Русенски Лом”. Намира се на около 20 км югозападно от
гр. Русе и обхваща 3 408 хектара от долината на река Русенски Лом и нейните
притоци: Черни Лом, Бели Лом и Мали Лом 6. На територията на парка има изградена
Скалите на каньона са покрити със съобщества от келяв габър, драка, смрадлика, люляк (около 60
вида дървета и храсти). В реките има 22 вида риби, 10 вида земноводни и 19 вида влечуги. Найголямо е разнообразието на птиците – 193 гнездящи вида, 127 от които са включени в Червената
книга на България или са застрашени в европейски мащаб. От регистрираните в България 68 вида
бозайници, в парка се срещат 62 вида. Пещерите, скалните дупки и горските участъци се обитават от
26 вида прилепи. Открити са находища на редки и ендемични растителни видове: диекианов лопен,
сибирска телчарка, съсънка и много други. В парка е единственото находище на новия вид за нашата
флора - сибирска телчарка.
6
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Популяризират се 5

маршрута (в т.ч. един с каяк), свързани с биоразнообразието и историческото
наследство.
В рамките на област Русе се намира дивечовъдната станция – „Дунав",
разположена в общините Русе и Иваново. Дивечовите запаси включват бекаси,
гълъби, пъдпъдъци, водоплаващи, фазани, сръндак, благороден елен, дива свиня,
чакал, вълк и лисица.
Природен резерват „Бели Лом”е разположен по поречието на р. Бели Лом,
югоизточно от гр. Ветово в местността Голямата кория, с основна функция - да се
запазят характерни за Лудогорието горски екосистеми с присъщия им растителен и
животински генетичен фонд и редки видове. На територията на парка има екопътека
с дължина 14 км, с места за отдих и заслони, която свързва село Писанец и град
Ветово.
В с. Писанец е ремонтирано старото каменно училище от 19 век и същото е
оборудвано като информационен център за посетителите на Природен парк
„Русенски Лом“ и Защитена зона „Ломовете“ от мрежата „Натура 2000“ .
Рибарниците при гр. Ветово са природна забележителност. Разположени са по
поречието на р. Бели Лом в землищата на гр. Ветово и гр. Цар Калоян.
Предназначени са за запазване местообитанията на червения ангъч.
Пещера „Орлова чука” е природна забележителност. Намира се на 35 км южно от гр.
Русе и на 3 км североизточно от с. Пепелина, в долината на р. Черни Лом. Пещерата
с площ от 800 дка е втора по дължина в България - над 12 км с галериите.
Проходимата дължина на пещерата е около 1 300 метра. Обитава се от 15 вида
пещерни животни, от които 8 вида прилепи. В облагородената част на пещерата
посетителите могат да видят следи от мечешки нокти, фауната в пещерата е
интересна и разнообразна. Въпреки, че е открита едва през миналия век, всъщност
пещерата е позната на човека още от праисторически времена: по време на
многобройните експедиции са намерени множество оръдия на труда, доказващи, че
тук са живели хора още от епохите на палеолита и енеолита.
В община Бяла попадат две защитени зони по Директивата за местообитанията, част
от националната екологична мрежа НАТУРА 2000: Защитена зона “Беленска гора” и
защитена зона “Река Янтра”. На територията на община Бяла, в землището на с.
Полско Косово, е обявена Защитена местност “Естествено находище на кримска
какула (Salvia scabiosifolia)”- единственото регистрирано на Балканския полуостров
находище на редкия вид многогодишно тревисто растение кримска какула, срещащо
се още на п-в Крим, Русия, включено в европейския списък на редките и застрашени
растения с категория „рядък“. Интерес представлява популацията на благородния
елен в Беленската гора. За отглеждането на тези елени се грижи Сдружение “Ловно-
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рибарско дружество – Сокол” - гр. Бяла, които осигуряват добри условия за развитие
на ловен туризъм.
Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица” в местност
„Къс баир”. Тук през 2010 г. е открит нов растителен вид, непознат за науката до
този момент. Растението носи името Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum
S.Stoyanov) и е открито от Стоян Стоянов. През 2012 г. той, заедно с Валентина
Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при
Българска Академия на науките, внесоха предложение за обявяване на нова
защитена местност с цел опазване местообитанието на уникалното растение.
Уехтрицовата урока е рядък балкански ендемит, разпространен единствено в
североизточните части на Балканския полуостров и никъде другаде по света.
Къщите за гости предлагат възможности за развитие на селски и екотуризъм.
Така например, къща за гости „Черният щъркел” се намира в сърцето на
живописния Природен парк „Русенски Лом”, в село Нисово, на 30 км. от Русе.
Къщата предлага удобство и уют както за семейства с деца, така и за приятелски
компании или фирмени тийм-билдинги и семинари. За удобство на гостите на хотела
се предлага и сервиране в уютната домашна обстановка на трапезариите и
приготвяне на храна за пикник. Спортният център към комплекса предлага на гостите
малка фитнес зала, парна баня, джакузи и открит плувен басейн за пълноценна
релаксация и поддържане на добрата форма. Гостите на комплекса могат да ползват
безплатно целия спортен център за своя отдих.
„Недината къща” в с. Червен е построена през 2010 г. Намира се в природен парк
Русенски лом, в историческото село Червен, на около 30 км от град Русе. Къщата е
разположена в живописна местност, двора й граничи с река Русенски лом (за
любителите рибари), а от самата къща се виждат чудно красивите скали, на които се
намира средновековната Червенска крепост - исторически обект, посещаван от много
туристи.
Къща за гости и вила за почивка в село Пепелина край Русе – „Арт Вила Орлова
Чука” предлага спокойствие, красота и история за развитие на културен и
екотуризъм. Селото е пръснато на три склона, разделено от река Черни Лом. Една от
най-красивите местности на природния парк Русенски Лом е именно тук около село
Пепелина. Резервата и реката Черни Лом обгръщат селото като в прегръдка и го
пазят от големи бури. Въздухът тук постоянно циркулира и според изследвания на
учени, тук и още няколко места в България са с най-чистия въздух, идеален за хора с
проблеми в дихателните пътища и сърдечно-съдови заболявания. Къщата е
декорирана от художници и дизайнери и често е място за срещи на писатели,
музиканти, артисти. Гостите на вилата могат да се насладят на красотата на
природата и да се докоснат до боите, камъка, стъклото, глината и дървото,
сътворявайки нещо от фантазия или импулс под наблюдението и творческите съвети
на професионални художници и приложници. В къщата се организират пленери за
художници, фотографи, приложници, както и за ученици в различни сфери на
изящните и приложни изкуства.
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2.2. Ресурси на област Констанца за екотуризъм и за селски туризъм
Окръг Констанца се намира в югоизточната част на Румъния, граничещ с Черно море
на изток и с окръг Тулча на север. На запад Дунав разделя окръг Констанца от окръзите
Калъраш, Яломица и Браила, а на юг е част от държавната граница между Румъния и
България. С площ от 7 071 км2, окръг Констанца представлява 3% от територията на
Румъния, заемайки 8-то място сред окръзите на Румъния. Териториалната административна
структура на окръг Констанца обхваща 3 общини, 9 града, 58 комуни и 189 села, с
население от общо 769.666 жители.
Умерено-континенталният климатичен режим, характерен за окръг Констанца, е
повлиян от географското положение, разположението между Дунав и Черно море, както и
от физико-географските особености на територията. В крайбрежната зона умереният
континентален климат има морско влияние. Морският климат се характеризира с лета,
чиято топлина отслабва от влиянието на морския бриз и меките зими, които са белязани от
силни и влажни ветрове, идващи от морето.
В окръг Констанца се развиват растителни видове, адаптирани към климатични
условия с ниска влажност, характерни за степната растителност (източноевропейски,
средиземноморски и балкански растителни видове) и пясъчната растителност (тесен
участък край черноморския бряг). Спецификата на фауната се определя от природните
условия на окръга - в морския район се срещат различни видове влечуги и няколко вида
чайки. Сред животните, живеещи на територията на окръга, са зайци, порове, вълци,
лисици и др.
Основни ресурси на област Констанца:
Масивът Кея. На левия бряг на долината Касимча, в близост до село Кея, се намира
масива Кея. Резервата заема площ от 285 ха и има около 565 редки видове флора.
Резервата Фънтаница – Мурфатлар се намира на 1 км южно от лозовите масиви на
Мурфатлар, отляво на пътя Констанца-Остров. Заема площ от 19,70 хектара и е
включен в гората Мурфатлар, чиято площ е 641 ха. Тук виреят редки видове като
чесъна, добруджанския лен, тревата коило, мурфатларски трън, зюмбюла, както и
видове, намиращи се изключително в Добруджа: мащерка, малък бадем, степен
божур, рицин и др. В тази зона живее добруджанската костенурка, чиято площ на
разпространение у нас е ограничена до някои точки в степите на
Добруджа.Многобройните растителни видове и пейзажа правят този резерват важна
атракция за туристите.
Крайбрежните дюни на Аджиджа. Разположен в комуна Аджиджа, на 50 метра от
брега на Черно море, резервата заема площ от около 25 хектара. Резерватът дава
подслон на 120 растителни вида, включително пясъчното зеле, пясъчният троскот,
пясъчния пелин, пясъчна тръстика, пясъчна люцерна и пясъчна краставица. Сред
редките видове са пясъчната поветица, пясъчния карамфил и др.
Гората Хаджиени. В южнодобруджанското плато, недалеч от езерото Мангалия,
между селата Хаджиени и Албещи се простира гората Хаджиени. Тя заема 584 ха, от
които самият резерват заема 207.40 ха.Горският резерват се състои от три части:
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централна част от 100 ха, покрита с дъбове и габъри, редуваща се с поляни, и
наречена "Казане", а западната страна с скалисти долини и поляни със степна
тревиста растителност, с площ 28 ха и северната част на резервата наречена
"Каская”.Гората Хаджени е защитена от 1962 година насам и подслонява много
видове: синчец, лисичина, златен шафран, зюмбюли, пролетен гороцвет, ирис,
божур, бял равнец, коило, дъб, жасмин, драка,
сухоцвет и др. Фауната е
представена в гората Хаджени от: добруджанската костенурка, смока, усойницата и
различни видове паяк.
Езерото Текиргьол. Разположен в близост до едноименното село, резерватът е
представен от най-голямото солено езеро у нас, с площ от 10,7 км2. Поради високата
си соленост, езерото е населено от микрофауна, адаптирана към солената среда.
Микрофауната, която обитава езерната вода, е представена от бактерии, зелени
водорасли, ларви на насекоми, ракообразни, към които се добавят повече от 124
вида птици. Западният край на Текиргьол е богат на сладки извори.
Канарите в Хършова. Близо до град Хършова, на брега на река Дунав, до руините на
старо римско селище, се намират Хършовските канари. Резервата се простира върху
площ от 5,30 ха и е обявен за природен паметник поради неговото научно значение.
Съществуващите в тази област юрски варовици са изследвани от 1867 г., като се
идентифицирани различни видове корали, гъби и др..
Пещирите в Гуриле Доброджей. В близост до комуна Лиману, на десния бряг на пътя
Гура Доброджей-Висторна има резерват, който включва пещерите Лиману,
Прилепите, и Адам. Най-голямата пещера в долината Касимча е Пещерата на
прилепите, която е с дължина 480 м, където са открити останките от над 20
вкаменелости. В пещерата Ла Адам, известната пещера от кватернерната фауна, е
открита богата фауна от 39 вида вкаменелости. В резервата се намират големи
колонии на прилепи, както и редки видове като паяк, изопод и др.
Вкаменелостите от Алиман. Разположен в южната част на Добруджа, в близост до
комуна Алиман, в долината Урлуя, резервата заема площ от 14,62 ха и приютява
езерата Сарпул и Ведероаса. Резерватът има голяма научна стойност и е обявен за
природен паметник.
Вкаменелостите от Сеймении Мари. Резерватът се намира близо до комуна
Сеймени, на река Дунав, на 9 км от Черна вода и заема площ от 0.50 ха. Резерватът
приютява специфична фауна от вкаменелости, състояща се от около 60 вида.
Вкаменелостите от Черна вода. Разположен в южната част на долината Карасу,
близо до Черна вода, резервата заема площ от 3 хектара. Вкаменелостите от Черна
вода съдържат богата на вкаменелост фауна, представена от 72 вида и е обявена за
паметник на природата.
Рифът от Топалу. Между Черна вода и Хършова, на брега на река Дунав,
резерватът Рифът от Топалу се намира на 3 километра от комуна Топалу. Заемащ
площ от 8 хектара, резервът включва варовиков комплекс от юрския период, чиято
фауна включва корали, остатъци от червеи, варовити гъби и др.
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Археологическият обект "Крепостта Капидава" - част от поредицата от крепости и
укрепления, построени по времето на император Траян, в началото на II век пр.н.е.,
като част от мерките за организиране на дунавския лимес.
Триумфалният паметник "Тропеум Траяни" от Адамклиси - построен от император
Траян, между 107-109 г. сл.Хр., в края на войните с даките,
Крепостта "Тропеум Траяни" - разположена на 1.4 километра от паметника, е
построена по време на император Траян и е възстановена по време на императорите
Константин Велики и Ликиний, след разрушенията, претърпени по време на готските
атаки през трети век след Христа.
Ресурси на окръзите Калараши и Гюргево
На територията на окръг Кълъраш има многобройни природни резервати, които могат
да се превърнат в туристически дестинации, предлагащи условия за отдих и развлекателни
дейности. По този начин са идентифицирани и обявени следните естествени горски
резервати на територията на окръг Калараш: гората Каяфеле (комуна Фундени), гората
Чирнюлеаса (комуна Митрени), Гората Фундени (комуна Фундени), гората Тамадау (село
Калареци, комуна Тамадау) (село Бошнеаг, комуна Доробанту).
Природен авифаунистичен резерват Лезер – Кълъраш, намираща се в Дунавския
лонгоз, съдържаща над 270 вида птици през цялата година: къдравия пеликан
Pelicanus cristus, пеликанът Pelicanus onocrotalus, малкия корморан Phalacrocorax
pygmaeus, червеногушата гъска Branta ruficollis, малката белочела гъска Anser
erythropus,червената патица Aythya nyroca , малката чапла Egretta garzetta.
Повърхността на този резерват е 3105 ха, от които 530 хa вода, 2425 хa земеделска
земя и 150 хa гора.
Природен резерват Остров Хараламби, разположен на река Дунав, с площ от 44,9
ха. Той обхваща сладководни местообитания със защитени растителни и животински
видове.
Природен резерват Островул Шоймул, разположен на река Дунав, в близост до
село Дикисени и с площ от 20,1 ха.
Природен резерват Остров Чоканещи, с площ от 44,9 хектара и разположен в
близост до комуна Чоканещи.
Окръг Гюргево е дом на природни резервати като горите Късчиоареле, Фънтанелe,
Манафу, както и резервата Комана. Като се има предвид, че офертата в областта на селския
туризъм и екотуризма е доста слаба, дори много по-слаба в сравнение с туристическата
оферта за класическите морски почивки, лесно може да се каже, че всички ресурси,
специфични за селския туризъм и екотуризма в окръг Констанца и трансграничния район са
лошо експлоатирани.
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Тема 3. Продукти за екотуризъм и за селски туризъм
В тази тема:
•

Ще представим основните елементи при създаването и при развитието на
туристическия продукт, на примера на екотуризма и на селския туризъм;

•

Ще извършим кратка характеристика
екотуризъм и за селски туризъм;

•

Ще посочим възможности за развитие на продуктите
за екотуризъм и за селски туризъм;

•

Ще формулираме предложения за нови продукти за екотуризъм
и за селски туризъм.

на

съществуващи

продукти

за

3.1. Процес на създаване на туристически продукти
(на примера на екотуризма и на селския туризъм)
Удовлетвореността

на

посетителя

от

екотуристическото

преживяване

или

преживяването при т. нар. селски туризъм е съществен елемент и основното, най-важно и
крайно необходимо условие за дългосрочната жизнеспособност на екотуризма като
стопански отрасъл. Преживяването при екотуризма трябва да съответства или да
надмине реалистичните очаквания на посетителите. Обслужването и задоволяването на
клиента, съществена и неделима част от екотуристическия продукт, трябва да бъде на
второ място, веднага след опазването и защитата при всяка посетена територия.
Посетителското удоволствие и развлечение трябва да бъде улеснено и подпомогнато чрез
следната система от мерки:
 Качествено осигуряване - гарантиране на сигурност, застраховане, както
и най-добри практики на обслужването;
 Система за акредитация в екотуризма - официално признат, отговарящ на
стандарта, качествен екотуризъм;
 Широк обхват от екотуристически продукти, подходящи за различни
видове и форми на екотуризъм, собственост на земята и режими на
управление;
 Адекватна и екологично чувствителна към средата инфраструктура,
която да не се конкурира с естествената природната среда;
 Съобразяване с нуждите на местните общности, техните нужди и
възможности;
 Отговорен маркетинг,

който

дава

реалистични

очаквания

за

екотуристическото преживяване във всяка природна зона.
 Подходящо планиране и управление.
Развитието на екотуристически продукти, както и на продукти за селски туризъм се
счита за стратегически процес за планиране, който е систематичен, т.е. представя
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логическа поредица от стъпки; предлага възможност за оценяване на алтернативи и е
насочен към обществото и подпомага неговото икономическо развитие.
Процесът на планиране на екотуристически продукти и на продукти за селски
туризъм включва следните фази (Campbell, 2009):
•

Фаза I: Мисия и поставяне на цели;

•

Фаза II: Инвентаризация и анализ на ресурсите;

•

Фаза III: Анализ на пазара;

•

Фаза IV: Съответствие между пазара и продуктовата концепция;

•

Фаза V: Развитие на туристическия продукт;

•

Фаза VI: Стратегия за пазара;

•

Фаза VII: Стратегия за прилагане на туристическия продукт на пазара.

Фаза I: Мисия и поставяне на цели. Мисията придава яснота и посока на процеса на
планиране и оформя визията на туристически продукт. Тя има за цел да обърне внимание
на това, което е важно за развитието на туристическата организация. Мисията определя и
ценностите, които трябва да се защитят. По-долу са представени примери, които показват
връзката между мисията и целите на примера на екотуризма.
Мисия: Да осигурява развитието на екологично устойчив туризъм, който носи
приходи за туристическата организация и за местното население.
Цел 1: Въвеждане на устойчиво икономическо развитие на организацията.
Подцели:
•

Увеличаване на приходите от туристи;

•

Определяне на територии, които са особено ценни за опазване;

•

Привличане на повече туристи;

•

Удължаване на туристическия сезон.

Цел 2: Окуражаване на участието на местните жители в екологични и социални
инициативи.
Подцели:
•

Създаване на обществена група за подкрепа на екологични инициативи;

•

Предоставяне на възможности за местните инвеститори в подкрепа на
екоттуризма.

Фаза II: Инвентаризация и анализ на ресурсите. Природните и културните ресурси
са атракциите на екотуристическия продукт. Много е важно да се направи база данни и
анализ на тези данни преди да се определи какъв потенциал за развитие има дадената
туристическа дестинация. Специално внимание трябва да се отдели на уникалните
характеристики и на територии с регионално или национално значение. Следва да се
анализират важни въпроси, например: кои са ресурсите, които привличат туристите;
достъпни ли са, интегрирани ли са и допринасят ли за опазването на околната среда и
културните ценности. Полезно е ресурсите да се групират по признаци и категории,
например: околна среда, културно наследство или исторически, рекреация на открити
места, специални събития за развитие на екотуризма и на селския туризъм,
информационни или т. нар. тълкувателни услуги и др.
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Фаза III: Анализ на пазара. На този важен етап следва да се направи подробен
анализ на пазара, за да има синхрон между екотуристическия пазар и ресурсите, които
дестинацията предлага. Има два вида търсене на пазара, които определят екотуристическия
продукт:
•

Първично проучване, включително въпросници и интервюта с туристическия бранш;

•

Вторично проучване включващо анализ на данните, които вече са публикувани или
анализи, публикувани за местните и чуждестранните пазари;

Първичното проучване генерира данни директно от туристическия бранш или
туристи, които се използват за оформяне на екотуристическия продукт. Това се извършва
чрез: неформално наблюдение на екотуристическия пазар, проучвания или интервюта сред
членове на туристическия бранш (търговци на едро, тур оператори и местни туристически
фигури
като
хотели,
курорти,
екскурзоводи,
приключенски
тур
оператори,
неправителствени организации и др., както и въпросници раздавани на посетителите в
региона, които представят екотуристическия пазар.
Вторичното проучване представлява литературни статии и резултати от въпросници,
които са направени вече от други хора. На регионално ниво този вид проучване може да
включва: въпросници попълнени от туристи, проучвания на екотуристическия пазар,
въпросници за екотуризма и за селския туризъм туризъм в други региони, проучване на
пазара от туристически списания - национални и регионални агенции за планиране на
развитието, туристически асоциации, общински туристически офиси и пр7.
Фаза IV: Съответствие между пазара и продуктовата концепция. Това е техника,
която често се използва, за да има синхрон между ресурсите и идентифицираните и
потенциални пазари. Резултатите ще позволят на туристическите организации в сферата на
екотуризма да определени каква е посещаемостта на туристите. Това от своя страна ще
даде отговор на въпроса дали е нужна допълнителна инфраструктура и услуги. На тази фаза
се определят и конкурентните продукти на пазара. По този въпрос, в зависимост от
разположението, конкурентните продукти и дестинации могат да бъдат в съседни региони
или в друга държава. Важно е да се знае, че сходни екотуристически оператори в близки
територии могат да си сътрудничат и да допринесат за разработването на цялостен
туристически пакет, който да се предлага на туристите.
Анализът на конкуренцията може да се извърши по следните по-известни критерии,
например:
Конкурент A:
•

Компоненти на продукта;

•

Конкурентоспособни характеристики и атрактивност;

•

Произход и големина на пазара;

•

Структура на цената;

•

Маркетинг подход и др.

При проучването състоянието на екотуризма и на селския турзъм може да се потърси съдействие ог
Българската асоцияцията за алтернативен туризъм - БААТ и в Българската асоциация за селски и
екологичен туризъм БАСЕТ, както и от местни частни организаци за туризъм, който по този тначин да
защитават свойте интереси и да популяризират дейността на алтернативния туризъм в региона.
7
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Фаза V: Развитие на туристическия продукт. Тази фаза е от изключително голямо
значение, за да се създаде професионален екотуристически продукт, който може лесно да
се промотира след това. Създаването на екотуристически продукти обикновено следва
следните четири стъпки:
•

Подготовка на дневния маршрут;

•

Осигуряване на всички услуги и доставчици по този маршрут;

•

Разработване на структурата на цената;

•

Изграждане на партньорство с тур оператори и търговци на едро.
Посоченият по-горе процес показва съвсем схематично как се разработва типичен

туристически пакет, как се идентифицират туристическите фигури, които предоставят
услуги (туристически доставчици) и как се определя цената.
Финансирането на продуктите на екотуризма и селския туризъм е изправено пред
редица предизвикателства. От гледна точка на банките, екотуристическите проекти са
проекти за кредитиране на малки и средни предприятия и затова те трябва да изпълнят
стандартен набор от критерии за одобрение. Основният финансиращ механизъм, от друга
стрна, в сферата на екотуризма и на селския туризъм e Програмата за развитие на селските
райони, и по-конкретно мерки 311 и 1138.
Фаза VI: Стратегия за пазара. Маркетинг или пазарната стратегия включва процес на
разработване на план за пазара, който цели продажбата на екотуристичестите продукти на
организацията. Маркетинг стратегията следва да бъде в синхрон с характеристиките на
екотуризъм и на селски туризъм и по-конкретно:
•

Малки групи;

•

Включва дейности, които не са типично „консуматорски”;

•

Използва съоръжения и места за настаняване, които не замърсяват околната
среда; Използва услугите на местното население и бизнеса;

• Сътрудничи си най-вече с местните жители и местно управление.
Маркетинг стратегията следва да отговори на следните по-важни въпроси:
 Организацията включила ли е местните жители в туристическото развитие, за
да може и те да имат ползи от него?
 Организацията информирала ли е туристите преди да посетят дестинацията и
да имат контакт с културата на местното население?
 Туристическите продукти имат ли образователна цел и пр.?
В сферата на екотуризма и в селския туризъм, маркетингът често може да бъде
предизвикателство, поради факта, тези алтернативни форми включват много малки
туроператори, които действайки самостоятелно, сами по себе си нямат необходимите
ресурси за туристически пазар на национално или международно равнище. От друга стран,
Мярка 311 има за цел насърчаване на инвестициите за стартиране и разширяване на селскостопански дейности
в селските райони (определени селски общности). Мярка 313 насърчава туристическите дейности,
изграждането на туристически съоръжения и атракции за посетители (вкл. посетителски центрове за местното
природно и културно наследство, музеи, изложби, съоръжения за рафтинг, лов, скално катерене и други
спортове, заслони и др.), развитие и маркетинг на туристически продукти (разработване и промоция на
интегрирани туристически продукти, стратегии и информационни материали, изграждане на електронни
системи за резервация и др.) Финансовата помощ е 100% от допустимите разходи за проекти на общини и до
70% от допустимите разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел.
8
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обслужващите лица в екотуризма (екотуроператорите) могат да бъдат позиционирани на
относително отдалечени места, където те нямат готов (бърз и лесен) достъп до
необходимите маркетингови умения и ресурси.
Посетителите е нужно да имат реалистични очаквания, те следва да проявяват
толерантност и да се отнасят с разбиране към туристическите преживявания. Ето защо, на
люботелите - туристи следва да им се помогне да изберат продукт, отговарящ на техните
потребности, интереси, хобита. В случая с екотуризма, отговорният маркетинг би трябвало
да информира потенциалните посетители за различните видове дейности, услуги, налични и
подходящи за определена територия.
В обобщение, едни от ай-важните инструменти за успеха на екотуризма и на селския
туризъм са развитието на продукта, маркетингът и рекламата. Тези дейности трябва да се
осъществяват съвместно от всички заинтересовани страни, като се използват найсъвременните методи. Важна ще е и ролята на партньорствата между обществения и
частния сектор. Тези партньорства трябва да се изградят, за да допълнят стратегията и
политиката на екотуризма и на селския туризъм.
3.2. Съществуващи продукти за екотуризъм и за селски туризъм
Съществуващи продукти за екотуризъм и за селски туризъм
в областите Добрич, Слистра и Русе
В настоящата част са представени продукти на екотуризъм и на селски туризъм,
които са позиционирани в трансграничния регион Добрич - Констанца. Примерите
онагледяват различните форми на екологичния и на селския туризъм, например
образователен, ортоложки, фермерски и пр.
Образователният екотуризъм в резерват „Сребърна”
Природният резерват Сребърна е може би най-подходящото място за образователен
туризъм в Силистренска област. Като един от най-известните природни резервати както в
страната, така и в чужбина, биосферен резерват „Сребърна” е уникален природен музей на
открито със следните характеристики:
•

Уникалност – Резерватът е едно от малкото места в Европа и света, където в реални
условия може да се наблюдават различни биологични видове, в това число и
застрашеният от изчезване къдроглав пеликан, който е и символа на резервата;

•

Международна известност – Поради изключителната си ценност Сребърна е
признат за биосферен резерват, за влажна зона с международно значение по
Рамсарската конвенция, за паметник на световното, културно и природно наследство
и като орнитологично важно място със световно значение;

•

Биологично разнообразие – Резерватът е местообитание на 1338 биологични вида,
някои от които са застрашени от изчезване;

•

Атрактивност – изброените по – горе характеристики определят резервата като
атрактивно място за туризъм и му определят ролята на мотивиращ фактор и основен
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елемент от предлаганите досега туристически пакети, реализирани на територията
на Общината и областта;
На територията на Природния резерват (притежаващ същевременно и статут на
биосферен резерват) “Сребърна” като допълваща туристическа инфраструктура за целите
на екологичния туризъм са изградени няколко пешеходни пътеки, беседки, маршрутни
табели и инфармационни табла.
В непосредствена близост до резервата e изграден природонаучен музей. В началото
той се помещава в къща в центъра на селото, като от 1983 г. за него е построена специална
сграда. Музеят разполага с видео зала, големи панорамни прозорци и място за наблюдение
към резервата. Експозицията е стандартна с препарирани птици, разположени в диорами
(стъклени витрини). Годишно тук идват около 15 000 туристи. 35% от тях са ученици идващи
на училищни екскурзии в началото и края на учебната година. Те прекарват тук около 1 час
главно в разглеждане на експозицията. Основинте цели на образователния екотуризъм в
Биосферния резерват „Сребърна” са:
 Запознаване на младите хора с необходимостта от опазване на подпочвените и
наземните води от замърсяване и опазване на екологичното и биологичното
развообразие;
 Водене на органично земеделие и традиционни занаяти;
 Обучение в добрите европейски практики за развитие на екотуризъм;
 Стимул към младите хора да се включат в непрекъснато провеждащи се кампании по
подобряване на резерватните територии и др.
Етнографски комплекс „Чифлика”, Чукурово
Етнографски комплекс „Чифлика”, Чукурово разполага с хотелска част (80 легла) с
неповторим възрожденски облик, състояща се от основно крило „Манастира", западно крило
„Панорама", три уютни бунгала (всяко с всекидневна, спалня и мини кухненски бокс) и една
великолепна фамилна къща. „Манастира" носи наименованието си благодарение на своята
архитектура, взаимствана от светите обиталища на Богуотдадените люде. Тук са обособени
11 двойни стаи, гостолюбиво подредени, както и пет студиа, обзаведени в стар градски
стил, като и наблюдателна кула. Западно крило "Панорама" носи названието си
благодарение на прекрасната гледка към долината. В него има 8 двойни стаи, чийто
интериор отговаря на изискванията и на най - взискателния гостенин.
Любителите на девствената природа имат възможност да се отдадат на опознаване на
местността. Комплексът разполага с екскурзоводи, които осигуряват на туристите
специализирана туристическа услуга – посещение на Батовската долина. Посещението
представлява запознаване с регион, ценен освен с великолепната си природа, но и с
неизброимите сведенията, които местността предоставя на любознателните туристи.
Многобройни археологически следи и останки свидетелстват, че това красиво място е
обитавано от човека от най-стари времена. От каменно-медната епоха, приблизително 5000
г. пр. Хр. са познати находки на медни тесли и брадви-доказателство, че през халколита
района е един от най-ранно заселените в днешна Добруджа. Тук са открити и единствените
засега известни монети на управлявалия през втори век пр. н. е. тракийски владетел
Спартеса.
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Етнографски Комплекс "Чифлика Чукурово" предлага на своите гости и възможността
да се потопят в магията на националните ни вярвания, като участват в пълноценното
обредно и ритуално отпразнуване на всеки личен ден от календара. Към настоящия момент
в с. Прилеп се гради църквата "Св. Илия". Храмът ще бъде единственият в селището.
Съшествуващи продукти за екотуризъм и за селски туризъм
в област Констанца
Въпреки, че потенциалът за екотуризъм на окръг Костата и трансграничния регион е
значителен, този сегмент понастоящем е слабо развит. Относително малък брой хостели е
включен в мрежата на Националната асоциация за селски, екологичен и културен туризъм.
Основните ресурси за екотуризъм и за еслски туризъм са:
Туристически комплекс Фантаница – Мурфатлар.Този туристически комплекс се
намира в близост до природния резерват Фантаница-Мурфатлар. Също така,
туристите могат да посетят два манастира (Дервентския манастир и манастира "Св.
Андрей"), скалните църкви, Паметника в Адамклиси. В този туристически комплекс
можете да опитате вино, специфично за региона.
Места за настаняване в село Аджиджа. Различни общежития за настаняване в село
Аджиджа организират или улесняват туристическите посещения в природен резерват
Морските дюни от Аджиджа, където можете да видите около 120 вида растения.
Места за настаняване в близост до резервата Хаджиени. Някои места за
настаняване в близост до Природен резерват Хаджиени организират или улесняват
посещенията на туристите в тези резервати, които имат специална ботаническа и
зоологическа стойност.
Места за настаняване в близост до Рифа от Топалу. Различни
места за
настаняване организират или улесняват туристически посещения на нео-юрския риф
в Топалу.
Селският туризъм е по-слабо развит сектор в тази зона, въпреки че естественият
потенциал на региона е значителен. В Констанца има само малък брой туристически места
за настаняване, включени в мрежата на Националната асоциация за селски, екологичен и
културен туризъм. Селското стопанство остава една от най-важните дейности в региона за
развитие на югоизтока, тъй като капацитетът на почвата е добър, с разнообразен релеф от
полета за зърнени култури, хълмове за овощни градини и лозя. Известни винарски
центрове, като масивите в Остров и Мурфатлар (Констанца) създават специална репутация
на добруджанския географски район. Селският туризъм включва анализ на специфични
форми, къмпинги и ваканционни комплекси, туристически пансиони (включително градски
и селски), ваканционни селища, аграрно-туристически пансиони, туристически места за
отмора и настаняване на морето.
Според Окръжната служба за финансиране на селските инвестиции в Констанца, в
момента в Констанца има четири агротуристически общежития: Лиману, 2 Май, Вама Веке,
Костинещи, а две общежития в Корбу са финансирани и са на път да бъдат завършени. По
правило тези пансиони имат градини, подредени с овощни дръвчета и зеленчуци, които се
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предлагат на туристите, които ще бъдат настанени в пансиона. Някои пансиони предлагат
разходки с коне или файтони, разходки с лодка или различни екскурзии. В окръг Калараш
няколко пансиона предлагат риболов, лов и посещения на хиподрум (Хергелията Жегалия).
С цел насърчаване на селския туризъм Окръжният съвет в Констанца разработи
проект „ Енографски маршрути в окръг Констанца", който включва разработването на някои
еко-гастрономически брошури, представящи информация за агро-туристическия потенциал,
винения и гастрономическия потенциал на окръг Констанца. Тук са описани туристическите
маршрути, по които румънските туристи могат да опитат известните национални и
международни вина, да се запознаят с местната кухня и да посетят туристическите атракции
с историческо и природно значение, включени в еко-гастрономическите маршрути.
Развитие на съществуващите продукти за екотуризъм и за селски туризъм
Туристическите организации, които предлагат продукти за екотуризъм и селски
туризъм, в най-общ план, са малки предприятия с минимален уставен капитал и ресурси.
Това обикновено са семейни фирми, в които работят основно членове на семейството. За
развитие на техните туристически продукти е необходимо създаването на единен
национален списък на екотуристически обекти. Би било полезно и обединение на
туристическите организаци в национално сдружение, с цел по-широка обществена и
финансова подкрепа за тяхното развитие на регионално или местно ниво.
Развитието на човешките ресурси и обучението в туристическите организации би
повлияло съществено върху повишаване на качеството на туристическите услуги в
екотуризма и в селския туризъм. Акцентът трябва да бъде върху издигане на качеството на
услугите; привличане на по-доходоносни клиенти; осведоменост на по-широк кръг от
обществото за същността и важността на развитието на устойчивия туризъм; застъпване на
аспектите на устойчивия екотуризъм и селски туризъм в програмите на специализираните
средни и висши училища; подобряване на образователното равнище в сферата на
специализираните видове туризъм; подобряване на облика на туризма като възможност за
кариера и др.
За успеха на екотуризма и на селсикя туризъм важна роля имат маркетингът и
рекламата. Особено значение в този аспект има използването на мултимедийни системи и
Интернет за информация и популяризиране на природното и традиционното ни наследство.
Основен

подход

в

подкрепа

на

качеството

на

екотуристическите

продукти

е

сертифицирането. Системите за сертифициране, стандартите и мащабът на тяхното
прилагане трябва да ползват опит от утвърдени европейски и международни модели, които
да се адаптират в полза на регионалнта специфика и идентичност.
Приоритетните действия в сферата на екотуризма и селския туризъм като фактори в
подобряването на качеството на живот и бизнес, трябва да бъдат и следните инициативи:
•

Използване на европейските стандарти за подобрение на инфраструктурите за
достигане до екотуристическите и селски обекти;

•

Подобрение на туристическите услуги чрез предлагане на възможности на хора в
неравностойно положение за посещение на екотуристически и селски обекти;
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•

Създаване на нови структури за приемане и обслужване на туристи, като например,
виртуални информационни центрове;

•

Важна роля за развититето на екотуризма и на селския туризъм имат и
образователните центрове, предвид на високите познавателни потребности на
туристите – любители.

Съвети, идеи и препоръки за развитие на продуктите за екотуризъм и за
селски туризъм
Силно участие в туристическата индустрия на местната общност
Участието в туристическата индустрия, както и в местната общност има няколко
предимства за предприемачите в селския туризъм и екотуризма:



Създава видимост и доверие



Повишава репутацията;

Позволява на предприемача да стане по-информиран относно важни
въпроси като нови програми, промени в законодателството, нови възможности и т.н.;




Осигурява признание, което е полезно при създаването на нови

партньорства.
Има няколко начина, по които един предприемач може да направи своя бизнес
известен. Сред тях са: получаване на членство в различни асоциации, участие в отраслови
комитети, участие в различни проекти, представяне на дейността пред органите за
насърчаване на туризма. В същото време участието в доброволни инициативи на местната
общност е начин за привличане на подкрепа.
Създаването на партньорства с други организации, чиято надеждност е призната, е
начин да се повиши доверието на потенциални клиенти, както и на други потенциални
партньори.
Създаване на партньорства с допълващи се организации
Партньорството с доставчици на оборудване или други доставчици на услуги може да
бъде много полезно за бизнеса, тъй като те позволяват създаването на нови и подобрени
продукти, които предприемачът не би могъл да осигури самостоятелно. Партньорите също
могат да се възползват от обмена на знания и умения и да реализират маркетингови
стратегии за съвместната си дейност. Партньорствата също така предлагат предимството да
защитават бизнеса и предлаганите продукти, като укрепват позицията си на пазара.
Избор на подходящи партньори
Изборът на подходящи бизнес партньори е от съществено значение. Важно е да се
намерят партньори, които да добавят стойност към комбинацията от предлагани продукти
или да предоставят услуга, която липсва в офертата на предприемача. Също така е важно
да се установят партньорства с хора, които споделят една и съща бизнес философия, които
вече имат добър имидж на пазара и се интересуват от качеството на обслужване на
клиентите. Сериозността и коректността са много важни характеристики на бизнес
партньора.

76

Възможните партньори може да не са подходящи и е важно това да бъде
идентифицирано възможно най-рано. Ранното отказване от неподходящо партньорство ще
доведе до избягване на дългосрочни загуби.
За да се идентифицират най-подходящите партньори, е полезно да се състави списък
от съвместими организации (бизнеси, предприятия, хотели, местни власти и т.н.), които
могат да бъдат подредени въз основа на приоритет, вид продукт или потенциална полза.
Идентифициране на притесненията на партньорите, възможностите и
техните ограничения
Успешните партньорства се изграждат с течение на времето и е важно те да създават
бизнес възможности, които са от полза и за двете страни. За да бъде партньорството
успешно, и двамата партньори трябва да познават бизнеса си по отношение на
възможности, силни или слаби страни.
Установяване на споразумение за партньорство
Когато се установи бизнес партньорство, трябва да бъдат договорени найподходящите подходи, както и да се решат оперативните проблеми, които могат да
възникнат. В същото време е за предпочитане да има писмено споразумение, в което да се
идентифицират потенциалните проблеми, които могат да възникнат в бъдеще, заедно с
предварително разработени решения. Писменото споразумение за партньорство може да
съдържа следните елементи: задълженията на страните, ангажимента за изключителност
при предлагането на определени продукти или опаковки, стандартите за качество и
методите за контрол на качеството, начина на използване и поддържане на оборудването,
изготвянето на координиран маркетингов план, непрекъснато предоставяне на услуги
между партньорите, ценова стратегия и споделяне на приходите, решаване на евентуални
проблеми, валидност на споразумението, както и условията за подновяване.
Максимизиране на използването на Интернет като маркетингов инструмент
Интернет присъствието е ефективен и евтин начин за реклама на бизнес в областта
на спортния и приключенския туризъм. Интернет маркетингът има много предимства,
между които могат да бъдат споменати ниската цена за поддържане и актуализиране на
информацията за предлаганите продукти и услуги, или за разширяване на клиентелата на
международно ниво. Освен традиционния уебсайт, ефективни начини за популяризиране на
бизнеса в областта на спортния и приключенския туризъм са блоговете, качването на
презентационни и рекламни филми в социалните мрежи.
Според последните тенденции, съдържанието на социалните мрежи става все поважно при вземането на решения за туристите. При тези условия, голямата видимост и
добрият имидж в тази среда са от съществено значение за успеха на всеки бизнес в
областта на туризъма.
Интегриране на уеб сайта в другите маркетингови стратегии
Въпреки че онлайн средата се превърна в най-важния начин за промотиране на
туристическия бизнес, за предпочитане е да се използват разнообразни методи в
маркетинговата стратегия и да се избегне пренебрегването на традиционните канали за
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популяризиране. По този начин уеб сайтът, както и другите методи за популяризиране,
използвани в онлайн средата, трябва да бъдат интегрирани с традиционните методи за
популяризиране в единна маркетингова стратегия. Например, уеб сайтът, Facebook акаунтът
и блога трябва да бъдат включени в традиционните рекламни материали (листовки, плакати
и др.). Също така, трябва да има връзки между различните начини за популяризиране
онлайн. Например, Facebook страницата или блогът трябва да съдържат връзки към
уебсайта и обратно.
Ето някои принципи и препоръки за уебсайта
 Получаване на писмени предложения от различни уеб дизайнери и избор на найподходящото;
 От самото начало да се определят разходите за поддържане и актуализиране на
сайта, както и дали предприемачът може да контролира съдържанието и дали може
самостоятелно да прави промени;
 Установяване на авторско право и интелектуална собственост върху съдържанието
на сайта
 Получаване на специализирано мнение от адвокат преди подписването на договора
 Уверете се, че честотната лента (bandwidth) е достатъчна за очаквания трафик;
 Гарантиране, че на предприемача се предоставя периодична и колкото е възможно
по-подробна статистика за посещенията в сайта;
 Предприемачът трябва да участва в изпълнението на сайта: да го наблюдава
редовно и да гарантира, че е актуален и привлекателен;
 Името на уебсайта трябва да е просто и да отразява провежданата дейност или
наименованието на фирмата;
 Използване на качествени снимки, като се зачита времето за качване на сайта;
 Предоставяне на отговори на имейли, в деня на получаване;
 Отстраняване на проблеми със сигурността, в случай, че могат да се извършват
онлайн плащания на сайта;
 Интегриране на наличната клиентска информация в базата данни.
Осигуряване на „преживявания" на потребителите
Практикуващите селския туризъм и екотуризма, търсят уникален опит и се
препоръчва дейностите да се извършват по по-интерактивен начин и в специална
атмосфера. За да се предложат добри преживявания на клиентите, трябва да се следват
цели като:

 Персонализиране на предлаганите услуги и продукти според нуждите и интересите
на клиентите;

 Използване на тематични подходи (планиране на тематични екскурзии, интегриране
на съответните културни елементи и т.н.);

 Всеки детайл трябва да бъде планиран внимателно и нищо да не става случайно;
 Включване на повече дейности в програмата;
 Изненадвайте клиентите, като предлагате неочаквано качество на услугата. Често е
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по-добре да се настроят очакванията на сравнително по-ниско ниво, а офертата да ги
надвишава;

 Включване на изненади за клиентите или бонуси с добавена стойност. Например, на
клиентите моат да бъдат предлагани малки подаръци-изненади;
Редовна комуникация с клиентите и проактивност
Туристите очакват професионална комуникация и бързи отговори от страна на
предприемача. Осигуряването на бърз отговар на изискванията на клиентите помага за
положителното разграничаване на предлаганите услуги в сравнение с конкуренцията.
Вниманието към детайлите е много важно и клиентите могат да бъдат впечатлени от
предоставянето на висококачествени услуги. Например, ако се предлагат разнообразни
дейности, туристите ще бъдат впечатлени, ако предприемачът или персоналът си спомнят
(или могат да видят в базата данни) от какви видове дейности се интересуват и в какви
дейности са участвали при предишните посещения.
Освен да се отговаря бързо на изискванията на потенциалните клиенти, е много
важно да се поддържа

връзка със старите клиенти, за да се създаде лоялност.

Удовлетворените клиенти, и клиентите, с които държите връзка могат не само да се
завърнат, но и да препоръчат продукти и услуги и на други хора. Има разнообразни начини
за поддържане на връзка с клиентите: изпращане на бюлетини, съобщения за благодарност,
поздравителни картички по различни поводи. Например поздравителните съобщения могат
да бъдат изпратени в празнични дни, в които да са включени снимки и филми от
ваканционните дейности, в които участва и клиентът. Също така е важно да поддържате
човешки отношения с клиентите. В някои случаи е за предпочитане да се свържете с
клиентите по телефона, за да получите по-подробна информация, да се насладите на поприятно преживяване и да насърчите бъдещи резервации.
Автентичност на продукта
Автентичността

е

от

съществено

значение

за

правилното

интегриране

на

традиционните селски ресурси в туристическите пакети. Автентичните преживявания имат
нарастващо търсене сред туристите по цял свят. Чрез автентичност предприемачът ще
укрепи позицията на своя бизнес на пазара.
Адаптиране и непрекъснато обновяване
Адаптирането и иновациите правят бизнеса по-мощен и универсален. Дейностите в
селския туризъм и екотуризма се влияят от няколко трудно предвидими фактора, като
неблагоприятното време, отмяната на резервации от клиенти, повреждане на оборудването
или затваряне на определени маршрути. При тази ситуация е важно предприемачът да може
да адаптира дейността си към новите условия. Един от начините за адаптиране е да се
предлагат алтернативни продукти и дейности. Фирми, които разчитат на благоприятно
време за осъществяване на основни дейности, могат да се възползват от такова
предварително планиране. За да може успешно да предложи алтернативни програми, е
необходимо предприемачът да познава региона много добре и да разполага с алтернативно
оборудване и персонал. За намирането на такива алтернативни решения, някои
партньорства могат да бъдат от полза. Основната полза от способността да се предоставят
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на туристите алтернативни програми и дейности е непрекъснатото генериране на приходи.
Също така, клиент, който е участвал в алтернативни дейности, които са генерирали приятни
преживявания, може да се върне в бъдеще, за да участва в дейността, за която
първоначално е дошъл.
Иновацията не само помага за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, но
помага и да стане по-добре познат на пазара.
Съвети за иновации и непрекъснато планиране:



Непрекъснат растеж на бизнеса в условията на променящо се общество;

Поддържане на връзка с това, което се случва наоколо, и използване
на добрите идеи на други фирми, дори в различни области;




Използване на най-новите технологии;

Предприемачът не трябва да допуска липсата на високо ниво на знания
в дадена област или липсата на пари да попречат на развитието на добра бизнес



концепция;
Предприемачът не трябва да се страхува да прави грешки или да
пробва нови неща;




Редовно преориентиране на бизнеса;



Мислене извън конвенционалните граници.

Отразяване на пазарните предпочитания при реализацията на продуктите
Получаването и използването на информация за очакванията и предпочитанията на
клиентите, както и тяхното удовлетворяване са от съществено значение за способността за
подобряване на предлаганите продукти и услуги и за посрещане на нуждите на настоящите
туристи.
Разработване на разнообразие от продукти
Често разнообразието е ключът към способността да се реализират дейности през
цялата година. Извършването на дейности през цялата година е цел,която заслужава да се
спомене, тъй като подобрява жизнеспособността на бизнеса и позволява на предприемача
да превърне селския туризъм и екотуризма в постоянна заетост. Също така, способността за
осигуряване на постоянни работни места може да бъде силна точка в процеса на набиране
на персонал.
Разнообразието от продукти може да се развие както чрез партньорства с
допълнителен бизнес, така и чрез преосмисляне и промяна на някои от собствените бизнес
дейности. В същото време използването на диверсифицирани маркетингови канали дава
възможност на бизнеса да увеличи клиентската си база и да увеличи приходите си.
Намиране на пазарна ниша и съсредоточаване върху нея
Наличието на голям брой туристически бизнеси води до необходимостта от
специализация.
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Въпросите, на които предприемачът трябва да намери отговор, са следните:
 По какво се различавам от останалите?
 Как мога да предложа на своите клиенти уникално преживяване?
 Как мога да намеря пазарна ниша, където мога да предлагам уникални продукти и
услуги, както и бизнес философия, която да ме отличава от останалите?
За да намери отговори на тези въпроси, предприемачът трябва:
 да бъде в течение с последните тенденции в селския туризъм и екотуризма
 да изучава своите конкуренти, за да разбере какво се предлага на пазара и какво е
успешно;
 Да разработва профил на пазара и да опознае туристите, и какви са техните нужди и
очаквания;
 Да разбере с какво се различава неговият регион от другите дестинации и да изложи
тези разлики.
 Да използва така получената информация, за да установи
предлагания продукт, като се съсредоточи
неговият продукт или услуга.

пазарната ниша и

върху уникалното, което предлага

Иновациите, гъвкавостта и целостта на автентичността са важни при определянето на
пазарните ниши. Най-важният аспект е предлагането на качествен продукт или услуга.
Макар че предлагането на разнообразна гама от продукти и услуги помагат на бизнеса да
бъде икономически жизнеспособен важно е да се избегне намаляването на офертата на
продукти. Много компании откриват, че не е непременно трудно да се намери ниша, а поскоро да се остане постоянно в тази ниша.
Назначаването на подходящия персонал и насърчаването му да се учи и да се
развива непрекъснато
Очевидно е, че ключът към успеха на бизнеса за селски туризъм е наемането на
подходящ персонал, който има необходимите знания и умения,

приятен е и не губи

ентусиазма и вниманието си към детайлите след изпълнение на повтарящи се задачи или
ако екскурзията трае няколко дни. Правилният персонал, добре обучен и ентусиазиран,
може да обогати опита за почивка и нивото на обучение може да се подобри чрез учене
през целия живот. Задържането на персонала в процеса на учене през целия живот не само
води до повишаване на експертния опит, но е и мотивиращ фактор.
Поддържането на мотивацията на персонала може да се постигне чрез създаване на
интересна работна среда, която може да повиши стойността на дадена работа. Практика в
това отношение е обмена на работни места между служители или обмен на служители
между партньорски компании. По този начин персоналът изпълнява различни задачи, които
му позволяват да се развива професионално и да има по-висока степен на удовлетвореност
от работата. Друг мотивиращ фактор за служителите е тяхното участие във вземането
управленските решения и разработването на продукти. Персоналът може също да предложи
ценни предложения за подобряване на продуктите и услугите, защото той има пряк контакт
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с туристите.
Уважение, разбиране и грижа за околната среда
Уважението към околната среда е добра практика в селския туризъм и екотуризма.
Много е важно тези, които извършват дейности в този сектор:
•

Да имат страст към природата;

•

да имат способността да разбират природата;

•

Да защищават природата и околната среда;

•

Да предоставят на туристите информация за грижата и зачитането на околната среда.
3.3. Предложения за нови продукти за екотуризъм и за селски туризъм
В настоящата ст на разработката са представени предложения за иновативни

продукти, като те са съобразени с проучените по-рано ресурси за екотуризъм и за селски
туризъм, традиции и приемственост в дадения регион.
Музей на открито
С оглед на богатото биоразнообразие на трансграничния регион Добрич – Констанца,
може да се организира открит еко-музеен комплекс, включващ: маршрути, специално
създадени за наблюдение на флората и фауната, работилници под формата на минилаборатории, оборудвани с микроскопи, кратки информационни презентации за по-добро
познаване на екосистемата и мерки, които могат да бъдат предприети за опазване на
околната среда.
Редурсите за реализиранеи на този трансграничен проект могат да включват
следните обекти:
В защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица” в местност
„Къс баир”, община Бяла през 2010 г. е открит нов растителен вид, непознат за
науката до този момент. Растението носи името Уехтрицова урока
(Bupleurum uechtritzianum S. Stoyanov) и е открито от Стоян Стоянов. През 2012 г.
той, заедно с Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания при Българска Академия на науките внеасят предложение за обявяване
на нова защитена местност с цел опазване местообитанието на уникалното растение.
Уехтрицовата урока е рядък балкански ендемит, разпространен единствено в
североизточните части на Балканския полуостров и никъде другаде по света.
Продуктът

е фокусиран към дългосрочното опазване на Уехтрицова урока

(Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) като уникален растителен вид чрез развитие
на екотуризъм и образование за околна среда. Преките ползи от реализирането на
този продукт са в създаването на музей на открито в местност „Къс баир”, където е
открит този уникален растителен вид; посетителски център в село Острица с
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експозиции и на информационен пункт със сувенирен магазин в двора на кметството
на селото. За реализацията на тази инициатива следва да бъдат обучени водачи и
лектори, с цел развитие на образователен екотуризъм. Следва да бъдат са
разработени и екомаршрути за популяризирането на Уехтрицова урока и на
екодестинацията, като цяло. За развитието на този туристически продукт, е
необходима подкрепата на български и международни туроператори и агенции,
туристически информационни центрове и медии. Сред основните ползи са опазване и
увеличение на популацията на Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum
S.Stoyanov); потенциал за развитие на селски туризъм; съхранение на занаяти и
традиционни продукти; нови къщи за гости; нарастнане на образователното равнище
и екокултурата на младите хора и пр.
Гората Хаджиени. В южнодобруджанското плато, недалеч от езерото Мангалия,
между селата Хаджиени и Албещи се простира гората Хаджиени. Тя заема 584 ха, от
които самият резерват заема 207.40 ха.Горският резерват се състои от три части:
централна част от 100 ха, покрита с дъбове и габъри, редуваща се с поляни, и
наречена "Казане", а западната страна с скалисти долини и поляни със степна
тревиста растителност, с площ 28 ха и северната част на резервата наречена
"Каская”. Гората Хаджени е защитена от 1962 година насам и подслонява много
видове: синчец, лисичина, златен шафран, зюмбюли, пролетен гороцвет, ирис,
божур, бял равнец, коило, дъб, жасмин, драка,
сухоцвет и др. Фауната е
представена в гората Хаджени от: добруджанската костенурка, смока, усойницата и
различни видове паяк.
Езерото Текиргьол. Разположен в близост до едноименното село, резерватът е
представен от най-голямото солено езеро у нас, с площ от 10,7 км2. Поради високата
си соленост, езерото е населено от микрофауна, адаптирана към солената среда.
Микрофауната, която обитава езерната вода, е представена от бактерии, зелени
водорасли, ларви на насекоми, ракообразни, към които се добавят повече от 124
вида птици. Западният край на Текиргьол е богат на сладки извори.
Този продукт може да бъде персонализиран в смисъл, че е възможно да се създаде
вариант на маршрут и информационни материали, специално предназначени за деца.
Продуктът е фокусиран към дългосрочното опазване на природата в трансграничния регион
със своите уникални растителни видове чрез развитие на екотуризъм и образование за
околна среда. Преките ползи от реализирането на този продукт са в създаването на музей
на открито в местност, където се срещат уникалните растителни вид; посетителски център
в с експозиции и на информационен пункт със сувенирен магазин.
За реализацията на тази инициатива следва да бъдат обучени водачи и лектори, с
цел развитие на образователен екотуризъм. Следва да бъдат са разработени и екомаршрути
за популяризирането на Уехтрицова урока и на екодестинацията, като цяло. За развитието
на този туристически продукт, е необходима подкрепата на български и румънски, както и
международни туроператори и агенции, туристически информационни центрове и
медии.Сред основните ползи от този проект са опазване и увеличение на популацията на
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Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov); потенциал за развитие на селски
туризъм; съхранение на занаяти и традиционни продукти; нови къщи за гости; нарастнане
на образователното равнище и екокултурата на младите хора и пр.
Този туристически продукт ще има нужда от широка промоционална кампания както
чрез социални мрежи, така и чрез традиционните медийни канали (телевизия, радио,
локално разпространение на брошури и т.н.).
Кулинарното изкушение в Добруджа
Община Тутракан е разположена в североизточната част на Дунавската равнина.
Съществуващите природни дадености в Тутракан, и близостта до туристически обекти от
национално и международно значение, създават предпоставки в региона за развитие на
екотуризъм. Географското положение и наличието на възможности за лесно преминаване
на

границата с

Румъния

създават

и

благоприятни

възможности

за

развитие

на

международен и селски туризъм, свързан с представяне на местните обичаи, както и
тематични туристически маршрути (велотурове по Дунав и др.). Характерно за Тутракан са
традициите в риболова и приготвянето на местни рибни специалитети, запазени във
времето от местното население.
Еко селище „Тутракан” се разграничава от бетонните структури от метал и стъкло,
които ни обкръжават в градското ежедневие. Селището представлява къщи за гости,
направени от изцяло от дърво. Целта е гостите да се се потопят в усещането за топлина и
уют, създавано от дървесината. Основната туристическа атракция е наречена „Кулинарно
пътешествие”, целящо да докосне сетивата на туристите. Кулинарното пътешение
включва приготвяне и дегустация на прясна риба, както получаване от страна на гостите на
ценни знания и умения за това, как се приготвя здравословна храна, как да използват
биологични продукти, както и какви са „тайните” рецепти от региона. Такива уникални
реценти са например рибник и пълнен шаран. Гостите се учат и на това, как да
разграничат различните видове риба, как да я приготвят по здравословен начин и как да
открият нови вкусове.
Редом с къщите за гости, комплексът разполага с ресторант, където за ценителите е
организирана дегустация на местни вини в комбинация с различни видове домашно
приготвена раба и сирена. В допълнение, екоселището предлага туристическа услуга посещение на Архитектурен резерват „Рибарска махала” на брега на река Дунав.
Атракцията включва посещение на атрактивно рибарско селище с автентичен сграден фонд
и с атмосферата на някогашния основен поминък на Тутракан – рибарството.
Очаквани ползи от този продукт са свързани с нарастване на възможностите за
развитие на селски и екотуризъм. Предоставят се и възможности за възраждане на
рибарството като основен поминък на местното население. Допълнителните ползи
кореспондират със съхранение на местните кулинарни традиции, икономическо развитие на
региона и просперитет в сферата на туризма.
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С цел развитие на този кулинарен продукт, в селските райони на окръг Констанца
и трансграничния регион може да бъде създадено традиционно добруджанско ваканционно
селище. То може да включва няколко места за настаняване, включващи традиционни вили,
окачени колиби, ресторант, и по желание специална зона за къмпинг. Целта на този проект е
да пресъздаде традиционната атмосфера и да създаде истинско преживяване за туристите. За
това се препоръчва да се обърне специално внимание на всички детайли: вътрешността на
хижите да отразява чрез декорацията традиционния дух; административният персонал на
ваканционното селище да носи народни носии, ресторантът да използва само глинени
съдове, менюто да съдържа традиционни добруджански ястия и т.н.
Също така, в рамките на традиционното ваканционно селище може да се организират
редица дейности за туристите:
•

посещения на хиподруми, предлагащи основни уроци и възможност за кратки
разходки;

•

риболовните дейности, които могат да се проведат в близко езеро или в специално
езеро, или в езеро създадено във ваканционното селище;

•

екскурзии с лодка;

•

занаятчийска работилница;

•

детска площадка за игра на деца;

•

музикални спектакли и популярни игри.

Основните ресурси, необходими за създаването на този туристически продукт се
изразяват в:
•

изграждане и благоустрояване на вилното селище: вили, окачени колиби, ресторант,
детска площадка, зелени площи, езерце;

•

закупуване или наемане на оборудване: риболовни принадлежности, лодки;

•

наемане на административен персонал.

Този туристически продукт ще има нужда от широка промоционална кампания както
чрез социалните мрежи, така и чрез традиционните медийни канали (телевизия, радио,
локално разпространение на брошури и т.н.).
Възраждане на традиционните занаяти на Добруджа
Разположено на брега на р. Дунав с. Ветрен от край време се слави със своите
риболовци. Тук има около 50 лодки в две лодкостоянки. Едната е непосредствено до селото
(по-голямата), а другата е в така нареченото с. Танасово, разположено до самия
северозападен ъгъл на природен резерват „Сребърна”. Рибата се продава най-често на
място като се съхранява жива в големи живарници в самата река или във фризери.
Село Ветрен има и богато историческо минало. В неговото землище има 27
тракийски могили. Правени са разкопки на исторически обекти от римско време. Климатът
тук е уникален за района и по своите си параметри се доближава на курортното селище
Вършец. Основната цел на местното управлеине от 2015 г. е развитието на селския туризъм.
Приоритено направление за изпълненито на тази цел е възраждането на традиционните
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занаяти, а именно: риболовът и земеделието. Интерес представлява един изчезнал вече
занаят - обработка на растителност от езерото. Развит от дълбока древност, през 1954 г.
този занаят придобива промишлен вариант с основаване на фабрика „Камъшит” в Силистра.
За възраждане на този традиционен за местните жители поминък, домакините на
екокъща „Ветрен”, като нов туристически продукт, организират „ден на занаятите”. От
папура или „каракол” (Typha angustifolia, T. latifolia) и камъша или „къндъра” (Scirpus
lacustris) те, заедно с туристите – любители на екотуризъм, изработват рогозки за покриване
на пода. Острицата (Carex sp.), като друг традиционен материал, участниците използват за
връзване на снопи на окосената тръстика. След приключване на т. нар. „ден на
занаятиете”, домакините организират и дегустация на традиционно вино в комбинация с
различни видове домашно приготвени специалитети.
Целта на тази инициатива и други подобни е превръщането на село Ветрен в
„средище на традиционните занаяти”. Възмвожно е също така организираното на музейна
експозиция на занаятите, която да ключва аспектиса рибарството и винопроизводството,
характерни за региона.
С цел развитие на този продукт, на туристите може да бъде предложено
преживяването на почивка, прекарана в традиционно румънско домакинство, като се
организира агротуризъм. При този туристически продукт фокусът е преди всичко върху
разнообразието на програмата с организираните дейности за туристите. По този начин, за да
се създаде автентично преживяване, могат да се извършват следните дейности:
•

демонстрации на занаятчийство, както и предлагане на основни курсове;

•

демонстрации на биологично земеделие: посещение на определени култури,
представяне на кратки презентации;

•

демонстрации на готвене на някои традиционни ястия, както и предлагане на
основни курсове;

•

екскурзии до кошарата: представяне на процеса на производство на мляко,
организиране на дегустации и др.

•

екскурзии до лозови масиви и винарски изби в региона: представяне на различни
сортове грозде, винения процес и в зависимост от сезона могат да се наблюдават
различни етапи от този процес.

Основните ресурси, необходими за създаването на този туристически продукт се
изразяват в изграждане/закупуване и организиране на агротуризъм - наемане на
специализиран персонал за презентации в рамките на всеки вид дейност. Този туристически
продукт ще трябва да се подпомогне от широка промоционална кампания както чрез
социалните мрежи, така и чрез традиционните медийни канали (телевизия, радио, локално
разпространение на брошури и т.н.).
Приключенско селище
Приключенско еко селище „Бяла”, област Русе е предназначено за деца от 12 до 17
години и техните родители. Основната цел на приключенско еко селище е обучение в

86

спортни и туристически практики, съчетано с развиване на екологично съзнание и на
умения за опазване на околната среда. По време на престоя си, участниците придобиват
умения за изграждане и пребиваване в палатков лагер. Те вземат уроци по спортно
катерене на специално подготвена за целта катерачна стена. Организаторите предлагат
занимания по спортно ориентиране,
парапланеризъм, опазванесреда и др.

планинско

колоездене,

пешеходен

туризъм,

Приключенско еко селище Бяла, област Русе предлага на своите гости посешение на
пещера „Орлова чука”. Туристическата еднодневна програма включва запознаване с
пещерни животни, и най-вече характерните за тази пешера - прилепи. В облагородената
част на пещерата посетителите се запознават с исторически находки - множество оръдия на
труда, доказващи, че тук са живели хора още от епохите на палеолита и енеолита.
Приключенското селище предлага и разходка сред живописните ждрела на Суха
река. Суха река е красив природен феномен и целта тук е запознаване на децата с
природните, но и историческите и културните ресурси на реката. За целта се организират
игри и спортни мероприятия, които да отключат откривателския дух и любознателност на
децата и родителите.
С цел развитие на този продукт се предлага иновация - състезание в град
Констанца. Специфична особеност на състезанието е, че с лодките са с двигател,
използващ слънчева енергия В Констанца могат да се организират състезания с моторни
лодки със слънчеви панели. По този начин, освен развлечения за туристите, се осигурява
защита на подводните същества и на цялата околна среда. Освен това тези лодки намаляват
шумовото замърсяване, правейки плаването много по-приятно.
Същевременно

това

състезание

има

ролята

да

насърчава

използването

на

възобновяеми енергийни източници и да популяризира значението на ограничаването на
въздействието на човека върху околната среда.
Тези лодки се използват широко в страни като Норвегия, Швеция, Германия,
Швейцария, Италия и Франция. Инвестицията, макар и значителна в началото, има
предимството, че вече не изисква допълнителни разходи за гориво, като лодките са
енергийно независими. Освен това предприемачът може да придобие много добра
репутация и признание от местната общност, а и не само.
Основните ресурси, необходими за организирането на това събитие, са:
•

закупуване на лодки, използващи възобновяеми енергийни източници (в
слънчева енергия);

•

наемане на екскурзоводи за предоставяне на подробности на децата за богатството

случая

на екосистемата по време на разходката;
•

лично отговорно ангажиране с определянето на правилата за състезанието и надзор
над събитието.
Освен това, тези автомобили могат да бъдат специално разработени, за да се

посрещат и туристите с увреждания. Събитието ще трябва да се възползва от широка
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промоционална кампания както чрез социалните мрежи, така и чрез традиционните
медийни канали (телевизия, радио, локално разпространение на брошури и др.), за да се
привлекат деца, както и техните родители и приятели - любителите на водните спортове.
Тема 4. Добри практики за екотуризъм и за селски туризъм в Европа
В тази тема:
•

Ще представим добри примери като акцентираме на ролята на държавата за
развитието на екотуризма;

•

Ще представим пример, който демонстрира значението на местното
управление за развитието на екотуризма;

•

Ще разгледаме пример, който показва как екотуризмът и селският туризъм
могат да си сътрудничат в полза на развитието на хората, на регионите и на
държавата.
4.1. Европейски практики
Националните паркове в Австрия и националната политика
в полза на екотуризма
Австрия има шест национални парка с обща площ 2,356 кв. км. представящи 2,8% от

територията на държавата и два от тях дори се намират на територията и на съседни
държави. Долината Таятал в северната част на Долна Австрия, която преди това е била
разделена от Желязната завеса, сега представлява национален парк в две държави Австрия
и Чехия. С декларацията си за национален парк и своя транснационален принос към
устойчиво развитие, това е специален пример за обединяването на един разделен
континент (Nationalparks Austria 2004).
През последните години Австрия е създала национални паркове, които са модерна и
адекватна част от политиките за опазване на австрийската природа. Настоящата ситуация и
международната репутация на австрийските национални паркове се базира на три принципа:
 Договор за доброволчество на собствениците на земи;
 Адекватна компенсация за икономическите недостатъци;
 Действие в съответствие с международните критерии на Международното сдружение
за опазване на природата (IUCN - The International Union for Conservation of Nature).
Принципите могат да се разглеждат като основа за развитието на австрийските
национални паркове тъй като те гарантират, че изискванията се спазват и собствениците на
земя, местните жители и регионалните организациите за околна среда могат да бъдат
включени в мениджмънт процесите. Националните паркове играят важна роля в
намаляването на различните интереси на местните жители, политики и туризъм.
Адекватният туристически мениджмънт в националните паркове показва как
опазването на природата и развитието на туристическите дейности може да върви ръка за
ръка. Ръководствата на Националните паркове в Австрия са осъзнали, че околната страна,
природата и екосистемиса изключително важни ресурси за бъдещо туристическо развитие,
поради факта, че има увеличаващо се търсене на рекреативни дейности в непокътнати и
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обогатяващи - живота пейзажи. Въпреки че австрийските граждани все още имат скептично
отношение към модерното туристическо развитие, одобрението на проекти за национални
паркове се е увеличичава през последните няколко години.
Австрийската

екотуристическа

асоциация

подчертава

как

устойчивият

мениджмънт дава активен принос към съхранението на природното и културно наследство.
Асоциацията дава приоритет на участието на местното общество в планирането и развитието
на туризма. Екотуристическата марка „Най-добър за природата” е една от първите в света.
Зад нея стои Австрийската екотуристическа асоциаци в сътрудничество с Австрийския
съвет за пътувания и туризъм.
„Най-добър за природата” има две основни цели, а именно: да подобри качеството
на екотуризма в Австрия и да увеличи неговия дял от пазара. Марката насочва вниманието
на туристите да изберат екотуристически оператори и техните маршрути. Екомарката
мотивира екотуристическите оператори да се представят на високо професионално ниво,
техните дейности да съхраняват в по-голяма степен околната страна и да бъдат одобрени от
местното общество. По този начин „Най-добър за природата” допринася за опазването на
природата и дългосрочната жизнеспособност на дестинацията. Още повече, екомарката
промотира интегриране на културните ценности, като в същото време развива местната
икономика, услуги и производство.
В обобщение, ползите от екотуристическата марка „Най-добър за природата” са
редица, като например:
 Улеснява туристите да открият маршрути, които предлагат фантастични изживявания
сред природата и културата на дестинацията;
 Гарантира високо качество на услугите;
 Допринася за опазването на природата и защитава културните ценности;
 Улеснява одобрените тур оператори да откриват и достигат до повече туристи;
 Допринася за растежа и качеството на екотуризма;
 Превръща се във фактор, който вдъхва вяра на туриста и дава директни отговори на
важни въпроси за маршрута;
 Улеснява информирането относно теми, свързани с околната среда от страна на тур
операторите към други туристически заинтересовани страни, особено бизнес
партньори от други държави, собственици на земя, власти и активни хора, които
обичат да са навън;
 Увеличава мотивацията за работа сред персонала;
 Превръща се в средство за маркетинг и изграждане на имидж за одобрените тур
оператори;
 Задължително условие е за създаването на общи маркетингови канали за
екотуризъм;
 Изгражда креативна мрежа на екотуристическите тур оператори;
 Стимулира разработването на иновативни, нови и уникални туристически продукти;
Не на последно място, марката осигурява свързването или работата в тясно
сътрудничество с други признати системи за класификация, като WWF Arctic-LINKS,
the Green Key, NEAP и др.
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Ролята на местното управелние за развитие на екотуризма в Швейцария
Шанас е малко селце с 500 жители до канал Савиере, който свързва езерото Бурже с
река Рона. Шанас има богато природно и културно наследство и в момента туристическата
му индустрия процъфтява с 150 000 посетители годишно. Селцето
се намира на
поклонническия маршрут Сен Жак дьо Компостела.
Хегъл Хъсън е кмет на Шанас от 30 години и от самото началото на кариерата си се е
посветил на устойчиво развитие. Ето и един пример. Яхтеният клуб през 2015 г. е достигнал
максималния си капацитет (115 места), а местата за настаняване на туристи не достигат.
Частни инвеститори не са дали предложение за справяне с този проблем, затова местният
съвет през 2016 г., начело с кмета на селцето, е решил да създаде изкуствено езеро с
опции за настаняване.
Новото яхтено пристанище ще бъде 7 200 кв.м. увеличавайки капацитета с 48 места.
Ще бъдат построени осем къщички (50 легла) следвайки стриктни правила за околната
среда (стандарти за висока ефективност на околната среда) и местния архитектурен стил.
Качеството на водата ще бъде следено, за да се предотврати замърсяване. Те ще използват
слънчева енергия и ще въведат мерки за пестене на енергия и вода. Построяването и
оборудването ще се извърши от местните жители, за да може да се възползват от
икономическите ползи от екотуризма. Туристическите дейности, които ще се предлагат в
региона няма да замърсяват околната среда: каране на велосипеди, каяк, каране на ролери
и риболов. Настаняването ще е предназначено за семейства и поклонници, но също така и
за групи. Туристите ще бъдат още по-мотивирани да посетят дестинацията след като са
научили за усилията, които се полагат за нейното устойчиво развитие.
Селцето Шанас се е посветило на устойчиво развитие в продължение на последните
двадесет години благодарение на визията на местното управление и особено на кмета. По
този повод, слънчеви панели са били инсталирани в местни къмпинги през 1984 г.,
училището се отоплява на парно с дърва, наследството на селцето е съхранено и то
предлага финансово подпомагане, когато се използват възобновяеми енергийни източници
и мерки за пестене на водата (мониторинг на консумираната вода) и други подобни
инициативи.
Интегриране на екотуризъм и на селски туризъм в Италия
„Екомузей Кусиус” е иновативен музей на открито, който се стреми да съхрани и
подобри характерните особености на съответната територия. Той е идеално средство за
промотиране на историята на местността, културата, традициите; той е доказателство за
наследството и полага усилия за бъдещото икономическо развитие с опазване на околната
среда. „Екомузей Кусиус” е междукултурен проект, който се състои от мрежи музеи,
практически упражнения, ботанически градини и маршрути, разположени около езерото
Орта в долината Строна и връх Мотароне в Италия. Връзката между тези различни места и
атракции ще привлече туристите да преоткрият всеки аспект – културен, свързан с околната
среда или артистичен, местни традиции, занаяти – на територията около езерото Орта, и по
този начин те ще опознаят по-добре живота и обичаите на Кусиус и ще добият по-добра
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представа за географските характеристики на този очарователен регион и бъдещите
възможности, които той предоставя.
Основните теми включени в проекта „Екомузеят Кусиус” са „Човекът и околната
среда” (например музея „Гиролаго”, ботаническата градина „Алпиниа” и центъра за селско
стопанство), „Културно наследство и ръчни занаяти” (например дърворезба, етнографски
инструменти, чадъри и сенници, кран за производство и технологии), „Изкуство и история”
и т.н. „Екомузеят Кусиус” има за цел и да интегрира екотуризмът със селският туризъм,
като по този начин се развиват и двата вида алтернативен туризъм в полза на общността.
Ето и един пример.
Интегриране на Ботаническата градина „Алпиниа” и природен център „Алпе
Селвиана”
Ботаническата градина „Алпиниа”, създадена през 1934 г., се намира в подножието
на Мотароне, от където гледката към Алпите, които се отразяват в езерата, е наистина
прелестна. Тази градина, печелила много награди, е дом на богата колекция тревисти
алпийски растения, някои от които вече не растат в дивите територии. Посещението в
„Алпиниа” е шанс да разбереш и да оцениш не само огромната селекция ботанически
видове, но и огромния брой екзотични растения.
Природен център „Алпе Селвиана” пък е разположен сред тишината на покритите с
дървета склонове на Мотароне до водопадите на река Песконе. Центърът е постоен на
мястото на изоставено алпийско пасище, превърнато в селскостопански център,
специализиран в биологично земеделие и овощарство. Също така, центърът се използва с
образователна цел, давайки на хората реален пример за полезния начин, по който човекът и
природата могат да си сътрудничат; човешките дейности се извършват с уважение към
околната среда, без да й вредят. Освен това, центърът организира посещения на
микроскопска лаборатория и малък музей, показващ местни произведения на изкуството.
В обобщение, „Екомузей Кусиус” се грижи за различни видове туризъм (екотуризъм,
културен, селски, релаксиращ) и различни хора (туристи – любители, изследователи,
ученици, студенти), които се интересуват от устойчив туризъм и екотуризъм, земеделие,
културното наследство на дестинацията и пр. През

2016 г. е създадена Асоциация,

благодарение на инициативата на няколко страни - музей, местно население и власти,
които имат желанието да променят екотуризма и селския туризъмв по-добра насока. Те
работят заедно, за да запазят „Екомузей Кусиус” за бъдещите поколения, както и да
направят връзката между човека и околната среда по-устойчива и ползотворна.
Церкница – Словения
Специфичната особеност на езерото Церкница в Словения, което изчезва и се
появява отново в определени периоди от годината, е източник на вдъхновение за
създаването на "Интерпретационен център за явлението" в местността. Поради факта, че
езерото се е образувало върху варовик, само през дъждовните периоди на годината водата
се натрупва и езерото може да се наблюдава. По време на периоди на суша то изчезва и
могат да се наблюдават особеностите на карстовия релеф.
В интерпретационния център специалистите правят интерактивно представяне на
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феномена, което позволява на туристите да правят малки експерименти. Също така, на
туристите се представят снимки на езерото през различните сезони.
Разпространението на информацията не се ограничава до представянето на това
явление, а включва подробности за цялата екосистема и нейните особености. Ето защо
представянето има силен образователен характер и осведоменост сред туристите за
значението и необходимостта от предприемане на мерки за опазване на околната среда.
Вискри – Румъния
В село Вискри, Румъния, Фондация Михай Еминеску (МEТ) реализира проект, състоящ
се от серия от най-добри европейски практики. Проектът се изразява във възстановяване на
селото, чрез използване само на традиционни строителни материали и местни продукти. По
този начин се създаде автентично селище, съставено изцяло от къщи от 17-ти век. В същото
време Фондацията създаде уебсайт за популяризиране на тези автентични села. Тази
платформа е структурирана от основна информация, особено полезна за културния турист:
настаняване (предлага възможност за резервация), туристическа дейност и туристически
атракции. Също така се изнася информация за различни места за посещение, църкви,
дейности и туристически маршрути и се популяризират други регионални събития: Коледен
панаир и Новогодишен концерт, организирани в Сибиу, филмовия фестивал Астра,
Трансилвански гастрономически фестивал и др.
Проектът вдъхнови проучване, проведено през 2016 г. от социолога изследовател
Akeroyd, наречен „Трансилвания: биоразнообразие, традиция и просперитет".
Проучването подчертава въздействието на проекта: увеличаване броя на посетителите,
особено на тези, които искат да живеят по време на празниците в традиционните къщи за
гости в селото, увеличаване на търговията в района с барове, кафенета и др. Също така,
качеството на възстановяването на селото Вискри е признато на европейско равнище с
наградата Наша Европа.
В няколко селища младите предприемачи са създали къщи за гости с традиционни
строителни материали, местни продукти и са вградили традиционни архитектурни стилове.
По-специално проектът е насочен към уязвимите групи като роми и селяни с ниски доходи,
за да създаде богатство, което да е източник на доходи за тях, както икономически, така и
социални.
Основните добри практики на този проект са:
•

възстановяването на селата, т.е. на автентичните исторически жилища (от 17-ти до
20-ти век)

•

активно участие на жителите

•

подкрепа за селското стопанство и запазването на домакинствата

•

валорификация на ресурсите за природен и културен туризъм

•

улесняване на развитието и популяризирането на традиционните местни продукти,
предлагащи допълнителни доходи на селяните.
По този начин проектът, реализиран в село Вискри, доведе до:

•

подкрепа на предприемачеството и селския туризъм чрез създаване на местни
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компании, произвеждащи традиционни тухли и други строителни материали,
специфични за региона, както и биологични храни
•

защита на естествената екосистема

•

преодоляване на изоставянето на земята и оползотворяване на туристическия
потенциал на района.

В същото време програмата има и образователно измерение, децата научават за
значението на опазването на природното и културното наследство.
4.2. Примери на селски туризъм в Европа
Селският туризъм подчертава спецификата на различните селски райони (природна
среда, строителство, обичаи, дейности, гастрономически традиции), различни за
различните зони. Има изключително щедри географски райони, повече или по-малко
екстензивни, където почивката се съчетава с отдих, разходки, практически дейности,
лекции в някои ситуации, като се оценяват дори и някои естествени лечебни фактори.
Важен опит в тази област са европейските алпийски страни, които са сред първите страни, в
които се практикува тази форма на туризъм. Уникалните характеристики на отделните
страни и техните региони са преставени в синтезиран вид по-долу:
Във Франция формата на агротуризъм се счита за решение на проблемите на
селското стопанство, което се основава предимно на ваканционни жилища, известни
като "Les Gîtes de France". Франция има стара и богата традиция в организацията на
селския туризъм, чиято дейност се координира тук от Общата асоциация TER
(Tourisme et Espace Rural). Френската държава насърчава развитието на тези райони,
в които се насочват хората с по-ниски доходи, насърчавайки една изгодна кредитна
система и чрез стимулираща фискална политика.
В Австрия селският туризъм се идентифицира с наличието на "туристическо селище
за отдих" и "курорти за почивка", а по брой и структура на населението това
туристическо селище се счита за по-добра стъпка в категорията нови типове
туристически селища. Австрия е разработила важна туристическа база в провинцията
(туристически селища за отдих), насърчаваща пълната селска пенсионна система за
семейни ваканции. Те са добре представени в Тирол и Залцбургската област в
долината на Дунав.
Германия е сред страните с традиции в селския туризъм, което има положително
въздействие върху търговията и малките германски индустрии. Германия
е
преминала към организиране на селския туризъм след 1960 г. чрез първоначален
опис на местата, подходящи за практикуване на туризъм, с особено внимание на
добре поддържаните ферми. Повечето от записаните са експлоатирани в Шварцвалд,
но също толкова важни са и тези, разположени в други езера около Северно море.
В Белгия селският туризъм се представя чрез земеделски стопанства, чиято дейност
се осъществява чрез асоцииране на пет или шест семейства, които инвестират,
извършват дейност и споделят печалби. Съществуването на селски туризъм
стимулира местното производство на храни, от което са заинтересувани пряко
малките производители.

93

В Дания се популяризират така наречените "активни почивки" в селския туризъм,
които се основават на осигуряване на настаняване под формата на ферми, в
самостоятелни апартаменти или къмпинги. Предлагат се пълни услуги (пансион) в
22 села.
Във Финландия настаняването на туристи се извършва в стопанства или селски
ферми, специфични за практикуването на агротуризъм и провеждане на
развлекателни дейности под формата на езда и ски, или в малки дървени "замъци".
Финландия има омологирани над 500 туристически селища. С изключителна
природна гледка в резултат на близостта до водните огледала (18 800 езера) с гори
(68% от територията на страната) и наличието на бели нощи, Финландия предлага на
търсещите спокойствие и релаксация, множество възможности за отдих (ски, сауна,
езда), включително участие в различни селскостопански работи в агро-фермата
домакин.
В Ирландия селският туризъм се практикува главно на западното крайбрежие и в
централната част, в традиционни райони. Ирландия има около 500 стопанства с
капацитет от 6-10 души, предлагащи комплексни или частични услуги, допълнени от
разнообразни развлекателни дейности (конна езда, риболов, катерене, голф).
В Португалия туристите предпочитат да популяризират различни традиционни
събития и да практикуват различни спортове като плуване, тенис, конна езда,
риболов, лов или голф.
Италия премина към популяризиране на "зелени ваканции" в голям мащаб, в които
важна роля играе агротуризмът. Има над 1500 приемни места (ферми, вили,
традиционни къщи, замъци), разположени в 20 региона на страната (Пиемонт,
Тоскана, Венето, Алто, Адидже, Абруцо, Калабрия, Сицилия). Тази дейност е силно
стимулирана от постоянна реклама - от 1995 г. насам, от наръчника за агротуризъм,
който съдържа ценна информация. Културните традиции, гастрономията и виното,
фолклорът, правят Италия основен приемник и в същото време емитер на
европейски селски туризъм.
Полша притежава над 3000 туристически селища, като първите селски начинания са
от около 1970 г., а селските райони възприемат важни вътрешни и международни
туристически позитиви, като по този начин обезсмислят големите райони и центрове,
които се задушават почти през сезона.
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